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 دهیچک
اصالح از منظر ارتقای بازده این توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. در این مقاله سعی شده است اصالح ساختار بانکی را می

 یتیو حاکم ی، کالن و مالیسکیر یرهاین متغیارتباط ب منظور نیاز است در ابتدان یا یبراگذاری مورد توجه قرار گیرد. های سرمایهسپرده
، یگذارهیو رشد سپرده سرما ییب دارایه، ترکیشامل نسبت سرما یسکیر یرهای. متغشود یبررس یگذارهیسرما یهاسپرده یهبا بازد

، اندازه بانک و سن بانک ییرشمن، بازده دارایندال هی، نرخ تورم، نرخ بهره، شاخص هرفیشامل نرخ رشد اقتصاد یکالن و مال یرهایمتغ
در دوره زمانی ( یتا)پانل د ییتابلو یهاداده وتحلیلیهتجزتحقیق با استفاده از ج ی. نتااست مدیرهیئته یاعضاز تعداد ین یتیر حاکمیو متغ

و معنادار و نسبت  یمنف تأثیربر قراردادهای مشارکتی  یدتأکبا  ییو ساختار دارا یگذارهیدهد که رشد سپرده سرماینشان م 1399-1385
نرخ رشد  یرهایمتغ یکالن و مال یرهاین متغین در بیدارد. همچن یگذارهیسرما یهاسپرده یبر بازده یمثبت و معنادار تأثیره یسرما

و  یمنف تأثیررشمن، سن و اندازه بانک یندال هیهرف یرهایمثبت و معنادار و متغ تأثیر یی، نرخ تورم، نرخ بهره و بازده دارایاقتصاد
 ،یتیر حاکمیبه عنوان متغ مدیرهیئته یر تعداد اعضایگر متغیاز طرف دگذارد. برجای می یگذارهیسرما یهاسپرده یبر بازده یمعنادار

های سیاستی جهت اصالح آمده، توصیه به دستاین مقاله با استفاده از نتایج ندارد.  یگذارهیسرما یهاسپرده یبر بازده یمعنادار تأثیر
در حال حاضر با توجه که  آن استها این توصیه ترینمهمدهد. ازجمله گذاری ارائه میهای سرمایهساختار بانکی با هدف بهبود بازده سپرده

 .ندحرکت نمایبا نرخ بازده ثابت  یاالت مبادلهیها به سمت عقود و تسهبهتر است بانک ،ط موجودیبه شرا
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 مقدمه 1
اشاره دارد. در این بین،  کشور ینظام مال یجانبههمه یتاصالح و تقوبه  یاقتصاد مقاومت یکل هاییاستاز س نهمبند 

ضمن تقویت و کارآمدی بهتر خود نظام بانکی،  ،نهادهای نظام اقتصادی ترینمهماصالح ساختار بانکی به عنوان یکی از 
کشور و  یاصالح نظام بانکهمچنین  های اقتصادی کشور برجای خواهد نهاد.اثرات سرریزی نیز بر سایر نهادها و بخش

ثبات  یجادو ا یاقتصاد مل یازهایپاسخ به ن رویکردبا  یمهو نظام ب یهدر آن در تعامل با بازار سرما یاطالعات یتشفاف یجادا
 متیاقتصاد مقاو یکل هاییاستاست که در س یدر نظام بانک یاقتصاد مقاومت یقاز مصاد ی،بخش واقع یتتقو یبرا یاقتصاد

 به آن اشاره شده است.نیز 
ه یسرما یهاراز بازا تررنگ و پر تریبه مراتب قو یمختلف اقتصاد یهابخش یمال تأمینر ها دنقش بانک ،رانیا در

و اصالح ساختاری عملکرد  یابیارز ،اقتصاد کشور ها دربرجسته بانک به نقش با توجهرو از این .است )بورس اوراق بهادار(
 باشد. برخوردار یزیاد العادهفوق تیاهم تواند ازیآن م

و اجرای آن از  13۶2شهریور  بدون ربا در یات بانکیقانون عملتصویب با دهد که نگاهی به بانکداری کشور نشان می
انداز و سپرده پس الحسنهسپرده قرض، یجارالحسنه با استفاده از سپرده قرض ها توانستندبانک ،13۶3سال  ابتدای

 یمانند اعطا ییهاز و درشت جامعه کنند و توسط روشیر یهاهیسرما منابع و یآورز و جمعیاقدام به تجه یگذارهیسرما
 ص دهند.یتخص یو حقوق یقیحق م به افرادیمستق یگذارهیو سرما ی، عقود مشارکتیاالحسنه، عقود مبادلهوام قرض

را به  ییالت اعطایاز تسه یادیسهم ز ید که فروش اقساطیآیجه به دست مین نتیران ایدر ا ییالت اعطایتسه یبا بررس
 نییتع با نکبا روش نیدر ا است. التیتسه یاعطا نوع نیترو مطمئن نیترساده باًیتقر ن روشیخود اختصاص داده است. ا

 یبیآس نکبا به یآت یهادر زمان یاقتصاد طیشرا رییتغ و است مطمئن آن سود و هیسرما اصل از بازپرداخت خود، سود
و  یمدن مشاركت لیاز قب یعقود نیهمچن. باشدیم نکبا یبرا ریسک حداقل یدارا روش نیا قت،یدر حق رساند.ینم

 الت را دارد.یاز کل تسه ییز سهم باالیمرابحه ن
را نشان  1385-1399 یهان سالیران بیبدون ربا ا یات بانکیدر قانون عمل یک از عقود کاربردیسهم هر 1نمودار 

 دهد.یم
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 یعقود اسالم کیبه تفک یاعتبار مؤسسات و هابانک ییاعطا التیتسهسهم . 1نمودار 

 رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز منبع:

 رسیده است. از 1399درصد در سال  23درصد به  50فروش اقساطی در بازه زمانی مورد نظر روندی نزولی داشته و از 
را به خود اختصاص داده است، اما پس از آن درصد  44و سهم  داشته روندی صعودی 1394تا سال  مدنی مشارکت طرفی

درصد رسیده است. همچنین عقد مرابحه  1۶به نزدیک  1399روند نزولی به خود گرفته است به طوری که سهم آن در سال 
 28سهم  1399ای که در سال شود و روند صعودی طی سالیان اخیر داشته است، به گونهآمار آن گزارش می 1394از سال 

 ا به خود اختصاص داده است.درصدی ر
 التیتسه یاعطا روند بودن یو صعود یاقساط فروش التیتسه یاعطا روند بودن ینزول علت 1 با توجه به نمودار

 عقود سود نرخ کشور کاهش یبانک ستمیالت مرابحه در سیبودن تسه یو سپس صعود 1394تا سال  یمدن مشارکت
 یاعطا ها به سمتبانک نیبنابرا باشد.یم شود،یم ابالغ هابانک به یدستور صورت به یمرکز بانک توسط که یامبادله

 شوند.یم داده و مرابحه سوق یمدن مشارکت خصوص به یمشارکت التیتسه
نوع بانک )دولتی یا خصوصی(، درجه  از جمله مختلف یایزواابعاد و از  توانیرا م یاصالح ساختار بانک درمجموع،

 ینشده است ا یمقاله سع ینقرار داد. در ا یمورد بررسها از جمله مسکن، طال، ارز و ... پذیری، ترکیب سایر داراییریسک
 است یازمنظور ن ینا ی. برایردمورد توجه قرار گ بانکی گذارییهسرما یهابازده سپرده یارتقا با هدف صرفاًساختار  اصالح

در این تحقیق، شود.  یبررس گذارییهسرما یهاسپرده هیبا بازد یتیو حاکم یکالن و مال یسکی،ر یرهایمتغ ینارتباط ب
شامل نرخ رشد  یکالن و مال یرهایمتغ گذاری،یهو رشد سپرده سرما ییدارا یبترک یه،شامل نسبت سرما یسکیر یرهایمتغ

 یزن یتیحاکم یراندازه بانک و سن بانک و متغ یی،بازده دارا یرشمن،ه یندالنرخ تورم، نرخ بهره، شاخص هرف ی،اقتصاد
 .ستگرفته شده ا در نظر مدیرههیئت اعضایتعداد 

 1بانک 32های آماری با استفاده از داده و مبتنی بر مدل داده تابلویی )پنل دیتا( علمی یسعی دارد با رویکردمقاله  نیا
جمله گذاری ازهای سرمایهبازده سپردهبر  مؤثرهای مؤلفه یبررس به 1385 -1399 هایسالدر دوره زمانی شبکه بانکی ایران 

                                                                                                                                                                             
 ،گردشگری، قوامین ،ایرانیان حکمت ،زمینیرانا ،توسعه ،کارآفرین ،شهر ،سینا ،سرمایه ،سامان ،دی ،آینده ،پاسارگاد، پارسیان، انصار ،اقتصاد نوین 1

توسعه  ،مسکن ،رزیکشاو ،معدن و صنعت ،رسالت ،مهر، بانکپست ،ملی ،سپه ،کارگران رفاه، ملت ،صادرات ،تجارت ،اقتصاد مهر ،خاورمیانه
 .توسعه تعاون و صادرات
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( PLS)های مبتنی بر عقود مشارکتی ای با نرخ سود ثابت و داراییهای مبتنی بر عقود مبادلهها شامل داراییترکیب دارایی
 با نرخ متغیر بپردازد.

ب یبه ترت ق، در بخش سوم و چهارمینه تحقیشیپ بخش دوم ادامه دردر  شده است. میپنج بخش تنظ مقاله در نیا
و ارائه  یریگجهینت ،ز به خالصهیشود و بخش آخر نیارائه م اساس مدل پانلر ب یشناسروش وها و مدل، داده ینظر یمبان

 اختصاص دارد.های سیاستی توصیه

 قیتحقات یادب 2
ن یدر ا .اندانجام داده «نوپا یهابنگاه یمال تأمین یبرا نهیبه قرارداد یهاوهیش»با عنوان  یا( مطالعه2004) 1زو و وانگ
کنندگان منابع نیگذاران و تأمهیگر سرمایباشند و از طرف دیه ناکارآمد مواجه میها با بازار سرماک طرف بنگاهیمطالعه از 

 یمال تأمینسه یک و مقایآنها با استفاده از توابع پارامتر رو هستند.روبه ینان و احتمال بروز خطر اخالقیز با عدم اطمین یمال
 یامرحله یمال تأمینوه یرسند که استفاده از شیجه مین نتیت به ایکجا، در نهایبه صورت پرداخت  یمال تأمینبا  یامرحله

 است. یژه خطر اخالقیبه و2«یندگی)مسائل( نما یتئور»کنترل  یکار کامل و مؤثر براک سازوی
 قیتطب از بهی: نیاسالم یهابانک یبرا هیسرما تیکفا ارائه چارچوب»عنوان  با یامطالعه در (2004) 3و هال جوان مال

 یاز نظر مال یاسالم یهاکه اگر بانک دندیرس جهینت نیبه ا ،«انریمد سکیر نظر گرفتن در گذاران باسپرده یزیگرسکیر
 هاییطرف دارا در PLS یقراردادها حد از از شیاستفاده ب نشود، یبانیپشت هیبر سرما یتوسط حقوق صاحبان سهام مبتن

 .اندازد به خطر ار یبانک اتیثبات عمل تواندیم
 ،عمل که دردند یجه رسین نتیبه ا( PLSان )یز و م سودیبر اساس مدل تسه تحقیق خود ( در2009) 4ویلو چانگ 

دهد ینشان م یکشور مالز مطالعه در مورد نیا جینتان یهمچن .ستین یربو یو بانکدار یاسالم یدارکبان نیب یادیزتفاوت 
 یکند بانکداریم انیق خود بیتحقر د یو .ک استینزد یربو یست و به بانکدارین یربو ریغها بانکر د یگذارکه سپرده

که  دهدینشان م جینتاد. یسنج توان آن رایم PLS استفاده از اصل با است و مرسوم متفاوت یاز بانکدار یواقع یاسالم
 و PLSت، با استناد به اصل ینها ( نبوده است. درPLSمشارکت ) اساس عقود بر یمالز یالت بانکیتسه از یسهم بزرگ

 داند.ینم یربو ریرا غ یمالز در کشور یاسالم یگذارگر، سپردهیل دیدال یسرکی
به  «هیو ترک یمالز متعارف در و یبانک اسالم یهاسپرده یبازده رفتار» عنوان با یامطالعه ( در2011) 5کرپ و کسو

با استفاده از  یگذارهیسرما یهاحساب یرو یمتعارف و نرخ بازده یهابانک یگذارسپرده یهانرخ یرعلمیغرفتار  یبررس
 جهینت نیبه ا آنهاپردازد. یم هیو ترک یدر مالز 2010تا آگوست  1997 هیژانو یدوره زمان یان طیسود و ز در مشارکت اصل

ف در کنترل مرابحه یل نظارت ضعین به دلیو همچن یتیرین مدیسط حقوق و قوانتو PLSلی ما تأمیناستفاده از دند که یرس
 شود.یمحدود م

مطالعه  کی :یاسالم یهاسود توسط بانک عیتوز تیریمد» عنوان با یامطالعه ( در2012) 6کلنچ فاروک، حسن، و
 و کنند؟یعمل م گذاریبازده سرمایه عیتوز تیریمد به یاسالم یهابانک ایکه آپردازد یموضوع م نیا یبه بررس ،«یتجرب

 شیدایعلت پ یگذارهیکه سپرده سرمادهد یج نشان مینتادارد؟  تیاهم عیتوزاین  تیریمد در یاست، چه عوامل نیچن اگر

                                                                                                                                                                             
1 Zhov & Wang, 2004 

 .شودیمبررسی  اطالعات نامتقارن در قالب تئوری نمایندگی مده به علت وجودآالقی به عنوان یکی از مسائل پیش مسئله خطر اخ 2
3 Muljawan & Hall, 2004 
4 Chong and Liu, 2009 
5 Cevik and Charap, 2011 
6 Farook, Hassan & Clinch, 2012 
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را جذب  هاانیاز ضرر و ز یبرخ یگذارهیکه دارندگان حساب سرما یفرض ضمن نیتحت ا واقع، است. در یاخالق خطر رفتار
 .مخاطره داشته باشد پر یگذارهیشرکت در سرما یبرا یشتریب زهیبانک ممکن است انگ کنند،یم

 یدر مالز یاسالم یهابانک یگذارهیسرما یهاسپرده و حساب ایآ»ن با عنوا یامطالعه در( 2014) 1آنووار و همکاران
 یستیبا یاسالم یهادر بانک یگذارهیسرما یهاسپردهپردازد که ین موضوع میا ی، به بررس«است؟( یر ربویبهره )غ بدون

 یهاسهامداران بانک و دارندگان حساب نیرابطه عادالنه بدند که یجه رسین نتیآنها به ا باشند. PLSاصل  کنندهمنعکس
با توجه به  یگذارهیسرما یهاسپرده یبازده و لذا شودیمنعکس م یریپذسکیعادالنه و ر یبازده قیاز طر یگذارهیسرما

 یمتعارف دارند، بازده یهابا بانک یدیکه رقابت شد یاسالم یهاطرف بانک کیمتفاوت است. از  هاییعملکرد دارا
که در  باشدیمتعارف م یبانکدار یهاتیفعال یمال تأمینبه نفع  یرقابت طیمح گریاز طرف د کنند وینم نیتضم را هاسپرده
 یهاو متعارف در جذب سپرده یاسالم یهاگفت بانک توانیم نیبنابرا .شودیم ارائه ییهانیتضم گذارانسپرده یآن برا
 یاسالم یهادر بانک یول شودیم ارائه ثابت بهره نرخ با دارمتعارف، سپرده مدت یهابانک در. هستند رقابت در دارمدت

 .باشدیم یواقع یبا نرخ بازده معادل گذارپاداش سپرده
دگاه یک دی: انیسود و ز میتسهد قراردا شکست در» عنوان با یامطالعهر ( د2014) 2عبدالله ، ومود ف،یرحمان، لط

( PLS) انیز وسود  مشارکت درقرارداد چرا که  کندیم یبررس ینظر به صورت «یاقتصاد دیجد هینظر بر اساس، یادیبن
 یبه عملکرد نظارت ازیاساس قرارداد، ن حقوق صاحبان سهام بردند که یجه رسین نتیبه ا؟ آنها خوردیشکست م یبانکدار در

 دارد. یرساندن بازده رساندن اطالعات نامتقارن و به حداکثر لبه حداق یمؤثر برا
به  «؟شوندیم گذارسپردهدر  نظم جادیباعث ا یاسالم یهابانکا یآ» عنوان با یامقاله ( در2015) 3همکاران و سانیآ
 یدهو باز به حجممربوط  یاصول بانکت یو با رعا هیترک یمشارکت یبخش بانکدار در ایآ پردازند کهین موضوع میا یبررس

 بازارد بودن با توجه به محدو ه،یترکر د که دندیرسجه ینت نیآنها به اوجود دارد؟  یگذارها، نظم و انضباط در سپردهسپرده
افت یک را دربان سکیمتناسب با سطح ر یبازدهستند که ین یتیموقع در یاسالم یهاگذاران بانکسپرده ،یسپرده اسالم

 کنند.
 ی: شواهدیمالز یاسالم یهادر بانک یتجار سکیر یتجرب یابیارز»با عنوان  یا( در مقاله2015) 4ا و محمدیزکر ارشد،

 یهابانکو بازدهی  یسودآور یبرا یدیتهد یتجار سکیر ایآ پردازد کهیموضوع م نیا یبررسبه  «هابانک یسودآور از
ک نرخ یگذاران سپرده به یاسالم شود بانکیباعث م یسک تجاریردند که یجه رسین نتیبه اآنها  باشد؟یم یمالز یاسالم
ها و بانک کندیتر ممحتاط را گذارانهیسرما تینهار د مسئلهن یا شده است، بپردازد. انیآنچه که در قرارداد ب از باالتر یبازده

 یقادر به ارائه نرخ بازده یاسالم یهااگر بانک کند.یم یرقابت ینرخ بازده کیبه  دنیبه منظور رس شتریرا ملزم به نظارت ب
وجوه خود  و دهندیدست م زرا ا شاناعتماد، سود زهیبا توجه به انگ یگذارهیسرما یهابدارندگان حسا، نباشد مورد انتظار

 متعارف یهابه بانک یاسالم یهابانک انتقال سپرده از ن موضوع موجبیقت، ایحق در .کنندیرا نزد بانک برداشت م
 .شودیم

 2003-2012 یزمان در بازه کشور 83در  کبان ییتنوع درآمدها و کارا ینبارتباط  یبه بررس (8201) 5دوآن و همکاران
 اثرات ساختار یبررسهمچنین . گرددیها مکبان ییبهبود کارا به تنوع منجر یشنشان دادند که افزا ایشاناند. پرداخته
 ین. همچندارند یکمتر ییکارا ی دارند،در منابع درآمد یکمتر ییرپذیریکه تغ یدولت یهاککه بان دهدینشان م مالکیت

                                                                                                                                                                             
1 Anuar et al., 2014 
2 Rahman, Latif, Mud & Abdullah, 2014 
3 Aysan et al, 2015 
4 Arshad, Zakaria & Mohamed, 2015 
5 Doan et al., 2018 
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 توسعهدرحال یکه در کشورها یدر حال شتهدا یکمتر ییکارا ،یافتهتوسعه  کشورهای در یخارج یتبا مالک ییهاکبان
 است. یشدر حال افزا یخارج یهاکبان کارایی

های بدون بهره بهتر است یا پردازد که آیا عملکرد بازدهی بانک( در تحقیق خود به این پرسش می2019) 1عابدین
عملکرد بانکی که بهره ها، نرخ بازدهی دارایی بر اساسکنند. نتایج گویای این نکته است که هایی که بهره دریافت میبانک

بازده حقوق صاحبان سهام،  بر اساس حالی کهکند است؛ در نمی کند بهتر از بانک اسالمی که بهره دریافتدریافت می
 وضعیت بانک اسالمی از بانک غیراسالمی بهتر است.

 ییالت بر كاراین نرخ سود تسهییاثر تع» ( در مقالة خود با عنوان1380) یو بهمن یسالماما در مطالعات داخلی، 
 یدارنکبا ییكارا بر ینکالت باین شده تسهیینرخ سود از قبل تع ، اثر«یپرتفو»ة ینظر با استفاده از ،«یاسالم یدارنکبا

 هانکنگه داشته شدن با الت موجب دوریتسه یبرا ثابت سود نییتع كه دندیرس جهینت نیا به آنها. كردند یبررس را یاسالم
 شود.یها منکبا ییكارا كاهش و موجب یگذارهیسرما یهاطرح در یواقع مشاركت از

با استفاده از پانل « یراندر ا یتجار هایبانک یبر بازده مؤثرعوامل »ای با عنوان ( در مقاله1395همکاران )عیوضلو و 
 یاقتصادسنج یهابا مدل یتو درنهانمایند یم یبررسرا سهام  یبر بازده یادیعوامل بن یرها و ساییبازده دارا ینرابطه ب یتا،د
 یجد. نتادهنقرار میمطالعه را مورد ها سهام بانک یو بازده یادیبن یرهایمتغ یمابینروابط ف ی،بردار یواتورگرس یزینب

ها، سود خالص به جمع سهام بانک یبازده تأخیری یربا مقاد یارتباط مثبت معنادار هانکسهام با یدهد بازدهینشان م
با سهم بانک  یمعنادار یشاع و رابطه منفم یبه سهم بانک از درآمدها یاتیعمل ینسبت جمع درآمدها یاتی،عمل یدرآمدها

 .دارداندازه بانک  یتممشاع و لگار یمشاع به درآمدها یاز درآمدها
بر  یاسالم یمال تأمینو  یکالن اقتصاد یرهایمتغ تأثیر یبررس»ای با عنوان ( در مقاله1399زاده آذر و همکاران )جالل

ها ییصکوک، تورم، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارادهند که نشان می« یرانا یو دولت یخصوص یهابانک یبازده
و  شودمیها بانک یو سودآور یبازده یشانتشار صکوک باعث افزاهمچنین د. نها داربانک یدار بر بازدهامثبت و معن تأثیر
و معنادار بر  یمنف تأثیر یدارا یزکل ن ییرانسبت مخارج کل به دا یرها دارد. متغبانک یبر بازده یمنف تأثیر یدولت یتمالک

 است.بانک  یبازده
 یبازده یاربر مع یبانک یالتتنوع در تسه یهاصرفه تأثیر یبررس»ای با عنوان ( در مقاله1400محرم جودی و همکاران )

مربوط  یماتدهد، تصمیقرار م تأثیرها را تحت بانک یکه بازده یاز عوامل دارند که یکیاشاره می« یرانمنتخب در ا یهابانک
به همراه دارد و از طرف  یطرف منافع یکاز  یخدمات بانک یسازبانک است. متنوع یهایتخدمات و فعال یسازبه متنوع

 یهامختلف، صرفه یوهایر سناریابد که داین تحقیق درنهایت به این نتیجه دست می .سازدیم یجادرا ا ییهاینههز یگرد
بر  یمبتن یالتها بر تسهکه بانک یبانک دارند. در صورت یبازده یاربر مع یمتفاوت تأثیر ی،بانک یالتسهشبه تنوع در ت

اگر  اما شودیم هابانک یبازده یشمنجر به افزا یسازتمرکز داشته باشند، متنوع یالتتسه یرمضاربه و سا ی،مشارکت مدن
 را کاهش خواهد داد. یبازده ی،بانک یالتتسه یسازجعاله باشد، متنوع تسهیالتبر  رکزتم

 ینظر یمبان 3
است که  و حاکمیتی هایی اعم از مالیمؤلفهاز  متأثری گذاریهسپرده سرما یبازدهآید، آنچه از ادبیات تحقیق برمی بر اساس

وابسته  ریبه عنوان متغ یگذارهیسپرده سرما یبازده نیرابطه بباشند.  مؤثراین نوع بازده بانکی  فرازوفرودتواند بر هر یک می
توان در سه یرا م یگذارهیسرما یهاسپرده ینشان داده شده است. عوامل مؤثر بر بازده 1در جدول  مستقل یرهایمتغ و

 کرد. یبندمیتقس یتیو حاکم یسک، کالن و مالیر یدسته کل

                                                                                                                                                                             
1 Abideen, 2019 
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 1جدول 
 یگذارسپرده یهاسپرده یرگذار بر نرخ بازدهیتأث یرهایمتغ

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

 یگذارهیسرما یهاسپرده یو بازده، ساختارها یب مالیترک ۱.۳
سپرده  یسود واقع که توسط ،است یارائه نرخ بازده رقابت یرابانک ب تیظرف دهندهنشان یگذارهیبازده سپرده سرما

است که متفاوت از سود  ینجا منظور سود واقعی. در اشودیم یریگاندازه یگذارهیبه کل سپرده سرما یگذارهیسرما
 یگذارهیسرما یهام بر مجموعه سپردهیشود و تقسیدوره حساب م یاست که در انتها یباشد، سودیالحساب میعل
 شود.یم

 شود.یماستفاده ر یمتغ سهاز  ،یگذارهیسرما یهاسپرده یبازده بر یبانک سکیر اثر یبررس منظور به
 (CAPه )ینسبت سرما -1

عنوان  به CAP از ن مطالعهیدر ا شود.یم یریگاندازه هایینسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارا لهیبه وس رین متغیا
حفظ سطح  به منظور شاخص نیا از یگذارهیسرما یهاحساب صاحبان. شودیاستفاده م یبانک یریپذانعطافشاخص 

به لحاظ  د.نکنیاستفاده م هایپرداخت بده سکیر راز منظها بانک نیسه بیمقاامکان  از حقوق صاحبان سهام و یمناسب
در  دهند.یم حیخود ترج وجوه گذاریسرمایه یباالتر را برا CAPبا  ییهابانک یگذارهیسرما یهاحساب صاحبان ،ینظر
. سطوح عملکرد استفاده شده است شیافزا جهیدر نت سهم بازار بانک و شیافزا یبرا تیباالتر به عنوان مز CAP کی واقع

کند تا به سطوح یشتر به بانک کمک میه بیرا داشتن سرمایاست. ز یجاد سطوح باالتر سودآوریه قادر به ایباالتر سرما
 است. یشتر و کسب سود ضروریب یهاوام ییاعطا یابد که برایه دست یاستاندارد سرما

 
 

 شاخص سنجش عنوان رهایمتغ 
 ر وابستهیمتغ

1 
RIAH گذاریهای سرمایهبازدهی سپرده (IAH)سودواقعی سپردههای سرمایهگذاری

گذاریسرمایه  مجموع سپردههای 
 

 متغیرهای مستقل
1 

CAP نسبت سرمایه 
حقوق صاحبان سهام

کل دارایی
 

2 
ASTR ترکیب یا ساختار دارایی 

داراییهای مبتنی برتسهیالت مشارکتی
داراییهای مبتنی بر تسهیالت مبادلهای

 

3 IDG دارمدت گذارییهسرماهای نرخ رشد سپرده دارگذاری مدتهای سرمایهرشد سپرده 
4 DEPINT دارگذاری مدتهای سرمایهالحساب سپردهنرخ سود علی نرخ سود 
5 

ROA دارایی بازده 
سود خالص 
کل دارایی

 

۶ HHID  شاخص هرفیندال هیرشمن سپرده بانک اسالمی هیرشمنشاخص هرفیندال 
7 SIZE اندازه بانک اندازه بانک = ln (کل دارایی ها) 
8 AGE گذردبانک می یستأسهایی که از زمان تعداد سال سن بانک 
9 GGDP داخلیناخالص  یدرشد تول یناخالص داخل یدتول 

10 INF نرخ متوسط ساالنه تورم تورم 
11 BDS مدیرههیئتتعداد افراد  مدیرههیئت 
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 ASTR) ) هاییدارا ساختار ایب یترک -2
 التیتسه ،یتجار یهابانک یهاییدهنده دارالیقلم تشک نیبزرگتر. استالت ی، تسهییاز دارا منظور در اینجا

های بانک و محل ؛ البته ترکیب سایر داراییاست یو مشارکت یاالت مبادلهیشامل تسه باشد کهیم ییاعطا
 گذارعایدی سپرده بر بهره، مبتنی بانکداری در نظام .حائز اهمیت باشددر جای خود تواند آن هم می هایگذاریسرمایه

از  دریافتی سود از تفاوت هابانک شود. همچنین درآمدمی تعیین گذاریسپرده زمان و مدت ثابت بهره نرخ بر اساس
نسبت به های اساسی تفاوت یاسالم یبانکدار یستمس .شودمی حاصل گذارانسود پرداختی به سپرده و یرندگانگوام
 هابه عنوان مثال، بانک باشد.میبهره )ربا( ها ممنوع بودن نرخ تفاوت ترینمهمیکی از  .داردمتعارف  یبانکدار یستمس

بر بنابراین . باشدحرام میو بهره اضافه بر وام و رهن  یستندسپرده ن یرو شده بر یینتع پیش ربوی از بهره دادن به مجاز
از جمله  (PLS) 1یانسود و ز یمتقسعقود مشارکتی و مکانیسم توان گفت که میقانون مذهب اسالم،  شریعت و اساس

 و شودیبانک متعادل م هاییو بده هایی، داراPLSاصل  بر اساسهای نظام بانکداری اسالمی است. بخش ترینمهم
 یبانکدار گذاران، طرفدارانبا تاکید بر تساوی حقوق سرمایهشوند. می یمسه هابا بانک یانسود و ز در یرندگانگوام

و  )خانکند ی کمک میمال یستمبه ثبات س یاسالم هایبانک در یاهرم هایکه حذف نسبتکنند یاستدالل م یاسالم
 .(19974 ، اقبال19953 یو صفد یمابراه، 19892یرآخور م

از  فقهی مبنای بر اساس و بوده تأیید اسالم مورد كه اقتصادی است هایفعالیت مالی تأمین هاییکی از روش مشاركت 
. از دارند را آن و مدیریت اقتصادی بر فعالیت و نظارت دخالت حق شركاء گیرد و همةمی شکل شركاء سرمایه آمیختن درهم
 سرمایه نسبت به قرارداد، یا و اقتصادی فعالیت در انتهای زیان و سود تقسیم مفاهیم قرارداد مشاركت، تریناساسی جمله

مشاركت انتخاب  گذاری وتمام عملیات سرمایه بانک را به عنوان وكیل خود در، گذارسپرده از شركاء است. همچنین هركدام
 گذاران در سودسپرده به نمایندگی ازو  نموده شرکتاسالمی  تمام عقود طرف موكلّان خود، در ها از، بانکور این . ازکندیم
 این یا و دنکمی گذاریسودآور سرمایه هایدر فعالیت مستقیم صورت به یا را وجوه این بانک اسالمیمشاركت دارند.  انزی و

همچنین در . دنکمی منعقد ریسک تسهیم بر اساس قراردادی آنها و با قرار دادهگذار در اختیار یک سری سرمایه را وجوه
از  یدر برخد. شومی تسهیم کنندگاناندازو پسگذاران ههای بانکی با سرمایفعالیتحاصل از  زیان سود و عقود مشارکتی،

( PLS) یانبر اصل مشارکت سود و ز یمبنگذاری یهسرما یهاسهامداران و دارندگان حساب ینرابطه ب ،یاسالم یهابانک
 یهاحساب سود یمتقس یاو  یگذاراز سپرده یان،اصل مشارکت سود و ز یسمدر نظر گرفته شده است. کاربرد مکان

 ی،و ال دهان یم)آرچر، کر شودیسهام در نظر گرفته م گذارییهدر سرما اییوهکه به عنوان ش شودیشروع م گذاری،یهسرما
که رخ  یانیهر ضرر و ز شودیکرده و از آنها خواسته م یمسود را با بانک تقس گذاری،یهسرما یها(. دارندگان حساب19985

 .یرندرا در نظر بگ دهدیم
الت یتسه ویژگی اصلیشود. یمشخص م قرارداد یابتدا سود در عمدتاً یاالت مبادلهیدر تسهبنابراین روشن است که 

باشد. سود این یالت میتسه یدر هنگام انعقاد قرارداد و در زمان اعطا یزان سود قطعیمشخص نبودن م، یمشارکت
و مشخص  یت به طور قطعیو سرانجام پس از نقل و انتقال مالک ا عمل موضوع قراردادیر پس از اتمام کاتسهیالت بایستی 

 نیاش یافزا شود.یم یریگاندازه یاالت مبادلهیتسهبه  (PLS) یالت مشارکتیتسهنسبت  لهیبه وس رین متغیا ابد.یو تحقق 
شود که هر چه یکه وجود دارد فرض م یاتی، طبق ادبدهدینشان م PLS سمیمکان بر اساس را هاییداراش یافزانسبت، 

 كه نشان دادند (1380) یو بهمن یسالم شود.یشتر میب شانیسودآورشتر استفاده کنند، یب یالت مشارکتیها از تسهبانک

                                                                                                                                                                             
1 Profit and Loss Sharing (PLS) 
2 Khan and Mirakhor, 1989 
3 Ebrahim and Safadi, 1995 
4 Iqbal, 1997 
5 Archer, Karim, & Al-Deehani, 1998 
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 و موجب یگذارهیسرما یهاطرح در یواقع مشاركت از هانکنگه داشته شدن با الت موجب دوریتسه یبرا ثابت سود نییتع
 :دشومی محاسبه یرز شکل به ASTRر یشود. متغیها منکبا ییكارا كاهش

(PLS) تسهیالت مشارکتی
ایمبادله تسهیالت 

  

هرچه  داشته باشد؛ یمعنادار رابطه یگذارهیسرما یهاسپرده یبازدهبا  هاییساختار دارا رود کهیانتظار م ینبنابرا
 ابد.ییش میافزا یگذارهیسرما یهاسپرده یبازده ،ابدیش یافزا ASTRرها یمتغ

 ((IDG دارمدت یگذارهیسرما یهاسپرده رشدنرخ  -3
 باشد:یر میبه صورت ز یز منابع پولیبدون ربا، تجه یات بانکیقانون عمل 3طبق ماده 

 انداز(و پس ی)جار الحسنهقرض یهاهسپرد -الف
 دارمدت یارذگهیسرما یهاهسپرد – ب

به شرط  هباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاریل مینها وکآدار که بانک در بکار گرفتن مدت یارذگهیسرما یهاهسپرد
رد. یگیگذار تعلق مقرارداد منعقده و مدت و مبلغ سپرده سود به سپرده بر اساسو  ردیگیقرار م استفادهمورد و...  کیتمل

ات مذکور یند و منافع حاصل از عملیمه نمایا بیدار را تعهد مدت یگذارهیسرما یهاتوانند اصل سپردهیها مبانکن، یبنابرا
ن صاحبان یها و حق وکالت، بنهیت سهم منابع بانک پس از کسر هزیرا طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعا

منظور از رشد،  .دنباشیمدت و بلندمدت مدار به دو صورت کوتاهمدت یگذارهیسرما یهاسپرده .کنندیم میسپرده تقس
 باشد. در و رقابت بهتر تریقو یاز قدرت بازار یاباالتر ممکن است نشانه IDGدر واقع، است.  یگذارش مبلغ سپردهیافزا

 یهاپروژه در یگذارهیو سرما سکیبه ر دنیتنوع بخشبه منظور  خود یهاییحجم دارا شیبه افزا بانک قادر ط،یشرا نیا
 .باشدیم یمثبت در بازده تأثیر یالقا و سودآور

 یگذارهیسرما یهاسپرده یو بازده کالن و یمال یهاریمتغ 2.3
 (DEPINT)دار مدت یگذارهیسرما یهاالحساب سپردهیسود علنرخ  -1

ت کنند که به صورت ید از آن تبعیها باو بانک شودیاعالم م یبه طور رسم یاست که از طرف بانک مرکز ینرخ
 یبپردازند. در صورت یبه مشتر التفاوتمابهرا حساب کنند و  یان دوره سود واقعید در پایها باباشد. بانکیالحساب میعل

 به دست یاگر سود کمتر و بپردازد یآورد موظف است آن را به مشتر به دستاز سود اعالم شده  شیب یکه بانک سود
ن نرخ باالتر یان اثر دارد، هرچه ایزه مشتریانگ یسود رو ن نرخیکند. همچنیگذار صلح مآورده باشد بانک به نفع سپرده

 آورند.یرا به بانک م یشتریباشد افراد سپرده ب
 (ROA) ییبازده دارا -2

 به هاییدارا زدهبا شاخص. دهدیثابت نشان م عملکرد کی جادیبه منظور ا ت بانک رایظرف و یسودآور ROA ریمتغ
 کل به م سودیق تقسیطر که از یدآمی رشما به بانک یدآوروـسن ازـمی نجشـس جهت مالی ینسبتهااز  یکی انعنو
 قعدر وا. ستا بانک یهایگذارمحل سرمایهاز  هشد کسب یمدهادرآ نسبت هکنندنبیاو  شودیمحاسبه م بانک هایییدارا

نشان  نیهمچن ؛(2002، 1)هاسون باشدی، مستداده ا منجاا بانک که هایییارگذسرمایه ،رالد کــی رــهاز ی ــیدارا زدهبا
ر، ی)بشست ا دسو تولید یابر یارسرمایهگذ نوعی و بانک است یو واقع یاز منابع مال استفاده یبرا تیریمد ییدهنده توانا

 ریمد تیبودن و کفا دیمف یکل است، چگونگ یهاییبه دارا اتیمال ها که نسبت سود قبل ازییرو بازده دارا نیاز ا .(2003
ن یت بانک بهتر است. بنابرایوضع ن شاخص باالتر باشد،یدهد هرچه ایکل بانک را نشان م یهاییدارا از بانک در استفاده

 دهد.ش یرا افزا یگذارهیسرما یهاسپرده یبازده، ییش بازده داراین است که افزایانتظار بر ا
 

                                                                                                                                                                             
1 Hassoune, 2002 
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 (HHI)رشمن یه ندال ویشاخص هرف -3
 یانحصار یدهد. تمرکز باال به معنایرا نشان ماز رقابت و تمرکز بازار  یاریمع (HHI)رشمن یه ندال ویشاخص هرف

شده  یرقابت یهازهین رفتن انگی، باعث از بیط انحصاریاست. وجود شرا یاقتصاد یهااز بنگاه یبازار در دست معدود بودن
ن یا (.2007 و همکاران، 1زی؛ جمن1998)حنان،  ن خواهد رفتیمنابع به کار گرفته شده از ب ییو کارا یاثربخشجه یو در نت

است که در آن  یتیها وضعتمرکز منابع بانک یدر نظام بانک اجرا استز قابل یها نهمچون بانک یمال یبازارها یشاخص برا
تمرکز  گریان دیشود و به بین صنعت کنترل میا بزرگ فعال در ایشرو و یپ یهااز بانک یله تعداد کمیبه وس یصنعت بانکدار

 موجود است. یهان بانکیدر ب یع سهم بازار بانکیانگر توزیب یصنعت بانک
 شود:یم یبندمیر محاسبه و تقسیبه صورت به صورت ز HHIشاخص  یها بر مبنا، بازارکایآمر تجارت فدرال ونیسیکم بر اساس

N

j

i

HHI S


 2

1

  

تعداد  Nبازار بانک و  مربع سهم jS2 کند. در رابطه باالیصنعت استفاده م یهان شاخص از اطالعات تمام بنگاهیا
 ا بازار است.یموجود در صنعت  یهابانک

 باشد.یمتمرکز مریباشد، بازار غ HHI <1000اگر -
 شود.یباشد، بازار با تمرکز متوسط در نظر گرفته م HHI 1000 > <1800اگر  -
 باشد.یار متمرکز میباشد، بازار بسHHI  >1800اگر  -

 شود. یارگذهیسپرده سرما یبازدهها باعث کاهش اد بانکین است که تمرکز زیا ن انتظار بریبنابرا

 (SIZEاندازه بانک ) -4
از  یناش یهاتواند از صرفهیشتر میرد که هرچه بانک بزرگتر باشد، بیگیل صورت مین دلیسنجش اندازه بانک به ا

اندازه بانک در واقع  گری. به عبارت د(20092، اللمار) دیز کسب نماین یشتریاس در معامالت خود استفاده کند و سود بیمق
شود و به دنبال آن یش اندازه و اعتبار بانک میبانک باعث افزا یهاییش دارایافزا که ی، به طوراستبانک  ییهمان دارا
 یها بزرگتر باشد دسترسن است که هرچه بانکیا ن انتظار برید. بنابراگردیبانک م یرو سودآو ییش بازده دارایسبب افزا

 3مانند هجستاد یقاتیدر تحقابد. ییش میافزا یارگذهیسپرده سرما یبازدهجه یشود و در نتیشتر میالت بیبه وام و تسه
اس بزرگتر یبا مق یهابانک یافتند که دسترسیشده است. آنها در پرداخته یاس بانک بر سودآوریمق تأثیر ی( به بررس1977)

. مثبت داشته باشد تأثیر یتواند بر سودآوریستند( میاس کوچک نیبا مق یها)که در دسترس بانک ییدارا یبه بازارها
 یخصوص یهانکبه مراتب كمتر از با یدولت یهانکبا ییكارا یهاشاخص ند کهنشان دادز ین (1390دلخواه و همکاران )

 یهادر بانک هانهیجامع هز تیریعوامل، مد نیاز ا یکیبوده و  یدولت یهاشتر از بانکیب یخصوص یهاانکب یسودآور و است
 یهانکبا یاقتصاد یید كه كاراندهینشان م (1387) و همکارانش ینیزاده بحرنیاست. حس ینسبت به دولت یخصوص
ن پژوهش ی. در اها استنکن بایدر ا یفن ییزان كارایآن باال بودن م یاست و علت اصل یدولت یهانکاز باشتر یب یخصوص

 (.2013س، ینا و لیشده است )ار یریگاندازه ییکل دارا تمیتوسط لگاربانک  اندازه
 AGE) ) سن بانک -5

ن است یکند. انتظار بر ایدر بانک کمک م یگذارهیگذاران به منظور سرماز همانند اندازه بانک به سپردهیسن بانک ن
 یهات سپردهیرینه مدیخود در زم یتیرینوپا با توجه به تجربه مد یهانسبت به بانک یعملکرد بهتر یمیقد یهابانک
 داشته باشند. یگذارهیسرما

                                                                                                                                                                             
1 Jimenze, 2003 
2 Ramlall, 2009 
3 Heggestad, 1977 
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 (GGDP) ید ناخالص داخلیتول -۶
 یهادارندگان حساب یبازده زابرونعامل  کیبه عنوان تواند یاقتصاد کالن م طیمح ایآ نکهیا یبه منظور بررس

 یاقتصاد طیبهبود شران است که یبر ا انتظار شود.یاستفاده م یرشد اقتصادر یاز متغ دهد قرار تأثیررا تحت  یگذارهیسرما
در دوران رونق  هاکه بانک یزمان حال، نی. با ابخشدیبود مدرآمد و سود بانک را به یگذارهیسرما یهافرصت شیو افزا

 یگذارهیسرما یهاسپرده یو بازده یاقتصاد رشد نیب یرابطه منفرند، ممکن است یگیدست کم م سک رایر یاقتصاد
کاهش ق یرا از طر یتررفتار محتاط شوند ویز میگرسکیرها بانک ،یاقتصاد رکوددوران  ن در طولیهمچن .مشاهده شود

 یدر بازده مثبت تأثیرتواند یم ید ناخالص داخلیتول توان انتظار داشت که رشدیم نیبنابراکنند. یاعتبار اتخاذ م تأمین
 بانک داشته باشد. گذاریسرمایهسپرده 

 (INFنرخ تورم ) -7
 شیافزا یبه معن عموماًتورم  باشد.یار مهم میبس یگذارهیسرما یهاسپرده یبازده یشاخص تورم به منظور بررس

 یهاسپرده یش نرخ تورم، بازدهین است که افزایانتظار بر اشود. یها در نظر گرفته ممتیق یسطح عموم رمتناسبیغ
 دهد.را کاهش  یگذارهیسرما

 یگذارهیسرما یهاسپرده یو بازده یتیحاکم یرهایمتغ 3.3
 (BDS) مدیرههیئت -1

 یر تعداد اعضاینجا از متغیدر ا ،ندهسترگذار یتأث یگذارهیسپرده سرما یبازدهز بر ین یتیحاکم یرهایمتغاز  یبرخ
ن است که یا ن انتظار بریبنابرا .استگذار ثرابانک  سکیعملکرد و رر ب مدیرههیئتاندازه استفاده شده است.  مدیرههیئت

تر یانحصار دارد و هر چه تعداد کمتر و یارگذهیسپرده سرما یبر بازده یاثر مثبت ،تر باشدبزرگتر و مستقل مدیرههیئت چه هر
 دارد. یاثر منف ،تر باشدا وابستهی

 و بحث جینتا 4
عوامل مؤثر بر  یمدل برآورد .دیتا( استپانل ) تابلویی یهاداده وتحلیلیهتجز بر اساساین تحقیق،  یتجرب یشناسروش
 شود:یان میر بیه به صورت زیمدل پا .دهدیران را نشان میا یهابانک در یگذارهیسپرده سرما یبازده

it i it it it itRIAH RV GV FMV U       1 2 3   (1)  

ه، ی)نسبت سرما یریپذسکیر یرهایمتغ itRV، یگذارهیسرما یهاسپرده یدهنده بازدهنشان itRIAH( 1در معادله )

و  یمال یرهایمتغ itFMV( و مدیرههیئت) یتیر حاکمیمتغ itGV(، ییا ساختار دارایب یو ترک یگذارهیرشد سپرده سرما
. ، تورم و نرخ بهره( استید ناخالص داخلیشمن، تولیندال هری، اندازه بانک، سن بانک، شاخص هرفییکالن )بازده دارا

 :است ریبه صورت ز 1افته معادله یم یباشد. شکل تعمیم یونیمعادله رگرس یخطا وجز itUن یهمچن

it i it it it it it it

t t t t t it

RIAH CAP IDG BDS ROA SIZE AGE

ASTR HHID GDPG INF DEPINT U

      

    

       

    

1 2 3 4 5 6

7 8 9 11 12  (2)  

,نشان دهنده بانک ) i( نماد 2در معادله ) ,...,i 1 2 ,) ساالنه یبازه زمان دهندهنشان t ( و32 , t 1385 . است (1399
 ارائه شده است. 5و  4، 3 مدل در جداول یبرآورد تجرب و 2 در جدولرها یمتغ یفیمربوط به آمار توص پژوهش جینتا
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 یفیآمار توص 1.4
ن یانگیل مشخص است میکه در جدول ذ گونههمانرها آورده شده است. یمتغ یمربوط به تمام یفیتوص یآمارها 2در جدول 

ن یبه ا یکند. استدالل ویه میتوص ر رایمد 8و  7 نیب تعداد( 1993) 1جنسن نفر است. 5حدوداً ( BDS) مدیرههیئت
ن یانگیمخود را به صورت مؤثر انجام دهند.  یران، افراد بتوانند کارهاین مدیصورت است که در زمان اختالف نظر در ب

پرداخت  ییاز توانا ییک سطح نسبتاً باالین نسبت نشان دهنده یباشد. ایدرصد م 1۶/11برابر  (CAP) هینسبت سرما
 یالت مشارکتیاز نسبت تسه است عبارتکه ن نسبت یا است.درصد  58/54برابر با  ASTRن یانگیم باشد.یها مبانک یبده

 یعنیپرداخت شده است.  یالت مشارکتیبرابر تسه 2 حدوداً یاالت مبادلهیتسهکه دهد ینشان م یاالت مبادلهیبه تسه
 یهاتیدر فعالبر بازده ثابت  یمبتن یمال تأمین شتر ازیب یرانیا یهابانکواقع  درشتر بوده و یب یاالت مبادلهینکه سهم تسهیا

برابر با  ROAا ی یین بازده دارایانگیدارد. م PLS بر یمبتن یمال تأمیننسبت به  یکمترسک یر کهکنند یاستفاده مخود 
باشد. یم 2/4۶با  برابر HHIDن یانگیم. است یدر شبکه بانک یسودآور یهااز نسبت یکین نسبت یدرصد است. ا 24/1

سال  30ک یران نزدیها در ابانکسن  نیانگین میباشد. همچنیران میرمتمرکز در ایغ یدهنده بانکدارن عدد نشانیا
که نسبت  ها استکل بانک یو برا 85-93 طول درصد در 42/9۶ا ب برابر یگذارهیرشد سپرده سرماگر یباشد. از طرف دیم

 باشد.یم ییار باالیبس

 2جدول 
 قیتحق یرهایمتغ یفیآمار توص

 ممینیم ممیماکز اریانحراف مع انهیم نیانگیم ریمتغ
RIAH 34/12- 78/12- 05/4 0 07/23- 
CAP 1۶/11 ۶7/۶ 1۶/11 52/۶3 33/1 
IDG 42/9۶ 3/32 57/3۶7 42/434۶ 0۶/97- 
BDS 71/4 5 19/1 8 3 
ROA 24/1 94/0 4/1 4۶/۶ 51/3- 

SIZE 08/5 08/5 55/0 12/۶ 57/3 
AGE ۶1/29 13 ۶4/31 108 0 

HHID 2/4۶ 58/47 ۶8/3 ۶4/49 28/39 
ASTR 58/54 28/۶5 77/17 ۶8/73 78/29 
GGDP 17/2 3 2۶/4 ۶/۶ 8/۶- 

INF 14/20 4/18 5۶/8 7/34 8/10 
DEPINT ۶1/18 19 08/2 22 1۶ 

 قیمنبع: محاسبات تحق

 نیج تخمینتا 2.4
 یمر و بروش پاگان جهت معناداریل Fمتعارف  یهاافت مناسب با استفاده از آزمونیانتخاب ره یهادر ادامه ابتدا آزمون

 .ق انجام خواهد شدیهاسمن مدل تحق یاثرات تصادف یاثرات ثابت و آزمون معنادار
 

                                                                                                                                                                             
1 Jensen (1993) 
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 3 جدول
 مناسب افتیره انتخاب یهاآزمون جینتا

 قیتحق محاسبات مأخذ:

مقاطع معنادارند.  یباشد. لذا اثرات انفرادیمر و بروش و پاگان معنادار میآزمون ل Fآمده، آماره  به دستج یه نتایبر پا
ن آزمون در جدول شماره یج ایشود. نتایاز آزمون هاسمن استفاده م یاثرات ثابت و تصادف یهان مدلیحال جهت انتخاب ب

 ( گزارش شده است.4)

 4 جدول
 یمدل اثرات ثابت و تصادف نیجهت انتخاب ب هاسمنآزمون  جینتا

 قیمدل تحق آزمون عنوان
 ۶5/74 هاسمن آماره

(000/0) 
 قیتحق محاسبات مأخذ:

رد  یبودن اثرات تصادف یبر تصادف ین آزمون مبنیک درصد معنادار و لذا فرض صفر ایآماره آزمون هاسمن در سطح 
ج برآورد مدل با استفاده از روش ینتا 5روش اثرات ثابت برآورد خواهد شد. در جدول  بر اساسب مدل ین ترتیباشد. بدیم

 اثرات ثابت گزارش شده است.

 قیمدل تحق آزمون عنوان
 08/12 مریل F آماره

(00/0) 
 52/24 پاگان بروش آماره

(00/0) 
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 5 جدول
 قیتحق مدلحاصل از برآورد  جینتا

 ب مدلیضرا ریمتغ نام

( )RIAH 1 52/0 
(03/0) 

 یریپذسکیر یرهایمتغ

CAP 
10/0 

(00/0) 

ASTR 
05/0- 

(07/0) 

IDG 
001/0- 

(01/0) 

 و کالن یمال یرهایمتغ

DEPINT 
77/0 

(00/0) 

ROA 
۶9/0 

(01/0) 

HHID 
14/0- 

(00/0) 

SIZE 
73/2- 

(00/0) 

AGE 
02/0- 

(07/0) 

𝐺𝐺𝐷𝑃 
13/0- 

(02/0) 

INF 
21/0 

(00/0) 

 BDS یتیر حاکمیمتغ
15/0 

(53/0) 

 (Fکل مدل )آماره  یآزمون معنادار
12/14 

(00/0) 
 قیتحق محاسبات مأخذ:

 دهد.یب را نشان میضرا ی* اعداد داخل پرانتز درجه معنادار

 دارامعندرصد  5در سطح ی مثبت و نظر آماراز  RIAHمتغیر  شود مقدار باوقفهمشاهده می 5که در جدول  گونههمان
 دارد. یبستگ آن ارزش گذشتهبه  RIAH فعلی است که ارزش یمعن دانب یناباشد. می

توانایی . درصد معنادار و عالمت آن مثبت است 1سطح در  پذیریریسک به عنوان شاخص CAP نسبت سرمایهمتغیر 
 هایینسبت حقوق صاحبان سهام به دارا شیفزاا شود.می گذاریسرمایههای عملکرد سپرده یشمنجر به افزا پرداخت بدهی

منجر  ریمتغ نیا شیاست، به طوری که افزا رانیهای تجاری ابانک گذاریهای سرمایهبازدهی سپردهبر  یمیثار مستقآدارای 
 .گرددیهای تجاری مبانک گذاریهای سرمایهبازدهی سپرده شیبه افزا

بنابراین هرچه سهم تسهیالت مشارکتی  درصد معنادار است. 10منفی و در سطح  ASTR ها متغیردر طرف دارایی
ای نسبت به تسهیالت شود به عبارت دیگر هر چه تسهیالت مبادلهکمتر میگذاری شود، بازدهی سپرده سرمایهبیشتر می

تواند اطالعات نامتقارن، عدم مشارکت واقعی در نظام بانکداری شود که علت آن میشود بازدهی بیشتر میمشارکتی بیشتر می
د که هرچه تسهیالت مشارکتی به دههای نظارتی و... باشد. بنابراین این اثر معکوس شده است و نشان میایران، هزینه

 به سمت کالًها شود. در نتیجه این تصور که بانکگذاری کمتر میسپرده سپرده شود بازدهیای بیشتر میتسهیالت مبادله
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شود؛ بلکه نتایج دال بر این نکته است که هر چه گذاری افزایش یابد تائید نمیمشارکتی بروند تا بازدهی سپرده سرمایه
تواند به این دلیل شود. علت این نتیجه میگذاری بیشتر میهای سرمایهشود بازدهی سپردهای بیشتر میمبادله تسهیالت

و از لحاظ حسابداری و  ستهای بـانکی سـازگارتر اای با ماهیت فعالیتتـسهیالت اعطایی در قالب عقود مبادله باشد که
توان آنها را اجرا نمود. در نتیجه و به راحتی میتر بوده ی متداول( مناسبسازوکارهای بانکداری )به جهت شباهت به بانکدار

آبادی و بهاروندی، ها بیشتر تمایل دارند که از عقود با بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده استفاده کنند )احمدی حاجیبانک
1389.) 

با افزایش  دهدینشان منتیجه  یناباشد. دارای عالمت منفی و معنادار می IDGدار ی مدتگذاریهسپرده سرما رشد
گذاری؛ به عبارت دیگر های سرمایهگذاری، سود افزایش یافته ولی نه به اندازه افزایش سپردههای سرمایهمجموعه سپرده

 باشد.سرعت افزایش مخرج بیشتر از صورت می
در مثبت و  یگذارهیسپرده سرما یبازده بر DEPINTدار مدت یگذارهیسرما یهاالحساب سپردهیسود علنرخ اثر 
باشد یم یگذارهیسپرده سرما یدهباز مرتبط بهدار مدت یگذارهیسرما یهاسپردهرخ باشد. نیک درصد معنادار میسطح 

از  یکیسود دهد که نرخ یم نشان جهینت نیاشود. یشتر میب یگذارنرخ سپرده ،شودیشتر میها بهرچه بازده سپرده یعنی
 3و چاراپ، کیسو ؛20102و قاسم،  نلی؛ ز2009 1و،ینگ و لاچ) است یگذارهیسرما یهاسپرده یگذارمتیق یاصل عوامل
 (.2014 4؛ آنووار و همکاران،2011

 اثر یدآورور، سظامطابق انتدارد.  یگذارهیسرما یهاسپرده یدهبازبر  یدارامعنمثبت  تأثیر ROA یسودآور شاخص
 یجه بازدهیشوند در نتیت میریسودآورتر به طور معمول بهتر مد یهادارد، بانک یگذارهیسپرده سرما یبر بازده یمثبت

 ابد.ییش میافزا یگذارهیسرما یهاسپرده
 یهاسپرده یبازده یبر رو یو معنادار یمنف تأثیر کند،یم یریگاندازه که درجه تمرکز بانک را HHID یرمتغ

 یدهکاهش باز و لذا کاهش رقابت یبه معننک، تمرکز بادرجه  در شیافزاکه  ددهینشان من مسئله یدارد. ا یگذارهیسرما
ن یشود که باعث از بیش انحصار و فساد میها باعث کاهش رقابت، افزااد بانکیرا تمرکز زیز .باشدیم یگذارهیسپرده سرما

توان ین مین خواهد رفت. بنابرایمنابع به کار گرفته شده از ب ییو کارا یاثربخشن یاشود بنابریم یرقابت یهازهیرفتن انگ
 ابد.ییکاهش م یگذارهیسپرده سرما یجه گرفت که بازدهینت

که  دهدینشان م ن مسئلهیدارد. ا یگذارهیسرما یهاسپرده یبازده یبر رو یو معنادار یمنف تأثیر SIZE ریمتغ
ن به یکه ا .دهندیم بزرگ ارائه یهابانک نسبت به یگذارهیسرما یهادارندگان حساب به یبهتر یدهباز کوچک یهابانک

 باشد.یمازاد م یهانهیت بهتر وجوه و کاهش هزیریها، مدنهیل کنترل هزیدل
توان ین میدارد. بنابرا یگذارهیسرما یهاسپرده یبازده یبر رو یو معنادار یمنف تأثیر SIZEز همانند ین AGE ریمتغ

 ستند.ین جوان یهابانک با سهیبه ارائه بازده باالتر در مقا قادر یمیقد یهابانک جه گرفت کهینت
جه باعث رونق یشود در نتیاد میز GDPدهد که هرچه یمن موضوع نشان ی. ااست داراو معن یمنف GDP ریب متغیضر

 ،ل آن به سودیجذب سپرده و تبد یل ناکارآمدیبه دل یول شودیم یگذارهیش سپرده سرماین باعث افزایکه اشتر شده یب
 یگذارهیسرما یهاسپرده یدهباز، یاقتصاد طیشرا بهبودگر یا به عبارت دیشود یصورت کسر به اندازه مخرج کسر بزرگ نم

ش یبا افزاجه گرفت، که یتوان نتیم یبه لحاظ تئور گرید . به بیاندهدیکاهش م هابانک یکاهش سودآورل یبه دل را
 رشد ،هادر بانک یگذارن بخش و کاهش سپردهیمردم به ا یهار شدن سپردهید و سرازیمردم در بخش تول یگذارهیسرما

 ابد.ییم کاهش یگذارهیسپرده سرما یش و بازدهیافزا یاقتصاد

                                                                                                                                                                             
1 Chong & Liu, 2009 
2 Zainol & Kassim, 2010 
3 Cevik & Charap, 2011 
4 Anuar et al., 2014 



   
 

1۶ 

ابد، یش یهرگاه تورم افزا .دارد یگذارهیسرماسپرده  یدهبازبر  یمثبت و معنادار تأثیر( INF) تورمر یمتغ ت،یدر نها
 .گیردیم ینگیتالش به قبض حجم نقد یش نرخ سود بانکیبازار پول با افزا گذاریاستسمقام 

باشد. به یر معنادار نمین متغیشود که ایمشاهده م مدیرههیئت یتعداد اعضا یعنی یتیحاکمر یب متغیضر با توجه به
ن یا .ندارد یگذارهیسرما یهاسپرده یبازده یبر رو یمعنادار تأثیرو  هدبونRIAH  کنندهیینتع ریمتغ نیاگر یعبارت د

 کنندهیینتع یاسالم یهادر بانک مدیرههیئت یب و تعداد اعضاینکه ترکیبر ا ی( مبن2013) 1جه با کار ماگالهائز و ال سدینت
 ز مطابقت دارد.یباشد نینم یگذارهیسرما یهاسپرده یبازده

 یریگجهیخالصه و نت 5
پذیری، ترکیب سایر از جمله نوع بانک )دولتی یا خصوصی(، درجه ریسکمختلف  یایاز زوا توانیرا م یصالح ساختار بانکا

بازده  یاز منظر ارتقا صرفاًاصالح  این شد یمقاله سع ینقرار داد. در ا یمورد بررسها از جمله مسکن، طال، ارز و ...دارایی
کالن و  یسکی،ر یرهایمتغ یندر ابتدا ارتباط ببود  یازمنظور ن ینا ی. برایردمورد توجه قرار گ گذارییهسرما یهاسپرده

 یهابانک از بانک 32شامل  یان منظور نمونهیا یبرا شود. یبررس گذارییهسرما یهاسپرده یبا بازده یتیو حاکم یمال
 آمد: به دستدر سه دسته  ذیلج یقرار گرفت و نتا یمورد بررس 1385-1399 یدوره زمان یران طیا

ن یندارد. ا یگذارهیسرما یهاسپرده یبر بازده یمعنادار تأثیر رهیمدئتیه یتعداد اعضا یعنی یتیحاکمر یمتغ -1
 کنندهیینتع یاسالم یهادر بانک مدیرههیئت یب و تعداد اعضاینکه ترکیبر ا ی( مبن2013جه با کار ماگالهائز و ال سد )ینت

 ز مطابقت دارد.یباشد نینم یگذارهیسرما یهاسپرده یبازده
 تأثیر یی، نرخ تورم و بازده دارادارمدت یگذارهیسرما یهاالحساب سپردهیسود علنرخ ه، ینسبت سرما یرهایمتغ -2

 دارد. یگذارهیسرما یهاسپرده یبر بازده یمثبت و معنادار
وجود  یمثبت و معنادار یرابطه یگذارهیسرما یهاسپرده یبازدهه و ین نسبت سرمایشود بیکه مشاهده م طورهمان

 ردهمچنین  ند.دار نیز یرـبهت یگذارهیسپرده سرما یبازده ،در کشورباالتر  سرمایه با ییهابانکدهد یدارد که نشان م
 جذب در کشور ینکبا سيستمتوان گفت یرد، میقرار بگ یباالتر حسط در ساب سپردههاـالحیلود عـس رخـن هـک یتورـص

را  یگذارهیسرما یهاسپرده یسپرده، بازده یجه حجم باالیموفق عمل کرده است و در نت ینکبا منابع تجهيز و هاسپرده
توان میشوند، یت میریبه طور معمول بهتر مدو با بازدهی دارایی باالتر سودآور  یهااز آنجا که بانک ش خواهد داد.یافزا

ها ن بانکیشود. همچنیوام م یبه تقاضا ییبه منظور پاسخگو ش جذب سپردهیباعث افزا مناسبت یریمدنتیجه گرفت که 
 یشتریب یشوند سودآوریت میریکه در کشور بهتر مد ییهاآورند. لذا بانکیخود سود به دست م یدهتسهیالتات یبا عمل

 ابد.ییش میافزا یگذارهیسرما یهاسپرده یها و به تبع بازدهییجه بازده دارایدر نت خواهند داشت و
نرخ رشد  ،ینرخ رشد اقتصاد (، سن بانک، اندازه بانک،رشمنیه ندال ویهرفدرجه تمرکز بازار ) یرهایمتغ -3

 دارد. یگذارهیسرما یهاسپرده یبر بازده یو معنادار یمنف تأثیر ییب دارایترکدار و گذاری مدتهای سرمایهسپرده
 ینکهبا توجه به ات. اس یمنف گذارییهسرماسپرده  یها و بازدهتمرکز بانک ینرابطه ب شودیکه مالحظه م طورهمان

 بر اساسها عمدتاً بانک ینها است و ابانک یناز سهم بازار متعلق به ا ییهستند، درصد باال یدولت یرانا یهابانک ینبزرگتر
 یگر. از طرف دشودیها مبانک ییبه عدم کارا منجر اییهرو ینو چن کنندیشده عمل م یکتهد یطو شرا یرانمد یماتتصم

منابع  یصموجب انحراف در تخص یاز اقتصاد دولت یناش ییجوفساد و رانت مناسب است و ییافاقد کار یاقتصاد دولت
 یهاهیزرفتن انگ ینث از بکه باع شودیانحصار و فساد م یشها باعث کاهش رقابت، افزابانک یادتمرکز ز ین. بنابراشودیم

 خواهد رفت. ینمنابع به کار گرفته شده از ب ییو کارا یاثربخش ین. بنابراشودیم یرقابت
دارد. در حال حاضر  یگذارهیسرما یهاسپرده یبر بازده یو معنادار یمنف تأثیراندازه بانک سن و  از سوی دیگر،

تواند به ین میکوچکتر دارند که اجدیدتر و  یهانسبت به بانک یشتریب یناکارآمد عموماً، یبزرگ دولتقدیمی و  یهابانک

                                                                                                                                                                             
1 Magalh~aes & Al-Saad, 2013 
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ج نشان ین نتایکوچک باشد. بنابراجدید و  یهامازاد در بانک یهانهیت بهتر وجوه و کاهش هزیریها، مدنهیکنترل هزل یدل
ها با اتالف کنند بلکه اندازه بزرگتر بانکیاس استفاده نمیاز مق یناش یهانه تنها از صرفه یرانیا یدولت یهادهد که بانکیم

ر شدن ید و سرازیمردم در بخش تول یگذارهیش سرمایه با افزاان توجه است کیشاهمراه است.  یآورمنابع و کاهش سود
 بانک کاهش یش و بازدهیافزا یکشور، رشد اقتصاد یهادر بانک یگذارن بخش و کاهش سپردهیمردم به ا یهاسپرده

 ابد.ییم
بانک  یریپذیسکو ر یاخالق ناظر به دو مسئله خطر گذاریهای سرمایهنتیجه دیگر آن است که رفتار صاحبان حساب

عالوه  شود که نسبت به جذب سرمایه اقدام کند.گذاری، بانک تشویق میهای سرمایهبا توجه به جذاب بودن سپردهاست. 
 .بانکی دارند هایریسک وی مال تأمین هاییاستراتژ در مورد یمحدود گذاری اطالعاتهای سرمایهصاحبان حساب ین،ا بر

شود. بنابراین ها میبانککم  دهیبازاز  آنهاگذاری منجر به امتناع های سرمایهی صاحبان حسابسود شخص یزهانگلذا 
های باالیی را پیشنهاد رخهای خود، بایستی نگذاری سپردهها به منظور جلوگیری از خروج سرمایه و به منظور قیمتبانک

 دهند.
های مشارکتی، با تمرکز بر دارایی ییب دارایترکمشاهده شد که نتایج تحقیق،  ترینمهمبه عنوان یکی از افزون بر این 

شتر استفاده یب یاها در کشور از عقود مبادلهدر حال حاضر بانک ارد.د گذارییهسرما یهاسپرده یبازدهبر  یمنف تأثیر
 ینکبـا یهاتیت فعالیبا ماه یادر قالب عقود مبادله ییالت اعطایتـسه ل باشد کهین دلیتواند به ایمن یکنند که ایم

و به است  ترمتداول( مناسب ی)به جهت شباهت به بانکدار یبانکدار یو سازوکارها یو از لحاظ حسابدار ستسـازگارتر ا
. در مشارکتی از ریسک کمتری برخوردار هستندنسبت به عقود  یاعقود مبادلهن یتوان آنها را اجرا نمود. همچنیم یراحت

در  یدقتصاا يطاشر تغيير و ستا مطمئنآن  دسوو  سرمايه صلا ختداپرزبااز  د،خو دسو تعيين با نکبا یاعقود مبادله
در عقود ن یهمچنست. ا نکبا یابر سکير قلاحد یروش دارا نیاحقيقت  در ،رساندینم ییبسآ نکبا به تیآ یهانماز

 تغيير ،یتكرمشا دعقودر  ،مقابل وجود دارد. در کمتر ن، مشکل اطالعات نامتقارنیبه علت وجود نرخ سود مع یامبادله
بدون  ینظام بانکدار یهاگر از مشکلید یکیست. ااد یز نهاآ سکير و دشومی نهاآ یهزدبادر  ننوسا باعث یدقتصاا يطاشر
ن مسئله به طور عمده به علت وجود عدم تقارن یاست. ا یمشارکت ودح عقیصح یها به اجرال بانکیران عدم تمایا یربا

 یر در بازپرداخت برایو تأخ یمخاطرات اخالق سکیر ،ین در عقود مشارکتیهمچنن نوع از قراردادهاست. یاطالعات در ا
 داد.کاهش  آن را هابانک شینظارت و پا توان بایمالبته  وجود دارد که هابانک

ی هاطرح یهایچیدگیپشود، مالی از طریق قراردادهای مشارکتی انجام می تأمینکشورهایی که  دردهد شواهد نشان می
یم، و ابراه یحمس اهر،د) شود یاخالق خطر انتخاب نامطلوب و ممکن است منجر به یاناصل مشارکت سود و ز مربوط به

 ،کرپ و ک)سوباشد همراه می مربوط به عدم تقارن اطالعات یبا مشکالت اخالق یاسالممالی  تأمین همچنین (.20151
 در به نظارت مؤثر قادریرا ز ،شوندیروبرو م وجوه خود یریتسوء مدبا خطر  یگذاریهسرما یها(. دارندگان حساب20112
 احمز ؛52013یل،؛ و20094 ایسر،؛ و20083 و اقبال، ونینگگر )ونیستند شده توسط بانک ن گرفتهی گذاریهسرما یماتتصم
 به منظور مشارکت در یرأاساساً حق  حق نظارت و یگذاریهسرما یهادارندگان حساب ین،ا (. عالوه بر20136یی، او داو س

 دکه از عملکر یستنیر پذامکان یگذاریهسرما یهادارندگان حساب یبرا ینا. بنابرندارندی را گذاریهسرما یریگیمتصم
)کمر و  مطلع شوند، شودیآنها محاسبه م یگذاریهسرما یکه نرخ بازده یایوهش یا اندکرده یگذاریهکه سرما ییهاییدارا

                                                                                                                                                                             
1 Daher, Masih, & Ibrahim, 2015 
2 Cevik & Charap, 2011 
3 Van Greuning & Iqbal, 2008 
4 Visser, 2009 
5 Weil, 2013 
6 Hamza & Saadaoui, 2013 



   
 

18 

به حفاظت  یازنلذا  دور کند. یاناصل مشارکت سود و ز را از یاسالم هایبانک تواندیمسائل م ینا همه(. 20151همکاران، 
 یبرا یقو یهایزهگذاران انگسپردهد. گرچه باید اذعان داشت که چنانچه دار ی وجودگذاریهحساب سرما حقوق دارندگان از

 )بک،یابد کاهش  یاخالقطر خ یهایو نگران یریپذیسکداشته باشند، ممکن است ر یکنترل و نظم دادن به بانک اسالم
 (.20153 و تورهان، اوزتورک ،یزلی، دآیسان ،20132 مروچه، و کانت

در  یگذارهیسرما یهاسپرده یگفت که بازدهچنین توان یم برآمده از تحقیق پیش رویج یتابا توجه به ندرنهایت 
 یهامربوط به صاحبان حساب یرهایمتغو بانک  یرفتار یرهایمؤثر بر آن شامل متغ یاصل عوامل ران با توجهیا یهابانک
 باشد.ینم PLS اصل بازتاب ،یگذارهیسرما

تر پرداخت به ابعاد بیشتر و جزئی قطعاًاست و متمرکز بوده  گذارییهسرما یهابازده سپرده یارتقا براین پژوهش صرفاً 
های دولتی و خصوصی در جامعه آماری، توجه به بندی بین بانکرو تفکیک و دستهباشد. از اینپذیر میاین مسئله امکان

ها و اثرات آن بر بازدهی پذیری بانکه به درجه ریسکها، توجهای بانکها و ترکیب سایر داراییگذاری بانکمحل سرمایه
 ها از جمله پیشنهادات برای تکمیل و توسعه این پژوهش در مطالعات و تحقیقات آتی است.سپرده

 جهت اصالح ساختار بانکی های سیاستیتوصیه ۶
برای اصالح ساختار بانکی با رویکرد های سیاستی ذیل را گذاری، توصیهیهسرما یهابازده سپردهبر  مؤثرهای مؤلفهبررسی 

 دهد:بهبود این بازده پیشنهاد می
به های خود، بیشتر بازبینی ترکیب داراییاصالح و با ها بهتر است بانک یفعل یطدر حال حاضر و با توجه به شرا -1

تسهیالت مشارکتی مستلزم داشتن  یریکارگبه شوند.با نرخ بازده ثابت سوق داده  یامبادله یالتسمت عقود و تسه
 شود.های نظارتی و فنی است که در حال حاضر کمتر در شبکه بانکی مالحظه میزیرساخت

 یهاییدارادر آن  باشند که نهیبه یمال تأمینساختار ک یبه دنبال در الگوی اصالح ساختاری خود  یستیها بابانک -2
 را به صورت یمرجعنرخ  یستیبا هاانکداشته باشد. ب یگذارهیسرما یهاسپرده یبر نرخ بازده یاثر مثبت PLS بر اصل یمبتن
و درجه  یگذارهیسرما یهاصاحبان حسابمورد انتظار  یزدهبا وتحلیلیهتجز قیاز طر دتوانیمنرخ  نید. انده ارائه یرقابت

 یهاتی، فعالییسک دارایرا بر اساس ر یمتنوع یگذارهیسرما یهاسپرده یستیها بابانک .جاد شودیآنها ا یاخالق زهیانگ
 ارائه دهند.صکوک  یبندشاخص ومدت انید بلندمدت و میسررس، یبخش
های های مربوط به صاحبان حسابدقت بیشتری داراییاصالح و بازبینی نظام مدیریتی خود، با ها بایستی با بانک -3

 یستمدر سمکمل عامل  یکعنوان  ید بهبا یگذاریهسرما یهاابدر واقع، صاحبان حسگذاری را مدیریت کنند. سرمایه
قرار  ی دخالت داده شوند.مال تأمین هاییاستراتژ های مدیریتی و تدویندر برنامه و در نظر گرفته شوند بانک یتیحاکم
 باعث کاهش یگذارسرمایه سپرده یجاد انجمنا یاو  مدیرههیئت یبه عنوان اعضا یگذاریهسرما یهاصاحبان حساب دادن

 یاراتکاهش اخترا به منظور نظم بازار  ی بایستیگذاریهسرما یها، صاحبان حسابهمزمان شود.می اطالعات نامتقارن
 کنند.می محافظت آنها از حقوقها که بانک حاصل شود یناناطمدهند تا  یشافزایران بانک مد

شود توصیه میند. دار نیز یرـبهتگذاری بازدهی سپرده سرمایه ،در کشورباالتر  سرمایه با ییبانکها آنجا کهاز  -4
 گردند. تریفیتباکبیشتر و سرمایه ها دارای بانکها به نحوی اصالح شود که ای بانکساختار سرمایه

کاهش ها باعث بانک یادرکز زت و تماس یمنف گذارییهسرماسپرده  یها و بازدهتمرکز بانک ینرابطه بنظر به اینکه  -5
پذیری و کاهش ی اصالح گردد که رقابتشکلها به گردد ساختار بانکشود، توصیه مییانحصار و فساد م یشرقابت، افزا

های بهبود بازده سپرده ،با نظارت مقام ناظر بازار پول تمرکز به نحو بهتری به انجام برسد. از این مجرا، تقویت رقابت همراه
 اخت.خواهد سیسر گذاری را مسرمایه

                                                                                                                                                                             
1 Kammer et al., 2015 
2 Beck, Kunt, & Merrouche, 2013 
3 Aysan, Disli, Ozturk, & Turhan, 2015 
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های مهم در اصالح ساختار بانکی با رویکرد مدیریت کارآمد منابع از دیگر شاخصهای ناشی از مقیاس و بهبود صرفه -۶
 گذاری است.های سرمایهارتقای بازده سپرده
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