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 چکیده
انجام     1397تا    1391 یدوره زمان  یبرا یرانمنتخب ا  یها بانک   ییکارا  یریگبا هدف اندازه    پژوهو ینا

ست. برا    شده ا    یزینب یکرداز رو یورو بهره ییکارا ییراتتغ یی،کارا یریگاندازه یشده ا ستفاده  ست. در  ا
 خارج هایییدارا یی،ت اعطایالنامطلوب و تسوووه یها را به عنوان خروج  مطالبات معوق بانک     ،پژوهو نیا

به عنوان خروج      هادار  مه و اوراق ب ته ا  یاز ترازنا عداد کارکنان، سووورما      ییمطلوب در نظر گرف ،  بانک   یه . ت
در  یوررهکه رشد به  دهدین منشا  یقتحق یجنتا کنندیم یفارا ا ینقو ورود یزها نثابت و سپرده  هایییدارا
. در باشدیم یتکنولوژ یشرفتاز پ یناش یشتررشد ب  یناست. که ا  ودهدر دوره مطالعه مثبت ب یرانا یهابانک
ست. همچن  یمنتخب منف یهابانک یبرا ییکارا ییراتدوره تغ ینکه در ا یصورت    ییکارا ینیانگم ینبوده ا
 ییکارا یرانم ترینیوب یدارا ین. بانک کارآفرباشدیم 85/0 یسدر دوره مورد برر یرانمنتخب ا یهابانک
( و ولتییرد)غ یخصووصو   یهابانک ییبوده اسوت. کارا  ییکارا یزانم ینکمتر یرفاه کارگران دارا کو بان
 .برابر بوده است یباًدر دوره مطالعه تقر یدولت
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 مقدمه -1

سریع منابع و       در نظام صحیح و  سر و کار دارند، گردش  صادی که با گردش وجوه  های اقت
خصوص   های اجرایی آن است. این مطلب به مصارف بیانگر سالمتی سیستی و کارایی روش    

سووسووات مالی از اهمیت زیادی برخوردار اسووت، زیرا این موسووسووات برای  ها و مودر بانک
  توانند بهترین نقو را ایفا کنند. بدین منظور تامینهای پولی در هر کشور میاجرای سیاست

صرف منابع جذب  قو  ها نشده و نحوه بازگشت مجدد آن   و تجهیز منابع مالی، چگونگی م
 ها خواهد داشت.  مهمی در کارایی بانک

ها و موسسات مالی و اعتباری با آن مواجهند،    کی از مشکالت اساسی که امروزه بانک   ی
شکوک       1افزایو مطالبات شته، معوق و م سیدگذ سرر صول( بانک )مطالبات  سبت الو به  ها ن

های  کل تسووهیالت اعطاید در شووبکه بانکد کشووور اسووت که بیانگر کاهو کیفیت دارایی 
ر، های مالد احتمالد در آینده اسووت. حجی مطالبات کمتثباتیشووبکه بانکد و به تبع آن، بی

نک      با ناید  یانگر توا یانگر         ب بات نیز ب طال باال بودن حجی م نابع موجود بوده و  ها در حفظ م
وری تهدید منابع بانکد اسوووت. با وجود اینکه مطالعات متعددی به تحلیل کارایی و بهره               

  2های مطلوب شوووده فقط خروجیات انجام اند، اما در اکثر تحقیق   های ایران پرداخته  بانک  
به عنوان مهی      بانک   نامطلوب ها مالک ارزیابی بوده و مطالبات  با   3ترین خروجی  ، همزمان 

ست؛ چون بانک      شکال مهی ا ست و این یک ا های بررسی کارایی مورد توجه قرار نگرفته ا
 .4برندایران از درصد باالیی از مطالبات رنج می

در   (2013) 6و برگر و باومن (2017) 5توسووط گرامانوا و ایوانواشووده های انجامپژوهو
نادیده گرفتن خروجی             تاکید دارند که  نه کارایی بر این نکته  ت    زمی نامطلوب، ن به  های  ایج 
  توان گفتکند؛ بنابراین، میدسوووت آمده از بررسوووی کارایی را از مسووویر خود منحرف می

نامطلوب در ار   بدون در نظر گرفتن خروجی  نک      های  با کارایی  یابی  که از     ز بانکی  ها، 
ها نیسوووت، زیرا ممکن اسوووت این  کارایی باالیی برخوردار باشووود لزوما بهتر از سوووایر بانک

  
1- Non-Performing Loans (NPLs)  
2- Desirable Output 

3- Undesirable Output 

4- www.cbi.ir 

5- Grmanova and Ivanova 

6- Berger and Bouwman 
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های نامطلوب به دسوووت کارایی را از صووورف هزینه برای ایجاد درصووود باالیی از خروجی 
ی،  ارایهای مطلوب به تنهایی در محاسوووبه ک آورده باشووود. همچنین در نظر گرفتن خروجی 

های  موجب از دست دادن اعتبار و تالش بانک در قبال تالشی که به منظور کاهو خروجی
 شود.  نامطلوب انجام داده، می

نک      با بات  طال به عنوان خروجی  در این تحقیق م ناوری       ها  یک ف نامطلوب، نقو  های 
های   یروجکند. به عبارت دیگر، با سوووطح پایینی از خ      را در تابع فاصوووله ایفا می      1زابرون

دهیی که تابع تولید یا مرز کارا به سوووطح باالتری منتقل شوووود و این           نامطلوب، ما اجازه می   
های مطلوب بانک    های کمتر جهت تولید همان سوووطح خروجی    عمل بیانگر نیاز به ورودی    

های نامطلوب تبدیل شوووده و      ها به تولید خروجی   اسوووت، چراکه بخو کمتری از ورودی 
پژوهو  از این رو،های مطلوب خواهند شووود. نجر به تولید خروجیهای بیشوووتری مورودی
ضر  س  حا ساختار بانک ییکارا یبا هدف برر ستفاده از رو  یکاربرد یها با  و  نیزیب یکردبا ا

 شده است. انجامعامل نامطلوب  یکبه عنوان  یدر حضور معوقات بانک

 

 مباني نظري -2
ن     عبارت بهره  عانی گو یات اقتصوووادی م به   اگونی دارد. واژه بهرهوری در ادب غت  وری در ل

ساده   « قدرت تولید بارور و مولد بودن»معنای  ست.  سبت  ن»وری آن را ترین تعریف از بهرها
ری وداند. بهره می« بین مقدار معینی از محصوووول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید         
زیی وری جتعریف بهرهعبارت است از خارج قسمت محصول به یکی از عوامل تولید. این    

وری، تمام عوامل تولید در وری هر عامل تولید است. در صورتی که در محاسبه بهره   یا بهره
شود، بهره  شت که بیانگر میزان بازده و منابع  نظر گرفته  وری کل عوامل تولید را خواهیی دا

معمول رابطه  وری به طور (. در واقع بهره1395الدین، یزدی و معینشده است )فاضلمصرف
بین کمیت کاالها یا خدمات تولیدشوووده )سوووتانده( و کمیت نیروی کار، سووورمایه، انرژی و 

 دهد. دیگر منابع تولید آن )نهاده( را نشان می
ستانده به نهاده تعریف می      سبت  صادی، کارایی ن ستانده را می   در ادبیات اقت توان  شود. 

سازمان که منجر به       صادی یا  صول یک واحد اقت شود در نظر  ایجاد درآمد برای آن میمح
ها عبارت اسووت از نیروی کار، سوورمایه و سووایر منابع مادی که برای تولید یا  گرفت و نهاده

  
1- Exogenous Technology Shifter 
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ستفاده قرار می  صرف انجام تولید   ارائه خدمات مورد ا گیرد؛ بنابراین، زمانی که نیروی کار 
سرمایه می کارگیری نای که صرف به شود و یا هزینه و یا ارائه خدمت می شود   یروی کار و 

یا منابع مصووورف    را می با در نظر    توان معرف نهاده  شوووده قلمداد کرد. در تعریف دیگری 
ها به عنوان واحدهای خدماتی، کارایی به صوورت نسوبت حداقل هزینه ممکن   گرفتن بانک

وجود  م یافته برای ارائه میزان مشخص ستانده در مقایسه با سایر واحدهایهای تحققبه هزینه
 (.1397مازار و همکاران، شود )عربدر آن صنعت در نظر گرفته می

کارایی تکنیکی، توانایی یک بنگاه را برای به دسوووت آوردن حداکثر سوووتانده از یک           
ها )نیروی  کند. این کارایی با اسوووتفاده از نهاده      شوووده منعکس میهای داده مجموعه نهاده  

ها، نسووبت به بهترین عملکرد در یک ای تولید سووتادهآالت و...( برانسووانی، سوورمایه، ماشووین
های موجود، ارتباط دارد. به بیان دیگر، با فرض فناوری یکسوووان برای همه           نمونه از بنگاه  

ها، مورد توجه است. به یک  ها در تولید مقدار مشخصی از ستاده    ها، عدم اتالف نهادهبنگاه
سه ب    سازمان   سازمان فعال که بهترین عملکرد را در مقای سایر  ها در همان نمونه دارد، یک ا 
ها در مقابل عملکرد بهترین  شووود. سووازمان سووازمان کامال کارا از لحاظ تکنیکی اطالق می

ها به عنوان درصدی از بهترین عملکرد  شوند و کارایی تکنیکی آن سازمان، محک زده می 
نی و نه   نای روابط ف شوووود. کارایی تکنیکی به واسوووطه مقیاس تولید اسوووت و برمب       بیان می 
 (.1395ها است )سپهردوست و افشاری، ها و هزینهقیمت

ستفاده از نهاده      صی، توانایی یک بنگاه را برای ا صی سبت کارایی تخ های بهینه با ها در ن
ولید  سووازی هزینه تکند. این کارایی به حداقلها منعکس میهای متناظر نهادهتوجه به قیمت

ای از ها و با توجه به مجموعهشوووده از سوووتاده ها برای سوووطح دادهبا انتخاب مناسوووب نهاده
شوووود؛ با این فرض که سوووازمان مورد نظر از لحاظ تکنیکی       ای مربوط میهای نهاده  قیمت 

شد. کارایی تخصیصی به صورت یک مقدار درصدی بیان می        طوری   شود به کامال کارا با
  کندهایی استفاده می هایو به نسبت هدهد که سازمان از نهاد که مقدار صد درصد نشان می   

هنده دکند. به طور کلی کارایی، کارایی تخصووویصوووی نشوووان هایو را حداقل میکه هزینه
توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آن عوامل است که  

 . (1395حداقل هزینه را به دنبال داشته باشد )سپهردوست و افشاری، 
شدن مفهوم کارایی و بهره    شن   1وری و تفاوت این دو در ابتدا تابع تولید مرزیبرای رو

  
1- Frontier Production Function 
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( و یک Xدهیی و سوووپس یک فراآیند سووواده با یک عامل تولید )را مورد بررسوووی قرار می
 (.1395الدین، یزدی و معینگیریی )فاضل( را درنظر میYمحصول تولیدی )

ستفاد  - صنعت   های مختلف کهه از حداکثر مقدار تولید بنگاهتابع تولید: این تابع با ا در آن 
شوووود. از آنجا که این تابع از مقدار حداکثر تولید         کنند، تخمین زده می خاص فعالیت می   

صنعت می        ست، آن را تابع تولید مرزی این  شده ا صل  ا نامند. اندازه کارایی نیز بصنعت حا
ست     سیی عملکرد واقعی بنگاه به مقدار به د ست می تق . در یک آیدآمده از تابع مرزی به د

حالت خاص ممکن است مقدار تولید واقعی بنگاه با مقدار تولید مرزی آن برابر باشد که به   
به طور کلی چنین امری بندرت     چنین بنگاهی یک بنگاه کارا از لحاظ فنی می       ما   گویند، ا

رزی اختالف وجود دارد و یا  دهد و همواره بین مقدار تولید واقعی و مقدار تولید م      رخ می
با دو          ید مرزی کمتر اسوووت. علت این اختالف را  ید واقعی از مقدار تول در واقع مقدار تول

اند؛ اول اینکه این اختالف فقط به دلیل ناکارایی بنگاه اسوووت و دوم          دیدگاه توجیه کرده   
ین ناکارایی  ا اینکه علت این اختالف تنها ناکارایی بنگاه نیسووت، بلکه عامل تصووادف نیز در

موثر است. در دیدگاه اول هر اختالفی بین تولید واقعی و تولید مرزی را به دلیل ناکارایی و  
ه دانند. البته این امر چندان صووحیح بمتعاقب آن به دلیل کی کاری بنگاه و مسوووولین آن می

یدی محصووووالت             نظر نمی حد تول یک وا ما  گاه  ثال، اگر فرض کنیی بن به طور م رسوووود. 
اورزی باشد آنگاه ممکن است شرایط جوی یا موارد مشابه باعث عملکرد ضعیف بنگاه       کش 

ستند. در این حالت کارایی پایین این        سئولین بنگاه خارج ه شوند که از کنترل مدیریت و م
توان به های مدیران گذاشته شود. این موضوع را می   گیریبنگاه نباید فقط به حساب تصمیی  

دیدگاه اول گذاشووت. در دیدگاه دوم، اختالف بین عملکرد واقعی و  عنوان یکی از نقایص
ود، بلکه  شووگیری مدیران گذاشووته نمیاسووتاندارد بنگاه فقط به حسوواب عملکرد و تصوومیی 

گیری  کنند و بخو دیگر را به عملکرد و تصمیی بخشی از آن را ناشی از تصادف فرض می   
  ولیدش کمتر از مقدار مرزی باشد، بخشی  دهند؛ یعنی اگر بنگاهی مقدار تمدیران نسبت می 

از آن به دلیل ناکارایی فنی و بخشوووی دیگر همان جزء تصوووادفی خواهد بود )حسوووینی و         
 .(1386سوری، 

اسوووت که بیانگر ارتباط میان      1دهنده تابع تولید مرزی   نشوووان OF( منحنی 1در نمودار )
ا حصووول از عامل تولید ر محصووول و عامل تولید اسووت. این تابع مرزی، حداکثر تولید قابل

  
1- Frontier 
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دهنده وضووعیت تکنولوژی موجود در دهد به همین دلیل نشوواندر حاالت مختلف نشووان می
 (.1395الدین، یزدی و معینآن صنعت نیز است )فاضل

 
 

 تابع تولید مرزي و كارايي فني -1نمودار 

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
ها  اهند، کارا هسووتند؛ یعنی اینکه این بنگهای که روی این تابع تولید مرزی قرار داربنگاه

ه در زیر هایی کاند، اما بنگاهبا اسووتفاده از نهادهای موجود بیشووترین محصووول را تولید کرده
ای  دهنده نقطه  نشوووان Aکارایی مواجه هسوووتند. در این نمودار،     این تابع قرار دارند با عدم    

کند با مشکل فعالیت می Aه در نقطه معروف نقاط کارا هستند. بنگاهی ک Cو  Bغیرکارا و 
تواند تولید خود را بدون نیاز به       عدم کارایی مواجه اسوووت، چون با تکنولوژی موجود، می     

تواند سطح موجود تولید خود را با افزایو دهد یا حداقل می Bافزایو عامل تولید تا سطح  
 حفظ کند. Cعامل تولید کمتری در نقطه 

  

 پژوهشپیشینه  -3
ترنسلوگ  بانک ایرانی را با استفاده از تابع هزینه 17کارایی  (، درجه1383و کاظمی ) بیرانی

ها عوامل موثر بر کارایی را با     اند. آن برآورد کرده 1چندمحصوووولی با جزء خطای ترکیبی    
جنس فعالیت( در هر بانک و آثار ناشی   /توجه به متغیرهای فردی و ساختاری )نوع مالکیت 

  
1- Translog Cost Function 
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A 
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چند سطحی    /ت قانون در این صنعت را در قالب یک الگوی اثرات مختلط از اعمال تسهیال 
 اند. مورد تحلیل قرار داده

های مدیریتی در ارزیابی عملکرد ( تلفیقی از مدل ابرکارایی با قضوواوت1388قاسوومی )
شد که روش مبتنی بر تحلیل پوششی          شان داده  شعب بانک مسکن ارائه داد. در این مقاله ن

های وزنی، کارایی    های فاقد محدودیت     هایی با حجی کوچک و مدل    ازای نمونه ها به   داده
بانک        بانک   ها را کارا    ها را بیو از حد بزرگ نشوووان می دهد و در برخی از موارد تمام 

هایی که مدیران در بیشووتر موارد دهد که این درسووت نیسووت. همچنین در بانک نمایو می
تواند  ها هسوووتند که می    ر یک از ورودی دارای ترجیجاتی درخصووووص اهمیت نسوووبی ه   

 افتد. بنابراین، ایشووان باهایی در مدل اعمال شووود نیز این امر اتفاق میواسووطه محدودیتبه
 کند.ها این مشکالت را حل میدهی تحلیل پوششی دادهاستفاده از روش وزن

سابی )  صالح ( با به1395ح ولید  ت شده توابع کارگیری تکنیک حداقل مربعات معمولی ا
سوواله تخمین زد. در مدل مورد  30مرزی سووه بانک تجاری عمده کشووور را در یک دوره  

  های بانک را به عنوانها، نیروی انسووانی و داراییاسووتفاده درآمد به عنوان سووتانده و سووپرده
لگاریتمی(    -داده در نظر گرفت و هزینه نسوووبی هر یک از این عوامل را در معادله )خطی       

تک  رده اسووت. ابتدا سووه معیار متفاوت کارایی فنی، مقیاس و کل برای تکمربوطه لحاظ ک
ل ها را به کگانه مورد بررسووی، محاسووبه و بعد میانگین حسووابی و وزنی آن  های سووهبانک
 های تجاری کشور در دوره موردنظر تعمیی داد.  بانک

روش   های دولتی بههای خصووووصوووی با بانک     ( به مقایسوووه کارایی بانک     1397امیری )
 های تجاری  گیری کارایی بانک   پارامتری پرداختند. ایشوووان در مقاله خود با هدف اندازه         

  ها، از نظر کارایی هزینه و کارایی سود، مقایسهدولتی و خصوصی کشور و تعیین جایگاه آن
وضوووعیت کارایی طرف سوووود و طرف هزینه، همچنین تعیین تغییرات زمانی کارایی را در       

 انجام داده است.  1394 - 1391دوره 
بانک   ( کارایی هزینه  2013) 1ژیانگ و همکاران    کشوووور اروپای   12های  ای و سوووود 

ها جهت تخمین  مورد سنجو قرار دادند. آن 2015تا  1997های مرکزی و شرقی را در سال
کارایی از دو روش    کارا و میزان  به منظور تعیین      DFA و   SFAمرز  فاده کرده و  اسوووت

  ها متغیرهای وجوه قرض گرفتهای اسوووتفاده کردند. آناز روش واسوووطهورودی و خروجی 
  
1- Zhiang et al.  
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شووووده، تعووداد کووارمنوودان و دارایی ثووابووت را بووه عنوان ورودی و متغیرهووای میزان وام، 
 ها را به عنوان خروجی تعیین کردند.گذاری و سپرده نزد سایر بانکسرمایه

ر اندازه بانک بر کارایی      وری و اث( به بررسوووی رشووود بهره  2015) 1الیاسووویانی و ژانگ   
بانک دولتی   3اند. این تحقیق شوووامل پرداخته 2010تا  2008های ترکیه در بازه زمانی بانک
تا  100شعبه(، متوسط )   100ای کوچک )کمتر از بانک خصوصی در سه گروه اندازه    15و 

شتر از     200 سبه کارایی از روش       200شعبه( و بزرگ )بی ست. برای محا ر د DEAشعبه( ا
  2وئیستکوری مالیماهیت خروجی و با فرض بازده به مقیاس ثابت و متغیر و از شاخص بهره

دازه های انوری کل عوامل تولید استفاده شده است. از شاخص    گیری رشد بهره برای اندازه
ها، سهی از وام( به عنوان ورودی و  )تعداد شعب، تعداد کارمند در هر شعبه، سهی از دارایی   

 (ROA)های مالی )نسوووبت بازده دارایی از نسوووبت

نسوووبت بازده حقوق صووواحبان سوووهام  ،3
(ROE) 4  نسووبت سووود دریافتی به دارایی، نسووبت سووود دریافتی به درآمد عملیاتی، نسووبت ،

ستفاده شده است. نتایج حاکی از       درآمد غیر از سود دریافتی به دارایی( به عنوان خروجی ا
 ها اسووت و تفاوت زیادیها، کارایی فنی آنبانکآن اسووت که علت اصوولی تفاوت کارایی 

شکل    ها دیده نمیای آندر کارایی اندازه ست و   Uشود. نمودار کارایی و اندازه بانک به  ا
های   های کی ریسوووک و در بانک    گذاری در دارایی های کوچک به علت سووورمایه       بانک  

 راتر هستند.های متوسط کابزرگ به علت مدیریت کارای درآمد و هزینه از بانک
عضوووو جدید اروپا را با        10های  وری بانک  ( کارایی و رشووود بهره 2018) 5فان و همکاران  

تا   1999های وری مالی کوئیست در سال  ها و شاخص بهره استفاده از روش تحلیل پوششی داده   
مورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق طبق نگرش تولیدی، متغیرهای هزینه پرسووونلی،          2014
نه سووووا های سوووپرده          یر هزی به عنوان ورودی و متغیر بت  ثا یاتی و دارایی  ها، وام و   های عمل

ست که بهره       گذاریسرمایه  ست. نتایج حاکی از آن ا شده ا ستفاده  ری  وها به عنوان خروجی ا
های  کوری بانهای نیمی از کشورهای مورد تحقیق در این دوره افزایو یافته و رشد بهره  بانک

اندازه   وری وداری بین رشد بهرهن کمتر بوده است و در نهایت، رابطه آماری معنیکارا از سایری

  
1- Elyasiani and Zhang 

2- Malmquist Productivity Measure 

3- Return on Asset 

4- Return on Equity 

5- Lyroudi 
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تونی  های کشووور لها به اسووتثناء کشووور لتونی، وجود ندارد و این رابطه در خصوووص بانکبانک
 دار است.مثبت و معنی

 

 اهداف، سواالت، قلمرو پژوهش-4

سال توجه مطالبات بانکبا توجه به رشد قابل  صارف  یان گذشته و تاثیر آن بر منابع، م ها طی 
های ایران به وسیله روش پارامتریک با در  ها در این تحقیق کارایی بانکو سودآوری بانک 
نک        نظر گرفتن خروجی با بات  طال نامطلوب مورد     های مطلوب و م به عنوان خروجی  ها 
  3وریت بهرهو تغییرا 2، تغییرات فنی1گیرد. سووونجو تغییرات کوواراییارزیووابی قرار می

با اسوووتفاده از رویکرد بیزین    بانک   بانک       4های ایران  های دولتی و  به منظور تعیین جایگاه 
 خصوصی از دیگر اهداف این تحقیق است.  

 های اصلی تحقیق حاضر عبارتند از:سوال
های  توان مطالبات را به عنوان خروجی نامطلوب در محاسبه کارایی بانک به چه نحو می -1

 اب آورد؟ایران به حس
 د؟ها چه میزانی خواهد شبا در نظر گرفتن مطالبات به عنوان خروجی نامطلوب کارایی بانک -2

ص آیا با در نظر گرفتن مطالبات به عنوان خروجی نامطلوب، کارایی بانک -3 صی    های خ و
 های دولتی است؟بیشتر از بانک

یق به بررسووی  اسووت. این تحق 1397تا سووال  1391سوواله و از سووال   6دوره زمانی تحقیق 
های صادرات، ملت، تجارت، پارسیان، اقتصاد نوین،     خصوصی شامل بانک    بانک 10کارایی 

سامان، کارآفرین و رفاه کارگران و      سرمایه،  سارگاد،  شامل بانک  7پا های ملی،  بانک دولتی 
 پردازد.بانک میسپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست

 

 هومي پژوهشروش و مدل مف-5
( نشووان داده شووده اسووت. در این پژوهو همانند روش  2مدل مفهومی پژوهو در نمودار )

  
1- Efficiency Change (EC) 

2- Technical Change (TC) 

3- Productivity Change (PC) 

4- Bayesian approach 
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 2براساس روش پارامتریک تابع فاصله، 1(2012کار برده شده در مقاله آساف و همکاران )به
را با در نظر گرفتن مطالبات بانک به عنوان خروجی نامطلوب که همانند انتقال فناوری بر               

های  آوریی. به عبارت دیگر، افزایو خروجیگذارد به دسووت میع فاصووله تاثیر میروی تاب
جایی  جایی تابع فاصله به سطح باالتری شده و کاهو آن باعث جابه    نامطلوب منجر به جابه

شووود، سووپس از فرم تابع ترنسوولوگ به عنوان یک مشووخصووه  تابع فاصووله به سوومت پایین می
ترهای تابع  کنیی و به منظور برآورد پارامبع فاصله استفاده میپذیر برای تاپارامتریک انعطاف

 گیریی.ترنسلوگ از تحلیل بیزین بهره می
 

 
 مدل مفهومي تحقیق -2نمودار 

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
سی روش   سا ستوارند و تنها        ایراد ا ساس تئوری مجانبی ا ست که برا های کالسیک این ا

ر ها به مقادیکند، برآوردهای این روشایت میل مینههنگامی که حجی نمونه به سووومت بی   
  های با حجی پایینها برای نمونهشووود. بنابراین، دقت برآوردهای آنواقعی خود نزدیک می

ست که می   سوال  ست این در حالی ا سنجی بیزین      برانگیز ا صاد ستفاده از روش اقت توان با ا

  
1- Assaf et al. 

2- Distance Function 

 تعداد پرسنل

 سرمايه بانک

 دارايی هاي ثابت

 سپردها

 تابع ترانسلوگ

)روش  

 پارامتريک(

 خروجی هاي مطلوب

جاري، اوراق   )تسهیالت 

بهادار، دارايی هاي خارج  

 از ترازنامه(

 خروجی هاي نامطلوب
 )تسهیالت غیر جاري(

برآورد ضرايب تابع  

ترانسلوگ با رويکرد  

 بیزين

 کارايی بانکها
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 مشکل فوق را مرتفع کرد. 

سی دیگر برآورده    سا سیک       تفاوت ا ست که در روش کال سیک در این ا ای بیز و کال
وش آید، اما در رفرد برای هر پارامتر از نمونه مورد بررسی به دست مییک مقدار منحصربه

شود. برای استخراج این توزیع،    پارامتر مورد بررسی و استخراج می   1بیز توزیع احتمال پسین 
شین  ساس در رویکرد بیزین با    برای هر پارامتر 2نیاز به معرفی یک توزیع پی است که بر این ا

محقق، نقو محقق در محاسوووبه تخمین ضووورایب متغیرها        « اطالعات پیشوووین »واردکردن 
 شود.  تر میپررنگ

رلوی  کاسووازی مونتبرای اسووتنباط بیزی پارامترهای مدل الزم اسووت از رهیافت شووبیه  
گیری  ر این روش با نمونه  اسوووتفاده شوووود. د   4گیری گیبزهمانند نمونه    3ی مارکوف زنجیره

های شوورطی کامل پارامترها، زنجیره مارکوفی تشووکیل خواهد شوود که در   متوالی از توزیع
ای  یههای حاش هایی وابسته در توزیع های تولیدشده را نمونه توان نمونهصورت همگرایی می 

 جام داد.ها استنباط درباره پارامترهای مدل را انپسین پارامترها دانست و بر اساس آن
 

 گیريجامعه آماري و روش نمونه -6
خصوووصووی شووامل   بانک 10گیری قضوواوتی جامعه آماری تحقیق حاضوور بر اسوواس نمونه 

های صووادرات، ملت، تجارت، پارسوویان، اقتصوواد نوین، پاسووارگاد، سوورمایه، سووامان،   بانک
  کشاورزی، های ملی، سپه، مسکن،   بانک دولتی شامل بانک  7کارآفرین و رفاه کارگران و 

با  گیری قضاوتی بانک را شامل می شود. در نمونه  صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست    
توجه به بزرگ نبودن جامعه آماری، بخشی از جامعه برمبنای قضاوت محقق به عنوان نمونه   

 شود.  انتخاب می

  های تحقیق ازای اسووت و دادهها به صووورت کتابخانهآوری اطالعات و دادهروش جمع
رسووانی  ها، پایگاه اطالعهای مالی بانکهای همراه صووورتهای مالی و یادداشووتصووورت

ر  آیند. به منظوهای مختلف به دسووت میها در سووالبانک مرکزی و گزارش عملکرد بانک
 شود.گیری گیبز استفاده میتقریب توزیع پسین نیز از روش نمونه

  
1- Posterior Probability 

2- Prior Probability 

3- Monte Carlo Markov Chain (MCMC) 

4- Gibbs Sampling 
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 مدل تحقیق -7
 فتن خروجي نامطلوبتابع فاصله بدون در نظر گر -7-1

دهد که تکنولوژی تولید چند محصولی و چند عاملی   تابع فاصله این امکان را در اختیار ما قرار می 
ا  سازی هزینه یا حداکثرسازی سود، بیان کنیی. تابع فاصله عامل تولید ب    را بدون نیاز به فرض حداقل

ه محصول   کند و تابع فاصل ا ارائه میتوجه به بردار ثابت محصول، میزان مناسب بردار عامل تولید ر  
دهد. اگر  نیز با توجه به بردار ثابت عوامل تولید، حداکثر میزان افزایو بردار محصووول را نشووان می

فاصوووله خروجی     تابع  نادیده بگیریی، می     در  نامطلوب را  ید   های  تابع تول ,P(xتوانیی  y, t)    به را 

,P(xصوووورت  y, t) = {(x, y): را تولید می کند y ،t انزم به طوری که     در نظر بگیریی.  {x در 
x  : ها اسوووت و تابعی از ورودی x = (x1, … , xN) ϵ R+

N  ، y :  های مطلوب و تابعی از خروجی  

y = (y1, … , yM) ϵ R+
M   وt :  زمان t = 1, … , T  .           بنابراین، تابع فاصوووله عامل تولید به صوووورت

D(x, y, t) = max
λ

{λ: (x λ⁄ , y) ϵ P(x, y, t)} شود.تعریف می 

 

 1تابع فاصله با خروجي نامطلوب به عنوان انتقال تکنولوژي -7-2
های نامطلوب نتایج به دست آمده از بررسی کارایی را از مسیر خود      نادیده گرفتن خروجی

نابراین، می   منحرف می ند. ب بدون در نظر گرفتن خروجی   ک نامطلوب د   توان گفت  ر های 
ا، بانکی که از کارایی باالیی برخوردار باشووود لزوما بهتر از سوووایر         ه ارزیابی کارایی بانک    

ها نیست؛ زیرا ممکن است این کارایی را از صرف هزینه برای ایجاد درصد باالیی از      بانک
های مطلوب های نامطلوب به دسووت آورده باشوود. همچنین در نظر گرفتن خروجیخروجی

بانک در قبال تالشوووی که به منظور کاهو   به تنهایی موجب از دسوووت دادن اعتبار و تالش
ها از توان در بررسی عملکرد بانک شود. بنابراین نمی های نامطلوب انجام داده، میخروجی
ها را در نظر گرفت و مطالبات      های مطلوب بانک   وری و کارایی، فقط خروجی جمله بهره 

 ها، نادیده گرفت.ترین خروجی نامطلوب بانکرا به عنوان مهی

فاده از روش      های مختلفی برای در نظر گرفتن خروجی هرا با اسوووت نامطلوب    های های 
ساده     صادسنجی وجود دارد.  ست که عملکرد آن  اقت ستدالل این ا ها به عنوان ورودی ترین ا

گرا در تابع تولید در نظر گرفته شووند و بر این اسواس تابع تولید یا مرز کارا با فرض سوتانده   
  
1- Technology Shifter 
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هایی وجود دارد به ویژه اینکه رویکرد مطرح    ن رویکرد محدودیت  برآورد شوووود که در ای 
 دهد.های مطلوب و نامطلوب را نمیشده، اجازه تشخیص خروجی

 کنیی. در این رویکرد، خروجی نامطلوبدر این تحقیق از رویکرد متفاوتی اسووتفاده می
کند. به عبارت     یدر تابع فاصوووله ایفا م      1زا را همانند متغیر فناوری   نقو یک فناوری برون  

ا  دهیی که تابع تولید یا مرز کارهای نامطلوب، ما اجازه میدیگر، با سووطح پایینی از خروجی
د  های بیشوووتر جهت تولی    ورودی به سوووطح باالتری منتقل شوووود و این عمل بیانگر نیاز به         

های نامطلوب منجر   ها به تولید خروجی   های بانک اسوووت، چون برخی از ورودی    خروجی
bاگر  شد.  خواهند = (b1, … , bZ) ϵ R+

Z های نامطلوب که  را به عنوان تابعی از خروجی
شووود در نظر بگیریی، تابع تولید براسوواس ورودی و خروجی مطلوب به  تولید می yبه همراه 
bصووورت  = b(x, y, t) شووود. بر این اسوواس، تابع فاصووله ورودی به صووورت   نوشووته می 

Di([y, b], x, t) = max
λ

{λ: ([y, b], x λ)⁄  ϵ P(x, y, b, t)}شود.مشخص می 
 توان تووابع هزینووه را نیز بووه صوووورت   بووا در نظر گرفتن تووابع فوواصووولووه ورودی، می      

C([y, b], p, t) = min
x

{px ∶ Di([y, b], x, t) ≥  نوشت.   {1
های نامطلوب به عنوان انتقال تکنولوژی  همان طور که گفته شد در این تحقیق، خروجی

که به ط  ,C([y وری  b], p, t)    نه و p تابع هزی = (p1, … , pN) ϵ R+
N    مت های   تابع قی

های نامطلوب به عنوان متغیر    دهیی که خروجی ورودی اسوووت. به عبارت دیگر، اجازه می    
تکنولوژی عمل کنند. برای نشووان دادن این رویکرد تابع فاصووله نهاده تولید را به صووورت    

Di(x, y, t|b) = max
λ

{λ: (x λ⁄ , y|b) ϵ P(x, y, t|b)} نویسیی.  می 
سبت به ورودی   صله عامل تولید، ن  های نامطلوب غیرنزولیها و خروجیاین تابع فا

δDi) یکنواخووت ∕ δxn ≥ 0) ،(δDi ∕ δb ≥ هووا غیر و نسوووبووت بووه خروجی  (0
δDi)صووعودی یکنواخت  ∕ δym ≤ الف -3اسووت. همان طور که در نمودارهای  (0

های نامطلوب )مطالبات( منحنی نشوووان داده شوووده اسوووت با افزایو خروجی ب -3و 

( منتقل خواهد شووود وکه به این معنی اسوووت که F0 به F1تفاوتی به سووومت پایین )بی
قدار بیشوووتری از ورودی   X1ها ) م − X0   مان سوووطح از خروجی ید ه های  ( برای تول

Y1مطلوب ) = Y0   با کاهو خروجی بات( منحنی     ( الزم اسوووت.  نامطلوب )مطال های 

( منتقل خواهد شووود و بدین معنی اسوووت که مقدار F0 به F1تفاوتی به سووومت باال )بی
  
1- Technology Change (TC) 
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X0ها ) کمتری از ورودی − X1   مان سوووطح از خروجی ید ه های مطلوب  ( برای تول
(Y1 = Y0 .الزم است ) 

  
 مطالبات افزايشب: -3نمودار       كاهش مطالباتالف: -3نمودار 

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 

 روش برآورد -8
در ادبیات کارایی براسووواس روش پارامتریک معموال از دو نوع تابع جهت مرزهای تولید           

 1داگالس و تابع ترنسلوگ. در این تحقیق از فرم تابع ترنسلوگ -شود؛ تابع کاباستفاده می
صه پارامتریک انعطاف    شخ ستفاده می   پذیر برای تابع به عنوان یک م صله ا ود به طوری  ش فا

iکه برای بانک  = 1, … , I  در دورهt = 1, … , T بیان شود  ( 1تواند به صورت رابطه )می
xها است و تابعی از ورودی xکه در آن  = (x1, … , xN) ϵ R+

N ،y های  تابعی از خروجی
yمطلوب و  = (y1, … , yM) ϵ R+

M ،b  ط     تابعی از خروجی نامطلوب )م بات( و های   ال

b = (b1, … , bZ) ϵ R+
Z  وt زمان t = 1, … , T . 

 
 

  
1- Ttanslog Function  

𝒀𝟎, 𝒀𝟏

Y 

𝑿𝟏 

Y 

X O 

𝑭𝟏 

𝑭𝟎 

 

𝑿𝟎 

C D 

𝒀𝟎, 𝒀𝟏 

𝑿𝟎 

Y 

X O 

𝑭𝟎 

𝑭𝟏 

 

𝑿𝟏 

B A 



 157    1399 پاييز/ 84وپنجم/ شماره سال بيستهاي اقتصادي ايران/ پژوهش علمی فصلنامه

(1) −lnx1 = γ0 + ∑ γm ln ymit

m

+ ∑ γz ln bzit

z

+ ∑ γn ln xnit
∗

n
+ γt1t + (1 2⁄ )γt1t2

+ (1 2⁄ ) ∑ ∑ γmm′ ln ymit

m′m

ln ym′it

+ (1 2⁄ ) ∑ ∑ γzz′ ln bzit

z′z

ln bz′it

+ +(1 2⁄ ) ∑ ∑ γnn′ ln xnit

n′n

ln xnit
∗

+ ∑ ∑ γmn ln ymit

nm

ln xnit
∗  

+ ∑ ∑ γzn ln bzit

nz

ln xnit
∗

+ ∑ ∑ γzm ln bzit

mz

ln ymit + ∑ γmt ln ymitt

m

+ ∑ γzt ln bzitt

z

+ ∑ γnt ln xnit
∗ t

n

+  υit −  uit 

 
 

ها   برای اطمینان از همگنی تابع فاصوووله، آن را به صوووورت زیر به وسووویله یکی از نهاده         
xnitایی: ها( نرمال کرده  )سوووپرده

∗ =
xnit

xNit
عامل    uitجزء اخالل تصوووادفی و υit. در اینجا،  

کند بدین (در طول زمان تغییر میuitز ناکارایی است. همچنین عدم کارایی ) منفی حاصل ا 
که:   u1tمعنی  ≠  u2t ≠  u3t … ≠  uit  که uit و این = ∑ βiqdit

qQ
q=0   کهt   یانگر ب

ها  متغیر مجازی اسووت که یک را برای بانک و صووفر را برای سووایر بانک  diروند زمانی و 
 کند.اختیار می

 

 ها و نتايج تجربيداده-9

 آمار توصیفي -9-1
 های مورد استفاده در تحقیق ارائه شده است.ها و ستاده( توصیف آماری نهاده1در جدول )
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 كاربرده شده در تحقیق )هزار میلیارد ريال(هاي بهها و ستادهتوصیف آماري نهاده -1جدول 

 
هانهاده  

انکسرمایه ب تعداد کارکنان )نفر( های ثابتدارایی  هاسپرده   
153٬21 11،268 میانگین  6،984 773.651 
236٬54 42،954 ماکزیمی  781،54  942.253 
61 201 مینیمی  631  401  

هاستاده  

های خارج از ترازنامهدارایی تسهیالت میانگین  مطالبات اوراق بهادار 
23132،1 ماکزیمی  128،369  3،006 305.183 
5608،15 مینیمی  417،542  27،076 78121،9  
 7 0 0 92 میانگین

 هاي پژوهشماخذ: يافته
 

های بانک شوووامل تعداد  شوووده در تحقیق نهاده ای اسوووتفادهبا توجه به رویکرد واسوووطه
سرمایه بانک، دارایی  سپرده کارکنان،  شده و  های ثابت و  ها به عنوان ورودی در نظر گرفته 

سهیالت، دا   ستاده  شامل ت های خارج از ترازنامه، اوراق بهادار و مطالبات به راییهای بانک 
شته،             سید گذ سرر شامل مطالبات  ست. مطالبات بانک  شده ا عنوان خروجی در نظر گرفته 

 معوق و مشکوک الوصول به عنوان خروجی نامطلوب تعیین شده است.
 

كارايي، تغییرات تکنولوژي و تغییرات بهره  -9-2 ري براي وبرآورد تغییرات 
 هاانکب

وری ( متوسط توزیع پسین تغییرات کارایی، تغییرات تکنولوژی و تغییرات بهره2در جدول )
ایی. همچنین در این جدول برآورد تغییرات کارایی، تغییرات تکنولوژی  را به دسوووت آورده

یج نشووان ایی. نتاگیری مشووابه انجام دادهوری حداکثر درسووتنمایی را با اندازهو تغییرات بهره
( تغییرات کارایی همواره منفی بوده 1397تا  1391های دهد در دوره مورد بررسی )سال  یم

ها، منفی بودن تغییرات کارایی در دوره مورد اسووت. با توجه به رشوود مطالبات معوق بانک 
شان می      ست. همچنین نتایج ن سی چندان دور از انتظار نی در  دهد که تغییرات تکنولوژیبرر

 همواره مثبت بوده است.دوره مورد بررسی 
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ها در وري براي كل بانکبرآورد تغییرات كارايي، تغییرات تکنولوژي و تغییرات بهره -2جدول 
 1384-1390دوره زماني 

 (TC)تغییرات تکنولوژی  (PC)وری تغییرات بهره
 تغییرات کارایی

 (EC) 
 دوره زمانی روش

0231/0  0354/0  0123/0-  میانگین پسین 
1391-1392 

0164/0  0296/0  0132/0-  حداکثر درستنمایی 

0242/0  0387/0  0145/0-  میانگین پسین 
1392-1393 

0161/0  0279/0  0118/0-  حداکثر درستنمایی 

0121/0  0345/0  0224/0-  میانگین پسین 
1393-1394 

0028/0  0227/0  0199/0-  حداکثر درستنمایی 

0093/0  0378/0  0285/0-  میانگین پسین 
1394-1395 

0010/0  0398/0  0298/0-  حداکثر درستنمایی 

0213/0  0425/0  0212/0-  میانگین پسین 
1395-1396 

0204/0  0402/0  0198/0-  حداکثر درستنمایی 

0349/0  0498/0  0149/0-  میانگین پسین 
1396-1397 

0280/0  0415/0  0135/0-  حداکثر درستنمایی 

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 

وري بین تغییرات كارايي، تغییرات تکنولوژي و تغییرات بهره مقايسههه    -9-3
 هاي خصوصي و دولتي بانک

های دولتی و خصوووصووی انجام شووده اسووت.  بین بانک PCو  EC ،TC( مقایسووه بین 3در جدول )
ده  های خصوصی و دولتی در دوره بررسی منفی بو   دهد تغییرات کارایی برای بانکنتایج نشان می 

های  ر از بانکهای خصوصی بیشت   ییرات کارایی، تغییرات تکنولوژی برای بانکاست. برخالف تغ 
های  ای بانکوری بردولتی در دوره مورد بررسی بوده که این امر منجر به رشد بیشتر تغییرات بهره   

خصوووصووی شووده اسووت. شوواید دلیل این امر را بتوان در رقابتی شوودن نظام بانکداری در حضووور    
سی      144های دولتی طبق اصل  وصی شدن برخی از بانک   های خصوصی و خص    بانک سا قانون ا

ریت  های نوین و مدیگیری از سوویسووتیهای خصوووصووی را بر آن داشووته تا با بهرهدانسووت که بانک
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 تر کنند.ریسک نقو خود را در فضای رقابتی صنعت بانکداری پررنگ

 

اي هوري بین بانکبهرهمقايسه تغییرات كارايي، تغییرات تکنولوژي و تغییرات  -3جدول 
 خصوصي و دولتي

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 

 هاي منتخب ايران برآورد كارايي بانک -9-4
برآورد شوووده  1397تا   1391های  های ایران برای سوووال ( کارایی کل بانک    4) طبق جدول 

بیشترین    1394های ایران در سال  شود بانک ( مشاهده می 4است. همان طور که در نمودار ) 
اند. همچنین کارایی  ( را داشته 8325/0کمترین کارایی ) 1397( و در سال  8878/0کارایی )
روند صووعودی و از  1394و  1393های نزولی و در سووالروند  1392و  1391های در سووال
ست. میانگین کارایی کل بانک    1395سال   شته ا شور در د به بعد روند نزولی دا وره های ک

 بوده است. 8571/0مورد بررسی نیز 
 

 
 هاي ايران بر اساس برآورد بیزينكارايي بانک -4نمودار 

 هاي پژوهشماخذ: يافته

0.8

0.82

0.84

0.86

0.88

0.9

۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

 دوره زمانی
 های خصوصیبانک های دولتیبانک

(EC) (TC) (PC) (EC) (TC) (PC) 
1391-1392 0232/0-  0289/0  0057/0  0165/0-  0378/0  0213/0  

1392-1393 0145/0-  0271/0  0126/0  0145/0-  0411/0  0266/0  

1393-1394 0176/0-  0282/0  0106/0  0175/0-  0288/0  0113/0  

1394-1395 0278/0-  0375/0  0097/0  0201/0-  0446/0  0125/0  

1395-1396 0135/0-  0286/0  0151/0  0145/0-  0292/0  0147/0  

1396-1397 0158/0-  0204/0  0046/0  0138/0-  0236/0  0098/0  
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 اي ايران بر اساس برآورد بیزينهكارايي بانک -4جدول 
 کارایی سال

1391 8668/0 

1392 8365/0  

1393 8478/0  

1394 8878/0  

1395 8632/0  

1396 8653/0  

1397 8325/0  

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 

 هاي خصوصي و دولتي در كل دوره مطالعهمقايسه كارايي بانک -9-5
های  کنیی کارایی بانک   ( مشووواهده می 5ودار )و نم (6( و )5های ) گونه که در جدول   همان 

سال      صی و دولتی در دوره مطالعه ) های ( تقریبا برابر بوده و بانک1397تا  1391های خصو
 اند.های خصوصی بودهکاراتر از بانک 0009/0دولتی به میزان جزئی 

 
 (1391-1397هاي دولتي و خصوصي بر اساس رويکرد بیزين )مقايسه كارايي بانک -5جدول 

 های خصوصیبانک های دولتیبانک
0/8693 0/8702 

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
 (1391-1397ها بر اساس رويکرد بیزين )میزان كارايي بانک -6جدول 

 میزان کارایی بیزین بانک میزان کارایی بیزین بانک
8322/0 صادرات 8785/0 رفاه کارگران   
8362/0 مسکن 8825/0 سامان   
8365/0 پاسارگاد 8882/0 سپه   
8432/0 ملی 9052/0 کشاورزی   
8574/0 پارسیان 9086/0 صنعت و معدن   

8575/0 توسعه صادرات 9145/0 اقتصاد نوین   
8632/0 تجارت 9256/0 کارآفرین   
8654/0 بانکپست 9355/0 سرمایه   

8754/0 ملت    
 هاي پژوهشماخذ: يافته
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 تي و خصوصي هاي دولمقايسه كارايي بانک -5نمودار 

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
 توان گفت: در پاسخ سواالت پژوهو می

سایر پژوهو   با توجه به مطالب عنوان -1  شورها، نادیده    های انجامشده و  شده در دیگر ک
های نامطلوب نتایج به دسوووت آمده از بررسوووی کارایی را از مسووویر خود          گرفتن خروجی
ها،   های نامطلوب در ارزیابی کارایی بانک      خروجی کند و بدون در نظر گرفتن  منحرف می

را ممکن ها نیسووت؛ زیبانکی که از کارایی باالیی برخوردار باشوود لزوما بهتر از سووایر بانک 
های نامطلوب به اسووت این کارایی را از صوورف هزینه برای ایجاد درصوود باالیی از خروجی

وب به تنهایی در محاسوووبه      های مطل دسوووت آورده باشووود. همچنین در نظر گرفتن خروجی  
کارایی، موجب از دسوووت دادن اعتبار و تالش بانک در قبال تالشوووی که به منظور کاهو            

ها توان در بررسووی عملکرد بانکشووود؛ بنابراین، نمیهای نامطلوب انجام داده، میخروجی
 تها را در نظر گرفت و مطالبا    های مطلوب بانک   وری و کارایی فقط خروجی از جمله بهره 

 ها، نادیده گرفت.ترین خروجی نامطلوب بانکرا به عنوان مهی
زا را همانند روند زمانی و     های نامطلوب نقو یک فناوری برون    در این تحقیق خروجی -2

های  کند؛ به عبارت دیگر، با سووطح پایینی از خروجییا متغیر فناوری در تابع فاصووله ایفا می
تولید یا مرز کارا به سوووطح باالتری منتقل شوووود و این          دهیی که تابع  نامطلوب، ما اجازه می   

های مطلوب بانک    های کمتر جهت تولید همان سوووطح خروجی    عمل بیانگر نیاز به ورودی    
های نامطلوب تبدیل شوووده و      ها به تولید خروجی   چراکه بخو کمتری از ورودی اسوووت، 
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 های مطلوب خواهند شد. های بیشتری منجر به تولید خروجیورودی
سبه کارایی، بانک      -3 شدکه با در نظر گرفتن مطالبات معوق در محا شاهده  ان در های ایرم

( را 8325/0کمتری کارایی )  1397( و در سوووال 8878/0بیشوووترین کارایی )  1394سوووال 
و  1393های روند نزولی و در سووال 1392و  1391های اند. همچنین کارایی در سووالداشووته
سال    1394 شته است. میانگین کارایی     1395روند صعودی و از  به بعد روند نزولی وجود دا

 بوده است. 8571/0های کشور در دوره مورد بررسی نیز کل بانک
بانک سوورمایه دارای بیشووترین میران کارایی به    1397تا  1391های در بازه زمانی سووال  -4

در این دوره های کارآفرین و اقتصووواد نوین بوده اسوووت. ضووومن اینکه بانک 9355/0میزان 
دارای کمترین کارایی بوده  8232/0اند. بانک صادرات با میزان دارای رتبه دوم و سوم بوده
های دولتی دو بانک تخصصی کشاورزی و صنعت و معدن به     است. همچنین در میان بانک 

دولتی   اند. ضوومن اینکه بانکهای دولتی بودهترتیب دارای بیشووترین کارایی در میان بانک
بانک     توسوووعه  های دولتی بوده اسوووت. در بین    صوووادرات دارای کمترین کارایی در بین 
صوصی     های خهای خصوصی نیز بانک رفاه کارگران، کمترین کارایی در بین بانک  بانک

 ها را به خود اختصاص داده است.  و تمام بانک
ریبا  ( تق1397تا  1391های های خصوووصووی و دولتی در دوره مطالعه )سووالکارایی بانک-5

اند. های خصوصی بودهکاراتر از بانک 0009/0های دولتی به میزان جزئی برابر بوده و بانک
های تجارت، ملت و صووادرات در گروه البته دلیل اصوولی این تفاوت، در نظر گرفتن بانک

وصی  های خصهای خصوصی بوده که دارای حجی باالتری از مطالبات نسبت به بانکبانک
اند. کمترین میزان بیشووترین کارایی را داشووته 1395های دولتی در سووال کدیگر هسووتند. بان

 است. 1397های دولتی مربوط به سال کارایی درخصوص بانک
  

 گیريبندي و نتیجهجمع -10
سی کارایی بانک    صلی تحقیق که برر ستفاده از روش ب با توجه به هدف ا یزین های ایران با ا

طلوب اسوووت با در نظر گرفتن نتایج تحلیل انجام شوووده و      های نام  با در نظر گرفتن خروجی 
 بیان کرد: زیرتوان نتایج مهی این تحقیق را به صورت های پژوهو مییافته

سبه آن بانک یینامطلوب درکارا یهایلحاظ خروجعدم  -1 شتباه     یجمنجر به نتا ها و محا ا
شد. بنابراین  مطلوب و مطالبات را به  هایی، خروجهاکدر مطالعه عملکرد بان یدبا ،خواهد 
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 .قرار داد ینامطلوب همزمان مورد بررس یعنوان خروج
سال   -2 سال   1391از  سایه مطالبات معوق برای بانک  1397تا  های خصوصی کمتر    قیمت 

های دولتی به منظور کاهو     های دولتی اسوووت و این بدین معنی اسوووت که بانک      از بانک  
  های های خود نسوووبت به بانک      شوووتری در ورودیگذاری بی مطالبات معوق باید سووورمایه       

 خصوصی انجام دهند.
قات  ها و تحقیهای کالسیک در انجام پژوهو استفاده از روش بیزین در مقایسه با روش   -3

تحقیق   ها دردادهبا توجه به اینکه اطالعات و دانو محقق را در قالب توزیع پیشین به همراه  
 تر منجر به نتایج بهتری شود.های کمتواند حتی برای حجی دادهمی
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