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چكیده
عملکرد سازمان و نهایتاً ارزش آن از مجرای فعالیتهایی که عوامل حیاتی موفقیت را افزایش میدهند،
بهبود مییابد .دراین میان یکی از مهمترین سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت نموده و نقش و
اهمیت آنها در توسعه کشور بسیار قابل توجه است ،بانکها هستند .بهنظر میرسد مدیرانی که از کارایی
باالتری برخوردارند به دنبال افزایش عملکرد باال و در پی آن حفظ مزیت رقابتی پایدار در بین سایر رقبای خود
هستند و این انتظار می رود که کارایی مدیریت بتواند بر ارتباط بین عملکرد بلندمدت بانک و مزیت رقابتی پایدار
تاثیرگذار باشد .لذا برپایه این استدالل ،هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی از ارزیابی عملکرد بلندمدت بانکهای
تجاری مبتنی بر رویکرد مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش کارایی مدیریت است .فرضیه تحقیق نیز با استفاده
از نمونه متشکل از  32بانک پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0231تا  0231و با
بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره موردبررسی قرار گرفت .دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار
ایویوز نسخه دهم مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که عوامل شناسایی شده
ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک های تجاری از جمله معیار عملکرد مالی (ارزش افزوده اقتصادی) و شاخصهای
سودآوری (کیوتوبین ،بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام) بر مزیت رقابتی پایدار بانک تاثیرگذار است.
همچنین کارایی مدیریت به عنوان نقش تعدیلگر بر ارتباط بین ارزیابی عملکرد بلندمدت بانکهای تجاری
(ارزش افزوده اقتصادی ،کیوتوبین ،بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام) و مزیت رقابتی پایدار بانک
تاثیرگذار است .از سویی ،با توجه به آنکه میزان ضرایب بدست آمده از بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای
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دولتی بیشتر است ،لذا به منظور افزایش کارایی مدیریت ،پیشنهاد میشود که بانکها به سمت خصوصی شدن
حرکت کنند.
واژههای كلیدی :کارایی مدیریت ،عملکرد بلندمدت بانک تجاری ،مزیت رقابتی پایدار ،عملکرد مالی بانک.

 -1مقدمه
اخیراً پژوهشهای حسابداری مدیریت ویژگیهای منابع و فرآیندهای شرکت را که باعث ایجاد مزیت رقابتی و
همچنین عملکردی پایدار میشوند ،مورد بررسی قرار میدهند .مزیت رقابتی عاملی است که سبب میشود
مشتری محصول (کاال و خدمات) یک شرکت را به رقبا ترجیح دهد .در واقع ارزش بیشتر برای مشتری همواره
متناظر با مزیت رقابتی برای سازمان است .هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکیه بر منابع و
قابلیتهایی که در اختیار دارد ،رقابتپذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار است
(راجیو و همکاران .)3100 ،به عقیده پورتر( )3110هر بنگاهی در بلندمدت ،یک موقعیت قابل دفاع در صنعت
برای خود ایجاد میکند .این موقعیت یک عامل مهم و تعیینکننده در موفقیت بنگاه در برابر رقبا میباشد.
افزایش ارزش برای مشتریان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی ،ارتباط نزدیکی با انتخاب دقیق استراتژی
شرکت دارد .استراتژی در واقع این مسئله را بیان میکند که چگونه یک واحد تجاری میتواند برای خودش ،از
طریق تمایز با سایر رقبا ،مزیت رقابتی ایجاد کند و چه رهبری هزینه وضعیت بهتری را در عملکرد جاری خواهد
داشت (ناداکومار و همکاران .)3100 ،محیط متالطم و متغیر شرکتها که مشخصه اصلی آن جهانی شدن
بازارها ،تغییر نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازار محصوالت است ،شرکتها را مجبور میسازد تا پیوسته
بدنبال بهبود عملکرد خود باشند .در این عرصه رقابت ،شرکتها به دنبال کسب مزیتهایی هستند که نه تنها
برای شرکت ایجاد ارزش میکنند ،بلکه امکان کپیبرداری و تقلید از آنها توسط رقبا مشکل باشد (بارنی،
0331؛ حیدری و سیدکاللی .)0231 ،با بررسی نظریه متخصصین مدیریت استراتژیک پی خواهیم برد که
سازمانها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و سازگاری با الزامات رقابتی و حفظ بقا در محیط رقابتی
دنیای امروز ،چارهای جز کسب مزیت رقابتی پایدار ندارد (پورتر0390 ،؛ بارنی .)0390 ،بدیهی است که رسیدن
به این هدف مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است که از نظر علی ،مبهم و از نظر اجتماعی و
مدیریتی ،پیچیده است .با این حال ،شناخت مفهوم و ویژگیهای محتوایی میتواند در طراحی اجرای الگوها و
روشهای کارآمد رقابتی با هدف نیل به مزیت پایدار برای سازمانها بسیار موثر و راه گشا باشد(مهری0293 ،؛
یونسی و همکاران.)0230 ،
به منظور تبیین مزیت رقابتی پایدار در سازمان دو دیدگاه کلی مطرح است .دیدگاه اول ،مربوط به
اندیشههای دهه  91مایکل پورتر است .در این دیدگاه مزیت رقابتی پایدار با بهرهگیری از فرصتهای محیطی
ایجاد میگردد .در دیدگاه دوم ،از طریق قابلیتهای درونی سازمان (رویکرد منبع محور) میتوان به مزیت رقابتی
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دست یافت (سامدریا .)3102 ،هدف بسیاری از شرکتها دستیابی به رشد در فروش ،ارزش افزوده ،سود،
کارکنان ،منابع و  ..میباشد که در این میان یکی از مهمترین سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت
نموده و نقش و اهمیت آن ها در توسعه کشور بسیار قابل توجه است ،بانکها هستند .جامعه امروز از سیستم
بانکی انتظار دارد که ضمن تالش در جهت جذب سپردهها و تخصیص مناسب آنها در فعالیتهای مفید
اقتصادی ،به موازات پیشرفتهای همه جانبه اقتصادی و اجتماعی نیز حرکت نمایند .از سویی دیگر ،در بازار
رقابتی امروزی ،ضرورت دارد که سازمانها همواره یک گام جلوتر از رقبا باشند ،بنابراین سازمانها تالش
میکنند که پیوسته برتری رقابتی خود را حفظ کنند .فشارهای فزاینده محیطی و تحوالت فراگیر سازمانها را با
چالش گوناگونی روبرو ساخته است که ناکارآمدی نگرشها ،سیستمها و ابزارهای مدیریتی قدیمی کامالً آشکار
شده است ،چراکه با رویکردهای سنتی نمیتوان در بازاری که تمامی قواعد حاکم بر آن دگرگون شده است ،به
رقابت پرداخت .هر شرایطی ابزار ویژه خود را میطلبد و طراحی سازمانی که بتواند نتایج عملکردی برتر ،پایدار و
فراتر از رقبا و انتظارات ذینفعان را فراهم کند ،یک ضرورت است .مهمترین عامل تولیدی هر سازمان ،منابع
انسانی آن میباشد .نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهرهوری سازمان
محسوب شده و بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکارناپذیری برای سازمانها به شمار میرود.
مدیریت به عنوان یکی از راهبردهای توسعه و به روزآوری منابع انسانی و در نتیجه بهبود بهرهوری نیروی کار به
شمار میرود .هرچه مدیریت در نیل به اهداف سازمان از جمله بهرهوری نیروی انسانی موفقتر باشد ،بهره وری
نیز افزایش یافته ،سهم بازار و سود بیشتری عاید سازمان شده و روند مذکور نهایتا باعث ایجاد ثروت خواهد شد.
لذا هرچه کارایی مدیریت در سازمانها بیشتر باشد ،توان به کارگیری نیروهای فعال سازمان بیشتر شده و نهایتاً
سازمان خدمات بهتری به مشتریان ارائه داده ،رضایت مشتری بیشتر جلب شده و با بهبود عملکرد سازمان در
بازار و کاهش هزینهها عملکرد مالی نیز بهبود مییابد (ماری و همکاران .)3101 ،لذا برپایه این استدالل ،انتظار
میرود که کارایی مدیریت نقش تعدیلکننده بر ارتباط بین عملکرد بلندمدت بانکهای تجاری با رویکرد مزیت
رقابتی پایدار داشته باشد .با این حال ،در عمده مطالعات داخلی صورتگرفته این موضوع نادیده انگاشته شده و
یک فضای خالی در ادبیات حسابداری و گزارشگری مالی برای تحقیق در این باره وجود دارد که این خود،
انگیزهای جهت انجام این پژوهش است .لذا ،پژوهش حاضر در پی ارائه الگویی برای عملکرد بلندمدت بانکهای
تجاری با رویکرد مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش تعدیلکننده کارایی مدیریت است .بر این اساس ،در ادامه
پژوهش حاضر پس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیههای پژوهش بیان گردید؛ سپس روششناسی
پژوهش ارائهشده و در پایان به تجزیهوتحلیل دادهها و ارائه نتایج و پیشنهادهای پژوهش پرداخته خواهد شد.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
حفظ سازمانها در محیط رقابتی امروز ،راهی جز کسب مزیت رقابتی باقی نمیگذارد .نظریهپردازان مدیریت
راهبردی دو رویکرد عمده برای کسب مزیت رقابتی مطرح کردهاند ،رویکردی مبتنی بر فرصتهای محیطی و
رویکردی مبتنی بر قابلیتهای داخلی سازمان .پژوهشهای دو دهه اخیر نشان میدهد مزیت های مبتنی بر
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قابلیتهای درونی سازمانها بهتر از فرصتهای محیطی میتوانند موقعیت رفابتی سازمانها را تعیین کنند و
مبنای مطمئنتری برای ایجاد مزیت رقابتیاند (حاجی پور و مومنی .)0299 ،مطابق با تعریف وانگ و احمد
( )3111و اریکسون ( ،)3100مزیت رقابتی به میزان بازگشت باالتر ارزش توسط مشتریان از متوسط خدمات
ارائه شده به آنها نیز میباشد .اساساً محور مدیریت استراتژیک پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدادی از
سازمانها میتوانند به مزیت رقابتی پایدار دست پیدا کنند؛ درحالیکه دیگران عملکرد ضعیفتری دارند یا از
صحنه رقابت حذف میشوند .بسیاری از محققین برای عملیاتی کردن مفهوم رقابتی ،آن را معادل عملکرد
سازمانی در نظر گرفتهاند (لی و لیو3100 ،؛ وانگ و همکاران .)3101 ،پژوهشهای دو دهه اخیر نشان میدهد
مزیتهای مبتنی بر قابلیتهای درونی سازمانها بهتر از فرصتهای محیطی میتوانند موقعیت رقابتی سازمانها
را تعیین کنند و مبنای مطمئنتری برای ایجاد مزیت رقابتیاند (حاجی پور و مؤمنی .)0299 ،مزیت رقابتی،
عاملی است که سبب ترجیح سازمان بر رقیب توسط مشتری میشود .بدون مزیت رقابتی ،ادامه فعالیت در
محیط رقابتی با دشواریهای اساسی روبه رو است و حفظ سهم بازار و منافع ناممکن میشود .مزیت رقابتی
پایدار یک سازمان ،عمدتاً در پی ایجاد مزیت رقابتی در منابع داخلی آن حاصل میشود (هانت و مارگان،
 .)0331منبع اصطالحی است که به همه آنچه در تولید کاال یا عرضه خدمت به کار گرفته میشود ،اطالق
میشود (گرنت .)0330 ،از این رو ،به آن منابع عملیاتی نیز میگویند .این منابع شامل منابع ملموس و ناملموس
است .منابع ناملموس ،منابعی هستند که تقلیدپذیری از آنها برای رقبا تقریباً مشکل است و معموالً در طی
زمان به وجود میآیند .این منابع شامل منابع انسانی ،قدرت خالقیت و نوآوری ،فرهنگ سازمانی و شهرت و
اعتبار است (هانگر .)0290 ،منابع انسانی ،اصلیترین بازیگران این عرصهاند .مدیران ،کارکنان ،کارگران و دست
اندرکاران دیگر تولید کاال یا عرضه خدمت (بسته به نوع سازمان) جزء منابع انسانی سازمانند .اهمیت منابع
انسانی به حدی است که میتوان گفت سازمانی که مجهز به افراد با صالحیت است ،شرایط الزم موفقیت را دارد
و منابع دیگر سازمان ،در کنار منابع انسانی به عنوان عنصر مکمل قرار میگیرند (امیرکبیری.)0290 ،
در بازارهای رقابتی امروزی ،ضرورت دارد که سازمانها همواره یک گام جلوتر از رقبای خود باشند ،بنابراین
سازمانها تالش میکنند که پیوسته برتری رقابتی خود را حفظ کنند .فشارهای فزاینده محیطی و تحوالت
فراگیر سازمانها را با چالشهای گوناگونی روبرو ساخته است که ناکارآمدی نگرشها ،سیستمها و ابزارهای
مدیریتی قدیمی کامالً آشکار شده است ،چرا که با رویکردهای سنتی نمیتوان در بازاری که تمامی قواعد حاکم
بر آن دگرگون شده است ،به رقابت پرداخت .هر شرایطی ابزار ویژه خود را میطلبد و طراحی سازمانی که بتواند
نتایج عملکرد برتر ،پایدار و فراتر از رقبا و انتظارات ذینفعان را فراهم کند ،یک ضرورت است .مهمترین عامل
تولیدی هر سازمان ،منابع انسانی آن میباشد .نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد اهداف
و ارتقای بهرهوری سازمانها محسوب شده و بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکارناپذیری برای
سازمانها به شمار میرود .مدیریت به عنوان یکی از راهبردهای توسعه و به روزآوری منابع انسانی و در نتیجه
بهبود بهرهوری نیروی کار به شمار میرود .مدیریت با بهبود جو سازمانی و ایجاد همدلی بین کارکنان و
همسویی بین اهداف کارکنان و اهداف سازمانی میکوشد از طریق تقویت عملکرد مطلوب و حذف عملکرد
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نامطلوب با استفاده از شیوههای پرداخت تشویقی ،بهرهوری نیروی انسانی و بالطبع بهرهوری کل سازمان را
افزایش دهد .هرچه مدیریت در نیل به اهداف مذکور موفقتر باشد ،بهرهوری نیز افزایش یافته ،سهم بازار و سود
بیشتری عاید سازمان شده و روند مذکور نهایتاً باعث ایجاد ثروت خواهد شد .لذا هرچه کارایی مدیریت در
سازمانها بیشتر باشد ،توان به کارگیری نیروهای فعال سازمان بیشتر شده و نهایتاً سازمان خدمات بهتری به
مشتریان ارائه داده ،رضایت مشتری بیشتر جلب شده و با بهبود عملکرد سازمان در بازار و کاهش هزینهها
عملکرد مالی نیز بهبود مییابد (ماری و همکاران)3101 ،
 -3پیشینه تجربی
لین و همکاران ( ) 3131در پژوهشی به بررسی ایجاد مزیت رقابتی پایدار بر اساس تعامل بین استراتژی
متنوعسازی و عوامل زمینهای از دیدگاه قابلیت پویا طی سالهای  3101تا  3101پرداختند .نتایج بدستآمده از
پژوهش آنها نشان داد که تعامل با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و عدم اطمینان محیطی شرکت متفاوت
است .همچنین ،سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ،عدم اطمینان محیطی بر کارایی مدیریت تاثیرگذار است .فانگ و
همکاران ( )3103در پژوهشی به بررسی عملکرد بانکهای تجاری در کشور چین طی سالهای  3112تا 3101
پرداختند .آنها تاثیر مشترک انوا ع مختلف ریسک ،رقابت در بازارهای مختلف بانکی و انواع مختلف کارایی بر
سودآوری بانک ها را مورد بررسی قرار دادند و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رقابت در بازارهای بانکی
چین (بازار سپرده گذاری ،بازار وام و بازار درآمد غیرانتفاعی) طی دوره  3112تا  3111و همچنین  3100تا
 3101قوی تر است .عالوه براین ،اندازه بانک و هزینه ها ،کارایی سود و تورم به طور قابل توجهی بر سودآوری
بانک تاثیرگذار است و در نهایت نتایج نشاندهنده آن است که بهرهوری هزینه بر سودآوری زمانی قویتر است
که بانکها سطح ریسک باالتری را تحمل کرده و ب ا رقابت بیشتری روبرو شوند .کومار و پراکاش ( )3103در
پژوهشی به بررسی ایجاد چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پایدار بانکی بخش بانکی هند پرداختند .آنها بر
چارچوب رفتارهای زیست محیطی ،اجتماعی بانکها که موضوع پایداری در بخش بانکی هند محسوب میشود،
تمرکز کردند .نتایج پژوهش نشان داد که تصویب آیین نامه بین المللی پایداری رفتارهای اخالقی هنوز در مرحله
نوپای خود است .همچنین موضوعات پایداری که از اولویت های باالیی برای بانکها محسوب میگردد ،مستقیماً
مربوط به فعالیتهای تجاری آنها از جمله بهره وری انرژی ،سواد مالی است و بانکها بیشتر به دنبال ابعاد
اجتماعی پایداری در بانکداری هستند .مرگائیتس و واندر وینت ( ) 3100در پژوهشی به بررسی مدل تجاری و
عملکرد مالی بلندمدت بانک با استفاده از یک نمونه متشکل از  111سال -مشاهده بر اساس  21کشور اروپایی
طی سالهای  0339تا  3102پرداختند .جهت تاثیر مدل عملکرد بلندمدت بانک تجاری از متدولوژی اثرات
بلندمدت استفاده شده است .یافته های پژوهش آنان نشان داد که بانک های کوچک از نظر سودآوری و ثبات
عملکرد بهتری دارند .دانگ و همکاران ( )3100در مطالعه خود عملکرد بانکهای چین را بر اساس کارایی سود و
بهایتمامشده بررسی نمودند .آنها به این نتیجه رسیدند که متغیرهایی مانند ساختار مالکیت ،اندازه و وضعیت
بانک در بورس اوراق بهادار ،مهمترین متغیرهای موثر بر کارایی و عملکرد بانکها به شمار می آیند .کاریونا و
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همکاران ( )3101در مطالعهای که در خصوص صنعت بانکداری اسپانیا انجام دادند ،دریافتند که مدیریت پویا در
صنعت بانکداری به ویژه با تاکیدی بر بهبود عملکرد از طریق یادگیری دارد ،میتواند موجبات بهبود کیفیت
خدمات ارائه شده توسط بانکها را فراهم آورد .برتین و همکاران ( )3100نیز در تحقیقی در خصوص عملکرد
بانکها دریافتند که عملکرد بانک از یک طرف ارتباط مستقیمی با عواملی مانند تنوع خدمات ،اندازه ،نسبت
سرمایه و میزان تخصصگرایی داشته و از سوی دیگر متغیرهای کالن اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم بر
عملکرد بانکها تاثیرگذار هستند .همچنین در تحقیق آنها مشخص شد ریسک اعتباری ،ریسک نقدینگی و
ناکارآمدی فرآیندهای کاری به طور منفی عملکرد بانک را متاثر میسازند .ماری و همکاران ( )3100به بررسی
رابطه معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد و کیفیت خدمات بانکهای امارت متحده عربی پرداختند.
فرضیه آنها مبتنی بر این بود که میان عملکرد مالی و غیرمالی و رضایت مشتریان رابطه مثبتی وجود دارد.
نمونه تحقیق متشکل از  321مشتری و  010کارمند شرکت از  1بانک اصلی امارات متحده عربی انتخاب شد.
دادهها از طریق پرسشنامه جمعآوری شده و نهایتاً نتیجه بدست آمده نشان داد که بین کیفیت خدمات و
عملکرد مالی و غیرمالی بانک رابطه مثبتی وجود دارد.
امیری ( )0231در پژوهش خود به ارزیابی کارایی بانکهای منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون
بانکی و کالن اقتصادی با استفاده از  01بانک منتخب ایران طی سالهای  0291تا  0230پرداختند .نتایج
پژوهش وی حاکی از آن است که نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ ارز و تورم ،تاثیر منفی بر کارایی بانکهای ایران
دارند .همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نیز با کارایی بانکهای ایران رابطه منفی و معناداری دارد .راسخی
( )0231در پژوهشی به بررسی عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صنایع کارخانهای ایران طی دوره زمانی 0290
تا  0293پرداخت .برای اندازهگیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده است و سپس در
چهارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی عوامل تعیینکنندة مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است.
نتایج برآورد روش دادههای تابلویی نشان میدهد که متغیرهای صرفههای ناشی از مقیاس تمایز محصول و نقش
دولت دارای اثر مثبت و معنادار در مزیت رقابتی صنایع ایراناند .براساس این نتایج ،بهنظر میرسد بهرهگیری از
مؤلفههای ساختار بازار رقابت انحصاری بهویژه تمایز محصول و صرفههای ناشی از مقیاس بههمراه حمایتهای
منطقی دولت و تأکید بر مزیت رقابتی بهجای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانهای
ایران مؤثر باشد .در این چهارچوب پیشنهاد میشود در توسعة تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه
بیشتری شود .فتاحی و همکاران ( )0230در پژوهشی به بررسی تاثیر سالمت بانکی بر سودآوری بانکهای
تجاری بر اساس رویکرد رگرسیون پانل آستانه طی سالهای  0290تا  0232پرداختند .نتایج نشان میدهد که
مقادیر کفایت سرمایه بیشتر از آستانهی  01/32درصد تأثیر مثبت و معنیداری بر سودآوری بانکهای تجاری در
ایران دارد ،درحالیکه مقادیر کفایت سرمایه کمتر از آستانهی  01/32درصد تأثیر منفی و معنیداری بر
سودآوری بانکها دارد .همچنین نتایج حاکی از تأثیر معنیدار سایر معیارهای سالمت بانکی؛ کیفیت داراییهای
بانکی ،کیفیت مدیریت ،کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار بر سودآوری بانکهای موردبررسی است.
دهقانی و حقیقت ( )0231در پژوهشی به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانکهای تجاری ایران با استفاده
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از داده های سری زمانی از سال  0291تا  0232به صورت فصلی پرداختهاند .نتایج بدستآمده از روش
همجمعی یوهانسون نشان میدهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک ،حجم نقدینگی ،رشد
اقتصادی ،آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تاثیر مثبت بر عملکرد بانکهای تجاری و متغیرهای نسبت
مطالبات به کل وام ها ،اندازه بانک و نرخ تورم تاثیر منفی بر عملکرد بانکهای تجاری دارند .یزدان شناس و
همکاران ( )0231در پژوهش خود به بررسی اثر کارایی مدیریت ،اندازه و ساختار سرمایه بر ادراک از کیفیت
خدمات و عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  0232پرداختند .نتیجه پژوهش
آنان حاکی از اثرگذاری اندازه ،ساختار سرمایه و کارایی مدیریت بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عملکرد
مالی بود .به عالوه رابطه معنادار میان ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عملکرد مالی نیز تایید شد .ارتباط
مثبت میان اندازه و ادراک مشتریان به دلیل فراهمسازی امکانات و تسهیالت بیشتر در بانکهای بزرگتر ،اثر
مثبت ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و تاثیر کارایی مدیریت بر ادراک مشتریان از
مسیر تاثیر کارایی مدیریت بر افزایش بهرهوری و جلب رضایت مشتریان تفسیر و تحلیل شده است .رحیمی اقدم
و همکاران ( )0231در پژوهش خود به طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایه انسانی در
صنعت بیمه پرداختند .منظور از الگوی مزیت رقابتی پایدار در پژوهش آنها ،حفظ مزیت رقابتی پایدار بر اساس
قابلیتهای پوال و اقدامات مدیریت منابع انسانی و ویژگیها و شایستگیها منابع انسانی جهت خلق ایجاد ارزش
برای سازمانی است .نمونهگیری بهصورت هدفمند بوده و برای شناسایی متخصصان از شیوه گلوله برفی استفاده
شده است .بر اساس یافتههای پژوهش ،الگوی مزیت رقابتی پایدار بر اساس نظریه منبع محور و رویکرد
شایستگیهای محوری منابع انسانی ،شامل عوامل «دانش فنی»« ،تعهد سازمانی»« ،انعطافپذیری»« ،خالقیت»،
«رضایت شغلی» و «اخالق حرفهای» در صنعت بیمه طراحی شد .یونسی و همکاران ( )0230در پژوهشی به
بررسی خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی پرداخت .هدف پژوهش حاضر اولویتبندی عوامل
ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانکها بر اساس شاخصهای رویکرد منبع محور و نیز بررسی تاثیر سرمایههای
ناملموس بر مزیت رقابتی و تاثیر نهایی آنها بر عملکرد برتر بانکهای سطح شهر سنندج است .سرمایههای
ناملموس مورد بررسی در پژوهش حاضر عبارتند از :سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و
عملکرد برتر بانکها نیز با استفاده از ترکیبی از شاخصهای مالی و غیرمالی مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه
پژوهش نیز کلیه روسا و مدیران ستادی بانکهای دولتی و خصوصی شهر سنندج میباشد که به روش
نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران ،تعداد  001پرسشنامه میان اعضای نمونه
توزیع شد .داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای  SPSS 20و  AMOS 18مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .نتایج بهدست آمده نشان داد که در میان فرضیات مورد بررسی ،فقط فرضیه اول پژوهش (تاثیر مثبت و
معنادار سرمایه انسانی بر خلق مزیت رقابت ی پایدار) رد شده است و مابقی فرضیات پژوهش تایید شدهاند.
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 -4فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :بین ارزشافزوده اقتصادی و مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین شاخص کیو توبین و مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین نرخ بازده دارایی و مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری ارتباط معناداری
وجود دارد.
فرضیه پنجم :کارایی مدیریت بر ارتباط بین ارزشافزوده اقتصادی و مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری
تاثیرگذار است.
فرضیه ششم :کارایی مدیریت بر ارتباط بین شاخص کیو توبین و مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری تاثیرگذار
است.
فرضیه هفتم :کارایی مدیریت بر ارتباط بین نرخ بازده دارایی و مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری تاثیرگذار
است.
فرضیه هشتم :کارایی مدیریت بر ارتباط بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مزیت رقابتی پایدار بانکهای
تجاری تاثیرگذار است.
 -1-4مدل مفهومی پژوهش
چارچوب مدل مفهومی مطالعه حاضر در شکل شماره ( )0بر اساس رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری ترسیم
شده است .در این الگو ،متغیر عملکرد بلندمدت بانک های تجاری (به عنوان متغیر پنهان) دارای چندین سازه
(ارزش افزوده اقتصادی ،شاخص کیوتوبین ،بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام) میباشد .همچنین مزیت
رقابتی پایدار نیز متغیر وابسته و کارایی مدیریت به عنوان نقش تعدیلگر پژوهش میباشد .در تحلیل آماری بر
اساس معادالت ساختاری ،شکل بیضی یا دایره معرف متغیرهای پنهان و شکل مستطیل یا مربع نیز معرف
متغیرهای مشاهده پذیر می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی
عملکرد بلندمدت
شاخص کیو توبین

مزیت رقابتی پایدار

بانکهای تجاری

بازده دارایی
بازده حقوق صاحبان سهام

کارایی مدیریت

شكل  .1چارچوب مفهومی پژوهش
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 -5روششناسی پژوهش
این پژوهش از دید هدف کاربردی است و چون درصدد مطالعه روابط بین متغیرها بر اساس دادههای گذشته از
طریق مدلهای رگرسیونی است ،از دید ماهیت و روش ،توصیفی -همبستگی شمرده میشود .گردآوری ادبیات
پژوهش به روش مطالعه کتابخانهای و با رجوع به کتب و منابع موجود و مقالههای داخلی و خارجی چاپشده در
نشریههای معتبر علمی انجامشده است .جامعة آماری موردمطالعه در این پژوهش را بانکهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0231تا  0231با استفاده از یک نمونه  32بانک  0پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد .داده های مالی موردنیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش و آزمون فرضیهها ،از
صورتهای مالی حسابرسی شده و یادداشتهای توضیحی مربوط به بانکهای موردمطالعه که در پایگاههای
رسمی بورس اوراق بهادار و برخی نرمافزارهای اطالعاتی ،مانند رهآورد نوین موجود است و بر اساس ساختار
دادههای ترکیبی بهدستآمده است .آزمون فرضیهها نیز با استفاده از نرمافزار ایویوز نسخه دهم انجامشده است.
استفاده از دادههای ترکیبی سبب افزایش حجم نمونه مور دبررسی و بالطبع ،افزایش قابلیت تعمیمپذیری نتایج و
اعتبار آن نیز میشود .از سوی دیگر در تجزیهوتحلیل دادههای ترکیبی ،رفتار متفاوت متغیرها در هر یک از
بانکهای تجاری موردبررسی طی زمان که ناشی از عوامل پیشبینینشده است نیز ،در نظر گرفته میشود.
 -1-5متغیرها و نحوه اندازهگیری آن
جدول ( )0اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری هر یک از آنها را نشان میدهد.
جدول  .1مشخصات متغیرهای مدل پژوهش
نحوه اندازهگیری

ردیف

نام متغیر

نماد متغیر

0

عملکرد بلندمدت
بانکهای تجاری

BP

در پژوهش حاضر مطابق با پژوهش ماری ( )3100و یزدانشناس و
همکاران ( )0231جهت سنجش عملکرد بلندمدت بانکهای
تجاری از معیار بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام،
ارزشافزوده اقتصادی ،شاخص کیوتوبین که معیارهای سودآوری
هستند مورداستفاده قرارگرفته است.

0-0

بازده دارایی

ROA

این شاخص که معیار عملکرد بانک را نشان میدهد از میانگین
حاصل نسبت سود خالص بهکل داراییهای بانک موردمحاسبه
قرارگرفته است (یزدانشناس و همکاران.)0231 ،

3-0

بازده حقوق صاحبان سهام

ROE

جهت اندازهگیری این شاخص از میانگین حاصل نسبت سود خالص
بهکل حقوق صاحبان سهام استفادهشده است ماری (.)3100

2-0

ارزشافزوده اقتصادی

EVA

جهت محاسبه ارزشافزوده اقتصادی که بهعنوان یک معیار ارزیابی

متغیر مستقل
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عملکرد داخلی و معرف سود اقتصادی است از رابطه زیر به دست
میآید:
که در آن ROIC :برابر با بازده سرمایهگذاری شده است .این عدد از
تقسیم سود عملیاتی پس از کسر مالیات بر سرمایهگذاری شده
حاصل میشود IC .برابر است با مبلغ سرمایهگذاری شده.
محاسبه :WACC
که در آن WACC :میانگین موزون هزینه سرمایه .با توجه به
فرمول ذکرشده ،میانگین هزینه سرمایه از دو جز اصلی نرخ هزینه
منابع ( )Kiو وزن منابع ( )Wiتشکیلشده است (حسن جنانی و
همکاران.)0233 ،

0-0

شاخص کیو توبین

Q_TOBIN

3

مزیت رقابتی پایدار

SCA

با توجه به پژوهش دارابی و همکاران ( )0233و یزدانشناس و
همکاران )0231( ،شاخص کیوتوبین از حاصل جمع ارزش بازار
سهام و ارزش دفتری بدهی بر ارزش دفتری دارایی به دست میآید.
این شاخص که توسط جیمز توبین ( )0303ارائه شد ،معیاری برای
سنجش عملکرد بلندمدت سازمان مطرح و مورد استفاده قرار
گرفت .لذا در پژوهش حاضر جهت سنجش عملکرد بلندمدت
بانکها از این معیار برای ارزیابی موفقیت در فعالیت آنها استفاده
شده است.
متغیر وابسته
جهت سنجش مزیت رقابتی پایدار در پژوهش حاضر از شاخص
هرفیندال-هیرشمن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار تمامی
بنگاههای فعال در صنعت بهصورت فرمول زیر به دست میآید:
(چن و همکاران3103 ،؛ چنگ و همکاران3102 ،؛ نمازی و
ابراهیمی0230 ،؛ کرزیر و شاهوردیانی.)0230 ،
∑
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که در آن K :بیانگر تعداد بانکهای فعال در بازار سرمایه و سهم
بازار بانک  iام را بیان میکند.
این نوع شاخص میزان تمرکز صنعت را اندازهگیری میکند .هرچه
این شاخص بزرگ تر باشد ،میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتری
در صنعت وجود دارد و بالعکس .الزم به ذکر است که معیار
مورداستفاده برای این شاخص سپردهگذاریها ،تسهیالت اعطایی
بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
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جهت سنجش کارایی مدیریت مطابق با پژوهش ماری ( )3100از
طریق معیار نسبت گردش دارایی که با استفاده از حاصل نسبت
درآمد عملیاتی بانک بر متوسط جمع داراییها برآورد میگردد،
مورد استفاده قرار میگیرد.

2

کارایی مدیریت

ME

0

اندازه بانک

SIZE

با استفاده از لگاریتم طبیعی کل داراییهای بانک محاسبه میگردد
(آل هاللی و همکاران.)3109 ،

1

اهرم مالی بانک

LEV

از حاصل نسبت جمع کل بدهیهای بهکل داراییهای بانک برآورد
میشود (آل هاللی و همکاران.)3109 ،

متغیرهای كنترلی

 -2-5مدل رگرسیونی پژوهش
جهت سنجش فرضیات اول تا چهارم تحقیق از مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد:

جهت سنجش فرضیه فرعی پنجم تا هشتم تحقیق از مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد:

که در آن:
 :ارزش افزوده اقتصادی؛
 :مزیت رقابتی پایدار؛
 :بازده حقوق صاحبان سهام؛
 :بازده دارایی؛

:کارایی مدیریت؛
 :شاخص کیو توبین؛
 :اهرم مالی بانک
 :اندازه بانک و

 -6یافتههای پژوهش
 -1-6یافتههای توصیفی
در جدول ( ،)3آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون را که شامل برخی شاخصهای مرکزی و پراکندگی است،
برای نمونه متشکل از  090بانک-سال مشاهده در فاصله زمانی سالهای  0231تا  0231نشان میدهد .میانگین
مزیت رقابتی پایدار نشان می دهد که با توجه به اینکه صنعت بانکداری کشور از نوع رقابتی محسوب میگردد؛
لذا میانگین بهدستآمده حاکی از میزان تمرکز کمتر و رقابتپذیری بیشتری در صنعت وجود دارد .همچنین
میانه ارزشافزوده اقتصادی بانکها نشاندهنده آن است که نیمی از بانکهای مورد نمونه هزینه تأمین مالی
آنها در سطح مناسبی از میزان سرمایهگذاریهای صورت گرفته است و بدین معنی است که عملکرد بانکها در
سطح مطلوبی قرار دارد.
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جدول  .2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
نماد متغیر میانگین

متغیر

انحراف

ضریب

ضریب

معیار

چولگی

كشیدگی

1/900

0/130
1/303
1/093

میانه

حداقل

حداكثر

مزیت رقابتی پایدار

SCA

0/100

0/119

2/293

1/900

1/110

ارزشافزوده اقتصادی
شاخص کیوتوبین

EVA
Q-TOBIN

1/390
0/010

1/301
0/219

1/100
1/310

1/312
0/092

1/319
2/231

1/009
1/900

بازده دارایی

ROA

1/012

1/003

1/123

1/331

1/123

1/912

2/192

بازده حقوق صاحبان سهام

ROE

1/109

1/131

1/130

1/013

1/193

1/239

0/111

کارایی مدیریت

ME

1/112

1/113

1/101

1/100

1/110

1/119

2/009

اندازه بانک

SIZE

03/330

03/039

3/111

01/012

0/329

1/092

0/122

اهرم مالی

LEV

1/119

1/102

1/219

1/900

1/132

1/009

0/021

 -2-6تحلیل مدل و آزمون فرضیهها
آزمون مانایی متغیرهای پژوهش :یکی از عمدهترین مشکالت که در رگرسیون سریهای زمانی ممکن است
رخ دهد ،پدیده رگرسیون ساختگی میباشد .رگرسیون ساختگی به وضعیتی اطالق میشود که در آن علیرغم
وجود ضریب تعیین باال ،رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد .بهمنظور اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگی
نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنادار بودن متغیرها ،اقدام به انجام آزمون مانایی لوین ،لین و چو ( )LLCو
آیم ،پسران و شین ( ) IPSبرای متغیرهای پژوهش شده است .واضح است در صورتی که بر پایه آزمون های فوق
متغیرها ریشه واحد داشته باشند و نیاز به یک بار تفاضل گیری باشد ،ردجه انباشتگی یک (( )I)0میباشد.
درصورتی که بر پایه آزمون های فوق متغیر مانا باشند آنگاه درجه انباشتگی آن متغیر صفر (( )I)1خواهد بود.
جدول ( ) 2نتایج آزمون مانایی متغیرها را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که مقدار این آماره برای هر یک از
متغیرها معنادار بوده ،لذا فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد متغیرها رد میشود .بهبیاندیگر ،مانایی دادهها
تائید میگردد.
جدول  .3آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
متغیر

SCA

EVA

Q-TOBIN

ROA

ROE

ME

SIZE

LEV

-3/01

-2/00

-3/33

-2/13

-2/00

-3/19

-0/21

-2/10

سطح معناداری

1/11

1/10

1/11

1/10

1/11

1/11

1/13

1/10

نتیجه آزمون

آماره

آماره

IPS

LLC

سطح معناداری
330

(I)0

(I)0

(I)1

(I)0

(I)1

(I)1

(I)0

(I)0

-1/00

-0/99

-1/20

-0/02

-0/10

-1/23

-2/03

-2/31

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11
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نتیجه آزمون

(I)1

(I)1

(I)1

(I)1

(I)1

(I)1

(I)1

(I)1

 -3-6آزمونهای فروض مدل رگرسیون خطی
جدول ( )0حاکی از مجموعه ای از فروض ،تحت عنوان فروض کالسیک وجود دارد که ابتدا بایستی به آزمون این
فرضیهها پرداخت .فرض همسانی واریانس باقیماندهها از طریق آزمون بروش-پاگان-گودفری موردبررسی قرار
گرفت که نتایج در مدل پژوهش نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس در مدل پژوهش
رد میشود؛ بنابراین ،به منظور رفع ناهمسانی واریانس از رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته ()GLS
استفادهشده است .همچنین برای بررسی استقالل باقیماندهها از آزمون خودهمبستگی سریالی بروش-گادفری
استفادهشده است .نتایج حاصل از آزمون در جدول  0نشان می دهد که با توجه به اینکه در سطح اطمینان 31
درصد مقدار احتمال برای مدل پژوهش باالی  1درصد میباشد ،میتوان فرض صفر را تائید کرد .بهعبارتدیگر،
ف رض عدم وجود خودهمبستگی جزء خطا در مدل پژوهش برقرار است .از سویی جهت بررسی عدم وجود هم
خطی از معیار عامل تورم واریانس ( )VIFاستفاده شد .شاخص تورم واریانس کمتر از  ،01نشاندهنده عدم وجود
هم خطی میباشد .نتایج حاصل از این آزمون که در جدول  0نشان میدهد که در مدل پژوهش ،میزان تورم
واریانس متغیرهای مستقل و کنترلی در حد مجاز خود قرار داشته و از این بابت مشکلی وجود ندارد .همچنین
جهت نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون جارکو -برا استفادهشده است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،فرضیه
صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا در مدل پژوهش رد میشود .زمانی که نمونه بهاندازه کافی بزرگ باشد،
انحراف از فرض نرمال بودن بهطورمعمول بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .در شرایط مذکور ،با توجه به
قضیه حد مرکزی میتوان دریافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشند ،آمارههای آزمون بهطور مجانبی از
توزیع نرمال پیروی می کنند ،بدون تورش هستند و از کارآیی برخوردارند .با توجه به این مطلب میتوان فرض
نرمال بودن جمله خطا را نادیده گرفت.
جدول  .4فروض مدل رگرسیون خطی

مدل/فروض
نوع بانکها

رگرسیون

آزمون همسانی
واریانس باقیماندهها

عدم وجود
خودهمبستگی جزء
خطا

دولتی
خصوصی
دولتی
خصوصی

مدل دوم

خطی بین
جمالت

نرمال بودن جمله خطا

توضیحی

خطی

مدل اول

عدم وجود هم

عامل تورم

احتمال

آماره F

احتمال

آماره F

1/110

01/110

1/329

2/330

کمتر از 2

1/112
1/111

03/009
09/233

1/201
1/330

2/100
1/300

کمتر از 2
کمتر از 1

1/111
1/111

1/111

31/000

1/300

1/090

کمتر از 1

1/111

واریانس

احتمال

آماره F

1/111

03/012
00/000
00/122
01/333

منبع :یافتههای پژوهشگر
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آزمون  Fلیمر و هاسمن
قبل از تخمین مدل الزم است که روش تخمین (تلفیقی یا تابلویی) مشخص شود .برای این منظور از آزمون چاو
استفادهشده است .طبق جدول  ،1احتمال  Fلیمر مدل پژوهش کمتر از  1درصد میباشد؛ بنابراین برای تخمین
تمام مدلها از روش تابلویی استفاده میشود .با توجه به اینکه نتایج آزمون هاسمن برای مدل پژوهش کمتر از 1
درصد میباشد ،لذا جهت تخمین مدل از روش اثرهای ثابت استفادهشده است.
جدول  .5آزمون چاو و هاسمن
نتایج آزمون چاو ( Fلیمر)
بانک

مدل

آماره

درجه

سطح

آزادی

خطا

نتایج آزمون هاسمن
روش
پذیرفته

مدل

آماره

شده

درجه
آزادی

روش
سطح خطا پذیرفته
شده

دولتی

مدل 0

0/992

1/230

روش اثرات
1/113
ثابت

مدل 0

01/231

1

روش اثرات
1/119
ثابت

خصوصی

مدل 3

3/103

00/010

روش اثرات
1/111
ثابت

مدل 3

01/109

9

روش اثرات
1/111
ثابت

نتایج آزمون فرضیههای اول تا چهارم پژوهش
با توجه به بخش آمارههای موزون برآورد مدل در جدول ( )0مشخص میشود که آماره  Fو سطح معناداری آن
بیانگر معنادار بودن رگرسیون است (مقدار آماره  Fبزرگ تر از مقدار بحرانی و معناداری آن زیر سطح خطای
 1/11است) .همچنین ضریب تعیین تعدیلشده مدل مقدار قابلتوجه  02د رصد است .در مقابل این ضریب برای
بانکهای خصوصی برابر با  12درصد است که حاکی از قدرت مدل در آزمون بانکهای خصوصی ایران است.
جهت آزمون فرضیه اول پژوهش با توجه به سطح معناداری متغیر ارزشافزوده اقتصادی که مقدار آن ()1/111
است و با توجه به سطح معناداری موردقبول  31درصد می توان اظهار داشت که فرضیه اول پژوهش موردقبول
بوده و رابطه مستقیم بین ارزش افزوده اقتصادی و مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری وجود دارد .نتیجه
بهدستآمده را میتوان اینگونه مورد استدالل قرارداد که هرچه مدیران بانکها سعی بر حفظ و ایجاد
ارزشاف زوده اقتصادی برای بانک و مشتریان خودنمایند منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت موردنظر
میگردند .بدین معنی که هرچه مدیران به مشتریان خود از طریق ارائه خدمات بتوانند ارزشافزوده اقتصادی را
ایجاد نمایند ،مشتریان و سهامداران بانک تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری در این بانکها داشته و به مزیت
رقابتی پایداری در صنعت موردنظر دست پیدا خواهند کرد .همچنین سایر متغیرهای مستقل پژوهش ازجمله
شاخص کیوتوبین ،بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب دارای آماره  3/010 ،2/221 ،tو 1/093
است که نشاندهنده آن است که در سطح معناداری  ،1/31متغیر کیوتوبین بهعنوان معیار عملکرد مالی بانک
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موردقبول بوده و بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تائید قرار گرفت .همچنین با توجه به ضریب مثبت این
متغیر با مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری میتوان اظهار داشت که رابطه مستقیم بین آنها وجود دارد.
نتیجه بهدستآمده را میتوان اینگونه استدالل کرد که بانکها به نحوی بهینه ،از داراییهای خود استفاده نموده
و ارزش بازار سهام خود را نیز در سطح مطلوبی نگه داشته و هرچه شاخص کیوتوبین بیشتر باشد ،ارزش بازار
سهام بانکها در سطح باالتری قرار داشته و درنهایت مزیت رقابتی بانکها در صنعت موردنظر نسبت به سایر
رقبا که ارزش پایین تری از شاخص کیوتوبین برخوردارند نیز باالتر خواهد بود .از سویی دیگر متغیر نرخ بازده
دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک با مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری ارتباط معنیداری ندارد .لذا
فرضیه سوم و چهارم موردپذیرش قرار نگرفته است .از سویی دیگر ،نتیجه بدستآمده از فرضیههای پژوهش در
بانکهای خصوصی ایران مطابق با نتایج حاصل از بانکهای دولتی است و با این تفاوت که ضریب بانکهای
خصوصی در مدل پژوهش برای فرضیههای اول تا چهارم بیشتر از بانکهای دولتی است که این نشاندهنده آن
است که عملکرد بلندمدت بانک های خصوصی نسبت به دولتی در راستای حفظ رویکرد مزیت رقابتی پایدار
بیشتر است و علت آن را میتوان بیشتر در رقابتی بودن آن ها در سایر رقبای هم صنایع خود دانست .امروزه با
توجه به اینکه این صنعت بیشتر رقابتی شده است ،لذا کوشش مدیران بانکها بر حفظ و ایجاد ارزش از طریق
سهامداران و مشتریان خود برای بانکها هستند که نتیجه آن پایدار ماندن بانکها و سودده بودن آنها در بین
رقبا است.
جدول  .6نتایج برآورد مدل اول پژوهش
بانکهای دولتی
متغیر

ضرایب

خطای

بانکهای خصوصی
خطای

آماره t

احتمال

ضرایب

ضریب ثابت
ارزشافزوده اقتصادی

1/131
0/001

1/103
1/010

0/110
2/111

1/3921
1/1110

1/139
2/133

1/120
0/011

شاخص کیوتوبین

2/102

0/001

2/221

1/1101

0/039

0/202

2/113

بازده دارایی

1/131

1/129

3/010

1/1023

1/003

1/110

3/309

1/1003

بازده حقوق صاحبان سهام 1/112

1/110

1/093

1/0331

1/111

1/031

0/219

1/0201

اندازه بانک

1/112

1/130

3/100

1/1009

1/110

1/131

2/001

1/1111

اهرم مالی
ضریب تعیین

1/200

0/330 1/1032
1/023

1/1100

1/111

3/003 1/311
1/113

1/1200

استاندارد

استاندارد

آماره t

احتمال

2/109
2/109

1/1132
1/1111
1/1111

ضریب تعیین تعدیلشده

1/019

1/092

دوربین -واتسون

0/900

0/393

آماره F

09/1030

30/2001

احتمال (آماره )F

1/11111

1/11111

متغیر وابسته پژوهش :مزیت رقابتی پایدار
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منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج آزمون فرضیههای پنجم تا هشتم پژوهش
با توجه به بخش آمارههای موزون برآورد مدل در جدول ( )0مشخص میشود که آماره  Fو سطح معناداری آن
بیانگر معنادار بودن رگرسیون است (مقدار آماره  Fبزرگ تر از مقدار بحرانی و معناداری آن زیر سطح خطای
 1/11است) .همچنین ضریب تعیین تعدیلشده مدل مقدار قابلتوجه  00درصد است .در مقابل این ضریب برای
بانکهای خصوصی برابر با  12درصد است که حاکی از قدرت مدل در آزمون بانکهای خصوصی ایران است.
جهت آزمون فرضیه پنچم پژوهش با توجه به سطح معناداری متغیر تعدیلگر کارایی مدیریت بر ارزشافزوده
اقتصادی که مقدار آن ( )1/1093است و با توجه به سطح معناداری موردقبول  31درصد میتوان اظهار داشت
که فرضیه پنجم پژوه ش موردقبول بوده و رابطه مستقیم اثر تعاملی کارایی مدیریت بر ارتباط بین ارزشافزوده
اقتصادی و مزیت رقابتی پایدار بانکهای تجاری وجود دارد .نتیجه بهدستآمده را میتوان اینگونه مورد استدالل
قرارداد که مدیران بانک هایی که از گردش دارایی بیشتری برخوردار هستند بیشتر بر تواناییهای خود اتکا کرده
است و سعی بر ایجاد و حفظ ارزش افزوده اقتصادی نموده است .بنابراین ،کارایی مدیریت نقش تعدیلی بر ارتباط
بین ارزش افزوده اقتصادی و مزیت رقابتی پایدار دارد .همچنین فرضیه ششم حاکی از نقش تعدیلگر کارایی
مدیریت بر ارتباط شاخص کی و توبین و مزیت رقابتی پایدار است .نتیجه بدستآمده مبین این ادعاست که
مدیران کارآمد با استفاده از عملکرد خود باعث ایجاد ارزش و عملکرد باالی بانک میگردد .فرضیه هفتم پژوهش
که مورد تایید قرار گرفته است حاکی از آن است که مدیران با استفاده از تواناییهای خود به مشتریان خود از
طریق ارائه خدمات میتوانند ارزش افزوده اقتصادی را ایجاد نمایند ،مشتریان و سهامداران بانک تمایل بیشتری
برای سرمایهگذاری در این بانک ها داشته و به مزیت رقابتی پایداری در صنعت موردنظر دست پیدا خواهند کرد.
همچنین حفظ ارزش برای مشتریان باعث ایج اد افزایش عملکرد مالی باال گردد .از سویی دیگر ،نتیجه
بدستآمده از فرضیههای پژوهش در بانکهای خصوصی ایران مطابق با نتایج حاصل از بانکهای دولتی است و با
این تفاوت که ضریب بانکهای خصوصی در مدل پژوهش برای فرضیههای پنجم تا هشتم بیشتر از بانکهای
دولتی است که این نشان دهنده آن است که عملکرد بلندمدت بانکهای خصوصی نسبت به دولتی است .دلیل
این امر را میتوان رقابتی بودن بانکهای خصوصی دانست و کارایی باالی مدیران در بانکها باعث افزایش کارایی
و ارزش بانک ،شفافیت ،رعایت حقوق ذینفعان و ارتقای پاسخگویی میگردد .بنابراین این مزیت در بانکهای
خصوصی به مراتب بیشتر از فضای بانکهای دولتی کشور است چراکه آنها همواره با وجود رقابت در صنعت
مورد نظر سعی بر حفظ پایدار بودن و مزیت رقابتی هستند و کارایی مدیریت در بانکهای خصوصی میتواند بر
ارتباط بین عملکرد بلندمدت بانکها و مزیت رقابتی پایدار تاثیرگذار باشد.
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جدول  .7نتایج برآورد مدل دوم پژوهش
بانکهای دولتی
متغیر

خطای

آماره t

احتمال

ضرایب

ضریب ثابت

1/110

1/112

0/093

1/0210

1/130

1/100

ارزشافزوده اقتصادی

1/133

1/102

3/039

1/1391

1/200

1/001

3/009

شاخص کیوتوبین

1/101

1/130

3/330

1/1301

1/013

1/101

2/319

1/1111

بازده دارایی

1/011

1/123

0/020

1/1111

1/239

1/101

1/003

1/1111

بازده حقوق صاحبان سهام

1/111

1/110

0/120

1/2123

1/130

1/102

0/131

1/3920

اثر تعاملی کارایی مدیریت بر
ارزشافزوده اقتصادی

1/092

1/111

3/201

1/1093

1/323

1/113

2/393

1/1100

اثر تعاملی کارایی مدیریت بر شاخص
کیوتوبین

1/100

1/103

2/331

1/1100

1/009

1/121

0/001

1/1110

1/031

1/022

0/031

1/1111

1/310

1/010

1/103

1/1111

1/103

1/112

1/323

1/2103

1/119

1/110

0/023

1/3120

اندازه بانک

1/191

1/130

2/200

1/1101

1/039

1/123

2/300

1/1123

اهرم مالی

1/190

1/100

3/110

1/1291

0/320

1/200

2/013

1/1110

اثر تعاملی کارایی مدیریت بر بازده
دارایی
اثر تعاملی کارایی مدیریت بر بازده
حقوق صاحبان سهام

ضرایب

خطای

بانکهای خصوصی

استاندارد

استاندارد

آماره t

احتمال

0/009

1/0390
1/1090

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده

1/003
1/023

1/039
1/000

دوربین -واتسون

0/390

3/013

آماره F

00/20003

31/00291

احتمال (آماره )F

1/11111

1/11111

متغیر وابسته پژوهش :مزیت رقابتی پایدار
منبع :یافتههای پژوهشگر

نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
هدف بسیاری از شرکتها دستیابی به رشد در فروش ،ارزشافزوده ،سود ،کارکنان ،منابع و ...میباشد که در این
میان یکی از مهمترین سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت نموده و نقش و اهمیت آنها در توسعه
کشور بسیار قابلتوجه است ،بانکها هستند .جامعه امروز از سیستم بانکی انتظار دارد که ضمن تالش در جهت
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جذب سپردهها و تخصیص مناسب آنها در فعالیتهای مفید اقتصادی ،بهموازات پیشرفتهای همهجانبه
اقتصادی و اجتماعی نیز حرکت نمایند .بدین معنی که امروزه انتظارات از سیستمهای بانکی بهکارگیری از
خدماتی است که هم برای مشتریان و هم بانک ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نماید و درنهایت موجب سودآوری
برای بانکها و حفظ مزیت رقابتی پایدار در صنعت موردنظر گردد .از سویی دیگر ،در بازار رقابتی امروزی،
ضرورت دارد که سازمانها همواره یک گام جلوتر از رقبا باشند ،بنابراین سازمانها تالش میکنند که پیوسته
برتری رقابتی خود را حفظ کنند .فشارهای فزاینده محیطی و تحوالت فراگیر سازمانها را با چالش گوناگونی
روبرو ساخته است که ناکارآمدی نگرشها ،سیستمها و ابزارهای مدیریتی قدیمی کامالً آشکارشده است ،چراکه با
رویکردهای سنتی نمیتوان در بازاری که تمامی قواعد حاکم بر آن دگرگونشده است ،به رقابت پرداخت .هر
شرایطی ابزار ویژه خود را میطلبد و طراحی سازمانی که بتواند نتایج عملکردی برتر ،پایدار و فراتر از رقبا و
انتظارات ذینفعان را فراهم کند ،یک ضرورت است .لذا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد بلندمدت
بانکهای تجاری مبتنی بر رویکرد مزیت رقابتی پایدار با نقش تعدیلگر کارایی مدیریت است .بدین منظور از
شاخصهای عملکرد بلندمدت بانکهای تجاری موردمطالعه استفادهشده است .بر اساس نتایج پژوهش حاضر،
ارزش افزوده اقتصادی ،کیوتوبین ،بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام که از عوامل تعیینکننده مزیت
رقابتی بانکها به شمار میروند؛ میتوان این گونه استدالل کرد که در بازارهای رقابتی امروزی ،ضرورت دارد که
سازمانها همواره یک گام جلوتر از رقبای خود باشند ،بنابراین سازمانها تالش میکنند که پیوسته برتری
رقابتی خود را حفظ کنند .فشارهای فزاینده محیطی و تحوالت فراگیر سازمانها را با چالشهای گوناگونی روبرو
ساخته است که ناکارآمدی نگرشها ،سیستم ها و ابزارهای مدیریتی قدیمی کامالً آشکارشده است ،چراکه با
رویکردهای سنتی نمی توان در بازاری که تمامی قواعد حاکم بر آن دگرگونشده است ،به رقابت پرداخت .هر
شرایطی ابزار ویژه خود را می طلبد و طراحی سازمانی که بتواند نتایج عملکرد برتر ،پایدار و فراتر از رقبا و
انتظارات ذینفعان را فراهم کند ،یک ضرورت است؛ بنابراین ،مدیران شرکتها بایستی با توجه به رویکرد مدرن
از معیارهای عملکرد شرکت ازجمله ارزش افزوده اقتصادی (حفظ ایجاد ارزش برای مشتریان) و شاخصهای
سودآوری (کیوتوبین ،بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام) استفاده نمایند و همواره سعی نمایند که این
شاخصها ر ا در سطح مطلوبی از وضعیت شرکت قرار دهند .همچنین نتایج نشان میدهد که به طور متوسط
کارایی مدیران بانکهای خصوصی و خصوصی شده نسبت به بانکهای دولتی بیشتر است؛ بنابراین میتوان گفت
که یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان کارایی مدیریت در بانکهای ایران نوع مالکیت آنها (دولتی ،خصوصی)
است .اجرای سیاستهای کلی خصوصیسازی ،از جمله اصل  00قانون اساسی در نظام بانکداری کشور ،میتواند
در کاراتر شدن بانکهای ایران موثر باشد .نتایج بهدستآمده با پژوهش حیدری و همکاران ( )0231که بر اساس
رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری به عوامل اثرگذار بر عملکرد بلندمدت بانکهای تجاری ایران پرداختند نیز
در یک راستا میباشد .همچنین پژوهش نس و همکاران ( )3101و جاکوال و همکاران ( )3101همسو میباشد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر به سرمایهگذارانی که به دنبال کسب ارزش باالتری از سرمایهگذاری
خود میباشند ،پیشنهاد میشود در انتخاب سرمایه گذاری خود به معیارهای مالی راهبردی شرکت توجه نموده و
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سرمایهگذاری خود را در سهام بانکهایی انجام دهند که دارای ارزشافزوده اقتصادی باالتری هستند .همچنین
توصیه میشود برای ارزیابی عملکرد مدیران ارشد برای مزیت رقابتی پایدار از منظر مدیریت استراتژیک توجه
بیشتری به معیار معرفی شده ،به عمل آید .همچنین جهت انتخاب مدیران نیز به سهامداران نیز پیشنهاد
می گردد که مدیرانی را انتخاب نمایند که از کارایی باالتری برخوردارند و توانایی باالیی جهت حفظ مزیت رقابتی
پایدار برای بانک ها دارند .از سویی دیگر با توجه به اینکه تامین مالی از طریق نسبت بدهی منجر به افزایش
هزینههای ناشی از پرداخت بهره میگردد ،لذا پیشنهاد میشود تا بانکها به منظور افزایش کارایی نسبت
مشخصی از تامین مالی خود را از طریق نسبت بدهی انجام دهند .همچنین در راستای افزودن به غنای علمی به
ادبیات نظری به پژوهشگران آتی نیز پیشنهاد میگردد که عملکرد بلندمدت بانکهای تجاری را با سایر معیارها
نظیر ارزش خلق شده سهامداران مورد بررسی قرار دهند.
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یادداشتها
 بانک، بانک های مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران که در پژوهش حاضر؛ مورد بررسی قرار گرفته است متشکل از بانک انصار1
 بانک، بانک اقتصاد نوین، بانک صادرات، بانک سرمایه، بانک سامان، بانک ایران زمین، بانک ملت، بانک حکمت ایرانیان،پاسارگارد
 بانک، بانک تجارت، پست بانک ایران، بانک دی، بانک پارسیان، بانک آینده، بانک قوامین، بانک مهر اقتصاد، بانک گردش گری،کارآفرین
. بانک خاورمیانه است، پست بانک ایران، بانک رفاه کارگران، بانک سینا،قرض الحسنه رسالت
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