تبییه اثرات ریسک بر کارایی باوک َا با استفادٌ از محاسبٍ ی کارایی
بٍ ريش( DEAتحلیل پًضطی دادٌ َا)

دکتر حسیه پىاَیان
عضً َیات علمی زاوكگاٌ آظاز اؾالمی ياحسکاقان
حسه ابیاک
مسضؼ مًؾؿٍ آمًظـ عالی ؾبع
چکیدٌ
زي مقًلٍ مُم ي بىیازی زض نىعت باوکساضی ،کاضایی ي ضیؿک می باقس َطگًوٍ اقدسامی زض
جُددت بُبددًز ي اضكقددا کدداضایی ؾیؿدديم باوکددساضی مًجددج ذًاَددس قددس کددٍ جطیددان پددؽاوددساظ،
ؾطمایٍگصاضی ي كرهیم مىابع بُبًز یابس ي امکاوات بالقًٌ ،پطاکىدسٌ ي وُتيدٍ زض کكدًض بدطای
پیكطفت ي ضفاٌ عمًمی بٍ کاض گطفيٍ قًز .اظ ؾًیی ،مسیطان اضقس باوک َا ویاظمىس مدسلی کداضا
ي كًاومىس جُت اضظیابی عملکطز ،ؾىجف کاضایی ي ضكبٍ بىسی قعج َؿيىس لصا كحقیق حاضط بدا
زضک ایه مُم زضنسز اضظیابی کاضایی ي ضكبٍ بىسی باوک َا ي اويردا مدسب بُیىدٍ ي َمنىدیه
قىاؾایی كاثیط ضیؿک َای اعيباضی ،عملیاكی ي باظاض بط کاضایی ؾیؿيم باوکی مدی باقدس .زض ایده
ضاؾيا  3باوک (ملی ،نازضات ،ملت) بٍ عىًان جامعٍ آماضی كحقیدق (طدی ؾداب َدای  13 87كدا
 )1389بٍ نًضت ماَیاوٍ بطای زيضٌ  36ماٍَ اذیط مًضز مطالعدٍ قدطاض گطفدت .زض مدسب كحقیدق
بطای بطآيضز کاضایی اظ ضيـ  DEAاؾيتازٌ قس ي زض ایه ضاؾيا ميغیطَای (كعساز قدعج ،حجدم
ؾپطزٌ باوک ي مجمًعٍ َعیىدٍ َدا) بدٍ عىدًان وُدازٌ ي َمنىدیه ميغیطَدای (حجدم كؿدُیالت ي
مجمًعٍ زضآمس) بٍ عىًان ؾياوسٌ اويرا قسٌ ي با اؾديتازٌ اظ مدسب  DEAکداضایی َدای فىدی،
مسیطیيی ي مقیاؼ بطای َط یک اظ باوک َا محاؾبٍ قسوس ،بعاليٌ مقازیط مداظاز عًامدت كًلیدس ي
مقازیط بُیىٍ وُازٌ َا ي ؾياوسٌ َا بٍ كتکیک باوک َا اضائدٍ قدسٌ اؾدتَ .منىدیه بدطای بطضؾدی
كاثیط ضیؿک بط کاضایی ،بطای ؾٍ ضیؿک مًضز مطالعٍ بط اؾاؼ قاذم َای اويرابی ،مدسلی بدٍ
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ضيـ اقيهازؾىجی حساقت مطبعات معمًلی ( )OLSبطآيضز قسٌ اؾت کٍ ويدای حداکی اؾدت
وؿبت كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت كؿُیالت اعطایی بٍ عىًان قاذم ضیؿدک اعيبداضی اضكبدا
معىی زاضی با کاضایی زاضز.
ياغٌ َای کلیسی:
ضیؿک ،کاضایی ،كاثیط ضیؿک بط کاضایی ،ضيـ كحلیت پًقكی زازٌ َا . DEA
)1مقدمٍ
یکی اظ اَساف مسیطیت باوک ،افعایف ؾًز ؾدُامساضان كًؾد كاکیدس بدط عملکدطز باودک
اؾت .ایه َسف اغلج با افعایف ضیؿک َمطاٌ اؾت .باوک َا اغلج بدا ضیؿدک َدای اظ جملدٍ
ضیؿک باظاض ،اعيباضی ،عملیاكی ي وقسیىگی ي  ...مًاجٍ َؿيىس .كحطیدک باودک بدطای مدسیطیت
یک ضیؿک اظ جایی قطيع می قًز کٍ ضیؿدک مطبًطدٍ ؾدبج ودًعی کداَف کداضایی باودک
قًز .مًضًع مسیطیت ضیؿک زض باوک َا وٍ كىُا زاضای اثط عمیقی بط کاضایی باودک مدی باقدس
بلکٍ بط ضقس اقيهازی کكًض ویع كداثیط بؿدعایی زاضزَ .طگًودٍ اقدسامی زض جُدت بُبدًز ي اضكقدا
کاضایی ؾیؿيم باوکساضی مًجج ذًاَس قس کٍ جطیان پؽاودساظ ،ؾدطمایٍگدصاضی ي كرهدیم
مىابع بُبًز یابس ي امکاوات بالقًٌ ،پطاکىسٌ ي وُتيٍ زض کكًض بطای پیكطفت ي ضفاٌ عمًمی بٍ کاض
گطفيٍ قًز .اظ ؾًی زیگط بطای جلًگیطی اظ يضقکؿيگی ي ضطض ي ظیان باودک ،زظ اؾدت زض
مًضز مسیطیت ضیؿک َای باوکی كهمیماكی اكراش قًز کٍ َط یک اظ ایه كهمیمات زض جُت
مسیطیت ضیؿک می كًاوس زاضای كاثیطی مثبت یا مىتی بط ضيی کاضایی یک باوک باقس .عًامدت
مًثط بط کاضایی زض زي زؾيٍ قابت كقؿیم بىسی َؿيىس:
زؾيٍ ايب :قطای ي يیػگی َای فعالیت باوک َا :اظ جملٍ ایه قدطای مدی كدًان بدٍ اودساظٌ
باوک ،وًع ذسمات مقساض ضیؿک ،ظمیىٍ َای فعالیت ي کیتیت ذسمات باوکی اقاضٌ کطز.
زؾيٍ زي  :قامت قطای محیطی ي وُازی كاثیطگصاض بط عملکطز باوک َا اؾدت کدٍ اظ جملدٍ
ایه قطای می كًان قطای اقيهاز کالن ،عمق مالی ،ؾاذياض باظاض ،چاضچً قاوًوی ي وُازَای
عمًمی ضا وا بطز.
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ماَیت علدم اقيهداز چگدًوگی بدٍ زؾدت آيضزن حدساکثط ويیجدٍ اظ مىدابع محدسيز اؾدت ي
كرهیم بُیىٍ مىابع َسف ایه علم بٍ قماض می ضيز .کاضایی ویدع زض ؾدازٌ كدطیه بیدان حدساکثط
ؾاذيه ويیجٍ زض مقیاؼ اقيهازی ذطز ي کالن اؾت .بسیه كطكیدج پدػيَف زض بدا کداضایی اظ
جملٍ زض ؾطح بىگاٌ َا یکی اظ مُم كطیه پػيَف َای اقيهاز بدٍ قدماض مدی ضيز ي كداکىًن زي
ضيـ واپاضاميطی DEAي پاضاميطی  SFAبطای محاؾبٍ کاضایی معطفی قدسٌ اودس .باوکُدا برداطط
ماَیت فعالیيی ي ياؾطٍ گطی پدًلی بدا بیكديطیه مرداططات مًاجدٍ َؿديىس .بطذدی اظ مُميدطیه
مراططاكی کٍ باوک َا زائمدا بدا آن مًاجدٍ اودس میيدًان ،ضیؿدک اعيبداضی ،ضیؿدک عملیداكی ي
ضیؿک باظاض ضا وا بطز[5].
كحقیق حاضط زض پی بطضؾی كاثیط چىس ضیؿک( کٍ َط کسا بعضی اظ ایه عًامت ضا زض ذًز
زاضوس) بط کاضایی باوک َای ملدی ،ملدت ي ندازضات بدا اؾديتازٌ اظ زي مدسب بدطآيضز کداضایی(
كحلیت پًقكی زازٌ َا  DEAي كحلیت مطظی كهازفی  (SFAمی باقدس .زض ایده كحقیدق جُدت
اضظیابی کاضایی ،اظ ضيـ مططح زض ایه ظمیىٍ کٍ کداضایی مقایؿدٍ ای باودک َدا ضا بطضؾدی مدی
ومایىس یعىی ضيـ  DEAاؾيتازٌ ذًاَس قس .ؾپؽ بدا زض وردط گدطفيه ؾیؿديم بداوکی کكدًض ي
باوک ملی ،ملت ي نازضات بعىًان ومًوٍ مطالعاكی ،ؾعی زض بطضؾی كاثیط ضیؿک َدای مريلد
ي مططح زض نىعت باوکی یعىی ضیؿک عملیاكی ،1اعيباضی 2ي باظاض 3بط عملکطز باوک زاضیم .لصا
ميغیط يابؿيٍ كحقیق عملکطز باوک می باقس کٍ جُت اوساظٌ گیطی آن زض باوک َای مريلد

ي

ميغیطَای مؿيقت ویع ،ضیؿک َای اعيباضی ،عملیاكی ي باظاض می باقدىس .ضیؿدک َدای مريلد ،
کاضایی ي عملکطز ؾیؿيم باوکی ضا بٍ قست كحت كاثیط قطاض می زَىس .یکی اظ مُميدطیه ززیدت
كاثیطپصیطی کاضایی باوک َا اظ ضیؿک َای مريل  ،اضكبا ضیؿدک َدا بدا َدم ي عدس امکدان
كتکیک کامت اوًاع مريل

ضیؿک می باقس .چىاونٍ یکی اظ پاضاميطَای باظاض ماوىس وطخ كدًض

افعایف یابس ،ایه كغییط باعث کاَف اضظـ پطكتًی زاضاییُای باوک (بدٍ علدت كدرثیط بدط زضآمدس
آیىسٌ يا َای پطزاذيی) ي بًجًز آمسن ضیؿک باظاض مدی قدًز .اظ ططفدی افدعایف ودطخ كدًض
1 operational risk
2 credit risk
3 market risk
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باعث کاَف اضظـ زاضائی َای وقسی باوک ي بًجدًز آمدسن ضیؿدک وقدسیىگی ذًاَدس قدس.
کاَف وطخ اضظ کٍ ذًز باعث کاَف اضظـ زاضائی َای وقسی اضظی ي بًجًز آمدسن ضیؿدک
وًؾان وطخ اضظ می قًز ،اظ ططف زیگط باعث کداَف زضآمدس حاندت اظ ندازضات بدطای یدک
مكيطی كؿُیالت گیطوسٌ ،کاَف زضآمس مًضز اويراض يی ي بىابطایه کاَف قدسضت باظپطزاذدت
ي زض ويیجٍ ایجاز ضیؿک اعيباضی می قًز .اظ ططف زیگدط ایده امدط باعدث کداَف يضيزیُدای
يجًٌ بٍ باوک ي ایجاز ضیؿک وقدسیىگی ذًاَدس قدس] . [14زض ایده ندًضت يجدًز یکدی اظ
ضیؿدک َدا ،مًجدج پیدسایف ي كقًیدت ضیؿددک َدای زیگدط قدسٌ ي مجمًعدٍ ضیؿدک َددا ي
مراططات ،ؾًزآيضی ي کاضایی باوک ضا كحت كاثیط قطاض می زَىس .بىابطایه با كًجدٍ بدٍ اَمیدت
مقًلٍ ضیؿک زض نىعت باوکدساضی ،زضندسز بطضؾدی اضكبدا بدیه مُميدطیه ضیؿدکُای بداوکی
(اعيباضی ،عملیاكی ي باظاض) با عملکطز باوک َا َؿيیم .زض وُایدت مؿدهلٍ اندلی كحقیدق ایىگًودٍ
كسيیه می گطزز  :ضیؿک َای مططح زض نىعت باوکی (اعيباضی ،عملیاكی ي باظاض) چدٍ كداثیطی
بط کاضایی باوک َا زاضوس؟
)2پیطیىٍ پژيَطی
اظ ؾاب  1909کٍ جان مًضی زضجٍ بىسی ي ضكبٍ بىدسی ضیؿدک اعيبداضی ضا بدط ايضاض قطضدٍ
اوجا زاز ،بطذی اظ محققان ميًجٍ قباَت ظیاز اياض قطضٍ ي كؿُیالت اعطدایی قدسوس ي اودساظٌ
گیطی ضیؿک عس پطزاذت انت ي ؾًز يا َدا ضا بطضؾدی ومًزودس .زض ایده میدان مدیكدًان بدٍ
مطالعٍ فیكط( )1936بٍ عىًان ايلیه ؾیؿيم اضظیابی كقاضای اعيباض ي مطالعٍ زيضاوس ( )1941کٍ با
اؾيتازٌ اظ كحلیت ممیعی 1ي با كکیٍ بط ويای فیكط اوجا گطفت ،بٍ عىًان بىیانگدصاض ؾیؿديمَدای
اميیاظ زَی اعيباضی زض ظمان حاضط اقاضٌ ومًز .زض اياذط زٍَ پىجاٌ ،كعساز بیكيطی اظ قطکتَدا
كمایت بٍ بُبًز ي اضكقای ؾیؿيمَای اميیاظزَی اعيبداضی ومًزودس .فعالیدت پیكدطي زض ایده ظمیىدٍ،
كًؾ بعضگكطیه ي مكًُضكطیه قطکت یعىی قطکت ایؿاک زض ؾداب  1956بىیدان وُدازٌ قدس.
بًگؽ )1967(2ايلیه فطزی اؾت کٍ اؾيتازٌ اظ ضایاوٍ ،بٍ مىرًض بطضؾدی مجمًعدٍ بدعضگ زازٌ

1 discriminate analysis
2 Boggess
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َا اظ ظيایای مريل

ضا مططح ي ؾعی زض اؾيتازٌ اظ ابعاضَای پینیسٌ چىس ميغیدطٌ آمداضی ومدًز

کٍ بٍ بُبًز بیف اظ پیف مسبَای زقیق اميیاظ زَی اعيباضی مىجط قس .اظ جملدٍ مطالعدات زیگدط
میكًان بٍ مقالٍ بیًض ،)1967(1زض ظمیىٍ بطآيضز مًفقیت ي قکؿت قطکتَا با اؾيتازٌ اظ بطذی
قاذمَای مالی ،آليمه )1968(2زض ظمیىٍ ططاحدی مدسب ومدطٌ  Zبدٍ مىردًض اضظیدابی مًفقیدت
قطکتَا ،زیکه )1972(3زض ظمیىٍ اؾيتازٌ اظ ضيـ كحلیت ممیعی بدٍ مىردًض اضظیدابی عملکدطز
قکؿت قطکتَدا بدا اؾديتازٌ اظ  14وؿدبت مدالی بدٍ عىدًان ميغیدط مؿديقت ي َمنىدیه اضظیدابی
عملکطز قطکتَا با اؾيتازٌ اظ َمیه مدسب ( ،)1989مًضگدان )1994(4زض ظمیىدٍ ططاحدی مدسب
اوساظٌ گیطی ضیؿک اعيباضی اقاضٌ ومًز.
زض زٍَ 1970چىسیه باوک اضيپایی ي آمطیکایی يضقکؿت قسوس ي اَمیت مًضدًع باعدث
قس كا باوک َای زیگط زضنسز کك

علت يضقکؿيگی بطآیىس .اظ كجعیدٍ ي كحلیدت حدسيز 20

باوک يضقکؿيٍ مكرم قس کٍ زض بطذدی مدًاضز علدت اندلی يضقکؿديگی زازن يا َدای بدا
ضیؿک باز با بحطانَای اقيهازی آن زيضان بًز .زض  1986پمبطكًن يیدت ي پدت يلکدط ضيؾدای
ؾابق کمیيٍ باب ي فسضاب ضظضي آمطیکا زض یک جلؿٍ غیط ضؾمی زض مًضز مراططات باوک َدا ي
حساقت ؾطمایٍ باوکَا كبازب ورط زاقيىس کٍ ایه جلؿٍ ضا میكًان ؾطآغاظ قکت گیطی مقطضات
ضیؿک اعيبداضی ي کتایدت ؾدطمایٍ زاوؿدت .زض غاوًیدٍ  1998ي پدؽ اظ مدصاکطات فدطايان بدیه
کكًضَای عضً گطيٌ  ،10کمیيٍ مقطضات باوکساضی ي وراضت بط عملیات باوکی ،ضيـ محاؾدبٍ
ؾطمایٍ باوک ي حساقت میعان مجاظ ؾطمایٍ بطای پًقف ضیؿک ضا كعییه ي بٍ باوکَای فعاب زض
ظمیىٍ بیهالمللی اعال ومًز .کمیيٍ باب زض وُایت حساقت وؿبت ؾطمایٍ بٍ مجمًع زاضایی مدًظين
قسٌ بط حؿج ضیؿک ضا بطای ؾطمایٍ زضجٍ یک4 ،زضنس ي بطای مجمًع ؾدطمایٍ  8زضندس ضا
كعییه ومًز .بط اؾاؼ آذطیه زؾيًضالعمت ایه کمیيٍ بدطای محاؾدبٍ وؿدبت کتایدت ؾدطمایٍ اف
ظين بط ضیؿک اعيباضی بایس ضیؿکَایی زیگط اظ قبیت ضیؿک عملیاكی ي ضیؿک باظاض ي .. .ویع

1 Beaver
2 Altman
3 Deakin
4 Morgan
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مسورط قطاض بگیطز .ایه زض حالی ؾت کٍ زض ابيسا بطای محاؾبٍ کتایت ؾطمایٍ ضیؿدک اعيبداضی
لحاظ میقس[12].
ابساع مسب  DEAبٍ مًضًع ضؾالٍ زکيطی ضيزؼ 1با ضاَىمایی زکيط کدًپط 2بدط مدی گدطزز
کٍ عملکطز مساضؼ زيليی آمطیکا ضا مًضز اضظیابی قطاض زاز .ایه مطالعدٍ مىجدط بدٍ چدال ايلدیه
مقالٍ زضباضٌ معطفی عمًمی  DEAزض ؾاب  1978گطزیس .زض ایه ؾاب ضيـ كحلیت فطاگیدط زازٌ
َا كًؾ  3وتط اظ محققیه بٍ وا َای چاوع ،کًپط ي ضيزؼ مًؾً بدٍ گدطيٌ  CCRبدا جامعیدت
بركیسن بٍ ضيـ فاضب بٍ گًوٍ ای کدٍ ذهًندیت فطآیىدس كًلیدس بدا چىدس عامدت كًلیدس ي چىدس
محهًب ضا زض بطگیطز بٍ ازبیات اقيهازی اضافٍ گطزیدس [4].زض ازامدٍ چىدس ومًودٍ اظ مطالعدات
اوجا قسٌ زض ایه ظمیىٍ شکط ذًاَس قس.
وصیری ] [7با اؾيتازٌ اظ ضيـ  DEAکاضآیی  172قعبٍ باوک کكدايضظی ضا زض اؾديان َدای
آشضبایجان قطقی ي غطبی ي اضزبیت مًضز بطضؾی قطاض زازٌ اؾت .يی کاضآیی قعج ضا با فطيو
باظزَی ثابت ي ميغیط بٍ مقیاؼ با كًجدٍ بدٍ يیػگدی َدای ذاندی وریدط حدًظٌ عملکدطز ،زامىدٍ
فعالیت ي اوساظٌ قعج محاؾبٍ کطزٌ ي میعان کاضایی فىی ي مقیاؼ ض ا محاؾبٍ ي زض وُایت بدطای
ياحسَای واکاضا ویع قعبی ضا بٍ عىًان مطجع ي الگً معطفی ومًزٌ اؾت .اظ ويای كحقیق يی ایده
اؾت کٍ میاوگیه کاضایی فىی قدعج ضيؾديایی باودک کكدايضظی بدٍ مدطظ کداضایی گدطيٌ ذدًز
وعزیکيط اؾت ي َمنىیه كىُا  31زضندس اظ ياحدسَای مدًضز بطضؾدی اظ کداضایی فىدی ي مقیداؼ
بطذًضزاضوس.
تًکلی بغداد آباد ي دیگران ] [1زض ایه مقالٍ با اؾيتازٌ اظ ضيـ كحلیت پًقكدی زازٌ َدا
کٍ یک ضيـ واپداضاميطی مدی باقدس ،کداضایی باودک َدا زض اجدطای طدطح بىگاَُدای کًچدک
ظيزباظزٌ ي کاضآفطیه با زي فطو باظزَی ثابت ي ميغیط وؿدبت بدٍ مقیداؼ اضظیدابی قدسٌ اؾدت.
ويای وكان می زَس کٍ با فطو ايب ،باوک َای مؿکه ي کكايضظی زض مقایؿٍ با ؾایط باوک َدا
بٍ عىًان مطجع ي َمنىیه عملکطز باوکی اؾيان َای ؾمىان ،قمَ ،مسانَ ،طمعگدان ي ماظودسضان

1 Rhodes
2 Cooper
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اظ بیكيطیه کاضایی بطذًضزاض بًزٌ اؾت .با زض ورط زاقيه فدطو زي (بداظزَی ميغیدط وؿدبت بدٍ
مقیاؼ)  ،باوک َای ملی ،ؾدپٍ ي ندىعت ي معدسن ي ویدع اؾدياوُای اندتُان ،ذطاؾدان قدمالی ي
ضضًی ،ذًظؾيان ،ظوجان ،فاضؼ ،کطزؾيان ي یعز ویع بٍ جمع اؾيان َای کاضا می پیًوسوس.
معماریاوی ي َمکاران] [6بٍ بطضؾی ضيـ َای عمسٌ اضظیدابی عملکدطز ماوىدس مدسب كعدالی
عملکطز اضيپایی ،كحلیدت پًقكدی زازٌ َدا ي ؾیؿديم کداضت اميیداظی ميدًاظن اظ یدک زیدسگاٌ
ضیاضی پطزاذيٍ اؾت .جىبٍ َای اؾياوساضز ؾاظی ،اودساظٌ گیدطی مقیداؼ َدا ي ويدای عملکدطز،
مًاضزی َؿيىس کٍ زض ضيـ َای اضظیابی عملکطز مًضز كًجٍ قطاض گطفيدٍ اؾدت .یدک ؾداذياض
ؾلؿلٍ مطاكبی بطای ؾیؿيم کاضت اميیاظی ميًاظن اضائٍ قسٌ ي کداضبطزی اظ كحلیدت پًقكدی زازٌ
َا بطای قىاؾایی ؾاظمان َایی کدٍ بدٍ طدًض غیدط ياقدع بیىاودٍ زض مدسب كعدالی عملکدطز اضيپدایی
اميیاظزَی قسٌ اوس ،پیكىُاز قسٌ اؾت .زض ایه مقالٍ ضمه كالـ بطای بطضؾدی ي وقدس ؾدٍ ضيـ
 EFQM, BSCي  DEAاظ یک زیسگاٌ ضیاضی ،يجًز یک اضكبا ؾیؿيماكیک زض مسب َای
مًضز اقاضٌ ایه امکان ضا ایجاز ومًزٌ اؾت كا زض مًاقعی اظ یک مسب بعىًان مکمدت ي پًقداوىسٌ
وقاظ ضع

مسلی زیگط اؾيتازٌ قًز.

حجازی ي َمکاران] [2با اؾيتازٌ اظ كحلیت پًقكی زازٌ َا ( ، )DEAاظ مسب  SBMبدطای
كحلیت بُطٌ يضی کت باوک كًؾعٍ نازضات ایطان طی ؾالُای  1373كدا  1382ي اظ مدسب DEA
ي قاذم مالم کًئیؿت بطای اودساظٌ گیدطی ضقدس بُدطٌ يضی قدعج آن طدی ؾدالُای  1383ي
 1384اؾديتازٌ ومددًزٌ اؾددت .زض مددسب  DEAاظ ميغیطَدای  :كعددساز کاضکىددان ،ؾددًز ي کدداضمعز
زضیافيی ي َعیىٍ َای ازاضی ي پطؾىلی بعىًان يضيزی ي ميغیطَدای :كؿدُیالت اعطدایی ،کداضمعز
زضیافيی ي ؾپطزٌ َای بسين َعیىٍ ي َعیىٍ ظا بعىًان ذطيجی اؾيتازٌ قدسٌ اؾدت .ويدای كحقیدق
وكان می زَس کٍ بُطٌ يضی زض ؾاب  1383بطًض ميًؾ یک زضنس ي زض ؾاب  1384زي زضنس
ضقس زاقيٍ اؾتَ .منىیه ضكبٍ بىسی قدعج بدط اؾداؼ بُدطٌيضی ي ضيـ  DEAبدا ضكبدٍ بىدسی
فعلی آوُا زض ؾطح اطمیىان  %99اضكبا معىی زاضی زاضز.
ضعری ي َمکاران ] [4زض ایه مقالٍ بٍ اضكبا بیه عًامت کالن اقيهازی ي ضیؿدک اعيبداضی
باوک َا بطضؾی قسٌ اؾت بٍ مىرًض اوساظٌ گیطی ضیؿک اظ وؿدبت شذیدطٌ مطالبدات مكدکًک
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الًنًب بٍ کت كؿُیالت اؾيتازٌ قسٌ اؾت ي ضیؿک اعيباضی ضا بٍ عىًان اندلی كدطیه ضیؿدک
زض ؾیؿيم باوکی ي مُميطیه عامت يضقکؿيگی باوک َا بطقمطزٌ اؾت.
ریکاردي يکالًز [18] 1با زض ورط گطفيه  50باوک بطكدط ي بدعضگ بطظیدت ي اؾديتازٌ اظ آمداض
ميغیطَای كطاظوامٍ ای ایه باوک َا ،بٍ اضظیابی کاضایی ي مقایؿٍ ایه باوک َا پطزاذيٍ اوس .ويدای
ایه كحقیق ،حاکی اظ کاضایی ي بطكطی ضيـ  DEAزض ضكبٍ بىسی ي زضجٍ بىسی باوک َا وؿدبت
بٍ ضكبٍ بىسی فعلی آوُا زاضز.
سًپاچت چاوسارن [19] 2بٍ بطضؾی کاضآیی  13باوک كجاضی كایلىس بیه ؾاب َای  2003كا
 2006بٍ ضيـ كحلیت پًقكی زازٌَا پطزاذت .زض ایه كحقیق یک يضيزی (وُازٌ) كعساز پطؾىت
ي زي ذطيجی (ؾياوسٌ) زضآمس بُطٌ ي ؾایط زضآمسَا بطای محاؾبات  DEAزض ورط گطفيٍ اؾت
ي اظ باظزٌ ثابت بٍ مقیاؼ زض محاؾبات کاضایی اؾيتازٌ ومًزٌ اؾت.
پاسیراس [17] 3كاثیط ضیؿک اعيباضی ،فعالیت َای ذداض اظ كعدازب يضض ،ي عملیدات َدای
بیه المللی " اظ ططیق زضورط گطفيه ميغیطَا ي قاذم َدای كبیدیه کىىدسٌ ضیؿدک بداوکی وریدط
وؿبت يا َدای وکدًب قدسٌ بعىدًان ميغیطَدای وُدازٌ زض ضيـ  ، DEAؾدعی زض كبیدیه اضكبدا
ضیؿک ي کاضایی زض نىعت باوکساضی زاقيٍ ي بٍ اضكبا معىی زاض ایه زي مقًلٍ پی بطزٌ اؾت.
چیً ي چه [14] 4كطکیج َط زي ضیؿک مطبً بٍ محی ذاضجی ي زاذلی" ضابطٍ ضیؿک
اعيباضی ،باظاض ي عملیاكی ضا با کاضایی باوک َدا بطضؾدی ومدًزٌ ي ضابطدٍ ایده ؾدٍ ضیؿدک ضا بدا
قاذم َای كبییه کىىسٌ وطخ اضظ ذاضجی ،وطخ بُطٌ ي وطخ ضقس اقيهازی با کداضایی باودک َدا
ويیجٍ گطفيٍ اوس.
سً ي چاوگ [15] 5ضابطٍ بیه ضیؿک َای عملیاكی ،اعيباضی ي باظاض باوک َا ضا زض كایلىدس بدا
کدداضایی قددعج باوددک ومًوددٍ بطضؾددی ي کدداضایی قددعج ضا بددط اؾدداؼ زي ضيـ  DEAي SFA
بطآيضزٌ ومًزٌ ي اضكبا معىی زاض بیه ضیؿک ي کاضایی ضا ويیجٍ گطفيٍ اوس.
1 Pires Gon¸calves, Ricardo
2 Supachet Chansarn
3 Pasiouras
4 Chiu and Chen
5 Lei Sun, Tzu-Pu Chang
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زض وُایت می كًان جسيب ظیط ضا بطای زاقيه زیسی بُيط اظ پیكیىٍ كحقیقات اوجا قسٌ اضائدٍ
کطز.
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 )3سًاالت پژيَص
بددا عىایددت بددٍ يیػگددی ذددال ضيـ  DEAزض اضظیددابی كًنددیتی ي ضيـ ؾطقددماضی زض
گطزآيضی زازٌ َا زض ایه كحقیق فطضیٍ ای ططح وكسٌ ي َسف پاؾد بٍ ؾدًازت كحقیدق اؾدت
کٍ بٍ قطح ظیط مططح قسٌ اؾت:
سًال اصلی:
ضیؿک باوک َای كحت بطضؾی چٍ كاثیطی بط میعان کاضایی آوُا زاضز؟
سًاالت فرعی:
)1ضیؿک اعيباضی باوک َا بط کاضایی آوُا چٍ كاثیطی زاضز؟
)2ضیؿک عملیاكی باوک َا بط کاضایی آوُا چٍ كاثیطی زاضز؟
)3ضیؿک باظاض باوک َا بط کاضایی آوُا چٍ كاثیطی زاضز؟
 )4ريش تحقیق
ایه كحقیق اظ ورط َسف بٍ جُت اؾيتازٌ اظ ضيـ ي مسب َای مًجدًز زض ضاؾديای اضظیدابی
عملکطز کاضبطزی ي اظ ورط ضيـ اؾيىيا بٍ زلیت بٍ کاضگیطی ضيـ ؾطقدماضی زض گدطزآيضی
زازٌ َا ضيـ كًنیتی ي بٍ لحاظ ططح كحقیق بٍ زلیت كکیٍ بدط اطالعدات عملکدطزی گصقديٍ اظ
ضيـ پؽ ضيیسازی اؾيتازٌ کطزٌ اؾت.
الف) جامعٍ آماری
جامعٍ آماضی كحقیق ،باوک َای ملی ،ملدت ي ندازضات مدی باقدىس کدٍ البيدٍ بدا كًجدٍ بدٍ
چگًوگی زؾيطؾی بٍ اطالعات مًضز ویاظ اويرا قسٌ اوسَ .منىدیه بدا كًجدٍ بدٍ اؾديتازٌ آمداض
ماَیاوٍ طی ؾٍ ؾاب  1387كا 1389ي زض مجمًع  36زيضٌ ظماوی مًضز بطضؾی قطاض زازٌ اؾت.
ب) مدل تحقیق
زضابيسا بطای محاؾبٍ کاضایی زض ایه كحقیق ميغیطَدای ؾدياوسٌ ي وُدازٌ اظ كطاظوامدٍ ،ندًضت
ؾًز ظیان ،ؾایت َای مطبًطٍ بٍ َط یک اظ باوک َای مدًضز مطالعدٍ ي َمنىدیه ؾدایت باودک
مطکعی بطای زيضٌ ماَیاوٍ زض طی ؾٍ ؾاب اذیدط اؾديرطا مدی قدًز .ؾدپؽ كًؾد ودط افدعاض
 Deapبطای محاؾبٍ کاضایی با ضيـ  DEAبٍ کاض گطفيٍ می قًوس .وُایيا بطای مجمًعدٍ ایده
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 36زيضٌ محاؾبٍ قسٌ ،قاذم َای مطبً بٍ ضیؿدک َدای اعيبداضی ،عملیداكی ي بداظاض ویدع اظ
كطاظوامٍ ،نًضت ؾًز ظیان بٍ نًضت مكابُی بطآيضز می قًز .با زاقديه اطالعدات مطبًطدٍ بدٍ
کاضایی ي َمنىیه ضیؿک َای مًضز مطالعٍ ،مسب كحقیق كًؾ ودط افدعاض  Eviewsبدطآيضز
می قًز.
بطای محاؾبٍ کاضایی باوک َا ویاظ بٍ كعییه ؾياوسٌ ي وُازٌ می باقس زض ایه كحقیق ميغیطَدای
قامت (كعساز قعج ،حجم ؾپطزٌ باوک ي مجمًعٍ َعیىٍ َا) بٍ عىًان وُازٌ ي َمنىیه ميغیطَای
قامت (حجم كؿُیالت ي مجمًعٍ زضآمس) بٍ عىًان ؾياوسٌ اويرا قسوس .کٍ ایه زازٌ َدا بدطای
زيضٌ  3ؾالٍ ي زازٌ ماَاوٍ بطای َ ط باوک اظ كطاظوامدٍ ،ندًضت ؾدًز ظیدان باودک ،ؾدایت َدای
باوک مطبًطٍ حانت قسوس وُایت بطای َط باوک ي بطای َط ميغیط  36زازٌ كُیٍ می قًز کٍ ایه
زازٌ َا كًؾ وط افعاض  Deapبطای محاؾبٍ کاضایی اؾيتازٌ می قًوسَ .منىیه بدطای محاؾدبٍ
چگًوگی كاثیط ضیؿک بط کاضایی زض ایه كحقیق ميغیطَای ظیط اويرا قسوس:
ميغیطَای يابؿيٍ ،کداضایی باودک بدا ضيـ  DEAي ميغیطَدای مؿديقت ،ضیؿدک اعيبداضی بدا
قاذم وطخ كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت كؿُیالت اعطایی ،ضیؿک عملیاكی با قداذم حقدًض
ناحبان ؾُا بٍ مجمًع زاضایی َا ي ضیؿک باظاض با قاذم كغییطات وطخ اضظ می باقس.
پؽ اظ بطآيضز عملکطز ي کاضایی باوکُا ،اميیاظ مطبدً بدٍ کداضایی َدط باودک بعىدًان ميغیدط
يابؿيٍ كلقی قس ي مسب اقيهازؾىجی ظیط بطآيضز گطزیس:
Y1 = C + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + εi
بطًضیکٍ:
 Y1معازب میاوگیه کاضایی محاؾبٍ قسٌ قعج زض ضيـ  DEA؛
 X1معازب ضیؿک اعيباضی با قاذم :وطخ كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت كؿُیالت اعطایی؛
 X2معازب ضیؿک عملیاكی با قاذم :حقًض ناحبان ؾُا بٍ مجمًع زاضایی َا ،
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 X3معازب ضیؿک باظاض با قاذم :كغییدطات ودطخ اضظ زض ظمدان  t-1وؿدبت بدٍ زيضٌ  tمدی
باقس.
محاؾبات ي عملیات ضیاضی ایه كحقیق ،با اؾيتازٌ اظ ودط افعاضَدای  Excelي  Eviewsي
 Deapاوجا ذًاَس قس.
ج) ريش َای آماری
زض ایه كحقیق بٍ مىرًض كًنی

يكجعیٍ ي كحلیت اطالعات اظ آماض كًنیتی ،جُت بطضؾدی

اطالعات زمًگطافیک ي جمعیت قىاذيی باوک َدای ومًودٍ ي اظ آمداض اؾديىباطی بدا اؾديتازٌ اظ
ميسَای كحلیت پًقكی زازٌ َا ( )DEAبطای اضظیابی عملکطز ي اظ ضگطؾیًن (حدساقت مطبعدات
معمًلی )OLSجُت بطضؾی ضابطٍ ضیؿک َای باوکی با کاضایی ي كبییه ضابطٍ ميغیطَای مؿيقت
ي يابؿيٍ اؾيتازٌ قسٌ اؾت .قبت اظ بطآيضز مسب ،آظمدًن وطمدالیيی باقیماودسٌ َدا بًؾدیلٍ آظمدًن
کًلمًگطيف-اؾمیطيوًف جُت اطمیىان اظ وطماب بًزن زازٌ َا ي َمنىیه اظآظمًن يجًز َدم
ذطی با اؾيتازٌ اظ عامت كًض ياضیاوؽ ( )VIFجُت اطمیىان اظ عس يجًز َمرطی یدا مؿديقت
بًزن زازٌ َا اوجا قسٌ يزض ازامٍ بٍ مىرًض كعییه پایایی یا ایؿيایی ميغیطَدای مدًضز اؾديتازٌ ،اظ
آظمًن َای كعییه پایایی وریط آظمًن ضیكٍ ياحس زیکی ˚ فًلط اؾيتازٌ قسٌ اؾت.
 )5یافتٍ َای تحقیق
زازٌ َای ماَیاوٍ باوک َا بطای  36زيضٌ یک ماٍَ زض باظٌ ظماوی  1387كدا 1389گدطزآيضی
ي زض ابيسا بٍ ضيـ DEAبٍ اظائ َط قعبٍ کاضایی محاؾبٍ ،ؾدپؽ اضكبدا بدیه کداضایی قدعج ي
ضیؿک بطمبىای مسب كحقیق اضظیابی گطزیس.
الف)ارزیابی کارآیی:
زض اضظیابی کاضایی باوک َا ضيـ  DEAمًضز اؾيتازٌ قطاض گطفت.بطای محاؾدبٍ کداضایی
اظ  5ميغیط اؾيتازٌ قس کٍ قامت (كعساز قعج ،حجم ؾپطزٌ باوک ي مجمًعٍ َعیىٍ َا) بٍ عىدًان
وُازٌ ي َمنىیه ميغیطَای قامت (حجم كؿُیالت ي مجمًعٍ زضآمس) بدٍ عىدًان ؾدياوسٌ زض وردط
گطفيٍ قسوس .ويای حاکی اظ آن بًز کٍ بازكطیه میعان ميًؾ کداضایی زض ایده ؾدٍ ؾداب بدطای
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باوک ملت با  009902می باقس ي باوک نازضات بدا ميًؾد کداضایی  009614ي باودک ملدی بدا
ميًؾ کاضایی  009360زض مقا زي ي ؾً قطاض زاضوس .ضيوس کاضایی زض باوک ملی زض ایده ؾدٍ
ؾاب ضيوس وعيلی زاقيٍ اؾتَ .منىیه باوک نازضات زض طی ایده ؾدٍ ؾداب زاضی افدت ي ذیدع
ظیازی زض میعان کاضایی بًزٌ اؾت با ایه حاب زض چىس ماٍَ اذیط ي بًیػٌ یکؿداب گصقديٍ زاضای
افت میعان کاضایی بًزٌ اؾت .بعاليٌ زض مًضز باوک ملت كغییطات میعان کاضایی بٍ قکلی زیگط
می باقس .بٍ وحًی کٍ با یک افت زض زيضٌ َای  ،22-18زاضایی افعایف کداضایی قدسٌ اؾدت ي
زض کت بٍ جع افت ضيی زازٌ زض زيضٌ  22-18زض باقی زيضٌ َای مًضز مطالعدٍ زاضایدی کداضایی
یکىًاذيی می باقس .زض وُایت با مقایؿٍ ضيوس کاضایی زض ایه ؾٍ باوک مكرم قس کٍ َط چىدس
کٍ َط ؾٍ باوک با مقازیط کاضایی كقطیبا یکؿاوی زض ؾٍ ؾاب قبت فعالیت مدی کطزودس يلدی ضيودس
فعالیت َای آوُا بٍ وحًی بًزٌ اؾت کٍ باوک َای ملی ي ندازضات زچداض ضيودسی کداَف زض
میعان کاضایی بًزٌ ي باوک ملت ضيوس یکىًاذيی ضا بدا کمدی وًؾداوات طدی کدطزٌ اؾدت .بدطای
زاقيه زیس بُيطی اظ میعان کاضایی ایه ؾٍ باوک زض جدسيب ي ومًزاضَدای ظیدط مقدازیط ميًؾد
کاضایی بطای ایه ؾٍ باوک زض زيضٌ ؾٍ ؾالٍ اذیط اضائٍ قسٌ اؾت.
جديل :2مقادیر متًسط کارایی سٍ باوک مًرد مطالعٍ در ديرٌ تحقیق
میاوگیه کارایی

وام باوک

0.9360

ملی

0.9614

نازضات

0.9902

ملت
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ضکل :1ومًدار ريود کارایی باوک ملی در ديرٌ سٍ سالٍ اخیر

ضکل :2ومًدار ريود کارایی باوک صادرات در ديرٌ سٍ سالٍ اخیر

ضکل :3ومًدار ريود کارایی باوک ملت در ديرٌ سٍ سالٍ اخیر

زض قکت ظیط مقازیط کاضایی بطای َط ؾٍ باوک زض زيضٌ ظماوی  36ماٍَ بدا یکدسیگط مقایؿدٍ
قسٌ اوس.
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ضکل :4ومًدار مقایسٍ ایی ريود کارایی َر سٍ باوک در ديرٌ سٍ سالٍ اخیر

ب)ارزیابی پیص فرض َای رگرسیًن:
بطای پاؾد بٍ ؾًازت زیگط پػيَف یعىی چگًوگی كاثیط اوًاع ضیؿک بط کاضایی بطای َدط
یک ضیؿک َا قاذهی اويرا قس ي كًؾ بطوامٍ  Eviewsمسب ضگطؾیًوی بط اؾاؼ ضيـ
 OLSبطای آوُا كرمیه ظزٌ قس .زض ایه كحقیق ،اظ ضيـ حدساقت مطبعدات معمدًلی ( )OLSبدٍ
نًضت كطکیبی جُت بطآيضز مسلُای كحقیق اؾيتازٌ می گطزز .قبدت اظ بدطآيضز مدسب ي كتؿدیط
ضطایج ،می بایؿت پایایی یا ماوایی ميغیطَا بطضؾی گطزز .لصا با اؾيتازٌ اظ زي آظمًن معيبط كدابع
ذًز َمبؿيگی ( )ACFي آظمًن ضیكدٍ ياحدس ( )Unit root testزیکدی فدًلط ،بدٍ بطضؾدی
ماوایی ميغیطَای كحقیق پطزاذيٍ قس.
زض بطضؾی پایایی با اؾيتازٌ اظ كابع ذًز َمبؿيگی ( )ACFمكرم قس کٍ ضيودس ( ACکدٍ
َمان كابع ذًز َمبؿيگی می باقس) بطای ميغیط كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت كؿُیالت بدٍ عىدًان
قاذم ضیؿک اعيباضی زاضای كغییطات قدسیسی اؾدت ي ضيودس مكرهدی ضا وكدان ومدی زَدس.
بىابطایه می كًان ويیجٍ گطفت کٍ ایه ميغیدط زض ؾدطح ،ایؿديا اؾدتَ .منىدیه ضيودس  ACبدطای
ميغیط حقًض ناحبان ؾُا بٍ زاضایی بٍ عىًان قاذم ضیؿک عملیاكی زاضای كغییطات قدسیسی
اؾت ي ضيوس مكرهی ضا وكان ومی زَس .بىابطایه می كًان ويیجٍ گطفت کٍ ایه ميغیط زض ؾدطح،
ایؿيا اؾت .ي بازذطٌ ایىکٍ ضيوس ( ACکٍ َمدان كدابع ذدًز َمبؿديگی مدی باقدس) بدطای ميغیدط
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كغییطات وطخ اضظ بٍ عىًان قاذم ضیؿک باظاض زاضای كغییطات قسیسی اؾت ي ضيوس مكرهدی
ضا وكان ومی زَس .بىابطایه می كًان ويیجٍ گطفت کٍ ایه ميغیط زض ؾطح ،ایؿيا اؾت.
زض بطضؾی آظمًن ایؿيایی ميغیط وؿبت كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت كؿُیالت بدا زیکدی فدًلط
مكرم قس مقساض آماضٌ محاؾبٍ قدسٌ ( )-8.611کدًچکيط اظ مقدازیط بحطاودی بدطآيضزی (زض
كمامی ؾطح یک زضنس ،پى زضنس ي زٌ زضنس) می باقس .لصا میيدًان ويیجدٍ گطفدت کدٍ ایده
ميغیط زض ؾطح ،ایؿيا اؾت ي ایىکٍ ويای وُایی زي آظمًن فدًض بدطای ایؿديایی یعىدی كدابع ذدًز
َمبؿيگی ي ضیكٍ ياحس زیکی فًلط ،یکؿان ي زض كاییس َمسیگط می باقس .بطای آظمًن ایؿديایی
ميغیط وؿبت حقًض ناحبان ؾُا بٍ زاضایی با زیکی فًلط مكرم قس مقساض آماضٌ محاؾبٍ قدسٌ
( )-8.370کًچکيط اظ مقازیط بحطاوی بطآيضزی (زض كمامی ؾطح یک زضنس ،پى زضنس ي زٌ
زضنس) می باقس .لصا میيًان ويیجٍ گطفت کٍ ایه ميغیط زض ؾطح ،ایؿيا اؾت ي ایىکٍ ويای وُایی
زي آظمًن فًض بطای ایؿيایی یعىی كابع ذًز َمبؿيگی ي ضیكٍ ياحس زیکی فدًلط ،یکؿدان ي زض
كاییس َمسیگط می باقسَ .منىیه زض آظمًن ایؿيایی ميغیط كغییطات وطخ اضظ بدا زیکدی فدًلط ایده
ويیجٍ بسؾدت آمدس کدٍ مقدساض آمداضٌ محاؾدبٍ قدسٌ ( )-10.349کدًچکيط اظ مقدازیط بحطاودی
بطآيضزی (زض كمامی ؾطح یک زضنس ،پى زضنس ي زٌ زضندس) مدی باقدس .لدصا میيدًان ويیجدٍ
گطفت کٍ ایه ميغیط زض ؾطح ،ایؿيا اؾت ي ایىکٍ ويدای وُدایی زي آظمدًن فدًض بدطای ایؿديایی
یعىی كابع ذًز َمبؿيگی ي ضیكٍ ياحس زیکی فًلط ،یکؿان ي زض كاییس َمسیگط می باقس.
زض بطآيضز مسب ،می بایؿت اظ نحت ويای ي ضطایج بطآيضزی فًض ،اظ ططیق آظمًن َای
اقيهازؾىجی ي ضگطؾیًن ،اطمیىان حانت ومًز .زض ضابطٍ با ایه الگً چىدس آظمدًن بدٍ ندًضت
ظیط اوجا قس:
 .1آظمًن حقیقی بًزن ضگطؾیًن :ایه آظمًن اظ زي ططیدق بدٍ اوجدا مدی ضؾدس" :آظمدًن
پایایی جملٍ پؿماوس " ي " آظمًن زيضبیه ياكؿًن ضگطؾدیًن َمجمعدی (" )CRDW
(:)D.Begg,2003
ال -آظمًن پایایی جملٍ پؿماوس :زض ایه آظمًن ،با كًجٍ بٍ ایىکٍ مقساض آماضٌ زیکدی فدًلط
جملٍ پؿماوس بطای مسب اظ مقساض بحطاوی ،کًچکيط اؾت ،لصا می كًان ويیجدٍ گطفدت کدٍ جملدٍ
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پؿماوس یا ذطای الگً زض كمامی ؾطًح ماوا بًزٌ ي بطآيضزَ ،مجمدع بدًزٌ ي ضگطؾدیًن حقیقدی
می باقس.
آظمًن زيضبیه ياكؿًن ضگطؾیًن َمجمعدی ( :)CRDWبدا كًجدٍ بدٍ ويیجدٍ بدٍ زؾدتآمسٌ اظ ایه آظمًن می كًان گتت کٍ َمجمعدی (ضابطدٍ بلىسمدست) بدیه ميغیطَدای مًجدًز زض
مسب كائیس می قًز.
بىابطایه مكرم قس کٍ ضگطؾیًن اوجا قسٌ بیاوگط ضابطٍ بلىسمست كعدازلی بدیه ميغیطَدای
مسب اؾت .بٍ عباضت زیگط ،ضطایج بطآيضزی كىُا زض کًكاٌ مست مهساض وساضوس ي آوُا ضا مدی
كًان زض كحلیت بلىس مست ضياب ویع بکاض بطز.
 .2آظمًن فطو َم ذطی :با كًجٍ بدٍ ويدای بدٍ زؾدت آمدسٌ مكدرم قدس عامدت كدًض
ياضیاوؽ یا  VIFبطای کلیٍ ميغیطَا ،اظ عدسز  4ي حيدی اظ عدسز  2کميدط اؾدت بىدابطایه
فطو َمرطی بیه ميغیطَا کامال ضز می گطزز.
 .3آظمًن يایت جُت ككدریم واَمؿداوی ياضیداوؽ :بدا كًجدٍ بدٍ مقدساض آمداضٌ َدای F
( )0/955ي آماضٌ  )10/40( Obs*R-squaredبسؾت آمسٌ ي احيمداب قبدًب فدطو
 H0بطای َط زي آماضٌ ( )0/04ي مقایؿٍ مقازیط آماضٌ َدای  Fي Obs*R-squared
با آماضٌ ذی زيی بسؾت آمسٌ می كًان ويیجدٍ گطفدت کدٍ فطضدیٍ  H0مبىدی بدط عدس
يجًز واَمؿاوی ياضیاوؽ قبًب می باقس ،لصا ایه مسب مكکت واَمؿاوی ياضیاوؽ وساضز.
 .4بطآيضز آظمًن  LMجُت ككریم َمبؿيگی پیاپی پؿماوس :ويای بطای مدسب ضبؿدک
اعيباضی ،حاکی اظ آن اؾت کٍ فطو نتط مبىی بط عس يجًز ذًز َمبؿديگی پیداپی،
ضز وكس ي لصا فطو ( E(ui ujبٍ اظای جمیع مقازیط  ، i , jبطقطاض اؾت .بعبداضت زیگدط
با كًجٍ بٍ مقازیط آماضٌ َای  )2041(Fي  )4003( Obs*R-squaredي احيماب قبًب
فطو  0/045( H0ي  )0/061ي مقایؿٍ مقازیط آمداضٌ َدای  Fي Obs*R-squared
با آماضٌ ذی زيی بسؾت آمسٌ ،فطو  H0مبىی بط عس يجًز ذدًز َمبؿديگی پیداپی
بیه جمالت اذيالب پصیطفيٍ ي كابع ،مكکت ذًز َمبؿيگی وساضز.
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 .5بددطآيضز آظمددًن ضمددعی ( :)Test Ramsey Resetويددای بددطآيضز مددسب ضیؿددک
اعيباضی بطای ایه آظمًن ،بیاوگط ایىؿت کٍ با كًجٍ بٍ مقدازیط آمداضٌ َدای  )4/01( Fي
 )7/09( Log likelihood ratioي احيمازت آماضٌ َای شکدط قدسٌ کدٍ  0/040ي
 0/031می باقىس مقایؿٍ مقازیط آماضٌ َای  Fي  Log likelihood ratioبدا آمداضٌ
ذی زيی بسؾت آمسٌ ،ومی كًان فطضیٍ  H0مبىی بط يجًز ثبات ؾاذياضی مدسب ضا ضز
ومًز .بىابطایه مسب بطآيضزی بٍ لحاظ ایه آظمًن ویع معيبط می باقس.
ج)برآيرد رابطٍ ریسک يکارایی:
پؽ اظ اضظیابی ماوایی کلیٍ ميغیطَای كحقیق ي اضظیابی ؾایط پدیف فدطو َدای بطآيضزَدای
ضگطؾیًوی بٍ بطآيضز مسب َای كحقیق کٍ قامت ميغیطَای يابؿيٍ ،مؿيقت َؿيىس؛ پطزاذيدٍ قدس.
زظ بٍ شکط اؾت کٍ زض ایه مطحلٍ بایس یک مسب بطآيضز می قس كا بيًان بدٍ ؾدٍ ؾدًاب فطعدی
كحقیق بطای كاثیط ضیؿک َای اعيباضی،عملیاكی ي باظاض پاؾد زاز.
َماوطًض کٍ بیان قس مسب كحقیق بٍ فط کلی ظیط می باقس:
Y1 = C + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + εi
محاؾبات ي عملیات ضیاضی ایه كحقیق ،با اؾيتازٌ اظ وط افعاضَدای  Eviewsاوجدا قدس.
بط اؾاؼ زازٌ َای مًجًز بطای َط قاذم زض زيضٌ  iا ي بطای َط باوک یدک مقدساض کداضایی
مًجًز اؾت .بٍ عباضكی زیگط  108زازٌ بطای َط ميغیط مًجًز می باقس (ؾٍ باوک َط کدسا 36
زيضٌ) کٍ بط اؾاؼ ایه زازٌ َا با ضيـ  OLSي كًؾ وط افعاض  Eviewsمدسب فدًض بدطآيضز
قس .کٍ زض جسيب ظیط مقازیط مطبً بٍ مسب اضائٍ قسٌ اؾت:
جديل : 3وتایج تکمیلی برآيرد مدل ریسک ي کارایی

Prob.

tStatisti
c

Std.
Error

Coefficien
t
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ميغیطَای مؿيقت

كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت
كؿُیالت اعطایی
حقًض ناحبان ؾُا بٍ مجمًع
زاضایی َا

x1 -0.0478

0.013

3.722

0.000
3

x2 -0.3786

0.080

4.732

0.000
0

0.000

5.365

0.000
0

0.004

3.186

0.000
0

 كغییطات وطخ اضظx3 0.000037
7
ٍ ثابت معازلC

1.015

R-squared

0.0675

Adjusted R-squared

0.0666

S.E. of regression

0.021

Sum squared resid

0.047

Log likelihood
Durbin-Watson stat

264.942
2.378

19

Mean
dependent var
S.D.
dependent var
Akaike info
criterion
Schwarz
criterion
F-statistic
Prob(Fstatistic)

0.963
0.037
-4.832
-4.733
72.06
0.000

ويای جسيب باز ضا می كًان بٍ نًضت معازلٍ ی ظیط ذالنٍ کطز.

y =1015 −00478 X1 −0378 X2 − 3 77×10 X3
−5

/

/

/

/

ويای حانت اظ بطآيضز مسب ي زیگط محاؾبات ي آظمًن َا حاکی اظ آوؿت کٍ:
 )1آمدداضٌ َددای  tي احيمدداب مطبددً بددٍ آن حدداکی اظ معىددی زاض بددًزن ضابطددٍ بددیه ميغیطَددای
كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت كؿُیالت اعطایی ،حقًض ناحبان ؾُا بٍ مجمًع زاضایدی َدا
ي كغییطات وطخ اضظ زض ؾطح اطمیىان  95زضنس (چًن آماضٌ  tبیكيط اظ  1/96می باقس) می
باقس.
 )2آماضٌ  R2حاکی اظ آوؿت کٍ  000675زضنس اظ كغییطات ميغیط يابؿيٍ با ميغیدط كًضدیحی
مسب قابت كًضیح اؾت.
 )3باز بًزن آماضٌ  Fمسب ( ،)72006حاکی اظ معىی زاض بًزن کت ضگطؾیًن اؾت.
 )4آماضٌ زيضبیه -ياكؿًن زض مسب بطابط با  20378فطو ذًز َمبؿيگی بیه اجعاء مسب ضا ضز
می کىس.
 )5ضطایج ميغیط كًضیحی وكان می زَس کٍ:
 وؿبت كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت كؿدُیالت اعطدایی بدٍ عىدًان قداذم ضیؿدک
اعيباضی اضكبدا معىدی زاضی بدا کداضایی زاضز .بدا افدعایف یدک ياحدسی زض ميغیدط
كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت كؿُیالت اعطایی ،کاضایی بدٍ اودساظٌ  000478کداَف
می یابس.
 با افعایف یک ياحسی زض ميغیط حقًض ناحبان ؾدُا بدٍ مجمدًع زاضایدی َدا بدٍ
عىًان قاذم ضیؿک عملیاكی ،کاضایی بٍ اوساظٌ  00378کاَف می یابس.
 با افعایف یک ياحسی زض ميغیط كغییطات وطخ اضظ بٍ عىًان قاذم ضیؿک بداظاض،
کاضایی بٍ اوساظٌ  3/ 77×10−5کاَف می یابس.

 )6بحث ي وتیجٍ گیری
بطای ويیجٍ گیطی كک كک ؾًازت مططح قسٌ زض كحقیق مطيض ي بطضؾی می قًز.
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ؾًاب ايب بیان می زاضز کٍ ضیؿک اعيباضی باوک َای قلمطي كحقیق بدط کداضایی آوُدا
چٍ كاثیطی زاضز بایس گتت َماوطًض کٍ زض بطآيضز مسب  OLSوكان زازٌ قدس وؿدبت كؿدُیالت
وکًب قسٌ بٍ کت كؿُیالت اعطایی بدٍ عىدًان قداذم ضیؿدک اعيبداضی زض وردط گطفيدٍ قدس ي
مكرم قس کٍ ایه قاذم اضكبا معىدی زاضی بدا کداضایی زاضز .بدا افدعایف یدک ياحدسی زض
ميغیط كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت كؿُیالت اعطایی ،کاضایی بٍ اوساظٌ  0/ 0478کاَف می یابس.
بىابطایه ضیؿک اعيباضی باوک َای قلمطي كحقیق بط کاضایی آوُا كاثیط زاضز.
ؾًاب زي بٍ ضیؿک عملیاكی اقاضٌ مدی کىدس ي بیدان مدی زاضز کدٍ ضیؿدک عملیداكی
باوک َای قلمطي كحقیق بط کاضایی آوُا چٍ كاثیطی زاضز زض ایه مًضز ویع بدط اؾداؼ ويدای مدسب
 OLSبطآيضز كاثیط ضیؿک بط کاضایی ،با زض ورط گطفيه ميغیط حقًض ناحبان ؾدُا بدٍ مجمدًع
زاضایی َا بٍ عىًان قاذم ضیؿک عملیاكی مكرم قس کٍ با افعایف یدک ياحدسی زض ميغیدط
حقًض ناحبان ؾُا بٍ مجمًع زاضایدی َدا ،کداضایی بدٍ اودساظٌ  0/ 378کداَف مدی یابدس .لدصا
ضیؿک عملیاكی باوک َای قلمطي كحقیق بط کاضایی آوُا كاثیط زاضز.
ؾًاب ؾً با اقاضٌ بٍ ضیؿک باظاض بیان می کىس کٍ ضیؿدک بداظاض باودک َدای قلمدطي
كحقیق بط کاضایی آوُاچٍ كاثیطی زاضز زض ایه مًضز ویع با زض ورط گطفيه ميغیدط كغییدطات ودطخ اضظ
بٍ عىًان قاذم ضیؿک باظاض ي َمنىیه اؾيتازٌ اظ ويای بطآيضز مدسب  OLSكداثیط ضیؿدک بدط
کاضایی مكرم قس با افعایف یک ياحسی زض ميغیط كغییطات وطخ اضظ بٍ عىًان قاذم ضیؿک
−5
باظاض ،کاضایی بٍ اوساظٌ  3 / 77 ×10کاَف مدی یابدس؛ لدصا ضیؿدک بداظاض باودک َدای قلمدطي

كحقیق بط کاضایی آوُا كاثیط زاضز.
زض وُایت بطای بطضؾی ؾًاب انلی كحقیق یعىی " ضیؿک باوک َای كحت بطضؾی چٍ
كاثیطی بط میعان کاضایی آوُا زاضز ".با كًجٍ بٍ ويای كحقیق ي بط ایه اؾداؼ کدٍ كمدامی ضیؿدک
َای مًضز مطالعٍ یعىی ضیؿک اعيباضی ،عملیاكی ي باظاض َط کسا با ضطیبی يیدػٌ ي بدٍ ندًضت
معىی زاضی بط کاضایی كاثیط زاقيٍ اوس می كًان گتت کٍ كمدامی ضیؿدک َدای مدًضز مطالعدٍ بدط
کاضایی ؾیؿيم باوکی كاثیط زاضوس  .بعاليٌ با كًجٍ بٍ ایىکٍ كؿُیالت وکًب قسٌ بٍ کت كؿدُیالت
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اعطایی بٍ عىًان قاذم ضیؿک اعيباضی با ضطیج  ، 0/ 0478ميغیط حقًض ناحبان ؾدُا بدٍ
مجمًع زاضایی َا بٍ عىًان قاذم ضیؿک عملیاكی با ضطیج  0/ 378ي وُایيا ميغیدط كغییدطات

−5
وطخ اضظ بٍ عىًان قاذم ضیؿک باظاض با ضطیج  3 / 77 ×10ويیجٍ گطفيٍ می قدًز کدٍ كداثیط

ضیؿک عملیاكی بط کاضایی اظ زي ضیؿک زیگط بیكيط می باقس.
پؽ اظ مكرم قسن ويای كحقیق می كًان گتت کٍ كحقیق حاضط با ایه ويیجٍ کٍ ضیؿدک
بط کاضایی باوک َای قلمطي كحقیق مًثط می باقس لصا ایه كحقیق اظ لحاظ اضكبا بدیه ضیؿدک ي
کاضایی مكابٍ كحقیقات پاؾیطاؼ( ،)2008چیً ي چه( )2009ي ؾدً ي چاود

( )2010بیدان مدی

زاضز کٍ بیه ضیؿک َای مُم باوکساضی ي کاضایی باوک ضابطٍ معىا زاضی يجًز زاضز.
بعاليٌ بایس كًجٍ زاقت کٍ عس كًجٍ بٍ ضیؿک َای مططح قسٌ زض كحقیق عاليٌ بدط كداثیط
مىتی بط مقازیط کاضایی باوک َا می كًاوس ؾبج مكکالت ظیط ویع گطزز:
 عس كًجٍ بٍ کتایت ؾطمایٍ زظ بٍيیػٌ زض ظمان اعطای كؿُیالت بٍ فعالیتَای پط ضیؿک.
 عس امکان اضظیابی نحیح اظ کیتیت زاضاییَای باوک.
 بطيظ کمبًز وقسیىگی ي عس امکان بطآيضز نحیح اظ مىابع ،مهاضف ،زضآمسَا ي َعیىٍَا.
 كحمیت َعیىٍَای پیفبیىی وكسٌ ماوىس َعیىٍَای مطالبات معًض ي ؾًذت قسٌ.
 افعایف بسَی بٍ باوک مطکعی ،بٍ طًضی کٍ باوک َا بٍ مىرًض پًقف وقسیىگی مًضز ویاظ،
مجبًض بٍ اذص كؿُیالت اظ باوک مطکعی می قًوس.
 بسَی بٍ ؾایط باوکَا ،اگط چٍ زض حاب حاضط باظاض بیه باوکی زض ایطان يجًز وساقيٍ ي
پطزاذت كؿُیالت بیه باوکی چىسان ضای ویؿت،اما ایه ميغیط میكًاوس بٍ عىًان یکی اظ آثاض
واقی اظ ضیؿک وقسیىگی زضآیىسٌ لحاظ قًز.
 يجًز اوحطاف اطالعاكی مسیطان کٍ مىي بٍ اكراش كهمیمات غیطبُیىٍ میقًز.
با كًجٍ بٍ اَمیت مًضًع کاضایی باوک َا ي َمنىیه كاثیط ضیؿک بدط کداضایی باودک ،مدی
كًان پیكىُازات ظیط ضا بطای كحقیقات آیىسٌ بٍ زیگط محققان پیكىُاز کطز:
 بطضؾی كاثیط مًلتٍ َای زیگط ضیؿک بطکاضایی باوک َا
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 اؾيتازٌ اظ كعساز وُازٌ ي ؾياوسٌ بیكيط بطای محاؾبٍ کاضایی باودک َدا بدطای حهدًب زقدت
بیكيط
 بطضؾی كعساز باوک َای بیكيط بطای اضظیابی زقیق كط
 بطضؾی زض باظٌ ظماوی طًزوی كط بطای زقت بیكيط
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Abstract
Two important and essential issues of banking industry are efficiency and
risk, and any measure take to improve and promote the efficiency of banking
systems leads to the improvement of saving, investment, and allocation of
sources, and potential possibilities existing nationwide are employed for the
public development and prosperity. On the other hand, top management of banks
requires an efficient mode to evaluate the performance and assess the efficiency
of branches to rank then. Therefore, this research aims to evaluate the efficiency
and ranking of banks and select an optimal model, and recognize the effects of
credit, operating and market risks on the efficiency of banks. For this purpose,
three banks (Melli, Saderat, and Mellat) have been selected as the statistical
population of the research (within the period from 2009 to 2011) for a monthly
study during 36 months. In the model of the research, DEA method has been used
to study the efficiency of banks. In this regard, the variables including number of
branches, volume of bank deposit, and total expenditures, have been selected as
the input of the model, and the variables including volume of facilities, and total
income has been selected as the output of the model. The technical, managerial,
and scale efficiency of each bank has been calculated using DEA model. Moreover,
the surplus of production factors and optimal value of input and output has been
provided for each bank. To study the effects of these three risks on the efficiency
of banks, a model has been developed based on the selected indices using
econometric method of ordinary least squares (OLS). The results indicate that the
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ratio of the dishonored facilities to the total provided facilities selected as the
index of credit risk is in significant relation with the efficiency.
Keywords: risk, efficiency, the effects of risk on efficiency, data envelopment
analysis (DEA) method
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