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 چکيده

تأسیی    این فشارها،با  همقابل یها از راه .مواجه شدندبرای بهبود عملکرد  ، بازارهای مالي با فشار رقابتيشدن جهاني تغییر تکنولوژی وبا 
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 مقدمه

فراينمد  . اسمت  کمرد  طور چشمگييري غيييمر    اخير صنعت بانکداري در سراسر جهان به ةدر دو ده

افمااي  فشمار ربمابوي و غگرکما در جهمت       باها را  شدن خدمات مالي، بانک غکنولوژيکي و جهاني

 انجمام هما   شمرکت  مالکيمت  غصمابب ها و  وري که اغلب از طريق ادغامسازي عگليات و بهر  بهينه

هماي   ها بما افمااي  فمع     در اين سال (.Fiorentino et al., 2009, p.5) مواجه کرد  استگيرد،  مي

نيمر  غالمب   . سازي روي آوردند ها و ابوصاددانان به خصوصي هاي دولوي، دولت عگلکردي بنيا 

يي و عگلکمرد  اغوانمد موجمب بهدمود کمار     مخولم  ممي   هاي  با رو سازي اين است که خصوصي

هاي دولوي به بخم  خصوصمي    اخير واگذاري بانک هاي در سال. شودهاي مخول  ابوصادي  بنيا 

لشمکري و  ) سازي در کشمورهاي مخولم  دنيما بمرار گرفومه اسمت       هاي اصلي خصوصي برنامه در

سمازي   ، موفمو  خصوصمي  9831 ةدهم در کشور ما نيا از اواسط (. 981، ص9831هژبرالساداغي، 

هاي خصوصي در کشور، در سمال   ها مطرح شد، ولي مجوز غأسيس مؤسسات اعوداري و بانک بانک

هاي  بانک ويژ  ها، به با غوجه به نق  مهم بانک(. 918، ص9833مجوهد و محرابي، ) داد  شد 9831

 ةکننمد  ورها و نقم  غعيمين  در سيسوم ابوصادي کش( اند غرين جاء صنعت بانکداري که مهم) غجاري

کنند با واگذاري مالکيمت   ها سعي مي ، دولت(Yang & Zhao, 2009, p.562) ها در غسريع غوسعه  آن

 ،هاي واگذارشد  هاي عگلکردي بانک اول موجب افااي  کارايي و بهدود شاخص ةها، در وهل بانک

 (.981، ص9831هژبرالساداغي، لشکري و )شوند غسريع رشد ابوصادي کشور  ،و در نهايت

هماي ممالي    گماار   يها وسيع از شاخص اي هاي مالي دامنه براي بررسي عگلکرد مالي سازمان

اما معيارهاي بسيار مهم براي غعيمين سمازگاري و سم مت     اند، غحقيق و بررسي ها بابل اين سازمان

ي، سودآوري و نقدينيي آن سازمان کنند که غوانايي نقد هايي عگل مي سازمان مالي به عنوان واسطه

را بمراي   CAMEL معيارهماي ممدل   ،9133در سمال  بمازل  بمر بانکمداري   نظارت ةکگيو. را بسنجند
                                                           

جگلة  از دنيا، صنعوي کشورهاي از غعدادي مرکاي هاي بانک ارشد از نگايندگان مرکب که بانکي نظارت الگللي بين نهاد. 9
 شهر در نهاد اين مقر .کانادا و ژاپن سوئد، سويس، آمريکا، فرانسه، ايواليا،انيلسوان،  آلگان، اند از عدارت کشورها اين

 (.91، ص9831پور،  عداسقلي)شود  مي غشکيل آن جلسات يکدار ما  سه و دارد برار سويس بازل
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مناسب و سماد    يمدل CAMELمدل . (ADB, 2002, p.11) بررسي سازمان مالي پيشنهاد داد  است

در ايمن  لمذا   (.Kouser & Saba, 2012, p.67)است ها   براي ارزيابي مالي و سنج  مديريوي سازمان

دولوي و خصوصمي   يهاي غجار عگلکرد مالي بانک ةبراي سنج  و مقايس CAMELپژوه  مدل 

 . شد  است کار گرفوه به

 لهئبيان مس

هما و   و سياسمت  دارنمد و اساسمي   اصملي کشورهاي جهمان نقم     هگة ها در در دنياي امروز بانک

کمامگي،  ) اسمت بمود   ابوصادي، ايجاد اشويال، درآمد ملي و غير  مؤثر  ةها در غوسع آن راهدردهاي

کمه   انمد  صنعت بانکداري يغرين اجاا هاي غجاري از مهم ها، بانک از ميان انوا  بانک(. 9، ص9833

 مخماطر  پايدار صمنعت بانکمداري را از طريمق کمارايي عگليماغي و سمط        ة مسوقيگاً مرفيت غوسع

هاي غجماري در جهمان بما     هاي اخير بانک در دهه(. Yang & Zhao, 2009, p.562) کنند منعکس مي

و بمر اسماآ آن غحمول و غيييمرات      انمد  شد  مداري مواجه هاي مشوري شدن و نير  روند جهاني

 غرشدن ربابوي و غکنولوژي پيشرفت لذا با غوجه به. (9، ص9833کامگي، ) اند اساسي را غجربه کرد 

افمااي    ةزمينم  سازي خصوصي. فروري است يادشد  با غيييرات شدن هگيام ةصنايع، ايجاد زمين

 دهمد  کمارايي مؤسسمات را نيما افمااي  ممي      کنمد، و  را فراهم ممي ربابت ميان مؤسسات گوناگون 

 بعد و بدلة هاي غوسع برنامه در هگوار  سازي خصوصيبه  نيا ايران در(. 81ص، 9831 نسب، نوري)

فموابط مربموب بمه    (. 33ص ،9831 ،هگکماران هوشمگند و  )غوجه شمد  اسمت    13 انق ب سال از

شوراي پمول و   ةغدصر ، در نهصد و چهل و هشوگين جلس 1ماد  و  91غأسيس بانک غيردولوي در 

و از آن غماري  بمه بعمد     ؛(39، ص9831بهگنمد و بهگنمي،   )شمد  غصويب  91/1/9831اعودار مورخ 

 .طور جدي دندال شد  است سازي به موفو  خصوصي

ها و کارايي عگليات مسمولام سمنج  و غحليمل کمارايي عگليمات       افااي  سودآوري بانک الدوه

                                                           
1. Privatization  
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 هما اسمت   گيمري آن  وري، انمداز   غرين گام در بهدود عگلکمرد و بهمر    اساسي ،بنابراين. استها  بانک

هما   هاي عگلکردي، بررسي عگلکرد ممالي بانمک   سنج  شاخص زمينةدر (. 1، ص9833کامگي، )

داد  هاي اساسي مالي نشان  هاي بانکي به نحوي در صورت فعاليت هگة آثاردارد، زيرا ويژ   ياهگيو

 (. 8، ص9833غيور، )است و بدين صورت بابل ارزيابي  شود مي

بمراي ارزيمابي    ويژ  اياالت موحمدة آمريکما   در برخي کشورها به طور گسورد  به CAMEL مدل

 ,Nimalathasan, 2008)کمار گرفومه شمد  اسمت      بمه ها  بانک ويژ  بههاي مالي    عگلکرد مالي سازمان

p.142).   زاد   بسمين ) شمود  بنمدي ممي   هاي مدرن ارزيابي عگلکمرد طدقمه   نير در دسوة اين رو

. هاي کشورمان برار گرفومه اسمت   غازگي مورد غوجه بانک و به( 99ص ،9833 ،هگکارانبحريني و 

 .نياز استهاي بيشور در اين زمينه  هگچنان بررسيبنابراين، 

هما و افمااي     پذيري بانمک  سازي به عنوان روشي براي ربابت خصوصي ،طور که بيان شد هگان

 CAMELممدل   کمارگيري  بهلذا در اين بررسي با . استها در بال اجرا  کارايي و بهدود عگلکرد آن

ممالي   عگلکمرد  سدب بهدود است غوانسوه ايران در سازي خصوصي که آيا پاس  به اين سؤاليمدر پي 

 CAMELها بر اسماآ ابعماد ممدل     براي پاس  به اين سؤال، عگلکرد بانک شود؟ غجاريهاي  بانک

ها، کيفيمت ممديريت، عگلکمرد درآممدها و نقمدينيي سمنجيد         يعني کفايت سرمايه، کيفيت دارايي

هاي دولوي و خصوصي بر اسماآ ايمن ابعماد سمنجيد       شود و غفاوت معنادار بين عگلکرد بانک مي

طور کلي  بهآيا  آمد ، به دندال پاس  به اين پرس  هسويم که دست در نهايت، با اط عات به. ودش مي

 يا خير؟ وجود دارد،دولوي و خصوصي  غجاريهاي  غفاوت معناداري بين عگلکرد مالي بانک

 مبانی نظري و پيشينة تحقيق

 ارزیابی عملکرد

 ,.Neely et al) شمود  يک فعاليت غعري  مي و اثربخشي وکار غابعي از کارايي  عگلکرد يک کسب

                                                           
1. Efficiency 
2. Effectiveness 
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2005, p.1229 .) اسمت  نمدرت غعريم  شمد     اما بهشود،  ميگيري عگلکرد غالداً بحث  انداز دربارة 

(Neely et al., 2005, p.1228.)  

انمد،   انجمام داد  گيمري عگلکمرد    طرابي سيسوم انداز بارة نيلي و هگکاران  در پژوهشي که در

هما از آنجاکمه عگلکمرد يمک      از نظمر آن انمد؛   بيمان کمرد   گيري عگلکرد  انداز ي هايي را برا غعري 

غوان براي  زير را مي هاي ، غعري بنابراين است،ار غابعي از کارايي و اثربخشي يک فعاليت کو کسب

 :(Neely et al., 2005, p.1229)کرد عگلکرد بيان 

کمارايي و اثربخشمي يمک فعاليمت      کردن غواند به عنوان فرايند کگي گيري عگلکرد مي انداز  -

 .دشوغعري  

سازي اثربخشي و کارايي يک فعاليت  غواند به عنوان معياري براي کگي شاخص عگلکرد مي -

 .شودغعري  

غواند به عنوان مجگوعه معيارهاي مورد اسموفاد  بمراي    مي (PMS) سيسوم ارزيابي عگلکرد -

 .ودسازي اثربخشي و کارايي يک فعاليت غعري  ش کگي

هماي موعمددي    هما رو   ها و بانک نظران مالي براي ارزيابي عگلکرد بنيا  ابوصاددانان و صابب

هاي پاراموريک ماننمد رو  ممرزي    هاي مالي، رو  وغحليل نسدت از جگله غجايه اند، طرابي کرد 

هما،   و از بين اين ر .جا آنو   (DEA) ها وغحليل پوششي داد  غصادفي و ناپاراموريک مانند غجايه

هاي خارجي   بررسياين رو  در از جگله . کار گرفوه شد  است هاي موعدد به در مقاله DEAرو  

، سمافين  (9112)، انيليمديس و ليمرودي   (9112)، پمارادي و چفنيمت   (9119)مانند دکر و پوسمت  

 ، و(9839)هماي داخلمي ماننمد بقيقمت و نصميري       و بررسي (9199) هگکاران، پارادي و (9111)

 .کار گرفوه شد  است ها به بانکبراي سنج  عگلکرد ( 9833)ب زريا

به عنموان روشمي     CAMELچارچوببه نظران و محققان  بسياري از صاببهاي اخير،  در سال

و در غحقيقمات بسمياري در خمارز از    انمد   کرد  ها غوجه  براي بررسي س مت و عگلکرد مالي بانک
                                                           

1. Performance Measurement System 
2. Data Envelopment Analysis  
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، (9191)، کمار  (9113) ناماالغسمان ازجگلمه   کار گرفوه شد  اسمت،  به ها عگلکرد بانک بارةکشور در

زيمادي بما ايمن    اما در کشور مما هنموز غحقيقمات     ،(9199)کوزر و صدا و ( 9199)شار و هگکاران 

  .رو  انجام نيرفوه است

 ها کرد بانکلبراي ارزیابی عم CAMELمدل 

 کار گرفوه شمد  اسمت   هب (NCUA) ار ملياعود ةاغحادي ةغوسط ادار 9133اين سيسوم در اکودر سال 

(Babar & Zeb, 2011, p.23) .بمراي   غرين معيارهما  مهم جگله از نقدينيي، و اعودار، سودآوري ةدرج

بمر   نظمارت  ةکگيو 9133 سال از ،منظور هگين به. است بانک يک فعاليت سنج  و غعيين شايسويي

الزم دانسموه   ممالي  نهادهماي  ارزيمابي  بمراي  را CAMELهاي  کارگيري شاخص هب نيا بازل بانکداري

 :شود در ادامه، شربي مخوصر از ابعاد اين مدل بيان مي(. 91ص ،9831، پور عداسقلي) است

و بمراي   (Dincer et al., 2011, p.1532) دهمد  غوانايي مالي بانک را نشمان ممي   : کفايت سرمايه

 ,Baral) غکگيلي ةاصلي و سرماي ةسرماي :شود بانک به دو بسگت غقسيم مي ةسرماي ،گيري آن انداز 

2005, p.43) .هماي غيرمنوظمر  و بگايمت از     کارکرد اصلي اين نسدت، بگايت بانک در برابر زيان

 (.82، ص9831 سي ،) گذاران و اعوداردهندگان است سپرد 

 ,Jegarasasingam) استريسک اعوداري  اين بعد بر وغحليل غجايهة غگرکا اولي : کيفيت دارايي

2006, p.4) .بمه  غسمهي ت،  ارز . داردارغداب  مالي عگلکرد با ها مسوقيگاً بانک ها در کيفيت دارايي 

 وابسوه ارز  بازار ها به گذاري سرمايه ارز  که بالي در ،وابسوه است آن هاي ثيقهو نقدشدن ارز 

 ارز  کماه   بمراي  و داشوه باشدخود  در پرغفوي را هاي باثدات داراييبانک  رود انوظار مي .است

 بييمرد  نظمر  در آن بمراي جدمران ارز    مناسمب  هاي ير ذخ و شد  بندي نزما ةبرنام هاي خود دارايي

  .(81ص ،9831، پور عداسقلي)

                                                           
1. National Credit Union Administration 
2. Capital Adequacy 

3. Assets Quality 
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امما سمنج  آن    ،اسمت  اساسمي  مديريت براي عگلکرد بانک درستکيفيت  : کيفيت مديريت

غوانند به عنموان شماخص درسموي و شايسمويي      هاي موعددي مي شاخص ،به هر بال. مشکل است

 ةهر وام، ميانيين انداز ةنسدت مخارز، درآمد هر کارمند، هاين از جگله .کار گرفوه شوند مديريت به

کمار گرفومه    بمه  کيفيت مديريت ةغوانند به عنوان نگايند شد  مي داد  هر وابد پول وام ةها و هاين وام

  .(Baral, 2005, p.44) شوند

ممالي ارغدماب زيماد     ها در نهماد  بدهي ها و مديريت دارايي چيونيي با اين بعد : عملکرد درآمد

هما بگايمت کنمد و     رشد دارايمي  از که طوري به باشد، سودآور بايد نهاد مالي، در درآمد کسب. دارد

 عگلکرد. ن منجر شودبقوق سهامدارا افااي  به غا افااي  دهد را سازمان در سازي بابليت اندوخوه

 نسدت عگومي بخ  و دهندگان گذاران، وام سرمايه ذاران،گ سپرد  اطگينان افااي  به درآمدي خوب

 .(ADB, 2002, p.15) شد خواهد منوهي به مؤسسه

مدت  وجو  کوغا  کارگيري به. هاي مهم مدير بانک است ليتئواز مس نقدينييکنورل  : نقدينگي

هماي   کمه دارنمدگان بسماب    کند مواجه مي مخاطر هاي بلندمدت، بانک را با اين  گذاري در سرمايه

هماي   بانک را بمه فمرو  دارايمي    کهگذاري مگکن است موقافي دريافت وجو  خود باشند  سرمايه

 دهندگان گذاران و وام نقدينيي کافي براي پاسخيويي به غقافاي سپرد  بايدبانک . مجدور کندخود 

 (. 81ص ،9831 پور، عداسقلي)کند شد غا اطگينان عگومي را نسدت به خود جلب داشوه با را

هر چنمد،  . افاود  شد  است CAMELبه  (S) بازار مخاطرةا عنوان بديير  ئيجا 9113در سال 

را نسمدت   CAMEL بيشور هاي مالي اغلب کشورهاي در بال غوسعه براي ارزيابي عگلکرد سازمان

با غوجه به اينکه کشور ما نيا جماء کشمورهاي   . (Baral, 2005, p.42)ند گير کار مي به CAMELSبه 

 .کار گرفوه شد  است را به CAMELدر اين بررسي مدل  است،در بال غوسعه 

 

                                                           
1. Management Quality 

2. Earnings 
3. Liquidity 
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 تحقيق هاي هفرضي

 اصلی ةفرضي

معنمادار وجمود   غفماوت   CAMELمدل  گانة پنج ابعادهاي دولوي و خصوصي در   عگلکرد بانک بين

 .دارد

 هاي فرعی  فرضيه

 :هاي فرعي پژوه  به شرح زير است فرفيه

 .وجود دارد کفايت سرمايه غفاوت معنادار بعدهاي دولوي و خصوصي در  عگلکرد بانکبين  -

وجمود   هما غفماوت معنمادار    کيفيت دارايي بعدهاي دولوي و خصوصي در  عگلکرد بانک بين -

 .دارد

وجمود   ممديريت غفماوت معنمادار   فيت يک بعدهاي دولوي و خصوصي در  عگلکرد بانک بين -

 .دارد

وجمود   عگلکرد درآمدها غفماوت معنمادار   بعدهاي دولوي و خصوصي در  عگلکرد بانک بين -

 .دارد

 .وجود دارد نقدينيي غفاوت معنادار بعدهاي دولوي و خصوصي در  عگلکرد بانک بين -

 روش تحقيق

غوصميفي از نمو     اط عمات،  گمردآوري  نحوة لحاظ از و بود  کاربردي هدف، لحاظ از پژوه  اين

 . است پيگايشي

کمه  هما   هاي عگلکرد بانک از گاار  CAMEL هاي مدل هاي موردنياز براي محاسدة نسدت داد 

 هما اسمت، هگچنمين، از    بانمک ( هماي سمود و زيمان    غرازناممه و صمورت  )هاي ممالي   شامل صورت

غسمهي ت اعطمايي و    ةانمد هماي مربموب بمه م    و جمدول ممالي  هاي  هاي غوفيحي صورت يادداشت
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 الوصول معوق و مشکوك ،مطالدات سررسيد گذشوه ةماندو  هاي ابوصادي ها به بخ  مطالدات بانک

 .9دست آمد غحقيق به نگونههاي  بانک

هفت بانک دولومي  )هاي غجاري دولوي و خصوصي کشور ايران  جامعة آماري غحقيق هگة بانک

چهار بانمک  )اي به بجم هشت بانک  که نگونه است،( بانک خصوصي در دورة زماني غحقيق 98و 

. بر اساآ نظر کارشناسان و خدرگان بمانکي و ممالي انوخماب شمد    ( دولوي و چهار بانک خصوصي

بمر اسماآ نظمر کارشناسمان و     . ، رو  بضماوغي اسمت  بانمک  گيري در انوخاب هشت رو  نگونه

به عنوان  ارت، صادرات و مليهاي غجاري دولوي، بانک سپه، غج خدرگان بانکي و مالي از بين بانک

، بانک ابوصاد نوين، پارسميان،  خصوصيغجاري  هاي بانکاز بين  وهاي دولوي  نگونه و معرف بانک

. هماي خصوصمي، مناسمب غشمخيص داد  شمدند      پاسارگاد و سامان، به عنوان نگونه و معرف بانک

 .اسوخراز شد  است 9833الي  9831هاي   هاي مورد نياز غحقيق نيا از اط عات مربوب به سال داد 

 :هاي زير محاسده شد براي سنج  ابعاد مدل مورد بررسي در اين غحقيق نسدت

 کفایت سرمایه. 1

 ةنسدت کفايت سرمايه باصل غقسميم سمرماي   9839 مصوب ،کفايت سرمايه ةنام يک آيين ةطدق ماد

اعم از اب م باالي خط )بر بسب درصد  مخاطر شد  به فرايب  هاي موزون پايه به مجگو  دارايي

 (. 9، ص91/99/9839 بانک مرکاي جگهوري اس مي ايران،)است ( و اب م زير خط
 

نسدت کفايت سرمايه  
سرماية پايه

اب م زير خط فريب غدديل  فريب مخاطر    اب م باالي خط فريب مخاطر   
 

 

                                                           

ع و  بمر  . شود چاپ و منوشر مي ها است، هاي مالي آن ها که شامل صورت هر ساله کوابي با عنوان گاار  عگلکرد بانک. 9

هماي ممالي همر سمالة      هاي غوفيحي صورت هاي مالي و يادداشت هاي اينورنوي خود صورت ها در سايت اين، هگة بانک

 .دهند خود را برار مي
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 ,ADB, 2002)گيري چهار بعد ديير رهنگودهاي بانک غوسمعة آسميا     در اين غحقيق براي انداز 

pp.13-16 )کار گرفوه شد  است به شرح زير به: 

  کيفيت دارایی.2

 :است شد  بررسي زير هاي نسدت محاسدة با دارايي کيفيت

 زيان وام ةنسدت ذخير( ال 
 

نسدت ذخير  زيان وام  
رةيذخ زيان وام  911

ميانيين دارايي هاي درآمدزا
 

 

 هاي معوق پورغفوليو  بدهي( ب

 

هاي معوق پورغفوليو بدهي   
911  ماندة مطالدات معوق

 کل مطالدات
 

 نسدت زيان وام( ز

 

نسدت زيان وام  
نةيها مطالدات مشکوك الوصول   911

ميانيين کل مطالدات
 

 

 نسدت اندوخوه( د
 

نسدت اندوخوه  
ذخيرة زيان وام  911

 کل مطالدات
 

                                                           
1. Loan Loss Provision Ratio 

2. Portfolio in Arrears 
3. Loan Loss Ratio 

4. Reserve Ratio 
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 مدیریتکيفيت . 3

 

هاينة هر وابد پول وام داد  شد   
هاينه هاي عگلياغي

کل غسهي ت پرداخوي
 

 

 عملکرد درآمدها. 4

 .است شد  بررسي زير هاي نسدت با درآمدها عگلکرد

 (ROA)(درصد) ها بازد  دارايي( ال 
 

بازد  دارايي ها درصد   
سود خالص پس از ماليات  911

مووسط مجگو  دارايي ها
 

 

 (ROE)  (درصد) صابدان سهام بازد  بقوق( ب

 

بازد  بقوق صابدان سهام درصد   
سود خالص پس از ماليات  911

مووسط بقوق صابدان سهام
 

 

 (درصد) بهر  ةنسدت باشي (ب
 

نسدت باشية بهر  درصد   
درآمد باصل از پورغفوليو وام  911   

    مووسط پورغفوليوي وام
 
نهيها هاي مالي    911  هاينة بهر  و ديير  

    مووسط اسوقراض
 

 

 (درصد) سود ةنسدت باشي( ز
 

نسدت باشية سود  درصد   
درآمد کل 911  درآمد غير عگلياغي 

   مووسط کل پورغفوليو
 
911  هاينة بهرة و ديير هاينه هاي مالي

    مووسط کل منابع
 

                                                           
1. Return On Assets 

2. Interest-Spread Ratio  
3. Earnings-Spread Ratio 
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 (درصد) گري هاي واسطه  نسدت هاينه( د
 

نسدت هاينه هاي واسطه گري درصد   
هاينه هاي کل  هاينة بهر    911   کارماد ها و کگيسيون ها و هاينه هاي واگذاري غعهد 

مووسط کل دارايي ها
 

 نقدینگی. 5

 :هاي زير بررسي شد ها با محاسدة نسدت نقدينيي بانک

 (درصد) ها نسدت غسهي ت به سپرد ( ال 
 

نسدت غسهي ت به سپرد  ها درصد   
911   شامل وام هاي کوغا  مدت و اوراق بهادار بابل داد و سود  وام ها

سپرد  هاي مشوريان
 

 

 (درصد) (مدت و بلندمدت ميان)هاي   نسدت غسهي ت به سپرد ( ب
 

نسدت غسهي ت به سپرد  هاي ميان مدت و بلند مدت  درصد   
911  وام هاي بلند مدت و ميان مدت

سپرد  هاي بلند مدت و ميان مدت
 

 –فوآزمون کلگوگر ،در ابودا .شد کار گرفوه به SPSS16افاار  ها نرم وغحليل داد  به منظور غجايه

مسموقل   ةسپس، آزمون ميمانيين دو جامعم  . ها انجام گرفت بودن داد  براي بررسي نرمال اسگيرنوف

 .کار گرفوه شد هاي دولوي و خصوصي به براي بررسي وجود غفاوت معنادار بين عگلکرد بانک

 هاي تحقيق یافته

 -9833غما   9831هاي  سال –چهارساله ة شد  طي دور آوري هاي جگع داد  کارگيري بهاين غحقيق با 

ميمانيين   CAMELهماي ممدل    ميمانيين نسمدت   ةبما محاسمد   ،سپس .از هشت بانک نگونه اجرا شد

يمادگيري  هاي  هاي غجاري دولوي و خصوصي بر اساآ هر يک از ابعاد مدل در سال عگلکرد بانک

 .شود هاي غحقيق بيان مي هاي آماري فرفيه ه، نوايج آزموندر ادام .شد  است مقايسه

                                                           
1. Intermediation Cost Ratio 
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 کفایت سرمایه بعدهاي دولتی و خصوصی بر اساس  عملکرد بانک ةمقایس

 

 (واحد درصد) 1315 -1311هاي  هاي دولتي و خصوصي در سال بانک ةمتوسط نسبت کفايت سرماي. 1جدول

 سال

 بانک 
  31   31   31   33 

 2/1 3/2 3/2 8/2 هاي دولوي بانک

 1/3 9/3 3/3 99 هاي خصوصي بانک

 

 
 

 (1جدول : مبنا) 1315 -1311هاي  هاي دولتي و خصوصي در سال نمودار مقايسة نسبت کفايت سرماية بانک. 1شکل

در جدول و . درصد باشد 3ها طدق بوانين بانک مرکاي بايد بدابل  بانک ةنسدت کفايت سرماي

امما   اسمت، درصمد و بماالغر    3هاي خصوصي  بانک ةنسدت کفايت سرماي شود  مشاهد  مي 9نگودار 

باکي آمد   دست هنوايج ب ،بر اين اساآ .برار داردهاي دولوي زير بد اسواندارد  اين نسدت در بانک

 هاي دولوي از نظر نسدت کفايمت سمرمايه   هاي خصوصي نسدت به بانک بانک غر وفعيت مطلوباز 

 .ستا کمالدوه اين غفاوت . است
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 کيفيت دارایی بعدهاي دولتی و خصوصی بر اساس  عملکرد بانک ةمقایس

 

 (واحد درصد) 1315 -1311هاي  هاي دولتي و خصوصي در سال  کبان کیفیت داراييمتوسط  .2جدول

   سال    

 بانک
  31   31   31   33 

 13/21 22 93/28 38/29 هاي دولوي بانک

 21/29 92/83 99/82 8/22 هاي خصوصي بانک

 

 
 

 (2جدول : مبنا) 1315 -1311هاي  هاي دولتي و خصوصي در سال نمودار مقايسة بعد کیفیت دارايي بانک. 2شکل 

هاي دولوي از لحاظ کيفيت دارايي کگي بهومر   عگلکرد بانک شود ميمشاهد   9نگودار شکل در 

هاي اخيمر رو بمه    هاي خصوصي در سال هاي بانک الدوه کيفيت دارايي است،هاي خصوصي  از بانک

 .ندارند زياديغفاوت  بعدهاي دولوي و خصوصي در اين  بانک ،بنابراين .استافااي  
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 کيفيت مدیریتبعد هاي دولتی و خصوصی بر اساس  عملکرد بانک ةمقایس

 

 (واحد درصد) 1315 -1311هاي  هاي دولتي و خصوصي در سال متوسط کیفیت مديريت بانک. 3جدول

 سال    

 بانک
9831 9832 9833 9833 

 3/3 8/1 9/2 1/1 هاي دولوي بانک

 1/91 9/99 2/99 9/99 هاي خصوصي بانک

 
 

 
 

 (3جدول : مبنا)  1315 -1311هاي  هاي دولتي و خصوصي در سال نمودار مقايسة بعد کیفیت مديريت بانک. 3شکل 

هماي   هماي دولومي کگومر از بانمک     ميمانيين ايمن نسمدت در بانمک    شمود   مشاهد  مي 8شکل در 

 . استهاي دولوي  عگلکرد بهور مديريت بانکدهندة  که نشان خصوصي است

 عملکرد درآمدها بعددولتی و خصوصی بر اساس  هاي بانکعملکرد  ةمقایس

 

 (واحد درصد) 1315 -1311هاي  هاي دولتي و خصوصي در سال  کمتوسط عملکرد درآمدها بان .4جدول

 سال  

 بانک 
9831 9832 9833 9833 

 29/93 2/93 98/93 99/93 دولويهاي  نکبا

 99/98 18/99 28/98 11/92 اي خصوصيه بانک
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 (4جدول : مبنا)  1315 -1311هاي  هاي دولتي و خصوصي در سال نمودار مقايسة بعد عملکرد درآمدهاي بانک. 4شکل 

هماي   بانک بيشور ازهاي خصوصي  مووسط عگلکرد درآمدهاي بانکشود   مشاهد  مي 2 در شکل

دولومي از نظمر    هماي  کهاي خصوصي نسدت بمه بانم   عگلکرد بهور بانکدهندة  که نشان استدولوي 

 .استدرآمدهايشان 
 

 هاي دولتی و خصوصی بر اساس بعد نقدینگی عملکرد بانک ةمقایس

 
 (واحد درصد) 1315 -1311هاي  خصوصي در سالهاي دولتي و   کمتوسط نقدينگي بان .5 جدول

 سال    
 بانک

9831 9832 9833 9833 

 هاي دولوي بانک
93/991 92/989 3/991 92/919 

 هاي خصوصي بانک
92/39 3/39 13/31 8/33 
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 (5جدول : مبنا)  1315 -1311هاي  هاي دولتي و خصوصي در سال نمودار مقايسة بعد نقدينگي بانک. 5شکل 

درصمد   31غما   31هماي خصوصمي بمين     ميانيين نقدينيي در بانکشود  مشاهد  مي 1 شکلدر 

عگلکمرد بهومر    دهندة درصد است که نشان 911 بيشور ازهاي دولوي  اما اين ميانيين در بانک است،

هماي   الدوه اين نسدت در بانک. استهاي دولوي از نظر نقدينيي  هاي خصوصي نسدت به بانک بانک

بهدمود وفمعيت نقمدينيي ايمن      ةدهنمد  کمه نشمان   داشوه استهاي اخير روند ناولي  دولوي در سال

 .استهاي اخير  در سال ها کبان

 ها وتحليل استنباطی داده تجزیه

 ها بودن توزیع داده آزمون بررسی نرمال

 (K-S) اسمگيرنوف  -ف وآزممون کلگموگر  هاي پنج بعمد ممدل،    بودن غوزيع داد  براي بررسي نرمال

 :شود هاي آماري براي اين آزمون به شرح زير غعري  مي فرض. کار گرفوه شد به

 .کنند ها از غوزيع نرمال پيروي مي داد : فرض صفر

 .کنند ها از غوزيع نرمال پيروي نگي داد : فرض يک
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 CAMELهاي تحقیق ابعاد مدل  براي داده (K-S)نتايج آزمون . 6 جدول

 CAMELابعاد مدل 

 نقدينگي عملکرد درآمدها کيفيت مديريت ها کيفيت دارايي کفايت سرمايه 

 232/1 339/1 322/1 213/1 913/1 داري آزموناسط  معن

 نويجة آزمون
پذير  فرض 

 صفر

پذير  فرض 

 صفر

پذير  فرض 

 صفر

پذير  فرض 

 صفر

پذير  فرض 

 صفر

در  هاي هر يک از ابعاد ممدل غحقيمق بافمر    غوزيع داد  بودن نرمال آزمون بررسيدادن  با انجام

، بمراي بعمد   913/1 فريب معناداري براي بعد کفايت سمرمايه، برابمر بما    ،درصد 11سط  اطگينان 

هگچنمين،  . به دست آمد322/1 و براي بعد کيفيت مديريت، برابر با 213/1ها، برابر با  کيفيت دارايي

بمه دسمت    232/1و  339/1عگلکرد درآمدها و نقدينيي، به غرغيب، برابر بما  اين فريب براي ابعاد 

 پذيريم و فمرض مقابمل   لذا فرض صفر را ميدرصد است،  1هگيي بارگور از سط  خطاي آمد که 

در . کننمد  ها براي پنچ بعد مدل از غوزيع نرمال پيروي ممي  داد  ،بنابراين .کنيم را رد مي (فرض يک)

 . شود مي پذيرفوه ها داد  کل غوزيع بودن نويجه، نرمال

 تحقيق هاي  آزمون فرضيه

هماي ممدل، آزممون ميمانيين دو      بمودن غوزيمع داد    هاي غحقيق با غوجه به نرمال براي آزمون فرفيه

 .نشان داد  شد  است 1نوايج اين آزمون در جدول . کار گرفوه شد به( آزمون غي) جامعة مسوقل

 .غوان بيان کرد هاي غحقيق مي زير را براي بررسي فرفيه هاي آماري فرضبه زبان آماري 

 

 

 

 
                                                           

1. Independent-Samples T Test  

         

          

 

 

 

مورد نظر تفاوت معنادار وجود ابعاد در هاي دولتي و خصوصي  بين عملکرد بانک

 .ندارد

تفاوت معنادار وجود  در ابعاد مورد نظرهاي دولتي و خصوصي  بين عملکرد بانک

 .دارد
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 هاي تحقیق هفرضیآزمون براي  تينتايج آزمون  .7جدول 

هاي غحقيق فرفيه اري آزمونادسط  معن مقدار غي  آزمون ةنويج   
-281/1 فرفية اصلي  193/1  پذير  فرض صفر 

-123/9 فرفية فرعي اول  999/1  پذير  فرض صفر 
832/9 فرفية فرعي دوم  992/1  پذير  فرض صفر 
-822/2 فرفية فرعي سوم  111/1 فرض صفر رد   
-311/3 فرفية فرعي چهارم  111/1 فرض صفر رد   
198/8 فرفية فرعي پنجم  199/1 فرض صفر رد   

هماي دولومي و    براي بررسي وجود غفاوت معنمادار بمين عگلکمرد بانمک     غيآزمون  دادن با انجام

، بمراي فرفمية   3فريب معناداري با غوجه به جدول مياان  ،درصد 11خصوصي در سط  اطگينان 

بمراي ايمن    (H0) صفر آماري لذا فرض است، 11/1بارگور از  هاي فرعي اول و دوم و فرفيه اصلي

هماي دو جامعمه در ايمن     يعنمي برابمري ميمانيين   . شود رد مي و فرض مقابل شود ها غأييد مي فرفيه

از . شموند  هماي فرعمي اول و دوم رد ممي    و فرفيهاصلي  ةفرفي ،بنابراين .شود ها پذيرفوه مي فرفيه

لمذا   است، 11/1هاي فرعي سوم و چهارم و پنجم کوچکور از  طرفي، فريب معناداري براي فرفيه

شمود، يعنمي برابمري     غأييمد ممي   (H1) رد و فرض مقابلها  براي اين فرفيه (H0)صفر آماري  فرض

 هاي فرعي سوم و چهارم و پمنجم  بنابراين، فرفيه .شوند ها پذيرفوه نگي ها براي اين فرفيه ميانيين

هاي دولوي و خصوصي از نظر ابعاد کفايت سرمايه و  در نويجه، بين عگلکرد بانک. شوند پذيرفوه مي

اما از نظر ابعاد کيفيت مديريت و عگلکرد درآممدها  . ها غفاوت معناداري وجود ندارد کيفيت دارايي

صملي، بمين   در مجگو ، با غوجه به نويجة آزممون فرفمية ا  . و نقدينيي غفاوت معناداري وجود دارد

 . غفاوت معناداري وجود ندارد CAMELهاي دولوي و خصوصي در ابعاد مدل  عگلکرد بانک

 بحث و نتيجه

نومايج اغلمب    گفمت غموان   صرابت مي بهموون نظري و پيشينة غحقيق  اساآ مرور جامع براگرچه 

هماي دولومي را غأييمد     هاي خصوصي نسدت به بانک داخلي و خارجي عگلکرد بهور بانک غحقيقات

داننمد، نومايج ايمن     ها ممي  سازي را فرايندي براي بهدود عگلکرد و کارايي بانک کنند و خصوصي مي

اي کمه در   نکوه. دهد هاي دولوي و خصوصي نشان نگي غحقيق غفاوت معناداري را بين عگلکرد بانک
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د در مقايسه با غحقيقات خارجي مورد غوجه برار گيرد، اين است که غحقيقمات يادشمد  و   اينجا باي

هاي سياسمي و   سازي، در کشورهاي مخول ، با وفعيت غحقيقات موجود در موون نظري خصوصي

دربمارة  . هما در نظمر گرفمت    غوان شرايطي يکسان بمراي آن  ابوصادي مخول  اجرا شد  است و نگي

اند، که مگکن اسمت   هاي موفاوغي انجام گرفوه ها و نگونه اين غحقيقات در سال غحقيقات داخلي نيا،

ها به دليل شرايطي خاص، يا عگلکرد بسيار خوب يک يما دو بانمک نگونمه نومايجي      در برخي سال

همايي موفماوت بمراي     هما و شماخص   هگچنين، هر يک از اين غحقيقات ممدل . موفاوغي باصل شود

. کننمد  اند که هر يک معيارهايي خاص از عگلکرد را ارزيابي مي کار گرفوه ها به مقايسة عگلکرد بانک

غا بمدي از  ( 9833)از بين غحقيقاغي که در پيشينة غحقيق بيان شد  است غحقيق مجوهد و محرابي 

شمد  در غحقيمق    کارگرفوه هاي به شاخص. هاي مورد مقايسه مشابه غحقيق بافر است نظر شاخص

است، که نوايج بدون اجراي آزمون  9832-9839هاي  يي و سرمايه در سالها، سودآوري، نقدين آن

هاي خصوصي از  غر بانک دهندة وفعيت مطلوب ها نشان آماري مقايسه شد  است، نوايج بررسي آن

هاي دولوي است، که از اين نظر با  نظر کفايت سرمايه و نسدت بقوق صابدان سهام نسدت به بانک

دهنمدة وفمعيت    اگرچه ميانيين نسمدت کفايمت سمرمايه نشمان    . ت داردنوايج غحقيق بافر مشابه

. هماي دولومي اسمت، ايمن غفماوت معنمادار نيسمت        هاي خصوصي نسدت بمه بانمک   غر بانک مطلوب

هماي عگلکمردي بما     غواند بر برخمي شماخص   ها مي سازي بانک هگچنين، بايد غوجه کرد خصوصي

سمازي باعمث    نقدينيي اسمت زيمرا خصوصمي   ها  يکي از اين شاخص. بدرت بيشوري غأثير بيذارد

هماي مخولم     گمذاري  ها در نحوة غخصيص منابع خود در سمرمايه  ايجاد آزادي انوخاب براي بانک

مدت و پربازد  غگايل دارنمد و   گذاري کوغا  هاي خصوصي معگوالً به سرمايه بنابراين، بانک. شود مي

. کننمد  ه مخاطرات بااليي دارد، اجوناب ميهاي زيربنايي و بلندمدت ک گذاري از مشارکت در سرمايه

هماي دولومي کگمک بمه غجهيما منمابع الزم بمراي اجمراي          در بالي که يکي از داليل وجودي بانک

هايي است که بازدهي بلندمدت دارد که مخاطرات بمااليي دارد و ريسمک نقمدينيي     گذاري سياست

غواننمد   هاي خصوصي مي ن شرايط، بانکبنابراين، با اي. دهد شدت افااي  مي هاي دولوي را به بانک

با مديريت درست، ريسک نقدينيي خود را کماه  دهنمد و بانمک خمود را از نظمر نقمدينيي در       
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هاي دولومي   شود، بانک طور که در نوايج غحقيق بافر مشاهد  مي هگان .شرايطي مطلوب برار دهند

هماي خصوصمي از نظمر     اند، اما بانک هاي خصوصي عگل کرد  از نظر کيفيت مديريت بهور از بانک

هماي   ها و نقدينيي غفاوت معنادار و عگلکردي بسيار بهور را نسدت به بانمک  دو بعد عگلکرد دارايي

هماي خصوصمي بمر خم ف ميمانيين عگلکمردي بيشمور نسمدت بمه           ، بانکدر کل. اند دولوي داشوه

ايمن نويجمه نشمان    . انمد  هاي دولوي از نظر عگلکرد غفاوت معناداري نداشوه هاي دولوي، با بانک بانک

الدومه بما   . اند عگلکردي مناسب داشموه باشمند   هاي خصوصي بر خ ف انوظار نووانسوه دهد بانک مي

گمذرد و   ها نگي سازي بانک هاي خصوصي و خصوصي از غشکيل بانک غوجه به اين که زمان زيادي

هاي خصوصي فرصمت داد غما    طور جدي دندال شد  است، بايد به بانک بدود يک دهه است که به

رياي دبيق و بهدمود ممديريت    وفعيت عگلکردي خود را بهدود بخشند که به نظارت مسوگر، برنامه

 . ها نياز دارد مالي بانکغر و س مت  براي داشون عگلکرد مناسب

 هاي تحقيق   پيشنهادهایی بر مبناي یافته

هما پيشمنهاد    هاي غحقيق، راهکارهاي زير براي بهدود عگلکمرد بانمک   با غوجه به نوايج آزمون فرفيه

 : شود مي

 : افزایش نسبت کفایت سرمایه. 1

ها، يا اجراي  در غرکيب داراييها براي افااي  اين نسدت، نيازمند افااي  بيشور سرمايه، غييير  بانک

  :اند از هاي موجود عدارت بل برخي را . ها هسوند هر دوي اين سياست

  افااي  سهام سرماية درجه يک؛( ال 

  اي؛ هاي مخاطر   کاه  دارايي( ب

 .بانکي کاه  ريسک اعوداري بين( ز

 : ها کاهش مطالبات معوق بانک. 2

رياي و مديريت درسمت در پمي کماه  و بومي      ايد با برنامههاي خصوصي ب ويژ  بانک ها، به بانک

 .بذف مطالدات معوق خود باشند
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  :شود، به شرح زير است راهکارهايي که براي کاه  مطالدات معوق پيشنهاد مي

  گيرند ؛ کنورل و نظارت بر بيات مالي وام( ال 

  ارغقاي سط  علگي و غخصصي کارکنان بانک؛( ب

 بندي اعوداري مشوريان؛ مؤسسات رغده کارگيري غشکيل و به( ز

  ايجاد بخ  اخوصاصي در سيسوم بضايي براي رسيدگي به دعاوي بانکي؛( د

  .هاي مهم بانکي الاام محاکم بضايي براي در اولويت براردادن رسيدگي به پروند (  

 :هاي عملياتی  کاهش هزینه. 3

هاي عگلياغي بمانکي و   د است، هاينهدرص 91در اغلب کشورهاي در بال غوسعه که غورم بي  از 

بنابراين، مشکل اصلي، غورم اسمت و  . شدت زياد است هاي وام و سپرد  به شکاف هگامان بين نرخ

  .آوردن غورم است غنها را  بل، پايين

 :افزایش حاشية سود. 4

 :شود براي افااي  باشية سود راهکارهايي به شرح زير پيشنهاد مي

هماي    گمذاري در بخم   سمرمايه امکمان   درآممد بماالغر و   در نويجه، کسببهدود کيفيت و ( ال 

 . سودآور

وري و غکنولموژي و   کارگيري مايت نسدي ناشي از بهمر   هاي مالي با به کاه  بيشور هاينه( ب

 .مانند آن

 : ها تعدیل نسبت تسهيالت به سپرده. 5

ويمژ    هماي خمود بمه    غسهي ت به سپرد رياي درست، غا بد امکان نسدت  هاي دولوي با برنامه بانک

غما ريسمک نقمدينيي    . را غعديل کننمد ( مدت بلندمدت و ميان)ها  نسدت غسهي ت اعطايي به سپرد 

  .خود را کاه  دهند
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 منابع و مآخذ

کفايت  ةنام آيين (.9839) مطالعات و مقررات بانکي ةبانک مرکاي جگهوري اس مي ايران، ادار .9

بانک مرکماي جگهموري اسم مي    : غهران)  9123/ و مب 9122/ مب ةبخشنام ةفگيگ .سرمايه

 (.91/99/9839 ايران،

جلمد اول،  . (غجهيما منمابع پمولي   ) 9-بانکداري داخلمي  .(9831) بهگني، محگود ؛بهگند، محگد .9

 (.بانک مرکاي)عالي بانکداري ايران  ةمؤسس ،چاپ سيادهم، غهران

 ةمقايسم »(. 9833) گير، فرشموه  چگانه ؛اکدر ليناجي ميداني، ع ؛زاد  بحريني، محگدبسين بسين .8

 هاي خصوصي و دولومي در ايمران بما اسموفاد  از رو  غحليمل پوششمي       کارايي ابوصادي بانک

 .9-81 فحات، ص91 ةسال پانادهم، شگاردان  و غوسعه،  ةمجل .«(DEA) ها داد ( فراگير)

 پوشم   کاربرد غحليمل  با بانکى سيسوم کارايى بررسى»(. 9839) نصيري، ناصر ؛بقيقت، جعفر .2

، 91و  1 هماي  ، شگار هاي ابوصادي پژوه  ةنام فصل .«(کشاورزى بانک :موردى ةمطالع)ها  داد 

 .981-939 فحاتص

رو   از اسموفاد   غهمران بما   اسموان  در بانک سامان شعب کارايي غعيين .(9833) زرياب، الگيرا .1

ممديريت   ةدانشکد ،کارشناسي ارشد مديريت اجرايي ةنام پايان .(DEA)ها  داد  پوششي غحليل

 .دانشيا  غهران

، سمال  بسمابدار  ةماهنامم  .«کفايت سرمايه در نظام بانکي بسمگت دوم » (.9831) اهلل سي ، ولي .2

 .91-92 فحاتص ،939 ةبيسوم، شگار

بانمک و   ةنامم  فصمل  .«هما  عوامل مؤثر بر بهدمود عگلکمرد بانمک   ». (9831) پور، محسن عداسقلي .3
 .92-81فحات ، ص912 ة، شگارابوصاد

هماي غجماري دولومي و خصوصمي بمر       مقايسة عگلکرد مالي بانک» (.9833) غيور، سيدمرغضي .3

 ممديريت  گرو  غخصصي -پژوهشي -علگي ةنام فصل .«گيري چندمعيار  اساآ رويکرد غصگيم

 .8-1 فحاتهشوم، ص ة، شگار(الس م عليه)رفا  امام دانشيا 
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هاي دولوي جگهوري اس مي ايران و  وغحليل عگلکرد مالي بانک غجايه(. 9833) لکامگي، رسو .1

 ةکارشناسي ارشمد رشمو   ةنام ، پايانخليج فارآ ةهاي اس مي کشورهاي بوز آن با بانک ةمقايس

 .دانشيا  غهران ،مديريت ةبسابداري، دانشکد

و غمأثيرات آن بمر    هما  سمازي بانمک   خصوصي»(. 9831) هژبرالساداغي، مرغضي ؛محگد لشکري، .91

-923فحات ، صم 98 ة، شمگار يماآ  راهدرد ةنام فصل .«ها افااي  کارايي و بهدود عگلکرد بانک

981. 

هما و غمأثير آن بمر عگلکمرد نظمام       سازي بانمک  خصوصي(. 9833) محرابي، لي  ؛مجوهد، ابگد .99

 .پولي و بانکي ةپژوهشکد ،غهران. بانکي

 .«هما در ايمران   سمازي بانمک   بازسماخواري و خصوصمي  ممديريت  » (.9831) نسب، سکينه نوري .99
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