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چکیده
امروزه با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانک ها به روش های مختلف 
برای افزایش و یا حداقل حفظ سهم بازار خود تکاپو می کنند. بانک ها در این زمینه با توجه 
به مزیت های رقابتی خود و تقویت آن ها، می توانند تا حد زیادی موجبات موفقیت خود را در 
رقابت با سایر رقبا تضمین کنند. بانک ها به وسیله روش مناسب و علمی اندازه گیری قدرت 
بزنند. چنین  تخمین  را  بانک ها  سایر  از  فاصله خود  و  رقابت پذیری  قدرت  می توانند  رقابتی 
مدلی باید این قدرت مشخص کردن نقاط قوت و ضعف هر بانک نسبت به رقبایش را داشته 
اقدامات الزم برای حذف یا کاهش  با استفاده از سیاست های مناسب،  بتوانند  تا آن ها  باشد 
شکاف رقابتی خود با سایر رقبا را انجام دهند. بنابراین، این تحقیق با داده های موجود برازش 
به ارائه روشی علمی و نظام مند برای اندازه گیری قدرت رقابتی هریک از بانک ها می پردازد. 
مدل ارائه شده در این مقاله، پنج متغیر اصلی مؤثر بر رقابت پذیری بانک ها شامل توان مالی، 
فناوری را دربردارد.  از  استفاده  بین المللی و  ارزی و  فعالیت های  انسانی،  بازار، سرمایه  سهم 
هرکدام از این متغیرها، شاخص هایی دارد که برای محاسبه مقادیر مربوط به متغیرها استفاده 
می شوند. این مدل با استفاده از تحلیل عاملی و نرم افزار لیزرل بعد از کسب نظرات خبرگان 
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مورد تأیید قرار گرفته است. 
در نهایت براساس نتایج به دست آمده، توان مالی از بین همه متغیرها بیش ترین تأثیر را در 
رقابت پذیری بانک های ایرانی دارد. همچنین قدرت رقابتی بانک ملی نیز از بانک های دیگر 

بسیار بیش تر است.

E58, F82 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

ولي  ندارد،  وجود  رقابت پذیري  تعاریف  کّمیت  در  کمبودي  هیچ  این که  با  امروزه 
همچنان مشکل اصلي، عدم وجود تعریف جامعی از آن است. برخي رقابت پذیری را یک 
پدیده کالن اقتصادي و ناشي از عواملي چون نرخ ارز، نرخ بهره و کسري بودجه کشورها 
وجود  با  که  هستند  کشورهایي  انجام شده،  مطالعات  و  بررسي ها  براساس  اما  مي دانند؛ 
اقتصادي و موضع رقابتي خوبي  بهره، موفقیت  باالي  نرخ  بودجه و  از کسري  برخورداري 
دارند. دیدگاه دیگر، رقابت پذیری را محصول وفور نیروي کار و ارزان بودن دستمزدها در 
نیروي کار و  نیز کشورهایي وجود دارند که علي رغم کمبود  اینجا  اما در  کشور می داند، 
گراني دستمزدها )آلمان، ژاپن و...(، از اقتصادهاي موفق جهان محسوب می شوند. دیدگاهي 
طبیعي مي داند؛  منابع  از  برخورداري  نظر  از  غناي کشورها  از  تابعي  را  رقابت پذیری  دیگر 
ناقض این دیدگاه کشورهایي چون آلمان، ژاپن، سوئیس، ایتالیا و کره هستند که با وجود 
برخورداري اندك از منابع طبیعي و لزوم واردات مواد اولیه و خام برای حفظ موضع رقابتي 

خود، به موفقیت هاي شایان توجهي دست یافته اند.
تجارت  در  مشارکت  آن  معناي  و  است  شده  گرفته   competer واژه  از  رقابت پذیري 
اقتصادي یک  قدرت  معادل  رقابت پذیري  مارتز،  تعریف  طبق  است.  بازار  تسخیر  به منظور 
واحد1 در مقابل رقبایش در بازاري است که کاالها، خدمات، مهارت ها و ایده ها به راحتي 
فراتر از مرزهاي جغرافیایي عرضه مي شود.  رقابت پذیري در سطح بنگاه مي تواند به عنوان 
توانایي بنگاه در طراحي، تولید و بازاریابي محصوالت و فروش آن ها بیش تر از رقبا تعریف 
به  قادر  دولت ها  وقتی  هاروارد،  دانشگاه  بازرگاني  مدرسه  از  کریستنسن2  اعتقاد  به  شود. 
رقابت اند که بنگاه هایشان بتوانند با هم رقابت کنند. پورتر معتقد است که بنگاه است که در 

بازار رقابت مي کند و نه دولت3. 
مجمع اقتصاد جهاني4،  رقابت پذیري را توانایي اقتصاد ملي در پایداري رشد و یا حفظ 

1. Entity.
2.Christensen.

3. پورتر )1998(.
4. WEF (2004).
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توسعه1،  و  اقتصادي  همکاري  سازمان  نظر  از  مي داند.  سرانه(  )درآمد  زندگي  استاندارد 
بازارهاي  در  ارائه  براي  ملت  یک  خدمات  و  کاالها  تولید  توانایي  یعني  رقابت پذیري 
از  بلندمدت.  در  شهروندان  درآمد  سطح  ارتقاي  یا  و  هم زمان حفظ  به طور  و  بین المللي 
دیدگاه آنکتاد2، واضح ترین نگرش به رقابت پذیري از مسیر مقایسه عملکرد اقتصاد کالن 
دقیق  مفهوم  مي آید.  به دست  تولید  عوامل  بهره وري  براساس  جامعه  زندگي  اقتصاد  و 
بازارهاي  در  محصوالت شان  فروش  در  کشورها  توانایي  دیدگاه  این  در  رقابت پذیري 
جهاني است. به عقیده مؤسسه مدیریت توسعه3، رقابت پذیري ملي به مفهوم اجتماع ساده 
توسط  اقتصاد  هدایت  نحوه  نظیر  متعددي  عوامل  نتیجه  بلکه  نیست،  انفرادي  بنگاه هاي 
دولت، سیاست هاي اجتماعي و مکانیزم  ایجاد ارزش است. رقابت پذیري به مفهوم توانایي 
کشور در ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت جامعه به وسیله مدیریت دارایي ها و ایجاد 
جذابیت ها و... است. همچنین، براساس دیدگاه هیت )1998(، رقابت پذیري ملي عبارت 
است از میزان تولید کاالها و خدماتي که از سوي یک کشور بتواند به بازارهاي بین المللي 
و  داده  افزایش  را  خود  شهروندان  واقعي  درآمد  مدت  همین  در  آن که  ضمن  یابد.  راه 
مي توان  را  رقابت پذیري  که  است  معتقد  نیز  کوهمن  شود.  آن  کاهش  مانع  دست کم  یا 
بین المللي  بازارهاي  در  خود  سهم  نگه داشتن  ثابت  براي  اقتصاد  یک  توانایي  به صورت 
و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتي که انجام مي دهد تعریف کرد، به شرطي که 
یا حداقل  بهبود بخشد و  استانداردهاي زندگي را براي حاضران در فرایند رقابت پذیري 

مانع افت این استانداردها شود4.  
از طرفی، رقابت پذیری سازمان از سوي بسیاري از محققان به صورت مفهومي چندبُعدي 
ارائه شده است5. آکیموا6 )2000( نیز به رقابت پذیری به عنوان مفهومي چندبُعدي می نگرد و 
آن را در سطح سازمان تعریف می کند. بارتلت و قوشال7 )1989( و پراهالد و همل8 )1990( 

1. OECD (2005).
2. Unctad (1997).
3. IMD (2004) .

4. صفری )1387(.
5. آمباشتا و مومایا، )2002(.

6. Akimova.
7. Bartlett and Ghoshal.
8. Prahald and Hamel.



رنارز  گما  سمرز رتابمی بانن ها ار نران بانسارر  ر ارز 191

استراتژي های آن و موقعیت  و  بنگاه  بر خود  بنگاه ها  منابع رقابت پذیري  براي شناسایي  نیز 
منابعش تمرکز کرده اند.

رقابت پذیري در عصر گسترش روزافزون جهاني شدن، موضوع مهمی در سیاست گذاری 
بنگاه( در بخش هاي مختلف دنیا تلقي مي شود1. چه در  سطوح مختلف )کشور، صنعت و 
عرصه رقابت در بازارهاي داخلي و چه در صحنه بازارهاي جهاني، استراتژي هاي کسب وکار 
به این  منظور تدوین می شوند که شرکت ها راه حرکت از موقعیت رقابتي فعلي شان را به یک 
رقابت پذیری شرکت ها  بهبود  طریق  از  تنها  حالت  این  کنند.  تعیین  قوي تر جدید  موقعیت 

قابل دستیابي است2. 
با بررسي همه تعاریف فوق، مشخص مي شود که هریک از آن ها یکي از ابعاد مؤثر بر 
رقابت پذیري کشورها در صنعتي خاص را بیان کرده اند. همچنین با توجه به تغییراتي که در 
محیط اقتصادي بین المللي رخ داده است، هیچ یک از این تئوري ها براي بیان علت تجارت 
کشورها و دلیل موفقیت کشوري در صنعت خاص و توانایي یک کشور در حفظ موقعیت 
مزیت  بتواند وراي  است که  نیاز  نظریه اي  ارائه  به  و  نبوده  بلندمدت کافي  در  رقابتي خود 
نسبي، دالیل رقابت پذیري یک صنعت در سطح جهان را نیز بیان کند. این تئوري باید علت 
دستیابي کشوري به مزیت رقابتي را در همه ابعاد، نه فقط از بُعد عوامل تولید، و با در نظر 

گرفتن پویایي محیط رقابت امروز تشریح کند.
آنچه که در باال شرح داده شد، خالصه اي از  نظرات مختلف درخصوص رقابت پذیري 
است. در این مقاله سعی می شود با بررسی جامع ادبیات موضوع و نظرات خبرگان فعال در نظام 
بانکداری کشور و خبرگان موضوع رقابت پذیری، مدل جامعی برای اندازه گیری رقابت پذیری 
بانک های فعال در نظام بانکداری ایران ارائه دهد که با داده های موجود برازش دارد. بنابر این، 
این مقاله از دو فاز اصلی تشکیل شده که هرکدام از آن ها دارای مراحلی است. در فاز اول، 
مدل رقابت پذیری تدوین می شود و در فاز دوم با توجه به مدل به دست آمده در فاز اول، قدرت 

رقابتی بانک های فعال در نظام بانکداری ایران اندازه گیری می شود. 

1. شورچلو )2002(.
2. فیورر و چهارباغي )1994(.
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1. اهداف تحقیق

نظام  در  رقابتی  مزیت  اندازه  گیری  برای  است  مدلی  ارائه  تحقیق  این  اصلي  هدف 
بانکداری ایران. به منظور تحقق این هدف، اهداف فرعي زیر مطرح مي شود:

• شناسایي اجزاي مدل رقابت پذیري در نظام بانکداری ایران.	
• شناسایی شاخص هاي زیرمجموعه رقابت پذیری در نظام بانکداری ایران.	
• اندازه گیری و رتبه بندی رقابت پذیری بانک های موجود در نظام بانکداری ایران.	

2. پرسش های تحقیق

پرسش اصلی این تحقیق این است کدام مدل برای اندازه گیری مزیت رقابتی در نظام بانکداری 
ایران مناسب است؟ برای دستیابی به پرسش اصلی تحقیق، باید اهداف فرعی زیر محقق شوند:

• اجزاي مدل رقابت پذیري در نظام بانکداری ایران کدامند؟	
• شاخص هاي زیرمجموعه رقابت پذیری در نظام بانکداری ایران کدامند؟	
• جایگاه بانک های موجود از لحاظ رتبه در نظام بانکداری ایران از حیث مزیت 	

رقابتی چگونه است؟

3. روش تحقیق

همان طور که گفته شد، این تحقیق شامل دو فاز اصلی است که هریک مراحلی دارند. 
اطالعات  لحاظ گردآوري  از  و  بنیادي  نوع  از  براساس هدف،  تحقیق  این  اول،  مرحله  در 
از نوع غیرآزمایشي و پیمایشي ـ  همبستگي است. از طرف دیگر، در مرحله دوم، براساس 
هدف از نوع توسعه ای و از لحاظ گردآوری اطالعات، غیرآزمایشی یا توصیفی  است1. در 

ادامه مراحل انجام این تحقیق شرح داده شده است.

1ـ3. فاز اول: تدوین مدل رقابت پذیری
مدل  نظری،  مبانی  مطالعه  براساس  قسمت  این  در  مفهومی:  مدل  تدوین  ـ  اول  گام 

1. سرمد و همکاران )1385(.
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قسمت  این  در  بنابراین،  است.  شده  ارائه  بنگاه  سطح  در  رقابت پذیری  با  مرتبط  مفهومی 
ارزی  فعالیت های  انسانی،  بازار، سرمایه  مالی، سهم  توان  پنج سازه  به  رقابت پذیری  مفهوم 
و بین المللی، و  فناوری اطالعات تقسیم شده است. همچنین پنج متغیر فوق به 27 شاخص 

تقسیم  می شود.
شاخص های  و  متغیرها  اولیه  عامل بندی  قسمت،  این  در  عاملی:  تحلیل  ـ  دوم  گام 

SPSS صورت گرفته  با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار  زیرمجموعه گویه ها 
صنعت  با  مرتبط  مجموعه های  در  و  طراحی شده  پرسشنامه ای  کار،  این  انجام  برای  است. 
بانکداری توزیع شد. همان گونه که در قسمت جامعه و نمونه آماری همین فصل بیان خواهد 
و  مشتریان  تا  دانشگاه  اساتید  از  ــ  بانکداری  از خبرگان  پاسخ دهندگان طیف وسیعی  شد، 

خبرگان امور بانکی ــ هستند.
معادالت  مدل سازی  از  قسمت،  این  در  رقابت پذیری:  نهایی  مدل  تدوین  ـ  سوم  گام 

ساختاریافته برای تصدیق نهایی مفهوم رقابت پذیری استفاده شده است. دانش اولیه این کار 
از تحلیل عاملی اکتشافی از مرحله قبل، استخراج شده و در این مرحله تحلیل عاملی تأییدی 

بر روی آن انجام شده است.

2ـ3. فاز دوم: اجرا، به كارگیری و آزمایش مدل
گام اول ـ  انتخاب مدل مناسب برای رتبه بندی: در این مرحله، پس از بررسی مدل های 

رتبه بندی  برای   TOPSIS مدل   ،AHP, ELECTRE, TOPSIS, SAW از  مانند  مختلف 
انتخاب شد. دلیل این انتخاب، در نظر گرفتن نقاط ایده آل با توجه به نقاط مثبت و منفی و 

در نتیجه کامل بودن و از طرف دیگر ساده بودن این تکنیک است.
تأییدشده در مدل،  متغیرهای  به  توجه  با  این مرحله  ـ گردآوری داده ها: در  گام دوم 

داده های مربوط به آن ها با استفاده از داده های موجود بانک ها در بانک مرکزی جمع آوری 
می شود.

در  گردآوری شده  داده های  به  توجه  با  مرحله  این  در  بانک ها:  رتبه بندی  ـ  سوم  گام 

مرحله قبل، رتبه بندی نهایی انجام می شود.
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4. بررسي ادبیات موضوع

در این تحقیق بررسي مباني نظري با هدف توسعه یک طرح تحقیق1 مناسب انجام شده 
است. بر این اساس، در حوزه های رقابت پذیری، متدولوژي ها )روش شناسی( و روش هاي 
کّمي تحلیِل داده ، مطالعاتي انجام شده است که هر یک از آن ها در ادامه تشریح خواهد شد.

1ـ4. رقابت پذیری در بانکداری
از  بانکداری،  سیستم  در  رقابت پذیری  زمینه  در  و  جهان  در  انجام شده  مطالعات  اکثر 

فرمول پانزار و راس برای اندازه گیری رقابت پذیری استفاده کرده اند. 
نرخ  محاسبه  برای  زیر  رابطه  از   )1996( رای  و  گلدبرگ  و   )1995( برگر  مثال  به طور 

بازده دارایی ها استفاده کرده اند:

Pi, t=α0+β1CONCt+β2MSi, t+β3XEFFi, t+β4SEFFi, t+β5CONTROLi, t=ei, t  

مؤلفه های این رابطه عبارت اند از:
Pi, t به معنای POA یا ROE؛

CONCt اندازه تمرکز بازار، 

MSi, t: سهم بازار )از لحاظ سپرده ها(، 

XEFF: میزان کارایی X که توانایی بانک در تولید مجموعه ای از خروجی ها با حداقل 

هزینه توسط مدیریت یا تکنولوژی برتر را نشان می دهد.
SEFF: میزان کارایی مقیاس که توانایی بانک در تولید سطوح بهینه خروجی )مقیاس 

اقتصادی( را نشان می دهد.
مصنوعی  متغیر  فرد،  هر  درآمد  متوسط  شامل  کنترل،  متغیرهای  برآیند   :CONTROL

برای مالکیت مختلف2، متغیر روند زمان، نسبت وام به دارائی ها و نسبت سرمایه به دارائی3.
ادامه مطالعاتی شرح داده می شود که از این فرمول )که زاییده ذهن پانزار و راس بوده 

است( کم تر استفاده کرده اند.

1. Research Design.
2. Dummy Variable for Different Ownership.
3. Equity To Assets.



رنارز  گما  سمرز رتابمی بانن ها ار نران بانسارر  ر ارز 195

کشوری«  درون  رویکرد  رشد:  و  مالی  بخش  در  »رقابت  عنوان  تحت  مطالعه ای   در 
و  رقابت  معیارهای  بین  رابطه  شد،  انجام  الون  و  کالسنس  توسط   2003 سال  در   که 
با  دو  این  واقع  در  است.  شده  بررسی  کشور   29 بانکداری  سیستم  در  صنعتی   رشد 
بررسی رابطه بین رقابت و دستیابی به تأمین مالی خارجی و رشد اقتصادی مرتبط با آن ــ 
 که به زعم آن ها در تئوری دارای رابطه مبهمی هستند ــ پرداخته اند. در نهایت پی بردند که 
مالی  سیستم  توسعه  سطح  بر  می تواند  رشد(  )و  مالی  تأمین  به  دستیابی  بر  رقابت   اثر 
شده  استفاده  دنیا  مختلف  نقاط  در  کشور   40 داده های  از  تحقیق،  این  در  بگذارد.   تأثیر 

است1.
در تحقیق دیگری تحت عنوان »آزمونی برای رقابت بین بانک های آلمانی« که توسط 
همپل در سال 2002 در آلمان انجام شد، با استفاده از فرمول معروف پانزار و راس، رفتار 
و  ترازنامه  خرد  داده های  براساس  است.  شده  مطالعه  آلمان  بانکداری  سیستم  در   رقابتی 
کامل  توافق  و  کامل  رقابت  فرضیات   ،1998 تا   1993 سال های  در  زیان  و  سود   حساب 
می تواند به وسیله تخمین های گروهی اقتصادسنجی رد شود. نتیجه گیری نهایی از این تحقیق 
نرخ  ناچیز  افزایش  و  بررسی  مورد  دوره  در  بانک ها  تعداد  کاهش  علی رغم  که  است  این 
تمرکز در آن دوره، نشانه شفافی از رفتار رقابتی متفاوت در نیمه دوم دوره مورد بررسی، 

وجود ندارد2. 
در مطالعه ای با عنوان »رقابت و کارایی بانکی در کشورهایی با درآمد کم: موردکاوی 
بین المللی پول  افریقایی صندوق  پیریس و بخش  اوگاندا« که در سال 2005 توسط هانر و 
بهبود  برای  اوگاندا  در  انجام شده  بانکی  بخش  وسیع  اصالحات  اثرات  است،  شده  انجام 
در  فقط  قباًل  که  مدل هایی  از  استفاده  با  تحقیق  این  است.  تحلیل شده  اثربخشی،  و  رقابت 
کشورهای صنعتی استفاده می شد، مشخص کرد که سطح رقابت با افزایش کارایی به طور 
به طور  خصوصی  بانک های  و  بزرگ  بانک های  همچنین،  می یابد.  افزایش  قابل توجهی 
با  بانک های کوچک تر در مواجهه  اثربخشی  دارند درحالی که  بیش تری  اثربخشی  متوسط 

فشار رقابتی کم تر است3.  

1. Claessens and Laeven (2003).
2. hempell (2002).
3. Hauner and Peiris (2005).
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بر  »تأثیر اصالحات  با عنوان  انجام شده توسط فو و هفرمن که در سال 2009 و  مطالعه  
عملکرد و ساختار بانکی چین« در کشور چین انجام شد، رابطه بین ساختار بازار و عملکرد 
استفاده  با  این تحقیق،  تا 2002 نشان می دهد. در  بانکی چین را در سال های 1985  سیستم 
از تکنیک تخمین گروهی داده ها، فرضیات قدرت بازار و ساختار کارا آزموده شده است. 
همچنین، این مدل در بُعد وسیع تر، به مباحث دیگری همچون اثر اندازه بانک/ مالکیت و 
ایستایی بازار می پردازد. براساس نتایج، کارایی ایکس به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته 
ـ  فعالیت می کنند. تخمین مدل های ساختار  از کارایی  پایینی  بانک ها در سطح  از  و برخی 
اثر  این که  با  ارائه می دهد.  بازار  با قدرت  از فرضیات مرتبط  عملکرد پشتیبانی بیش تری را 
اصالحات بر ساختار بخش بانکی چین بسیار اندك است، اما بانک هایی با سهام مشترك 

اثربخش تر هستند1. 
بیکر و هاف در سال 2002 مطالعه ای به نام »رقابت، تمرکز و روابط بین آن ها: تحلیل 
میزان  مطالعه،  این  در  دادند.  انجام  اروپایی  بانک های  مورد  در  بانکداری«  صنعت  تجربی 
بررسی شده  رقابت  بر  تمرکز  تأثیر  و  اندازه گیری شده  اروپایی  بانکی  بازارهای  رقابت در 
برخی کشورهای  و  امریکا  اروپا،  در  را  موقعیت  این  تا حدی  مطالعه  این  همچنین،  است. 
پانزار  بر فرمول  این مدل مبتنی  به ذکر است که چارچوب  دیگر مقایسه کرده است. الزم 
و راس)که در قسمت های بعدی توضیح داده می شود( است. نتیجه  به دست آمده از تحقیق، 
بانکداری  سیستم  بر  انحصاری  رقابت  بازار  ساختار  صنعتی،  کشورهای  در  که  است  این 
بانک های  تحقیق،  این  یافته های  به  توجه  با  همچنین  کامل.  رقابت  نه  و  است  حکم فرما 
این تحقیق  نهایی  نتیجه  بانک های بزرگ، شرایط رقابتی ضعیفی دارند.  کوچک برخالف 
نشان می دهد که رقابت در بانکداری اروپا تا حدی بیش تر از کشورهایی مانند امریکا، کانادا 

و ژاپن است2. 
در مطالعه ای که هاندرویانیس، لولوس و پاپاپترو )1999( در یونان انجام دادند، از فرمول 
پانزار و راس، برای ارزیابی تجربی موقعیت رقابتی سیستم بانکداری یونان در سال های 1993 
تا 1995 استفاده شده است. عنوان این مطالعه »ارزیابی شرایط رقابتی در سیستم بانکداری 

1. Fu and Heffernan (2009).
2. Bikker and Groeneveld (2002).
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بانکی درصورت وجود شرایط رقابت  این تحقیق، درآمدهای  نتایج  براساس  یونان« است. 
انحصاری محقق می شود1. 

اثرات  امریکای التین:  بانکی  نفوذ خارجی در بخش های  با عنوان »تمرکز و  مطالعه ای 
آن بر رقابت و ریسک« در سال 2007 توسط ییاتی و میکو درمورد بانک های کشورهای 
التین انجام شده است. این مطالعه با این بحث شروع می شود که ورود بانک های خارجی 
دیدگاه های متنوعی را در زمینه رفتار رقابتی و ثبات سیستم وارد این کشورها کرده است. 
در این زمینه، این مطالعه از یک پایگاه داده غنی کشورهای امریکای التین استفاده کرده 
است. درنهایت این نتیجه به دست آمد که تمرکز رو به تزاید باعث تضعیف رقابت بانکی در 
هر منطقه نمی شود. همچنین، ظهور نفوذ خارجی به صنعت با رقابت ضعیف ختم می شود2. 
با  مطالعه ای   ،2005 سال  در  پول  بین المللی  صندوق  افریقایی  بخش  و  ماتیسن  و  بوش 
عنوان »رقابت و کارایی در بانکداری: مطالعه موردی غنا« انجام دادند. در این مطالعه، درجه 
ــ  بانکی در غنا   به واسطه های مالی  با توجه  ــ  ارزیابی شده است و کارایی  بانکی  رقابت 
مدل  از  مشتق شده  متغیرهای  برای  داده های گروهی  به وسیله  است.  قرار گرفته  بحث  مورد 
تئوری، این مطالعه نتیجه می گیرد که ساختار بازار غیررقابتی در سیستم بانکداری غنا مانع 

واسطه گری مالی می شود3. 
کشور«  داخل  بانکداری  رقابتی  »پیچیدگی های  نام  به  دیگری  مطالعه    ،2006 سال  در 
توسط کالسنس در بانک جهانی انجام شد. این مطالعه بیش تر در زمینه مرور ادبیات مربوط 
به رقابت است. براساس این مطالعه، تجارب مرتبط با بازارهای سرمایه نشاندهنده فعالیت های 
مالی درون کشور است که می تواند به وسیله ثبات بازار محلی تحت تأثیر قرار گیرد و مسیر 

وابسته ای در زمان آزادی رقابت داخلی است4. 
بانکی،  بازارهای  در  رقابتی  موقعیت  ارزیابی  به منظور  کردید  مالحظه  که  همان طور 
مطالعات قبلی از مدل راس و پانزار )1997( ــ که به آن H-Statistic می گویند ــ استفاده 
متوسطی  کشورهای  بانکداری  در  رقابتی  شرایط  مطالعه،  این  در  پانزار  و  راس   کرده اند. 

1. Hondroyiannis and Lolos and Papapetrou (1999).
2. Yeyati and Micco (2007).
3. Buchs and Mathisen (2005).
4. Claessens (2006).
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چون یونان و تأثیر آزاد سازی و مقررات زدایی در این کشورها را بررسی کرده اند. در این 
بررسی از اطالعات مربوط به متوسط دارایی های کل، تعداد مؤسسه ها، تعداد شعبه ها، تعداد 
کارکنان، درآمد، درآمد خالص/ متوسط کل دارایی ها، هزینه های عملیاتی/ دارایی ناخالص 

و هزینه های ستادی/ در آمد ناخالص استفاده شده است1.
شاید بتوان گفت که کامل ترین مطالعه در زمینه رقابت پذیری در سال 1995 و با انتشار 
و  کگس  توسط  بهره«  نرخ  ریسک  با  مواجه   در  بانک ها  »رقابت پذیري  عنوان  با  مقاله ای 
 )DIRS( بهره  نرخ  نام مدل درجه حساسیت  به  مقاله، مدلي  این  به چاپ رسید. در  پراساد 
ارائه شده که میزان تأثیر نرخ بهره بر توان رقابتي بانک ها را اندازه  می گیرد. همچنین، توجه 
به ریسک نرخ بهره و مدیریت صحیح آن از عوامل حیاتي بانک هاي تجاري براي رقابت با 

رقبا است که در این مقاله به آن اشاره شده است.
بر  راهبردي  برنامه ریزي  »تأثیر  عنوان  با  مقاله اي  در  فیلیپس  و  موتینو  نیز  در سال 2002 
رقابت پذیري،  عملکرد و اثربخشي بانک ها« که در مجله بین المللي بازاریابي بانک به چاپ 
بر  از عواملي است که  بانکداري  برنامه ریزي راهبردي در سیستم  تبیین مي کنند که  رسید، 

توان رقابت پذیري آن ها تأثیر  زیادي دارد. 
در منابع فارسي نیز تاکنون در این حوزه تحقیقي صورت نگرفته است.

همان طور که مشخص است هیچ یک از مطالعاتي که تاکنون در این حوزه انجام شده 
به صورت منسجم و به منظور ارائه یک رویکرد یا مدل جامعی که براي ارزیابي رقابت  پذیري 
بررسي  به  پراکنده  به صورت  تحقیقات  این  از  هرکدام  است.  نبوده  شود،  استفاده  بانک ها 
ارائه  دنبال  به  این تحقیق  پرداخته است.  این صنعت  یا چند شاخص رقابت پذیري در  یک 
یک مدل جامع رقابت پذیري در حوزه بانکداري است که با داده های موجود برازش دارد 
به طوري که تمام شاخص هاي رقابت پذیري را درنظر گرفته و میزان اهمیت هریک از آن ها 

نیز تعیین می شود.

2ـ4. بررسي روش هاي كّمي تحلیل داده ها
کّمي  روش  یک  بانک ها،  به  مربوط  جمع آوری شده  داده هاي  مقایسه  و  تحلیل  براي 

1. OECD (2005).
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بررسي  ازجمله موارد زیر  متعددي  لذا روش ها و تکنیک هاي کّمي  محاسباتی الزم است. 
شده است1. 

.TOPSIS2 1. روش
2. روش تخصیص خطي3.

.LINMAP4 3. روش
.ELECTRE5 4. روش

5. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبي6.
6. روش تحلیل پوششي داده ها7.

7. روش تاکسونومي8.
متدولوژي  یا  تکنیک  آن،  سادگی  و  تکنیک  اثربخشي  چون  شاخص هایي  براساس 
و  هوانگ  توسط   1981 سال  در  روش  این  شد.  انتخاب  داده ها  تحلیل  براي   TOPSIS

یون9 ارائه شده است. در این روش، m گزینه به وسیله n شاخص ارزیابي شده و دو نقطه 
بر  تکنیک  این  مي شود.  انتخاب  موجود  داده هاي  میان  از  منفي  و  مثبت  ایده ال  به عنوان 
این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخاب شده کم ترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت 
)بهترین حالت ممکن( و بیش ترین فاصله را با راه حل ایده آل منفي )بدترین حالت ممکن( 

داشته باشد10.

5. مدل پیشنهادي براي اندازه گیری رقابت پذیری بانک ها در سیستم 
بانکداری ایران

با اندازه گیري توان رقابتي ارائه شود. این  قبل از هر چیز الزم است مدل مفهومي مرتبط 

1. آذر، رجب زاده )1381( و مومنی )1385(.
2. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution.
3. Linear Assignment.
4. Linear Programming for Multidimensional Analysis of Preference.
5. Elimination Choice Translating Reality.
6. Analytical Hierarchy Process.
7. Data Envelopment Analysis.
8. Taxonomy.
9. Hwang & Yoon.

10. مومنی )1385(.
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مدل از ادبیات موضوع و مصاحبه با متخصصان این حوزه استخراج و بررسي شده و مورد تأیید 
یا رد قرار می گیرد. طبق نمودار )1( توان رقابتي بانک های ایرانی به پنج عامل اصلي توان مالی، 
سهم بازار، سرمایه انسانی، فعالیت های ارزی و بین المللی و استفاده از فناوری وابسته است و 

هرکدام از این عوامل، خود به متغیرها و شاخص هاي دیگري وابسته اند.
توان  اندازه گیري  به  مربوط  گویه هاي  شناسایي  براي  شد،  گفته  نیز  قباًل  که  همان گونه 
آن،  نتیجه  است.  شده  بررسي  ادبیات  در  موجود  مختلف  منابع  ایرانی،  بانک های  رقابتي 
استخراج مدل اولیه مرتبط با اندازه گیري توان رقابتي بانک ها است که صورت اولیه اش در 

نمودار )1( نشان داده شده است.
به طور  ابتدا  در  است،  بانک ها  رقابتی  توان  اندازه گیری  مقاله،  این  هدف  که  آن جا  از 
بانک ها  رقابتی  توان  اندازه گیری  جهت  ارائه شده  مدل  پایایی  و  روایی  بررسی  به  اجمالی 

پرداخته می شود.

1ـ5. استفاده از تحلیل عاملی و معادالت ساختار یافته برای تصریح مدل
برای اطمینان از کارایی مدل جهت تبیین رقابت پذیری، در ابتدا باید اطمینان حاصل شود 
که شاخص های مناسبی انتخاب شده اند و سپس مطمئن شد که رابطه بین شاخص های انتخابی 
از  اول،  مسأله  از  اطمینان  بنابراین، جهت  است.  برقرار شده  مناسبی  به شکل  رقابت پذیری  و 

تحلیل عاملی و برای اطمینان از مسأله دوم، از مدل یابی معادالت ساختار استفاده می شود.
پرسشنامه،   197 از  استخراج شده  داده هاي  براساس  تحقیق  متغیرهای  عامل  بندی  براي 
تحلیل عاملي گرفته شده و در نهایت مدل موردنظر پذیرفته شده است. در این قسمت، ابتدا 
عامل  بندی  رقابت پذیري  با  مرتبط  متغیر   27 مجموعه  عاملي،  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  با 
مي شوند. در حقیقت، با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي، رابطه بین متغیرها شناسایي شده 
و عامل  بندی الزم انجام می شود. خروجي این قسمت قابل استفاده در مدل سازي معادالت 
ساختاریافته خواهد بود. به عبارت بهتر، طي تحلیل عاملي اکتشافي، متغیرها به شیوه مناسب 
عامل  بندی مي شوند؛ سپس این عامل  بندی با تحلیل عاملي تأییدي در تکینک هاي مدل سازي 
ساختاریافته، تأیید یا رد خواهد شد. تحلیل قسمت اول با استفاده از نرم افزار SPSS 11.0 و 

قسمت دوم با استفاده از نرم افزار LISREL 8.5 انجام شده است. 
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فعاليت هاى 
ارزى و بين المللى

اعتبار اسنادى

ضمانت نامه هاى ارزى

خريد و فروش ارز

حوالجات ارزى

تعداد شعب خارج از كشور

فناورى 
اطالعات

تعداد شعب سوئيفتى

PINPAD

شعب خارج از تعداد 
كشور

تعداد دستگاه هاى خودپرداز

حوالجات ارزى

سهم 
بازار

درآمدهاى مشاع

سپرده هاى سرمايه گذارى 
كوتاه مدت

ساير سپرده ها

سپرده هاى ديدارى

درآمدهاى مشاع و حق الوكاله

سپرده هاى سرمايه گذارى 
بلندمدت

شعب سيستم بانكى

سپرده هاى پس انداز

سرمايه 
انسانى

دانش نيروى انسانى

كاركنان

تجربه نيروى انسانى

توان 
مالى

تسهيالت اعطايى

دارايى ها

حقوق صاحبان سهام

سود خالص

بدهى ها

نسبت سود به دارايى ها

رقابت پذيرى

نمودار 1ـ مدل مفهومی تحقيق استخراجی از نرم افزار ليزرل
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در این تحقیق مقادیر آزمون KMO برابر با 0/843 و مقدار آزمون بارتلت، صفر به دست 
اکتشافی است که  تحلیل، عامل  نهایی  )1(، خروجی  براساس جدول  آمده است. همچنین 

عامل بندی متغیرها را نشان می دهد. 

جدول 1ـ ماتريس چرخش يافته عاملي

Component

54321

.214.176.230.5794.522E-02ASSET

9.984E-023.353E-02.115.728.105SEBT

3.997E-02.127.126.6748.553E.02EPS

-4.905E-02.1612.426E-02.621.258PTOA

.293.3346.584E-03.4184.062E-02PROFIT

8.746E-02.139.184.5768.494E-02CONVENIE

.154.105.1153.874E-02.619C.DEPOSI

.1471.108E-02.1512.422E-02.619B.DEPOSI

-9.405E-02.238.117-2.878E-02.596SH.R.DEP

.203.1164.532E-02.112.572L.R.DEPO

4.275E-027.749E-029.497E-02.224.595OTH.DEPO

.105.2651.983E-02.166.387INT.BRAN

-5.025E-02-3.165E-02.1728.873E-02.623MOSHAE

.324.2682.483E-02.150.516MOSHHAGH

.604-5.543E-021.510E-02.177.331YEAR.SER

.620.132.2478.195E-026.269E-02EDUC

.7536.283E-029.931E-027.839E-02.114EMPLOYEE

1.487E-03.584.271.2099.599E-02L.C

-1.871E-02.5767.604E-02.177.238GURANTY

5.368E-02.6776.534E-02.169.108EXCHANGSE

8.064E-02.4838.609E-02.266-6.851E-03ASSIGNME
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Component

54321

8.885E-02.6503.804E-02-7.751E-02.172EXT.BRAN

.274.256.591.1052.265E-02SWIFT.BR

.1136.423E-03.7668.098E-025.284E-02A.T.M.

8.546E.152.650.112.183PINPAD

2.809E-02.162.593.115.273ONLBRANC

-1.017E-02-2.480E-02.562.245.172CREDCARD

زیر  به صورت  را  تحقیق  متغیرهای  می توان  ارائه شده،  مدل  و  موضوع  ادبیات  براساس 
نام  گذاری کرد:

فعالیت های  متغیر4:  فناوری،  از  استفاده  متغیر3:  مالی،  توان  متغیر2:  بازار،  سهم  متغیر1: 
ارزی و بین المللی و متغیر5: منابع انسانی.

این  از مدل یابی معادالت ساختار استفاده شده است.  برای تصریح مدل  این تحقیق  در 
بُعد ساختاری به رابطه بین متغیرهای مکنون  اندازه گیری دارد. در  روش دو نوع ساختار و 
)که در این تحقیق پنج متغیر است( و متغیر وابسته )رقابت پذیری( پرداخته می شود و در مدل 
اندازه گیری، کلیه متغیرهای دخیل در مدل )27 متغیر مشهود، 5 متغیر مکنون و یک متغیر 
ابتدا به بررسی مدل ساختاری و اندازه گیری  وابسته( بررسی می شود. در ادامه این تحقیق، 

این تحقیق برای اثبات مدل پرداخته می شود.

1ـ1ـ5. بررسی مدل ساختاری

تحقیق  این  ساختاری  مدل  شد،  بیان  تحقیق  این  مختلف  بخش های  در  که  همان طور 
شامل پنج متغیر است که بر رقابت پذیری تأثیر دارند. در نمودار )2( خروجی داده ها در این 
ارائه  با رقابت پذیری  پنج گانه  اصلی  ابعاد  از  میزان ضرایب هریک  و  داده شده  نشان  زمینه 
شده است. با توجه به نمودار )2(، رقابت پذیری بانکی با استفاده از یک معادله پنج متغیره 

به صورت زیر محاسبه محاسبه می شود:

)سرمایه انسانی(×0/69+)سهم بازار(×0/75+)توان مالی(×0/77=رقابت پذیری بانکی  

        )فناوری(×0/74+)فعالیت های ارزی و بین المللی(×0/75+
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 نمودار 2ـ مدل ساختاری توان رقابتی بانک ها 
با توجه به متغيرهای پنج گانه

معناداری  میزان  باید  آمد،  به دست  تعیین  ضرایب  و  همبستگی  مقادیر  این که  از  بعد 
از  ارزیابی  این  برای  ساختار  معادالت  مدل یابی  در  کرد.  تعیین  را  تأثیرات  این  از  هرکدام 
مقدار t استفاده می شود. چنانچه مقدار به دست آمده باالتر از 1/96 باشد، رابطه ها و تأثیرات 

معنادار خواهد بود. خالصه محاسبات باال در جدول )2( ارائه شده است.

جدول 2ـ ضرايب مسير مدل ساختاری

 عالمت اختصاری نام متغیر
در نرم افزار

ضریب 
)R2(تعیین

ضریب 
مقدار Tمسیر

FINANC0/590/7791/6توان مالی
MARKET0/560/7538/6سهم بازار

HR0/470/6944/5سرمایه انسانی
INTERNAT0/560/7597/2فعالیت های ارزی و بین المللی

TECHNOLO0/550/7409/3استفاده از فناوری
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2ـ1ـ5. بررسي مدل اندازه گیري توان رقابتی

میزان  باید  ایرانی،  بانک های  رقابت پذیری  بر  تاثیرگذار  شاخص های  بررسی  به منظور 
شاخص های ریزتر نیز بررسی شود. همان طور که در بخش های مختلف این تحقیق بیان شد، 
27 شاخص در پنج متغیر دسته بندی شده اند. در نمودار )3( میزان تأثیر هریک از این متغیرها 

به تفکیک آمده است.

نمودار 3ـ مدل مفهومي رقابت پذيری در حالت تخمين غيراستاندارد
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از آنجا که روابط فوق به طور کامل در شکل مشخص نیست، ضرایب مسیر به طور کامل 
در جدول )3( ارائه شده است. 

جدول 3ـ خالصه تجزيه و تحليل داده ها

ضریب عالمت اختصاریشاخصمتغیرردیف
همبستگی

ضریب 
بتا

مقدار 
t ضریب

1

لی
 ما

وان
ت

باالتر از Asset0/390/85دارایی ها
1/96

Debt0/370/816/54بدهی ها2
EPS0/360/776/46حقوق صاحبان سهام3
PTOA0/310/716/15سود به دارایی4
PROFIT0/240/685/58سود خالص5
CONVENIE0/310/766/16تسهیالت اعطایی6

7

زار
م با

سه

سهم بانک از سپرده های 
دیداری

C.DEPOSI0/330/74 2باالتر از

سهم از سپرده های پس انداز و 8
مشابه آن

B.DEPOSI0/290/695/76

سهم از سپرده های 9
سرمایه  گذاری کوتاه مدت 

SH.R.DEP0/260/655/48

سهم از سپرده های 10
سرمایه گذاری بلندمدت

L.R.DEPOSI0/300/725/83

OTH.DEPOINT0/330/586/01سهم از سایر سپرده ها11

سهم از شعبه های سیستم بانکی 12
در کشور

INT.BRAN0/240/664/86

MOSHAE0/240/665/36سهم بانک از درآمدهای مشاع13

سهم بانک از درآمدهای 14
غیرمشاع و حق الوکاله

MOSHHAGH0/380/866/29

15

نی
سا

ه ان
مای

باالتر YEAR.SER0/340/82سهم از کارکنان  نظام بانکی                      سر
از 2

EDUC0/250/634/59سرمایه دانشی نیروی انسانی16
EMPLOYEE0/360/854/98تجربه نیروی انسانی17
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ضریب عالمت اختصاریشاخصمتغیرردیف
همبستگی

ضریب 
بتا

مقدار 
t ضریب

18

لی
لمل

ن ا
ی بی

ت ها
عالی

باالتر LC0/360/79اعتبار اسنادی                         ف
از 2

GUARANTY0/340/745/81ضمانت نامه های ارزی                19
EXCHANSE0/360/815/95خرید و فروش ارز20
ASSIGNME0/220/594/97حوالجات ارزی21
EXT.BRAN0/200/594/82تعداد شعبه های خارج از کشور22

23

ت
العا

 اط
ری

ناو
ز ف

ده ا
تفا

 اس
زان

 می
 

باالتر SWIFT.BR0/340/78تعدا شعب سوئیفتی
از 2

A.T.M0/350/825/94تعداد دستگاه های خودپرداز     24
25PINPAD PINPAD0/400/866/22
ONLBRANC0/380/826/10تعداد شعبه های آنالین26

تعداد کارت های اعتباری 27
صادر شده

CREDCARD0/250/665/34

3ـ1ـ5. ارزیابي تناسب مدل1

در مدل یابی معادالت ساختاری از چند شاخص تناسب جهت برازندگی مدل ارائه شده، 
بانک های  رقابت پذیری  درمورد  ارائه شده  کلی  مدل  تناسب  می شود. شاخص های  استفاده 

ایرانی ــ چنان که در نمودار )2( نیز ارائه شد ــ در جدول )4( نشان داده شده است.

جدول 4ـ بررسی شاخص های تناسب مدل

 نتیجه به دست آمده حد مجاز تناسب براساس تحقیات مختلفشاخصردیف
در مدل رقابت پذیری

1x2/df3 0/93کم تر از

2AGFI
 بین صفر و یک است اما بهتر است متمایل 

0/88به یک باشد.

3GFI
 بین صفر و یک است اما بهتر است متمایل 

0/9به یک باشد.

1. Evaluation of Fit.
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 نتیجه به دست آمده حد مجاز تناسب براساس تحقیات مختلفشاخصردیف
در مدل رقابت پذیری

4RMR
بین صفر و یک است اما هرچه کوچک تر 

0/092باشد، بهتر است.

5RMSR
بین صفر و یک است اما هرچه کوچک تر 

0/052باشد، بهتر است.

6RMSEA0/050 و کم تر
7NFI0/80/9 یا 0/9 به باال
8CFI0/90/1 به باال

6. گردآوري و تجزیه وتحلیل داده ها 

در این مرحله،  داده هاي مربوط به معیارها و شاخص هاي تعیین شده در بانک های مورد 
بررسي، گردآوري مي شود. این داده ها از مطالعه مستندات، صورت هاي مالي و گزارش هاي 
مختلف موجود در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به دست  آمده اند. البته گردآوري 

آن ها در پاره اي موارد، ساده و در موارد دیگر، بسیار دشوار بود. 
به  مربوط  داده های  تنها  اولیه  مراحل  در  به دلیل گستردگی محاسبه،  است  به ذکر  الزم 

شاخص مالی تحلیل شده است.

1ـ6. مرحله اول: تشکیل ماتریس داده ها )D( و بي مقیاس سازي آن ها
داده هاي مربوط به شاخص توان مالی به ترتیب در جدول )5( آمده است.

جدول 5ـ ماتريس داده ها

نام بانک
توان مالی

حقوق بدهی هادارایی ها
صاحبان سهام

نسبت سود 
به دارایی ها

سود 
خالص

تسهیالت 
اعطایی

5110364742783675814701273936ملی
2307172183101240712302154451سپه

3813683578492351981289168294صادرات
29475427846016294772256146738تجارت
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نام بانک
توان مالی

حقوق بدهی هادارایی ها
صاحبان سهام

نسبت سود 
به دارایی ها

سود 
خالص

تسهیالت 
اعطایی

38382236524818574662332251423ملت
628406156612747245541586رفاه

1701671608709297238107880کشاورزی
172027161897101301572694428510مسکن
توسعه 
3532014951203692298095178صادرات

صنعت و 
6670640044266622121427110281معدن

2598523928205728674417605کارآفرین
346203325613648730219147سامان

16308715375293552013274101424پارسیان
74501711463355144107652290اقتصاد نوین

56965498697096285162638956پاسارگاد
112716042412942948410464سرمایه

ابتدا داده هاي فوق باید بي مقیاس شوند؛ بنابراین، از نرم اقلیدسی برای بی مقیاس کردن 
آن ها استفاده می شود. 

 

براساس نرم اقلیدسی داده هاي جدول فوق به ترتیب جدول )6( خواهد شد. 

جدول 6ـ داده هاي همگن معيارهاي مربوط به توان مالی

نام بانک
توان مالی

حقوق بدهی هادارایی ها
صاحبان سهام

نسبت سود 
تسهیالت سود خالصبه دارایی ها

اعطایی
0/000000640/000000680/000008990/000048540/000019770/00000063ملی 

0/000000290/000000310/000003030/000041610/000008520/00000036سپه

0/000000480/000000510/000005750/000027740/000036360/00000039صادرات

0/000000370/000000400/000003980/000266980/000063640/00000034تجارت
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نام بانک
توان مالی

حقوق بدهی هادارایی ها
صاحبان سهام

نسبت سود 
تسهیالت سود خالصبه دارایی ها

اعطایی
0/000000480/000000520/000004540/000228840/000065780/00000058ملت

0/000000080/000000090/000000310/000249640/000012830/00000010رفاه

0/000000210/000000230/000002270/000006930/000001070/00000025کشاورزی

0/000000220/000000230/000002480/000544360/000075990/00000099مسکن

توسعه 
صادرات

0/000000040/000000020/000004980/000794000/000022820/00000001

0/000000080/000000060/000006520/000735060/000040250/00000025صنعت و معدن

0/000000030/000000030/000000500/000991630/000020990/00000004کارآفرین

0/000000040/000000050/000000330/000301650/000008520/00000004سامان

0/000000200/000000220/000002290/000696920/000092350/00000023پارسیان

0/000000090/000000100/000000820/000499280/000030350/00000012اقتصاد نوین

0/000000070/000000070/000001730/000988170/000045870/00000009پاسارگاد

0/000000010/000000010/000001010/001487450/000013650/00000002سرمایه

در مرحله بعد باید میانگین هرکدام از شاخص ها را محاسبه کرد. میانگین داده های مربوط 
به شاخص مالی در جدول )7( آمده است. نمره نهایي توان مالی در جدول )6(از میانگین داده 
مربوط به معیارهاي زیرمجموعه محاسبه مي شود. البته در محاسبه میانگین، مقادیر با ارزش منفي 
کم و مقادیر با ارزش مثبت اضافه خواهد شد. با توجه به منطق فوق، نمره مربوط به هریک از 

شاخص هاي موجود در توان مالي به ترتیب در جدول )7( آمده است. 

TOPSIS جدول 7ـ  داده هاي بانک های مورد بررسي براي تحليل 
در حوزه های پنجگانه

فناوریفعالیت های بین المللیسرمایه انسانیسهم بازاردیدگاه مالی
0/00001300/00001810/02066670/17601580/0688354
0/00000890/00000710/02033580/04402120/0561952
0/00001170/00001680/02217800/02932940/1424798
0/00005580/00001050/01759890/02937120/0453654
0/00004990/00001140/01466780/07334450/0801956
0/00004380/00000490/01595120/00000070/0332234
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فناوریفعالیت های بین المللیسرمایه انسانیسهم بازاردیدگاه مالی
0/00000180/00000990/01648370/00000510/0383014
0/00010400/00000760/01429240/00000140/0304099
0/00013700/00000030/01302840/00001240/0012063
0/00013040/00000050/01579060/00000210/0014211
0/00016890/00000080/00678760/00001600/0000362
0/00005180/00000090/00655400/00000040/0023601
0/00013200/00000360/00640740/00000270/0040369
0/00008840/00000200/00702600/00000250/0186296
0/00017260/00000130/01379180/00000100/0000147
0/00025040/00000020/00766180/00013230/0000128

برای محاسبه اطالعات مربوط به سرمایه انسانی از داده های سرانه استفاده می شود؛ به طور 
مثال از سرانه سطح تحصیالت و تجارب نیروی انسانی استفاده شده تا انحرافات مربوط به 
بانک های بزرگ حداقل شود. در ضمن، به منظور بررسی تأثیرات این دو متغیر ضرایبی به 

سطوح مختلف داده شده است که به شرح زیر است:

تجربه )سابقه( نیروی انسانی

ضریب زیر 5 سال: 2/5؛ ضریب 5 تا 10 سال: 7/5؛ ضریب 10 تا 15 سال: 12/5؛ ضریب 
15 تا 20 سال: 17/5؛ ضریب20 تا 25 سال: 22/5، ضریب 25 تا 30 سال: 27/5 و ضریب 

باالی 30 سال: 32/5.

سطح تحصیالت

ضریب ابتدایی و کم تر از آن: 1؛ ضریب سیکل: 3؛ ضریب دیپلم: 5؛ ضریب فوق دیپلم: 
7، ضریب کارشناسی: 9؛ ضریب کارشناسی ارشد: 11؛ ضریب دکتری: 13.

2ـ6. مرحله دوم: محاسبه ماتریس بي مقیاس موزون 
در این مرحله باید وزن هر چهار دیدگاه مشخص شود، سپس با ضرب اوزان در داده هاي 

اصلي، ماتریس بي مقیاس موزون محاسبه می شود. 
از خروجی نرم افزار لیزرل برای موزون کردن شاخص های منتخب استفاده می شود. این 



پژوهشنامه بازرگانی 212 

برای شاخص های  به دست آمده  بتای  منظور،  این  به  نظرات خبرگان است.  نرم افزار گویای 
پنجگانه همگن شده و به عنوان وزن های شاخص های استفاده می شود )جدول 8(.

جدول 8ـ  نحوه محاسبه وزن شاخص ها

سرمایه سهم بازارمالینام متغیر
فعالیت های فناوریانسانی

مجموعبین المللی

0/770/750/690/750/743/7مقدار بتا
0/2081081080/2027030/1864860/2027030/21مقدار موزون

ماتریس  آن ها،  برای  به دست آمده  وزن های  در  مقادیر شاخص ها  از ضرب کردن  پس 
موزون به صورت جدول )9( خواهد بود.

TOPSIS جدول 9ـ داده هاي بانک های مورد بررسي براي تحليل 
در حوزه های پنج گانه

فعالیت های سرمایه انسانیسهم بازاردیدگاه مالی
فناوریبین المللی

0/000002700/000003660/003854060/035678880/01376708
0/000001860/000001450/003792340/008923220/01123904
0/000002430/000003410/004135910/005945150/02849596
0/000011620/000002140/003281950/005953630/00907308
0/000010390/000002300/002735350/014867120/01603912
0/000009120/000000990/002974690/000000150/00664468
0/000000360/000002000/003073990/000001030/00766028
0/000021640/000001540/002665340/000000280/00608198
0/000028510/000000070/002429610/000002510/00024127
0/000027130/000000100/002944730/000000430/00028422
0/000035140/000000150/001265790/000003250/00000723
0/000010770/000000180/001222240/000000080/00047203
0/000027460/000000730/001194890/000000540/00080738
0/000018400/000000400/001310250/000000510/00372592
0/000035930/000000260/002571990/000000210/00000295
0/000052100/000000050/001428820/000026810/00000256
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 )( −
iA )( و گزینه ایده آل منفي +

iA 3ـ6. مرحله سوم: محاسبه گزینه ایده آل مثبت
گزینه هاي ایده آل مثبت و منفي در جدول )10( نشان داده شده اند.

جدول  10ـ محاسبه ايده آل مثبت و منفی 

نمره نهایی 
توان مالی

نمره نهایی 
سهم بازار

نمره نهایی 
سرمایه 
انسانی

نمره نهایی 
فعالیت های ارزی 

و بین المللی

نمره نهایی 
استفاده از 

فناوری
0/0000521012953663232/000000/0000008878180/0356788835400/028495961082ایده آل مثبت

0/0000003645840/00000000484670/0000000091350/0000000769520/000002555964ایده آل منفی

4ـ6. مرحله چهارم: محاسبه اندازه فاصله اقلیدسي 
منفي  و  مثبت  ایده آل هاي  به  نسبت  گزینه ها  از  هریک  اقلیدسي  فاصله  مرحله  این  در 

محاسبه شده است )جدول 11(.

جدول 11ـ محاسبه فاصله اقليدسی

فاصله اقلیدسی نسبت به ایده آل نام بانک
)+d( مثبت

فاصله اقلیدسی نسبت به ایده آل 
)-d( منفی

0/0147295951462450/03824185536989040ملی 

0/03183817962928700/01434855100960550سپه

0/0297337710921000/0291701091050090صادرات

0/035508320710067300/0108495182826500تجارت

0/024254978856524400/02186779825110140ملت

0/041838409078782900/00664213485067931رفاه

0/0413116315718989300/00765771984325380کشاورزی

0/04213490675503400/00607946620495456مسکن

0/045509688569439500/00024037681919726توسعه صادرات

0/045484669981650300/00028293573181994صنعت و معدن

0/045654782290490000/00003523242017270کارآفرین

0/045368708393030200/00046958888958772سامان

0/045161953719140000/00080528531801695پارسیان
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فاصله اقلیدسی نسبت به ایده آل نام بانک
)+d( مثبت

فاصله اقلیدسی نسبت به ایده آل 
)-d( منفی

0/043433882406426000/00372340977713909اقتصاد نوین

0/045659828346608200/00003556684123466پاسارگاد

0/045639288065341100/00005823447771811سرمایه

5ـ6. مرحله پنجم: محاسبه شاخص نزدیکي نسبي و رتبه بندی گزینه ها 
نزدیکي هریک از گزینه ها نسبت به ایده آل مثبت و دوري از ایده آل منفي به وسیله رابطه 

زیر محاسبه مي شود.

+−

−

+
=

ii

i
i dd

dC  

مقدار این شاخص با توجه به جدول )11( و شاخص نزدیکی به معیار مثبت و رتبه نهایی 
هرکدام از بانک ها به صورت جدول )12( خواهد بود.

جدول 12ـ محاسبه شاخص نزديكی و رتبه بندی بانک ها

شاخص نزدیكی به گزینه مثبت نام بانک
)CC(رتبه

0/721941987361606001ملی 

0/310663924704120004سپه

0/494674095308583002صادرات

0/234043993414399005تجارت

0/474121456305064003ملت

0/137006194904567007رفاه

0/1563628513627665006کشاورزی

0/126092404229694008مسکن

0/0052541306150124412توسعه صادرات

0/0061820085933983011صنعت و معدن

0/0007711185998913115کارآفرین
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شاخص نزدیكی به گزینه مثبت نام بانک
)CC(رتبه

0/0102444662525845013سامان

0/0175186792786490010پارسیان

0/078957242978356309اقتصاد نوین

0/0007783462882518814پاسارگاد

0/0012743464957697716سرمایه

جمع بندی و مالحظات

در مقام بحث و نتیجه گیری می توان گفت که توان مالی برای بانک های فعال در نظام 
این جنبه  نیز مشخص شد،  ارائه شده  ایران نقشی راهبردی دارد. چنانچه در مدل  بانکداری 
به  دستیابی  بنابراین،  می گذارد.  تأثیر  رقابت پذیری  در  77 درصد  میزان  به  رقابت پذیری  از 
شاخص های  بین  در  است.  رقابت پذیری  در  اساسی  عاملی  مالی،  شاخص های  در  برتری 
دارند.  زیادی  دارایی  دارد که  تعلق  بانک هایی  به  رقابت پذیری  در  موقعیت  بهترین  مالی،  
عامل  بدهی ها  است.  رقابت پذیری  اساسی  عامل  غیرفیزیکی  و  فیزیکی  دارایی های  وجود 
بنابراین، در زمینه شاخص های مالی،  بَعدی در زمینه شاخص های مالی هستند.  تعیین کننده 
باال بودن میزان دارایی ها و پایین بودن بدهی ها، نقشی اساسی در بهبود جایگاه رقابت پذیری 

بانک ها خواهد داشت.
دستیابی به سهم بازار و انجام فعالیت های بین المللی نیز در درجه دوم اهمیت قرار دارد. 

چنانچه در مدل نیز مشخص است، ضریب بتای این دو متغیر 75 درصد است. 
بازار  از  استفاده  برای  بین المللی  فعالیت های  زمینه  در  فعال  بانک های  است  واضح  پر 
رقابت پذیری  در  اساسی ای  نقش  کشور،  واردات  و  صادرات  امور  تسهیل  و  جهانی  وسیع 
تعامل  بتوانند  بانک ها  برخی  چنانچه  ایرانی،  بانک های  تحریم  به  توجه  با  دارند.  بانک ها 
خود را با خارج از کشور افزایش داده و نقش بیش تری در تعامالت بین المللی ایجاد کنند، 
می توانند به میزان قابل توجهی، جایگاه خود را در رقابت پذیری افزایش دهند. چنان که در 
مدل نیز مشخص شده است، خرید و فروش ارز و اعتبار اسنادی بیش ترین نقش را در بهبود 
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فعالیت های ارزی و بین المللی داشته و تحریم های خارجی برعلیه بانک های ایرانی بیش ترین 
اثر را درمورد اعتبارت اسنادی دارند.

در بررسی قدرت رقابتی بانک ها، براساس این تحقیق مشخص شد که شش بانک دولتی 
رتبه های اول تا ششم را به دست آورده اند. در میان این بانک ها، تنها بانک کشاورزی یک 

بانک تخصصی ـ دولتی است و سایر بانک ها تجاری ـ دولتی هستند.
این  در  بررسی  مورد  شاخص های  بسیاری  در  ایران  ملی  بانک  بانک ها،  تمام  بین  در 
تحقیق و به ویژه شاخص توان مالی ــ که باالترین تأثیر را در رقابت پذیری دارد ــ سرآمد 
سایر بانک ها است. این بانک از لحاظ دارایی  و حقوق صاحبان سهام که زیرمجموعه توان 
مالی هستند، رتبه اول را در بین بانک های دیگر دارد. درکل، این بانک در دوازده شاخص 
از شاخص های 27 گانه، رتبه اول را به دست آورده است. قدمت این بانک و سابقه ای که 
به اشکال مختلف در برهه هایی از تاریخ بانکداری کشور داشته است، در کسب این جایگاه 

بی تأثیر نیست.
نکته قابل ذکر در مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با واقعیات موجود، این است که بنا 
به گزارش بانک مرکزی در سال 1387، وضعیت عملکردی بانک های مورد بررسی از رتبه 

حاصل شده در این تحقیق برخوردار است. 
در  عامل  مهم ترین  بی شک  مدل،  شاخص های  و  ابعاد  از  هریک  اثر گذاری  ضرایب 
اولویت بندی نقاط بهبود است و می تواند بانک ها را در جهت انتخاب مناسب ترین راهبردها 

راهنمائی کند.
بعد از توان مالی، سهم بازار باالترین میزان تأثیر گذاری را در رقابت پذیری بانک ها ایفا 

می کند.
تحلیل  بررسی و  بانک های دولتی و خصوصی مالحظه می شود که  بررسی وضعیت  با 
قرار  آن   تعداد شعب  و  پراکندگی  بانک،  عمر  عامل  دو  تحت تأثیر  می تواند  دوگروه،  این 
موجود. همچنین، طول  نه چرائی وضع  و  هستیم  رقابتی  توان  ارتقای  به دنبال  ما  اما،  گیرد. 

عمر بیش تر و یا تعداد زیاد شعبه ها. 
با توجه به نکته فوق و مقایسه بانک های دولتی و خصوصی، پیشنهاد می شود بانک های 
خصوصی برای ارتقای توان خود، در ابعاد سهم بازار و فعالیت های ارزی و بین المللی ارتقا 
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یابند. همچنین، با توجه به شاخص های اثرگذار در آن ها، برای افزایش توان و جایگاه رقابتی 
باید  فعلی شان،  جایگاه  حفظ  به منظور  دولتی  بانک های  مقابل،  در  کنند.  برنامه ریزی  خود 
اتخاذ سیاست های  با  و  باشند  داشته  بین المللی  فعالیت های  و  مالی  ابعاد  بر  بیش تری  تمرکز 

مناسب جایگاه کنونی شان  را حفظ کرده و ارتقا دهند.
Outranking و برای مقایسه  پایان، برای ادامه این مطالعه پیشنهاد می شود از روش   در 

نتایج از روش TOPSIS به عنوان تحقیقات آتي استفاده شود.
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پیوست

پرسشنامه

مشخصات تکمیل كننده :

مدرك تحصیلي:................       سمت:................  
 زن   سن: ........................... سال       جنس: مرد

سازمان مربوطه:................       سابقه فعالیت:................ 

سئوال اصلي:

در  ایرانی مؤثر است؟ لطفاً  بانک های  تا چه حد در توان رقابتي  به نظر شما موارد زیر 
با دسته بندی  نیز نظر خود را  از مؤلفه ها و در ستون دوم  ستون اول، میزان اهمیت هرکدام 

ارائه شده، مرقوم فرمایید.
راهنمایي: براي تعیین سطوح نقش و اثرگذاري هریک از شاخص ها، از عالمت های زیر 
برابر خیلي کم است. این فاصله براي  استفاده کنید. الزم به ذکر است واژه خیلي زیاد 7، 

سایرین نیز به همین شکل قابل تعریف است.
کم؛   =6 کم؛  کم و بیش   =5 متوسط؛   =4 زیاد؛  کم و بیش   =3 زیاد؛   =2 زیاد؛  خیلي   =1

7=خیلي کم.



رنارز  گما  سمرز رتابمی بانن ها ار نران بانسارر  ر ارز 221

شرح شاخصعامل
ستون1: اهمیت 

شاخص ها در مزیت 
رقابتی

ستون2: جایگاه 
شاخص در دسته بندی  

انجام شده

لی
 ما

وان
ت

دارایی ها
بدهی ها

حقوق صاحبان سهام
نسبت سود به دارایی ها

سود خالص
تسهیالت اعطایی                          

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

زار
ر با

ت د
قعی

مو

سهم از سپرده های دیداری
سهم از سپرده های پس انداز و مشابه
سهم از سپرده های سرمایه گذاری 

کوتاه مدت
سهم از سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت

سهم از سایر سپرده ها
سهم از شعب سیستم بانکی در کشور

سهم از  درآمدهای مشاع
سهم از درآمدهای غیرمشاع و حق الوکاله

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

نی
سا

ه ان
مای

سهم از کارکنان  نظام بانکی                      سر
سرمایه دانشی نیروی انسانی

تجربه نیروی انسانی

............

............

............

............

............

............
لی

لمل
ن ا

و بی
ی 

رز
ی ا

ت ها
عالی

ف

اعتبار اسنادی                         
ضمانت نامه های ارزی                

خرید و فروش ارز
حوالجات ارزی

تعداد شعب خارج از کشور

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

ت
العا

 اط
ری

ناو
تعدا شعب سوئیفتیف

تعداد دستگاه های خودپرداز     
 PINPAD

تعداد شعب آنالین
تعداد کارنهای اعتباری صادر شده

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............




