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 مقدمه-1

مییالی  عیتیی متوسله اقتصادی، توسله مالی یا به مبارتی توسله سیسییتم مییالی کارآمیید بییرای    اماتلایکی از  

(، 1969(، گلداسمیت )1967مطاللات مختلفی از قبیل گارلی و شو )است.    اا وده ارزشهای دارای  الالیت

در قالیی    یلهنیید کییه توسییله مییاد( نشییان می2004(، دریسکول )2003(، بک و همکاران )1973مکنینون )

، بهبود تخصیص کارای تسهیالت بانکی و اا ایش انباشییت سییرمایه بامییث اایی ایش رشیید اندازپسیش  اا ا

بییا رشیید   نهاتنییهدهند که توسییله بخییش بییانکی در اروپییا  ( نشان می1993کینگ و لویع )  شود.اقتصادی می

( 1934ر )ت اسییت. شییومپیتدمی برای رشد بلنداقتصادی در ارتباط است، بلکه همچنیع یکی از موامل اصل

مولیید، موجیی  رشیید اقتصییادی و  گذاریسرمایهمهیا کننده وجوه برای  منوانبهکند که بخش مالی بیان می

بییرای دسییتیابی بییه   کننده تلییع  هایلفهؤم  تریعمهمبنابرایع سیستم مالی کارآمد یکی از  ؛  شودتسریع آن می

 و هاسییپرده  تجمیییع منظر از چه هابانکقبیل های مالی از  متاست. الالیت سیسباالتر    یاقتصادرشد و توسله  

 اایی وده ارزشهییای تولیییدی دارای  الالیت  سمت  به  هاسپرده   هدایت  و  منابع  تخصیص  دیدگاه   از  چه  و  منابع

 عیتیی م  ران به دلیل سهم بییاالی نظییان بییانکی درر است. ایع مسئله در اقتصاد ایباال از اهمیت باالیی برخوردا

و به همیع دلیل اهمیت صنلت بانکی با مملکرد بهینه،   ولیدی بیش از سایر کشورها استهای تتیلمالی الا

 برای دستیابی به توسله اقتصادی است. ریناپذاجتنابضرورتی 

پییی داشییت، مراقبییت بیشییتر و برای اندیشمندان و سیاستمداران در  درسی که بحران مالی یکی دو دهه اخیر

به دلیل ارتباطات بسیار ممیقییی کییه  هابانکاست،   هابانک  ژه یوبهمالی و    مؤسسات  سالمتبهر نسبت  تدقیق

و هییم  ااتهیتوسییلهای هم در اقتصادهای های اقتصاد دارند از جایگاه ویژه هم با یکدیگر و هم با سایر بخش

نییی   هییانکاببییه سییایر  سییرمتبهبرخوردارند. هر بحران در یک بانک قابلیت آن را دارد کییه   توسلهالدرح

 ا ییر دومینییو در ملییر  واسطهبهتواند سایریع را نی  سرایت کند )ا ر سرایت( و ورشکستگی یک بانک می

کسیی  بییازدهی  . در همیع راستا، سییودآوری و(postinchi, 2013, pp. 5-18دهد )خطر ورشکستگی قرار 

که در سطح کالن، یییک   ایهگونبهنکی است  های مهم سالمت صنلت باها یکی از شاخصیبیشتر از دارای

های منفی بازار مقاومت کند و به نظان مالی یک اقتصاد تواند در مقابل تکانهنظان بانکی سودآور و قوی می

 (.Athanasoglou; Brissimis & Delis, 2008, pp. 121-136 بات ببخشد )

د، هییر چییه یابیی تخصیص می یهای جدید تولیددر واقع در یک سیستم بانکی سودآور، امتبارات به الالیت 

یابد و به همیع دلیل رشد اقتصییادی در سییطح اا ایش می  هابانکمی ان زیاندهی بانک باالتر باشد، ریسک  

یابیید. یه پایییه بانییک کییاهش میییشود. در واقع هر چه سودآوری بانک کاهش یابد، سییرماکالن متوقف می

 هییابانکدهییی وان نییده یا ا و کاهش ریسک  اهده انتقال شوکیک مامل کاهن  منوانبهسرمایه    طرفکیاز
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آن   جییهیدرنتشود کییه  منجر می  هابانکهای منابع به کاهش سودآوری  است. از طرف دیگر، اا ایش ه ینه

را در نظر داشته باشند  یدهوانهای سودآور رصتد ابای  در ایع حالت  هابانکسرمایه بانک کاهش یااته و  

بییرای جلییوگیری از کییاهش  هییابانکاا ایش نرخ بهره در ر خواهد شد.  جنایش نرخ بهره مکه آن نی  به اا 

 (.Van Den Heuvel, 2008, pp. 298-320های بانک در آینده است )سرمایه

بییر  مییؤ رموامییل مهییم  ازجملییهرقابییت( ساختار نیروی کار )سطح تحصیییالت( و صیینلت بییانکی )شییاخص 

وری بیشییتر در تلقی شییود کییه حاصییل آن بهییره   یگذارسرمایهیک    منوانبهسودآوری است. اگر آموزش  

ایع موضوع محور اصلی برای بحییث نظریییه سییرمایه   ؛مرصه تولید و کس  مایدی بیشتر در بازار کار است

 من لییهبهن در آمییوزش و سییالمت ااییراد ادمییای ایییع نظریییه چنیییع اسییت کییه ه ینییه کییرد .انسییانی اسییت

سییرمایه  بییا انتقییاد از نظریییه (1973سازد. در مقابل ارو )می را مولدتر هانآدر آن است، زیرا    گذاریسرمایه

 هادانشییگاه وری ااراد نیست، بلکه انسانی، مدمی است که آموزش در سطح دانشگاه مامل ارتقا دهنده بهره 

بیییه نظییر کننییید. یمتفییاوت را از یکیییدیگر متمیییای  می  ید دارای توانمنییدکییه ااییراهستند    یایلتر  مثابهبهتنها  

 .در مقابیل سیرمایه انسیانی باشید  یبرانگچالش یع دیدگاه، طرز اکرای رسدمی

در یییک سیسییتمی  اوالًهای اتخاذی از دو جنبه دارای اهمیت است. ا ر رقابت بر سودآوری از نظر سیاست 

ی سییپرده گیرند، ممکییع اسییت نییرخ بهییره بییرامدیگر برای جذب مشتری قرار میبت با هدر رقا  هابانککه  

دهییی کاهش یابد. همچنیع بییا اایی ایش رقابییت، سییبد وان  هابانک  ایع سودآوری الالیتیااته و بنابر  اا ایش

 ان هر چییه مییی   طرفکیازشود که نقش بس ایی را در تغییرات سودآوری دارد.  نی  دچار تغییر می  هابانک

و در مقابل هییر چییه  یابدیاا ایش م هانکبادرآمد بهره، سودآوری  واسطهبهاا ایش یابد،    هابانک  یدهوان

بنییابرایع ؛  یابییداا ایش یابد، تنوع مشتریان از نظییر ریسییک و احتمییال نکییول وان اایی ایش می  یدهوانمی ان  

یابیید. در کاهش می هابانکسودآوری کیفیت قر  گیرندگان کاهش یااته و بنابرایع نکول وان اا ایش و 

اایی ایش  هییاآناایی ایش یابیید و تمرکیی   هابانکبازاری  که هر چه قدرت  مقابل بسیاری بر ایع مقیده هستند

و از طییرف دیگییر سییپرده بییا نییرخ پییاییع  شییودداده می دهندگانوانباال به  وان با نرخ بهره   طرفکیازیابد.  

در   گذاریسییرمایهبییرای    گذارانهیسییرمابامث کاهش انگییی ه    یدهوانره  شود. باال بودن نرخ بهپذیراته می

محدودیت مالی، انباشت سرمایه در اقتصاد کییاهش یااتییه و  واسطهبهیع شود همچنمی کسهای پرریلالیتا

، نییرخ هییابانکدهیید کییه بییا اایی ایش قییدرت بییازاری  ( نشییان می1993یابد. پاگانو )سرانه کاهش میدرآمد  

 کند کهیای بیان مالله( در مط1998دهد. شفر )نرخ بهره سپرده را کاهش می ودهد اا ایش می امتبارات را
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اا ایش یابد،  هابانکتلداد  واسطهبهگیری است، هر چه می ان رقابت بانکی ، غربالهابانکیکی از وظایف  

 یابد.متوسط کیفیت قر  گیرندگان کاهش می

کییه  ایگونییهبهرا تجربییه کییرده اسییت،   یتوجهقابییلای اخیییر تغییییرات  هصنلت بانکی اقتصاد ایران در سال

بانییک  17بییرای  1397تییا  1388در دوره زمییانی  هییابانکرد آمییده از مملکیی  تاس شییواهد بییه دسیی براسیی 

 1397در سییال  -027/0بییه مقییدار  1388در سییال  012/0نسبت سود خالص به دارایی از مقدار   موردبررسی

لالیییت ا  توجهیقابییلهییای  های اخیییر بییا زیانمتوسط صنلت بانکی ایران در سال  طوربهتغییر نموده است و  

های رشد و توسله اقتصادی کشور سازگار باشیید، بییر همیییع اسییاس تواند با سیاستایع مسئله نمی  کنند.می

نسییبت بییه   هییابانکآوری  توانیید زمینییه را بییرای بهبییود تییابمی  هییابانکبر سودآوری    مؤ رشناخت موامل  

 نماید. اهمهای منفی ارشوک

 

 مبانی نظری-2

اهمیییت مملکییرد سیسییتم مییالی و  قی و آمریکییا،رشیی ختلییف در آسیییای هییای مگیری بحرانبلیید از شییکل

و نظریات و مطاللات زیادی در مییورد   سالمت سیستم بانکی برای بسیاری از محققان نمایان شد  خصوصبه

ده هسییتند کییه شد. در ایع رابطییه بسیییاری بییر ایییع مقییی های منفی ارائه  سیستم مالی به شوک  یریپذانلطاف

کنیید. رقابییت، سییاختار های منفی ممل میسپری در مقابل شوک  ناومنبهستم مالی  وجود سودآوری در سی

 هییابانکتوانیید بییر سییودآوری  مییواملی اسییت کییه می  ازجملییه  هابانکنیروی کار و ترکی  منابع درآمدی  

کی و سییودآوری و همچنیییع بیییع های متلددی در رابطه بیع رقابت بییانا رگذار باشد. در همیع راستا نظریه

 شده است. سودآوری مطرح اار نیروی کار بساخت

 
 رقابت و سودآوری-2-1

مملکییرد بییه ایییع -راتییار-های متلددی در رابطه بیع رقابت و سودآوری وجود دارد: ارضیه سییاختارارضیه

ه و بنابرایع سییودآوری تر باشد، درجه رقابت کاهش یااتاست که هر چه نسبت تمرک  باال  انیبقابلصورت  

است. در یک بازار رقابت کامییل سییهم  شده گراتهکالسیک   ارضیه از مدل  ع. ریشه تفکر اییابداا ایش می

-راتییار-یابیید. رویکییرد سییاختارهر بنگاه از تولیدات ناچی  بوده و در ایع صورت سود هر بنگاه کییاهش می

ریقییی کییه در یک صنلت(، راتییار بییازار )ط  هابنگاه ساختار بازار )تلداد و توزیع  مملکرد مبیع آن است که  

؛ کنییدکند و راتار، مملکییرد را تلییییع میگذارند( را تلییع میمی ریت  در آن صنلت روی یکدیگر   اهبنگاه 
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که از نظر  شودگیرد و توجه به راهکارهایی میی تولید شکل میبراساس ساختار بازار، نحوه  دیگرمبارتبه

 .(Abonori & Qolami, 2008, pp. 111-134باشد )تر  اجرایی مملی

اسییت، در واقییع   هابنگاه توضیح دهندگی سود    کند که کارایی مامل اصلیکرد بیان میممل-ییارارضیه کا

 کند که تمرک  باالتر نتیجه سودآوری باالتر نیست بلکه ایع تمرکیی  و سییودآوری بییاالترایع ارضیه بیان می

پیشییرو در بییازار   یاهیی بنگاه ه توسییط  است. طبق ایع ارضیه سییودهای بییاالیی کیی   هابنگاه نتیجه کارایی باالتر  

است. اگر یک بنگییاه نسییبت بییه  هابنگاه آید، نتیجه صراه اقتصادی و کارایی باالتر ایع متمرک  به دست می

سییهم   درنتیجییهبییه دسییت آورده و    ها سود بیشییتریرقبای خود کارایی باالتری داشته باشد، با کاهش ه ینه

 دیگرمبارتبییه؛ کننییدبییر بییازار تمرکیی  پیییدا می جتییدریبهدهیید و باالتری از بازار را به خییود اختصییاص می

شده و سهم بیشییتری از  ترب رگکه در تولید دارای م یت نسبی هستند با کس  سودهای باالتر،   هاییبنگاه 

 (.Smirlock, 1985, pp. 69-83کنند )بازار را تصاح  می

 هییایبنگاه  دهیید کییهن میاشیی مطاللییه خییود ن هیکس بیان شده اسییت، او در  وسیلهبهارضیه زندگی مسکوت  

گونه تالشی را و به همیع دلیل مدیران چنیع بنگاهی هیچ برنددارای قدرت بازاری از زندگی آران لذت می

 ( بییرای1989(، برگییر و هنییان )1935کس )پایییه ارضیییه هیییبندند. بر  برای اا ایش کارایی بنگاه به کار نمی

دهند کییه مییدیران نشان می هاآندهند، قرار می موردبررسی یصنلت بانکدار ای را دراولیع بار چنیع رابطه

تالشی در جهییت   گونهچیهدارای قدرت بازاری به دلیل مدن وجود رقابت در بازار قادرند بدون    هایبنگاه 

د، در بییازار اایی ایش یابیی  را به دست آورند، بنابرایع هییر چییه مییی ان رقابییت  بهبود کارایی ه ینه، سود باالیی

در ترکییی  درآمیید ه ینییه   ترمطلییوبمنجییر بییه ایجییاد وضییلیت    هابنگاه تالش  یابد و  می  شهسودآوری کا

 شود.می هابنگاه 

 هییانکابهای در مورد ساختار بانکداری و ا ییر آن بییر سییودآوری  های اطالماتی یکی از ارضیهارضیه نسل

منجییر بییه  هییابانکت بیییع بادهند که رقمیو نشان   شده است  ( بیان2002مارکویس )  وسیلهبهابتدا  است که  

های ویییژه همییواره اطالمییات قییر  گیرنییدگان را واسییطه  منوانبییه  هییایبانکشود،  کاهش سودآوری می

ارزیییابی کییرده و احتمییال کنند و براساس اطالمات گردآوری شده می ان امتبار مشییتریان را آوری میجمع

در حییال اایی ایش اسییت، هییر  هابانکت بیع بادنیایی که رق دهند اما درکژگ ینی بیع مشتریان را کاهش می

بانک دارای اطالمات مج ایی در مورد تلداد کمتری از مشتریان است، ایییع پراکنییدگی اطالمییات، مییی ان 

دهد. لذا زمییانی کییه رقابییت را کاهش می  هانکباکژگ ینی مشتریان را اا ایش داده و قدرت غربال گیری  

مییی ان  درنتیجییهیابیید کییه ارای کیفیت پاییع اا ایش میبه مشتریان د  ارائه تسهیالتیابد، احتمال  اا ایش می
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بییرای جییذب   هییابانکیابد. همچنیییع  های ارائه شده اا ایش میها واننکول و ه ینه بانک برای بازپرداخت

نییه بانییک کییه در ایییع مییورد ه ی  پیشنهاد دهنیید  هاآنتی با نرخ پاییع بهره را به  مشتریان ممکع است تسهیال

هییر چییه رقابییت   طورکلیبییهیابیید.  کییاهش می  هییابانکنشود، بنابرایع سییودآوری    ت پوشش داده ساممکع  

 یابد.نی  کاهش می هابانککاهش یااته و بنابرایع سودآوری  هابانکاا ایش یابد، ظرایت اطالماتی 
 

 انسانی و سودآوری  رمایه س-2-2

و  ت متحیید شکسییت خوردنییدتصییادی ایییاالقادر تبییییع رشیید  الگوهای رایج در نیمه قرن بیستم    ازآنکهپس

اا ایش تولید ناخالص بیش از آن چی ی بود که با رشد دو مامل سرمایه ای یکی و نیروی کار متناظر باشد. 

بر رشد اقتصادی مطرح کرد، به ایع صورت کییه   مؤ رمامل جدید    منوانبه( سرمایه انسانی را  1961شولت  )

هر نوع سرمایه دیگر ممل کرده است و ملتقد اسییت کییه آمییوزش بییر   زا  ترمهمای  یهسرما  منوانبهآموزش  

ملرای سرمایه انسییانی  دهد.وری را در اقتصاد اا ایش میاا اید و از ایع طریق بهره توانایی تولیدی ااراد می

رخییی آن ب موازاتبییهاقتصییاددانان قییرار گراییت، امییا  موردتوجییهاقتصییادی بسیییار و ورود آن بییه متییون 

بود که ارو  1970که ایده اساسی ایع نظریه را به چالش کشید. در اوایل دهه  ا صورت گراتهگیریموضع

 متفاوت از نظریه سرمایه انسانی طراحی نمود. هدف او ایگونهبهالگویی از نقش اقتصادی آموزش مالی را 

مییدرک  کییهعیابییود مبنییی بییر  شناسییانهای برخییی از جاملهدیییدگاه  یبندصییورتایع الگییو،   ی یرطرحاز  

شواهدی از  منوانبهکند نه یک ملیار ناقص از توانایی مملکردی ااراد نقش ایفا می  منوانبهتحصیلی بیشتر  

های خاصییی از بییازدهی هنبیی ج  های به دست آمده. ادمای ارو ایع بود که الگوی او قادر بییه توضیییحمهارت

-Mehrabni, 2016, pp. 137کنیید )ه میضرر ایع رابطه ماقتصادی آموزش مالی است و تفسیر بدیلی را د

158) 

کند. یکی ارضیه اجتمییامی اا اید، دو ارضیه را مطرح میوری ارد میارو در ایع زمینه که آموزش به بهره  

شوند(. هییر دو از طریق آموزش حاصل می  دو ارضیه)که هر    یادراک شدن و دیگری ارضیه کس  مهارت  

شود. ارو راهی متفاوت با ایع دو ارضیییه ی باالتر منجر میوربه بهره  شارند که آموزارضیه بر ایع داللت د

تواند منجر به بهبود مملکرد اقتصادی شییود، ( ملتقد است که آموزش مالی نمی1973را پیش گرات. ارو )

کنیید. در یهییای ااییراد ممییل مبندی توانایییک اب ار غربالگری برای دسییته منوانهبتنها    بلکه آموزش مالی

وری از بهییره   ال امییاًشییوند  التحصیییل میاارغ  هادانشییگاه کند، اارادی کییه از  می  ت کیدع مسئله  ارو بر ای  عقوا

 باالتری دارند، به همیعاقط در تحصیل توانایی   هاآنزیرا  ؛  بیشتر )توانایی باالتر در تولید( برخوردار نیستند

 ز بازدهی بیشتری برخوردار هستند.ر کار هم اازاینکه در با اند به دانشگاه راه یابند، نهدلیل توانسته
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کامل در تضاد با الگییوی سییرمایه انسییانی  طوربهالبته ایع به آن ملنا نیست که الگوی ارائه شده از سوی ارو 

، آمییوزش )البتییه اقییط در مقطییع مثالمنوانبییهنی متمای  اسییت کییه است، بلکه اقط با ایع ویژگی نظریه انسا

تییر در شود. نظریه ایلتر در زمینه آمییوزش بخشییی از دیییدگاه کلیوری منجر میه ش بهریابه اا    وماًلمالی(  

مورد ماهیت نظان اقتصادی و تلادل آن است و بر پایه ایع اییر  قییرار دارد کییه مییامالن اقتصییادی تییا حیید 

ات یک کییارگر المات ناکامل برخوردارند. نمود خاص ایع ویژگی آن است که خریدار خدمزیادی از اط

شییود کییه اطالمییات خاصییی در مییورد اییر  می حییالعیدرموری او دارد، اما ضلیفی از بهره اهی بسیار  گآ

در ایع رابطه که آیا او یک مدرک دانشگاهی دارد یا خیر و چنیع اطالماتی   خصوصبهکارگر وجود دارد  

داشییتع یییا  هبیی ، اقییط محییدود بدون ه ینه قابل حصول است. اطالماتی کییه کارارمییا در مییورد کییارگر دارد

وری وجییود نییدارد. در حقیقییت ایییع نداشتع مدرک دانشگاهی است و شناختی دیگر در مورد سییطح بهییره 

دی ویژگی ریشه در ار  اطالمات ناکامل دارد که در تلار  با اییر  اطالمییات کامییل در تفکییر اقتصییا

ع آگاهی از ایع موضو کارارما اقط دهد. وقتیرایج است. محور نظریه ایلتر را هم همیع مطل  تشکیل می

داشته باشد که ارد مورد نظر برای استخدان دارای یک مدرک دانشگاهی است یا نه و دیگر هیچ اطالماتی 

مییدرک دانشییگاهی  های دیگر آن ارد نداشته باشد، مشخص است کییه سییطح تحصیییالت کییه بییااز ویژگی

ای  سییازد و در یکییدیگر متمیی   زکییارگران را اشود اقط از ایع نقش برخوردار خواهیید بییود کییه  مشخص می

 وری ااراد را ارتقا دهد.بهره  کهآنع دستم د ممل کند نه برای تلیی ییو مبنایک ایلتر  منوانبهحقیقت 

وری ارتباط دارد، توانایی ااییراد در مقوله بهره آنچه از که بیانات ارو قابل استناد است ایع است که آنچه با  

وری حتم به اا ایش بهییره   طوربهتوان گفت که آموزش  نمی  روعیازا  ،هاآنصیالت  سطح تح  تولید است نه

گیری ارو ایع است شود که ایع مطل  تا حدودی در تلار  با دیدگاه سرمایه انسانی است. نتیجهمنجر می

د. نییدار  یآموزش  ریغبه آموزش دانشگاهی هیچ ا ر مثبتی بر محصول بخش    تهاایصیتخصکه اا ایش منابع  

اقتصاد نیست، چییون   واقلی  در بخشوری  بهره   کننده تلییعایلتر آموزش مالی مامل  ساس نظریه  اردر واقع ب

 ای وجود ندارد.یلنی استلداد و توانایی تولیدی رابطه هاآنمیان موامل موجد 

 

 پیشینه پژوهش-2-3
 های خارجیپژوهش-2-3-1

 2010-2017انییدون ی بییرای دوره    یاهیی بانکرا در  بر سودآوری    مؤ ر  ( موامل2016پالوسی )منیکوسی و  

دهد که اندازه بانک، ریسک امتباری و تولید دهند، برآورد مدل ا رات  ابت نشان میقرار می  موردبررسی

 داری را بر سودآوری دارد.ناخالص داخلی ا ر منفی و ملنی
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، ا ییر 2003-2013  یندر دوره زمییا  بانییک چینییی  100هییای  ای دیگر با استفاده از داده ( در مطالله2017تع )

دهد که رقابت در کند، نتایج مطالله او نشان میبررسی می هابانکای را بر سودآوری رقابت و اقتصاد سایه

یع هییر چییه رقابییت در بییازار سییپرده بازار درآمدهای بدون بهره بیش از رقابت در بازار سپرده است و همچن

 ابد.یتر باشد، سودآوری اا ایش میپاییع

و  2011-2016بییرای دوره زمییانی    یانییدون   هییایبانک( با استفاده از شواهد آمییاری  2019ی ه )رآمباس و  

داری را بر نسبت شرمی ا ر مثبت و ملنی هایبانکدهند که تمرک   نشان می  یج ئرهیاات حداقل مربلات  

 هش سییودآوریاکیی یااتییه بامییث   دهد که ملیار رقابتی لرنر تلییدیل( نشان می2019آوری دارد. یاونیتا )سود

شده اسییت. شیییر و   هابانکملیار شاخص تمرک  بامث اا ایش سودآوری    کهدرحالیشده است و    هابانک

پاکسییتان در  یهییابانکرهیاات گشتاورهای تلمیم یااته و شییواهد آمییاری   کارگیریبه( با  2019همکاران )

رشیید  کییهدرحالیدارد،  هییانکاببییر سییودآوری دهد که رقابت ا ر منفی نشان می  2007-2017دوره زمانی  

 شود.اقتصادی و اا ایش اندازه بانک بامث اا ایش سودآوری می

 2010-2017بانییک نپییال در دوره زمییانی    28( با استفاده از شییواهد آمییاری  2020بودهادوکی و همکاران )

زه بانک ادو اا ایش ان دهند که نسبت باالی امتبارات به سپرده بامث کاهش سودآوری شده استینشان م

 رییی ز  هییایبانک( ا ییر رقابییت را بییر سییودآوری  2020مث اا ایش سودآوری شییده اسییت. موحنگیییوزی )با

تییه دهند، بییرآورد گشییتاورهای تلمیییم یااقرار می  موردبررسی  2007-2017آاریقا در دوره زمانی    یصحرا

ود دارد. جیی وشییاخص رقابییت  و دو طراییه بیییع سییودآوری ودهد که نییومی رابطییه مثبییت سیستمی نشان می

کشییورهای منییا در دوره زمییانی   هییایبانک( ا ر رقابت را بر سودآوری  2020هوک و همکاران )-دودولم

نشان  هاآن دهند. نتایج مطاللهقرار می موردبررسی  GLM  و    GMM  ،LSبا استفاده از رهیاات    2017-2011

( رابطییه 2020ن و تییرن )دارد. نیگو  بر سودآوری  داری رادهد که رقابت و اندازه بانک ا ر منفی و ملنیمی

دهنیید، قییرار می موردبررسی 2006-2015ویتنامی برای دوره زمانی  بانک 37را در  بیع رقابت و سودآوری

شییود. سییابمیتر و ث اایی ایش سییودآوری میدهد که اا ایش شاخص رقابت بامیی نشان می  هاآننتایج مطالله  

نشان   2016-2017اندون ی برای دوره زمانی    بانک ب رگ  10اهد آماری  ( با استفاده از شو2020چوری )با

داری را بر سود بانکی دهند که نسبت وان به سپرده و مطالبات غیرجاری به ترتی  ا ر مثبت و منفی ملنیمی

 دارد.
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 های داخلیپژوهش-2-3-2

کییاهش  دهیید کییهمی ننشا 1388تا  1381 بانک برای دوره زمانی 13های  با استفاده از داده   (2013پور )یقل

پور و اشییلری شییود. شییوالدر ایییران می هییابانکمطالبات ملوق و کاهش رقابت بامث اا ایش سییودآوری  

دهیید کییه نشییان می 1388تییا  1382بانک بییرای دوره زمییانی  15های ای با استفاده از داده ( در مطالله2013)

شییریلت زاده و همکییاران  شود.می هموردمطالل یهابانکاا ایش ریسک امتباری بامث کاهش سودآوری 

و   1392تییا    1388بانییک پذیراتییه شییده در بییورس طییی دوره زمییانی    8( با استفاده از شواهد آمییاری  2016)

 سییودآوری بییر انییدازه  و هییایدارائ به تسهیالت نسبتدهد که ا ر متغیرهای نشان می ARDLمدل  کاربرد

تییا  1384بانییک در دوره زمییانی  18( بییرای 2016) یدارنیید. اسیید ملنییادار و مثبت ایران تجاری هایبانک

پور و همکییاران دارد. مهربان  هابانکمنفی و ملناداری را بر سودآوری    ریت  دهد که رقابت  نشان می  1393

دهد که نشان می  1393تا    1384بانک در دوره زمانی    15د آماری  ای با استفاده از شواه(، در مطالله2017)

 شود.ری و اندازه بانک بامث کاهش سودآوری میایش سودآو اآمدی بامث اتنوع در

و   1386-1394بانییک منتخیی  در دوره زمییانی    11( با استفاده از شییواهد آمییاری  2018زینالی و همکاران )

داری را بییر سییودآوری نسبت تسهیالت به دارایی ا ر مثبت و ملنی  دهند کههای پانل نشان میرهیاات داده 

 1385-1396برای دوره زمییانی    هابانک( ا ر ساختار بازار را بر سودآوری  2019ش )خبحااظی و تاجدارد.  

دهند که تمرک  بازار ا ر منفی و تنوع درآمدی ا ر مثبت بر دهند و نشان میقرار می  موردبررسیبانک   12و  

ای بییر لپانیی  ARDLرد از رویکیی  ( بییا اسییتفاده 2020دارد. مالمیرزایییی و مالمیرزایییی ) هییابانکی سییودآور

دهند که متغیییر رقابییت بییانکی ا ییر مثبییت و نشان می  1392-1398منتخ  بورسی در دوره زمانی    هایبانک

ه زمییانی بانییک در دور 13( بییرای 2018امتباری ا ر منفی بر سودآوری دارد. پور مهر و همکییاران )ریسک  

رجییاری ا ییر مطالبییات غی هند که نسبتدالگوی خودرگرسیون برداری نشان می  کارگیریبهبا    1395-1385

 داری را بر سودآوری دارد.منفی و ملنی

و  1384-1396بانییک بییرای دوره  15شییواهد آمییاری  کارگیریبییه( بییا 2020جییالل زاده آذر و همکییاران )

دارد. سییرگل ائی و  هابانکبانک ا ر منفی و ملناداری را بر بازدهی  دهند که اندازه رهیاات توبیت نشان می

دهد که در و کاربرد تصحیح خطا نشان می  1389-1397( برای بانک ملت در دوره زمانی  2020مکاران )ه

داری و نسییبت تسییهیالت بییه سییپرده ا ییر مثبییت بییر بلندمدت نسبت تسهیالت غیرجییاری ا ییر منفییی و ملنییی

 سودآوری دارد.

ع در مبییارتی تنییو نسییانی یییا بییهدهد که در زمینییه ا ییر سییرمایه ای کلی بر مطاللات انجان شده نشان میورمر

 تحصیالت نیروی کار بر سودآوری در صنلت بانکی پژوهشی انجان نشده اسییت، ایییع در حییالی اسییت کییه
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است و  هابانکی ه ینه در تلییع بهینه یاب  هامؤلفه  تریعمهمنیروی کار متناس  با نیاز صنلت بانکی یکی از  

 شود.تلقی می یکار صنلت بانایع مطالله گامی مهم در تلییع ساختار نیروی ک 

 

 هاتصریح مدل و گردآوری داده-3

( اسییتفاده 1از مییدل ) هییابانکبییر سییودآوری    برای بررسی ا ر رقابت، سییاختار نیییروی کییار و سییایر موامییل

 شود.می

 

(1) 
 

 

آوری سییود  دهنده نشییانزمان است، متغیر وابسته که    دهنده نشان  tبانک ملیع و    دهنده نشان  i(،  1در ملادله )

(prof  است )رقابییت   گیریانییدازه به دارایی محاسبه شده اسییت. ملیییار    سود خالصشاخص نسبت    واسطهبه

(comp  بیع )شود و با استفاده از شاخص لرنر تلدیل یااته محاسبه می  هابانکcom2  مجذور شاخص رقابت

یسییانس و ل و دیپلمقاییوتر، سطح تحصیالت نیروی کار اسییت کییه بییا سییه طبقییه دیییپلم و پییاییع  edu  است.

سطح دارایی یا اندازه بانک،   size،  هابانکتنوع سازی درآمد    divو باالتر قابل ارزیابی است.    لیسانساوق

cred  هابانکنسبت امتبارات به دارایی ،gro .رشد اقتصادی است 

( 2) هطراب صورتبهکه  شوداز شاخص لرنر تلدیل یااته استفاده می  یریپذرقابتشاخص    ریگیاندازه برای  

 است: یریگاندازه قابل

 

(2) 
 

 

کل ستانده بانک اسییت کییه برابییر بییا  qاست.  tدر زمان  iکل ه ینه بانک  ، tدر زمان  iسود بانک   

ه ینه نهایی یکییی   گیریاندازه   و صفر قرار دارد.  1  در بیع مقادیر  کل دارایی است. شاخص تلدیل شده نی

تییابع ه ینییه   ازه ینییه نهییایی    گیریانییدازه ای مطالله حاضر است، اما در ایع مطالله بییرای  لی برصامسائل    از

بنابرایع ما از مدل مرزی تصادای برای تخمیع تییابع ؛  شودترانسلوگ نسبت به دارایی بانک مشتق گراته می
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  یکی و منابع مییالی(یه ایامکار، سرسه نهاده )نیروی   ینه ترانسلوگ با توجه به کل ستانده )کل دارایی( وه

 است: عییتلقابل( 3به صورت رابطه ) tدر زمان  iشود. تابع ه ینه بانک استفاده می

 

(3) 

 

 

بییردار قیمییت  W، کل تولییید یییا بییه مبییارتی مییی ان کییل دارایییی اسییت  Qکل ه ینه است،    C(،  3در رابطه )

بییر تلییداد   هییابانکم ه ینییه پرسیینلی  تقسییی  صییورت  است، قیمت نهاده نیروی کار به  مورداستفاده های  نهاده 

شود، قیمت سرمایه ای یکی به صورت تقسیم ه ینه مملیییاتی خییالص شییده از ه ینییه نیروی کار محاسبه می

ای به کییل منییابع ج بهره از تقسیم کل مخار و قیمت منابع مالی شودپرسنلی بر می ان دارایی  ابت محاسبه می

 آید.قر  شده به دست می

 شود.( نسبت به تولید استفاده می3رابطه ) ه نهایی از مشتقنیه می ان 

 

(4) 

 

 

هیرشمع اسییتفاده شییده -از شاخص هرایندال  هابانکگیری تنوع سازی منابع درآمدی  برای اندازه   درنهایت

 ( است:5است که به صورت رابطه )
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(5) 

 

شییامل  هابانکدرآمد  است. X( از کل درآمد ء درآمد )ملادل با سهم هر یک از اج ا  (،  5در رابطه )

اسییت، درآمییدهای مشییاع شییامل سییود تسییهیالت امطییایی و سییود ناشییی از   مشییاع  رییی غدرآمدهای مشاع و  

گذاران از آن کییم شییده اسییت، امییا بییه سییپرده   است که سود پرداختییی  هاییگذاریسپرده گذاری و  سرمایه

گذاری، درآمیید گذاری و سییپرده ود تسهیالت امطایی، سود حاصل از سییرمایهدرآمدهای غیرمشاع شامل س

هیرشییمع -کارم د، درآمد حاصل از مبادالت ارزی و سایر درآمدها است، برای محاسبه شاخص هراینییدال

آمد هر بانییک محاسییبه شییده اسییت و سییپس بییا جمییع بسییتع از اج اء درآمدی از کل در  هرکدانابتدا سهم  

 ,Goli & Mahntafarشاخص به دسییت آمییده اسییت ) هرسالها برای هر بانک در هماز س هرکدانمجذور 

2018.) 

 1388-1397در جهت دستیابی به هدف پژوهش، از شواهد آماری در سطح بانکی ایران برای دوره زمییانی 

( نشییان 1در نمییودار ) موردبررسیییبانییک  17گیری سییودآوری دازه شده است. شواهد حاصل از انیی   استفاده 

که بانک پاسارگاد و کارآاریع دارای بیشتریع مقدار نسبت سود خالص به دارایی به ترتی  ملییادل هد  دمی

اسییت. صیینلت بییانکی   65/9هستند و ایع نسبت برای بانک سرمایه در کمتریع مقدار برابر با    66/2و    7/2با  

ری که بانک سییرمایه طو  های مالی خود تجربه کرده است،ها را در صورتهای بیشتریع زیانایران در سال

ملییی و کشییاورزی   هایبانکدهد. مالوه بر ایع  درصد دارایی را نشان می  44زیانی ملادل با    1397در سال  

 اند.متوسط سود منفی را کس  نموده  طوربه
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 1397تا  1388برای دوره زمانی  هابانک سبت سود به دارایی (: ن1مودار )ن

 

اسییت.   هییابانکبییر سییودآوری    مؤ رموامل    ازجملهادبیات نظری پژوهش، رقابت و سرمایه انسانی    اساسبر

گیری رقابییت اسییتفاده شییده اسییت و بییرای برای ایع مورد از شاخص رقابت لرنر تلدیل یااتییه بییرای انییدازه 

یسییانس و و ل دیپلماییوقانسییانی از سییهم نیییروی کییار بییا تحصیییالت دیییپلم و کمتییر، سییرمایه  گیریانییدازه 

( 2ایران در طییول دوره مطاللییه در نمییودار )  هایبانکو باالتر استفاده شده است. شواهد برای    لیسانساوق

و بییاالتر در بانییک توسییله صییادرات در   لیسییانساوقدهد که سهم نیروی کییار دارای تحصیییالت  نشان می

روی کار دارای تحصیالت مییالی م نیدرصد است و بانک ملی دارای کمتریع سه  26تریع مقدار برابر با  بیش

درصد است. مالوه بر ایع، بانک پاسییارگاد دارای بیشییتریع سییهم نیییروی کییار بییا تحصیییالت   7/5ملادل با  

بییا تحصیییالت  درصد است و بانک ملی دارای کمتریع سییهم نیییروی کییار 80و لیسانس ملادل با   دیپلماوق

تر در نیییروی کییار بییا تحصیییالت دیییپلم و پییاییع سهم درصد است. بررسی 44و لیسانس ملادل با   دیپلماوق
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درصیید اسییت و بانییک ملییی  6/5دهد که بانک پاسارگاد دارای کمتریع نسییبت ملییادل بییا نشان می  هابانک

 درصد است. 50 تر ملادل بادارای بیشتریع سهم نیروی کار با تحصیالت دیپلم و پاییع
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ها بانک نیروی کار تار (: ساخ2نمودار )

 

( آورده شده است. شواهد  3شاخصی از قدرت بازاری در نمودار )  منوانبهشواهد حاصل از شاخص رقابت  

اال بییودن است که داللت بر بیی   494/0دهد که بانک پاسارگاد دارای باالتر شاخص رقابت ملادل با  نشان می

ست. مالوه بر ایییع بانییک راییاه و ملییی بییا مقییادیر ا  هابانکقدرت بازاری بانک پاسارگاد در مقایسه با سایر  

-دارای کمتریع شییاخص رقابییت هسییتند. همچنیییع شییواهد حاصییل از شییاخص هراینییدال  065/0و    061/0

دهد که بانک مسکع و می( نشان  3در نمودار )  هابانکشاخصی از تمرک  منابع درآمدی    منوانبههیرشمع  

هسییتند و بنییابرایع دارای کمتییر  783/0و  887/0ملییادل بییا  مرکیی سرمایه به ترتی  دارای بیشتریع شاخص ت

اسییت و دارای بیشییتریع  51/0تنوع منابع درآمدی هستند. بانک صادرات دارای کمتریع تمرکیی  ملییادل بییا 

 تنوع منابع درآمدی است.
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 (: تنوع سازی منابع درآمدی و شاخص رقابت3نمودار )

 

 و تحلیل نتایجمدل برآورد -4

گییردآوری شییده اسییت،   1388-1397بانک برای دوره زمانی    17از    مورداستفاده های  با توجه به اینکه داده 

ل اینکییه گیییرد، بییه دلییی قییرار می موردبررسیییلذا دارای ساختار ترکیبی هستند و به همیع دلیل ابتییدا مانییایی 

با توجییه بییه دو آزمییون  هاآنستند، مانایی ار همتغیرهای پژوهش به صورت نسبی بوده و دارای روندی همو

شده است. گان بلدی در مدلسازی، بررسی امکان وجییود  دییت لیع چو و ایم، پسران و شیع در سطح -لویع

دهد که ارضیه صفر ( نشان می1ل )لیمر است، شواهد در جدو  Fبا استفاده از آزمون    هابانکناهمگنی بیع  

رات ناهمگع در بیع مقاطع رد شده است. مالوه بییر ایییع نتییایج آزمییون د ا لیمر مبنی برمدن وجو  Fآزمون  

 چراکییهدهد که مدل ا رات  ابت بر ا رات تصادای تییرجیح دارد،  نشان می  موردبررسیهاسمع در سه مدل  

 رد شده است. موردبررسیهای ای در تمان مدلارضیه صفر مبنی بر استفاده از مدل ا رات تصاد
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 های پانلداده  (: آزمون1جدول )

مدل با تحصیالت دیپلم و   نوع آزمون 

 ترپایین

  دیپلمفوقمدل با تحصیالت 

 و لیسانس

و  لیسانسفوقمدل با تحصیالت 

 باالتر

 89/3 لیمر  Fمقدار 

(00/0 ) 

57/3 

(00/0 ) 

37/4 

(00/0 ) 

 62/14 آزمون هاسمع 

(02/0 ) 

52/13 

(019/0 ) 

2/26 

(00/0 ) 

آزمون واریانس  

 ناهمسانی 

22/10754 

(00/0 ) 

27/17157 

(00/0 ) 

7/33306 

(00/0 ) 

آزمون 

 خودهمبستگی 

9/249 

(00/0 ) 

51/208 

(00/0 ) 

77/266 

(00/0 ) 

 های پژوهش منبع: یااته

 

 هییابانکسییودآوری    بییر  مییؤ ربا توجه به اینکه، مدل به صورت ا رات  ابت برای بررسییی موامییل    درنهایت

ناهمسانی واریانس برای تلییییع دقییت مییدل انتخییابی   تگی وهای خودهمبسانتخاب شده است. لذا از آزمون

شود، در همیع رابطه از آزمون واریانس ناهمسانی والیید تلییدیل یااتییه و آزمییون خودهمبسییتگی استفاده می

رابر بودن واریانس و ارضیه صییفر آزمییون ارضیه صفر آزمون ناهمسانی واریانس ب شود.ولدریج استفاده می

ها در جییدول ستگی است. با توجه به نتایج گ ارش شده برای تمان مدلودهمبخودهمبستگی مدن وجود خ

آزمون ناهمسانی واریانس برابر با صفر است، لذا ارضیه صفر مبتنی بر همسییانی  ( مقدار احتمال مربوط به2)

ه است و مدل ا رات  ابت دارای امتبار نخواهد بود، به همیییع واریانس و مدن وجود خودهمبستگی رد شد

 شود.با در نظر گراتع ناهمسانی واریانس و وجود خودهمبستگی استفاده می GLSز روش لیل اد

( ارائه شییده اسییت. نشییان 2ها با توجه به سطوح مختلف تحصیالت در جدول )نتایج حاصل از برآورد مدل

رنر اخص لاا ایش ش  ازآنجاکهیل یااته بر سودآوری مثبت و ملنادار است.  دهد که ا ر شاخص لرنر تلدمی

بییه ملنییای   هییاآنو اا ایش رقابت بیییع    هابانکاست بنابرایع ورود    هابانکبه ملنای اا ایش قدرت بازاری  

در مواجییه بییه  هییابانکدهیید کییه  شود. ایع شواهد نشییان میمی  هابانکمامیانه داللت بر کاهش سودآوری  

کننیید کییه هییایی میان بییه الالیتو اقییدقادر به ایجاد نییوآوری در تولییید خییدمات نبییوده   هابانکد سایر  ورو

دهد. ایع اب ارها اغل  بییا ارائییه تسییهیالت بییه ااییراد دارای ریسییک را مورد تهدید قرار می  هاآنسودآوری  

دهنیید بنییابرایع ااییراد یش میاغل  در ایع موارد نرخ بهره را اایی ا  ازآنجاکه  گیرد همچنیعباالتر صورت می
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شییوند. دالیییل ا رگییذاری مثبییت امتبییارات بانییک خییارج می  انکننییدگدریااتدارای ریسک پاییع از سبد  

داللت بر بهبییود مملکییرد نیسییت   هابانکشاخص رقابت بر سودآوری ناشی از واقلیتی است که رقابت در  

نه به مفهییومی کییه منجییر بییه بهبییود کیفیییت کند و یلنی رقابت به مفهون مان در صنلت بانکداری صدق می

به سیسییتم مییالی، بامییث  هابانکورود  درنتیجهتم مالی اللی، اا ایش رقابت د سیسخدمات شود. لذا با وجو

امییا ؛ شییودهای منفییی میدر مقابییل شییوک هییاآن یآورتییابکییاهش  درنتیجهو   هابانک  یسودآورکاهش  

دهیید کییه دارد و ایع نشان می  هابانکدار بر سودآوری  ملنی  مجذور رقابت ا ر منفی و در بسیاری از موارد

بطه غیرخطی بیع رقابت و سودآوری وجود دارد، قدرت بازاری تا حد مشخصی بامث اا ایش در می رانو

 شود.شود و بلد از حد مشخصی بامث کاهش سودآوری میسودآوری می

ی است، تنوع سازی منابع درآمد، به ملنییای بر سودآور مؤ رتنوع سازی منابع درآمدی یکی از موامل مهم 

تمایییل   هییابانکها اخیییر، بیشییتر  مدها است، با اا ایش در مطالبات ملوق در سالع درآتوزیع ریسک بر انوا

( نشییان 2جییدول )  های سنتی خییود ااصییله گیرنیید.دارند که سبد درآمدی خود را متنوع سازند و از الالیت

ایییع دارد بییه    هابانکداری را بر سودآوری  یرشمع ا ر منفی و ملنیه-دهد که شاخص تمرک  هرایندالمی

واحیید  022/0 انییدازه بهورت که در مدل اول، با اا ایش یک درصد در شاخص تمرک  می ان سودآوری ص

یابد و بنابرایع تنوع سازی منابع درآمدی یکی از مییواملی کییه ریسییک نکییول را کییاهش داده و کاهش می

از  ررسیییموردب  هییایبانکدهد، به همیییع دلیییل شییاخص تمرکیی   را اا ایش می  هانکبابنابرایع سودآوری  

کاهش یااته و ایع داللت بر تنوع سییازی منییابع درآمییدی  1397در سال   63/0به مقدار    1388در سال    68/0

 در جهت توزیع مطلوب ریسک بیع انواع درآمدها دارد. هابانک

اا ایش امتبارت منجییر بییه   طرفکیازبر سودآوری است،    هیسودونسبت امتبارات به دارایی دارای ا رات  

دهنیید زیییان بیشییتری هایی که امتبییارات بیشییتری را ارائییه میشود و بنابرایع بانکتمال نکول مییش احاا ا

امییا از طییرف دیگییر اایی ایش امتبییارت منجییر بییه ؛  کاهش خواهد یاات  هاآنخواهند داشت و بنابرایع سود  

ا ییر بییه سییاختار نوع  بنابرایع؛ شودمی هابانکشده و ایع منجر به اا ایش سودآوری  اا ایش سود تسهیالت  

دهد که نسبت امتبارات به دارایی ( نشان می2دارد. ضرای  برآورد شده در جدول ) موردبررسی هایبانک

هره دریااتی نی  داری را بر سودآوری دارد. در واقع اگرچه با اا ایش در امتبارات، می ان با ر مثبت و ناملنی

ای بانییک تحقییق نخواهیید ت بانکی اا ایش در درآمیید بهییره تبارایابد، اما به دلیل نکول باالی اماا ایش می

 یاات و ایع بامث ناملناداری ا ر امتبارات بر سودآوری شده است.
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 GLS(: برآورد مدل به روش 2جدول )

 مدل سوم  مدل دوم  مدل اول  

 0/ 037 رقابت 

(006/0 ) 

036 /0 

(006/0 ) 

029 /0 

(035/0 ) 

 -0/ 034 مجذور رقابت 

(035/0 ) 

03/0- 

(047/0 ) 

022 /0- 

(187/0 ) 

 -0/ 022 تنوع سازی درآمد

(013/0 ) 

024 /0- 

(00/0 ) 

022 /0- 

(01/0 ) 

 0/ 012 نسبت امتبارات 

(324/0 ) 

018 /0 

(13/0 ) 

01/0 

(44/0 ) 

 -0/ 003 اندازه بانک 

(025/0 ) 

002 /0- 

(07/0 ) 

003 /0- 

(054/0 ) 

 -00004/0 قتصادی رشد ا

(718/0 ) 

00007/0- 

(542/0 ) 

00007/0- 

(574/0 ) 

 0013/0 تر لم و پاییعدیپ

(885/0 ) 

  

 0/ 024  و لیسانس  دیپلماوق

(05/0 ) 

 

 -0/ 031   و باالتر  لیسانساوق

(06/0 ) 

 0/ 043 مبدأ مر  از 

(042/0 ) 

018 /0 

(43/0 ) 

 

 های پژوهش منبع: یااته

 

، باشیید تییرب رگبر سودآوری است، از یک طرف هر چه بانک   مؤ ری مهم و  اندازه بانک یکی از متغیرها

یابد و از طرف دیگر هر چه اندازه بانییک اایی ایش به دلیل صراه مقیاس در ملامالت سود بانک اا ایش می

بییا مقیییاس و انییدازه  هییایبانکیابد، در واقع مییدیریت اا اینده اا ایش می  ه ینه مدیریت بانک نی  با نرخی

 دازه بییر سییودآوری منفییی اسییت. ییر انیی بنابرایع در ایع مورد ا؛  گیردبا ه ینه کمتری صورت می  ترچککو

دهیید کییه بییا اایی ایش انییدازه بانییک، ( نشییان می2شواهد برای ا ر اندازه بانییک بییر سییودآوری در جییداول )

اندازه بانک، یابد. به ایع صورت که با اا ایش یک درصد در ملناداری کاهش می  طوربهسودآوری بانک  
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بر غالیی  بییودن ا ییر اا ایشییی  ت ییدیایع برآوردها  ابد ویواحد کاهش می 003/0 اندازه بهمی ان سودآوری  

بیی رگ، در  هییایبانکب رگ بر صراه مقیاس در ملامالت است و بنییابرایع   هایبانکبودن ه ینه مدیریت  

 ی هستند.ها با بانک کوچک دارای سودآوری کمترسطح برابر از سایر ویژگی

ای بیییع بخییش دهیید کییه رابطییهو ایع نشییان می  ندارد  هابانکداری را بر سودآوری  رشد اقتصادی ا ر ملنی

بر وجییود ملمییای نقییدینگی در اقتصییاد ایییران و مییدن   ت ییدیواقلی و مالی اقتصاد وجود ندارد و ایع نتایج  

خییش حقیقییی اقتصییاد اسییت. در بخییش مییالی کشییور و ب  عیتریاصییل  منوانبییهارتباط قوی بیع بخش بانکی  

کننیید ایییع در حییالی ارتباط منسجم همییدیگر را تقویییت می در یکاقتصادهای سالم، بخش حقیقی و مالی  

است که در اقتصاد ایران، به دلیل مدن بنیه تولیدی قوی و همچنیع مدن ارتباط بیع بخییش مییالی و واقلییی، 

 د.تولید ناخالص داخلی ا ر ملناداری را بر سودآوری ندار

 در سه مدل آورده شده اسییت،  هانکباری  بررسی ا ر ساختار نیروی کار از نظر سطح تحصیالت بر سودآو

و لیسانس از کل نیروی  دیپلماوقهر چه می ان سهم نیروی کار دارای تحصیالت  (2براساس نتایج جدول )

طییوری کییه بییا اایی ایش یییک  یابیید.ملناداری اایی ایش می طوربه هابانککار اا ایش یابد، می ان سودآوری 

 024/0 اندازه به هابانکو لیسانس، می ان سودآوری  دیپلماوق درصد در سهم نیروی کار دارای تحصیالت

 تر مثبت و از نظر آماری ناملنادار است.اما ا ر نیروی کار با تحصیالت دیپلم و پاییع؛  یابددرصد اا ایش می

ه ، توان یادگیری سیستم ارائه خدمات بهابانکاشتغال یااته در  های اصلی برای نیروی کار  یکی از ویژگی 

ریان در حداقل زمان است تا اینکه مشتری ه ینه کمتری را از نظر زمان تخصیص یااته بییه امییور بییانکی مشت

های جدید آشنایی ندارند و اغل  تر با سیستمنیروی کار دارای تحصیالت دیپلم و پاییع  ازآنجاکهبپردازد،  

  یترتعیابییهکننیید و  اد میه ایجیی های جدییید نییاتوان هسییتند بنییابرایع بییرای بانییک ه ینیی دگیری سیستمدر یا

را اایی ایش دهنیید. براسییاس نتییایج بییرآوردی اسییتخدان نیییروی کییار دارای  هییابانکتواننیید سییودآوری نمی

نییایی از یییک طییرف توا  چراکییهاسییت.    هییابانکتحصیالت لیسانس کارآتریع نیروی کار استخدامی بییرای  

تر نسبت سطح تحصیالت پاییع واسطهبه دیگر های ارائه خدمات جدید را دارند و از طرفیادگیری سیستم

 کنند.به تحصیالت مالی، دستم د کمتری را دریاات می

و باالتر ا ر منفی و ملنییاداری را بییر سییودآوری   لیسانساوقاما باال بودن سهم نیروی کار دارای تحصیالت  

رای نوآوری را ندارد و و دا  دهد که تحصیالت مالی در ایران توان ارائه خدمات جدیدشان میدارد. نتایج ن

و بدون توجه به نیازهای بازار برای نیروی   ی یربرنامهایع اغل  ناشی از توسله سیستم آموزش مالی بدون  

یفیییت بییاالتر مطلوب است کییه دارای ک  یا رگذارکار است. تحصیالت مالی در هر کشوری زمانی دارای  
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ارتباط قوی با ارآیندهای تولید مربوط است.   بودندارا  کیفیت باالتر به کاربردی بودن تحصیالت و    ؛باشد

تبدیل سیستم آموزشی کشور به بنگاه ملامالتی برای کس  درآمد و جذب دانشجویان بیشتر بدون توجه به 

دالیییل اصییلی بییرای   ازجملییهکیفیییت  لی بیو مراکیی  مییا  هادانشییگاه ساختار و زیربناهای اقتصادی و توسییله  

بر نظریه ایلتییر در   ت ییدیاست و در واقع برآوردها    هابانکبر سودآوری  مالی  منفی تحصیالت    یا رگذار

 صنلت بانکی ایران است.

 

 و پیشنهادها نتیجهث، بح-5

ارا بودن سیستم و ک   را در توسله اقتصادی دارد، توسله  توجهیقابلهای مهم اقتصاد که نقش  یکی از بخش

اسییت.  اایی وده ارزشهییای دارای مییالی بخش عیمتیی نییای ست. کارا بییودن سیسییتم مییالی بییه ملمالی کشورها

به ایییع ملنییا   ؛باال باشند  یآورتابتوانند رشد اا اینده را تجربه کنند که دارای خاصیت  اقتصادها زمانی می

توانایی جذب شوک  طورکلیبهستم مالی و سی هابانککه اگر اقتصاد در ملر  شوک منفی قرار گرات، 

در مواجه بییا  هابانکبر توانایی مقابله  مؤ ررا داشته باشند. یکی از موامل    بل شوکدر مقا  یریپذانلطافو  

شوک منفی، ساختار بانکی سودآور است. بر همیع اساس مطالله حاضر با استفاده از شواهد آماری صنلت 

 بییر سییودآوری در صیینلت بییانکی ایییران مییؤ ربییه بررسییی موامییل  1388-1397بانکی ایران در دوره زمانی 

 8/5و بییاالتر از  لیسییانساوقدهد که سهم نیروی کار دارای تحصیالت دازند. شواهد آماری نشان میپرمی

در   3/0اا ایش یااته اسییت و شییاخص رقابییت از    1397درصد در سال    5/24به مقدار    1388درصد در سال  

 هییایبانکدآوری  کاهش یااته است و ایع در حالی است که سییو  1397در سال    26/0  به مقدار  1388سال  

در  هابانککاهش یااته است و ممده  1397در سال   -027/0به مقدار    1388در سال    012/0از    موردبررسی

دهیید تنییوع سییازی منییابع های اخیر با زیان باالیی مواجییه هسییتند. نتییایج حاصییل از برآوردهییا نشییان میسال

ایش شاخص رقابییت و در واقییع و اا   ، اا ایش سهم نیروی کار دارای تحصیالت لیسانسهابانکرآمدی  د

امییا اایی ایش در انییدازه و سییهم نیییروی کییار دارای ؛  قدرت بییازاری بامییث اایی ایش سییودآوری شییده اسییت

یع بنییابرا؛  شییده اسییت  هییابانکهای اخیر بامث کییاهش سییودآوری  و باالتر در سال  لیسانساوقتحصیالت  

هییای رانتییی در کاهش حجم الالیت طهواسبهبهبود در کیفیت آموزش، اا ایش ارتباط بخش واقلی و مالی 

دریییااتی از  ها و بهییره هییای پرداختییی بییه سییپرده از منظییر بهره   هابانکنظارت بر مملکرد    درنهایتاقتصاد و  

 است. برای اا ایش در سودآوری صنلتی بانکی  مؤ رهای سیاست ازجملهتسهیالت 
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