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کنند کارايي حاصل از مديريت ياستدالل م ین صنعت بانکدارياز متخصص يبرخ: دهيچک

های ناشي از مقياس و ديدگاه اقتصادی مؤثرتر عالي و بهبود فنون در نظام بانکي، از کارايي

ترين روش تخصيص اعتبارات بايست سالمها، ميها ضمن کوشش در جذب سپردهبانک باشد.يم

صيص اعتبار رعايت اعتدال شايد بهترين شيوه تخهای مختلف اقتصادی را انتخاب نمايند. به بخش

 کشور يبر نظام بانک ها و عوامل تاثيرگذاردر سيستم بانکداری و در نظر گرفتن شرايط، وضعيت

در اين پژوهش ابتدا پس از جمع آوری اطالعات الزم، جدول ويژه آن طراحي و اطالعات  است.

توجه به موجوديت آمار  با 1931-1931ساله های بانکي، طي يک دوره هفتسپردهمربوط به انواع 

جذب  موفقمديريت  و ارقام در پايگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران منعکس شد.

باشد، تأثير مهمي در تنظيم صحيح ها ميمالي عالوه بر اينکه مهمترين رسالت بانکو  يپولمنابع 

مدت کشور بلندمدت و کوتاههای گردش پول و استقرار يک نظام پولي و اعتباری متناسب با برنامه

 دارد.

 

 ص اعتباريتخص، .مدل ب.ج.ا.ا، تجهيز منابعصنعت بانکداری،  ،یبانک مرکز :يديواژگان کل

 JEL :.H3 ,G2 ,E1 یبندطبقه

 مقدمه

 یاز وظايف بانک مرکز يبرخ. تأسيس گرديد 1993مرداد ماه  13در تاريخ  (ايران ياسالم یجمهور) .ج.ا.ا یبانک مرکز

رايج کشور، تنظيم مقررات  یفلز یهاکشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه يپول مل يو خارج يعبارتند از حفظ ارزش داخل

کشور،  یو اعتبار ي، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پوليو ريال یمربوط به معامالت ارز

به عنوان تنظيم  1911مصوب تير ماه  يو بانک يبه موجب قانون پولبانک  اين ....و یها و مؤسسات اعتبارنظارت بر بانک

است انجام وظيفه در اين حيطه وسيع، شبکه گسترده و  يباشد. بديهيکشور و بانکدار دولت م يو بانک يکننده نظام پول

از مخاطبان را ايجاب  يبا طيف وسيعارتباطات گسترده  یرارطلبد و برقيرا م يمختلف یاز روابط، وظايف و کارها یاپيچيده

آحاد مردم  يمستقيم در زندگ طور مستقيم و غيره و تصميمات مقامات اين بانک ب یکند. از آنجا که عملکرد بانک مرکزيم

، ينظارت بانک ييابد. هدف اصليها، ضرورت و اهميت مفعاليت يتعبير و تفسير صحيح و منطق ،دارد یثيرات انکارناپذيرأت

گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو سپرده یکاهش ريسک براو افزايش اعتماد به آن از طريق  يثبات نظام مالحفظ 
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ايمن و صحيح عمل نموده؛ در مقابله با  یابه شيوه یها و موسسات اعتبارآن است تا اطمينان يابد بانک ينظارت در پ

و  يپول یسياستها یبانک بر آن است که با اجرا يرسالت اصل .برخوردارند يخود، از سرمايه و ذخاير کاف یفرارو یهاريسک

تثبيت و  یهامختلف اعم از برنامه یهابرنامه یکشور را فراهم سازد و در اجرا یپيشرفت اقتصاد یشرايط مساعد برا یاعتبار

 .(ياطالع رسان، پايگاه ايران ياسالم یجمهور یباشد )بانک مرکز دولت پشتيبان  یتوسعه اقتصاد

 بيان مسأله

ن عوامل يگرفتن است که تمام ا يشيت بهتر خدمات در حال گسترش و پيفيو ارائه ک یفناور يجهان یصنعت بانکداردر 

اند. افزايش اد قرار گرفتهيگذاران و ...( مورد توجه زيان )سپردهها و تعامل با مشتربانک يو خارج يات داخليدر عمل

 یگذارسرمايه یهاک مورد استفاده قرار گيرد. همچنين سپردهيتواند به عنوان يک ابزار استراتژيم یديدار یهاسپرده

 ييک نقش به سزايتواند به عنوان يک ابزار استراتژيو استحکام باال م یانداز نيز به علت ماندگارمدت و بلندمدت و پسکوتاه

ها خواهد شد. در رض ثابت ماندن ساير شرايط موجب افزايش سپردهنيز با ف يافزايش تسهيالت اعطاي يايفا نمايد. از طرف

شتر به آن بانک يکنند بيشتر کار کرده و منابع خود را بياعطا م یکه به آنها تسهيالت بيشتر يها و شعبواقع افراد با بانک

رگذار همانند ين ارتباطات تاثت و توان خود را با در نظر گرفتياست که فعال یت بانک الزم و ضروريريمدکنند. يمنتقل م

ها و ، در جهت افزايش رشد سپردهييو تسهيالت اعطا يبانک یهاروابط ميان سپرده يوجود ارتباطات مؤثر در نقش آفرين

ها ضمن بانکخاص خود است.  یهاوه و روشيازمند اتخاذ شي، نيبانک یهاجذب سپردهقرار دهد.  یمتعاقب آن سودآور

را انتخاب  یمختلف اقتصاد یص اعتبارات به بخش هاين روش تخصيتربايست سالمي، ميبانک یهاسپردهکوشش در جذب 

   دنبال پاسخ به سواالت زير است:ه با اين توضيح مقاله حاضر ب .ندينما

  است؟ ها و متغيرهاييثر از چه شاخصأمت پويايي صنعت بانکداری جمهوری اسالمي ايرانمدلي مناسب جهت 

  سطح کالن ها در برای حضور موفق بانک تخصيص اعتبارات یشيوهراهکارها و ها، تصميمات، سياستبهترين

 چيست؟ جامعه

 قينه تحقيشيپادبيات پژوهش، 

اقدامات است  الزمبنابراين  دارد.يگام بر م خود مستقل یهادر جهت اتخاذ سياستاکنون همجمهوری اسالمي ايران 

رشد و  یبرا ينقش قانون اسالم. (1939اله پور، بهار  ي)ول انجام گيردها سازی سياستيکپارچهو هماهنگي در حوزه اساسي 

 ياسالم یبانکدار ستميسازوارپذير با س یهااستفاده از قراردادها و موافقت نامه ،یعدالت و تحقق رفاه اقتصاد ،افزايش فعاليت

تجاری (. 1939اله پور، زمستان  ينمايد )ولکمک  ياسالم یو اقتصاد يبه اهداف اجتماع يابيدست یواند ما را براتياست و م

 انجام داده 1چانگرا  یبندسيماست که اين تق يبانک یهاسيستماز تسهيم دو دسته اصلي  ها،بودن بانک گذاریو سرمايه

گذاری تجاری و سرمايه ها به لحاظباشند و بانکيممستقل  یداربانک یهانظام اياالت متحدهدر  او با تحقيقات مطابقاست. 

به صورت  هاجامع بوده، بانکدر کشورهای اروپايي نظام بانکي همچنين . نمايندديگر فعاليت ميهمبه صورت مستقل از 

 و 9، برگر2که توسط ميشل انورال يهايمطابق با پژوهش. باشنديمفعال گذاری تجاری و سرمايه سيستمترکيبي از دو 

                                                           
9 Chang 
8 Mitchell and Onvural 
3 Berger 
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در نظام بانکي، از  4و بهبود فنون 9و ديگران صورت گرفته، کارايي حاصل از مديريت عالي 2، کاپاراکيس1ديگران، مستر

 یبانک مرکز ینيز طبق تقسيم بند در ايران .و ديدگاه اقتصادی مؤثرتر معرفي شده است 1های ناشي از مقياسکارايي

 اله پور، يول)و ... مشغول به فعاليت هستند  کشاورزیها به صورت تجاری، صنعتي، معدني، بانک ايران ياسالم یجمهور

 (.1932 زمستان

مدت کوتاه یگذارانداز، سرمايهالحسنه پس، قرضی، چهار سپرده قرض الحسنه جارياز سپرده اصل : منظوريسپرده اصل -

بدون ربا، طي موادّ سه تا شش، به مسأله تجهيز منابع پولي فصل دوم قانون بانکداری بلند مدت است.  یگذارو سرمايه

 .6پردازدمي

الحسنه، فروش : در اين تحقيق مجموع تسهيالت پرداخت شده به متقاضيان، تحت عنوان قرضيتسهيالت اعطاي -

بخش مسکن، پيش پرداخت بابت  ي، اجاره به شرط تمليک، مضاربه، سلف، جعاله، تسهيالت اعطايي، مشارکت مدنياقساط

 یو اجاره به شرط تمليک، کاال در جريان جعاله وکاال يفروش اقساط یشده برا یخريد اموال معامالت، اموال خريدار

 توسط شعب تعريف شده است.  يمعامالت سلف به عنوان تسهيالت اعطاي

سپرده  دار به جذبمدت یگذارسرمايه یهاهقرض الحسنه و سپرد یهاچون سپرده يها تحت عناوينجذب منابع: بانک -

 .7پردازنديم

فه يوظ کنند.يفا ميهر کشور ا یاقتصاد یها تيدر فعال ياعتبار نقش اساس و اعطا سپرده با قبول انواع: یبانک تجار -

 ند.ين نمايرا تام يو بازرگان یديموسسات تول یه جاريدارند سرما

ز يفه آنها تجهيوظ نيتر ياصل .باشد يز مين یف توسعه ايعهده دار وظا يبانک یف اعتباريعالوه بر وظا: يبانک تخصص -

 است. یاقتصاد یها طرح یاجرا یان مدت و بلند مدت براينسبتاً ارزان در م يمنابع مال

استفاده  بانکهستند که در عنوان خود از نام  يموسسات ير بانکيغ یموسسات اعتبار: يغير بانک یمؤسسات اعتبار -

ان وجوه در اعتبار يکنندگان و متقاضن عرضهيران واسطه بيا ياسالم یجمهور یص بانک مرکزيبه تشخ يکنند ولينم

 .3ع اعتبارات موثر استيتوزها در حجم و نحوه ات آنيهستند و عمل

ها خواهد شد. با فرض ثابت ماندن ساير شرايط موجب افزايش سپرده يمشخص شد افزايش تسهيالت اعطاي يدر پژوهش

شتر به آن بانک يکنند بيشتر کار کرده و منابع خود را بياعطا م یکه به آنها تسهيالت بيشتر يها و شعبدر واقع افراد با بانک

در  يالت پرداختيزان تسهيو م يقانون یگذارسپردهنيز با مشخص شدن ارتباط ميان  3يکنند. نقش موقعيت مکانيمنتقل م

تباطات را بصورت توان اين اربا اين توضيح مي (.1932 زمستان اله پور، يولشده است ) يبانک مؤثر ارزياب یهاجذب سپرده

 ذيل نمايان ساخت.

 مدل موقعيت مکاني .1شکل

                                                           
9 Mester 
8 Kaparakis 
3 Superior Management 
7 Techniques Improvment 
5 Scale 

 قانون بانکداری بدون ربا 6تا  9ماده های  6
 بانکي بدون ربااز فصل دوم قانون عمليات  9ماده  7

 سيسأمقررات ت قوانين و 1ماده  3
1 Location 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
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با مشخص شدن ارتباط بانکي، ری و تخصصي و مؤسسات اعتباری غيرها به تفکيک تجابانکنقش  يمشابهدر پژوهش 

 بهار اله پور، يولشده است ) يبانک مؤثر ارزياب یهادر جذب سپرده يالت پرداختيزان تسهيو م يقانون یگذارسپردهميان 

 نمايان ساخت.توان اين ارتباطات را بصورت ذيل با اين توضيح مي (.1934

 
 

 ها. مدل تفکيک بانک2 شکل

 

 

 های بانک سپردهثر بر ؤعوامل م يمدل توجه شده است. چنينفوق  یهامدل به ،پژوهشدهي به چارچوب نظری برای شکل

 سازد.ينمايان م يصورت ذيل به خوببه  آن را يتسهيالت  اعطايو 
 

 .مدل پذيرش نظام بانکداری ج.ا.ا .9 شکل

 

موقعيت مکانی

سپرده های بانکی

تسهيالت بانکی

موقعيت مکانی

سپرده های بانکی

سپرده ها بانک های تجاری

سپرده ها بانک های تخصصی

سپرده ها بانک های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی

تسهيالت بانکي

تسهيالت بانک های تجاری

تسهيالت بانک های تخصصی

یتسهيالت بانک های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانک

سپرده های بانکی

سپرده ها بانک های تجاری

سپرده ها بانک های تخصصی

سپرده ها بانک های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی

تسهيالت بانکي

تسهيالت بانک های تجاری

تسهيالت بانک های تخصصی

تسهيالت بانک های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی
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ائه شده است. نام است که توسط نويسنده مقاله برای نظام بانکداری جمهوری اسالمي ايران ار (1)مدل فوق مدلي اکتشافي

آن  با توجه به تفکيک نظام بانکي یبانکدار برای هر نظامترديد يب ناميم.يم .ج.ا.ا پذيرش نظام بانکداریمدل فوق را مدل 

تفکيک نوع ، هاتفکيک نوع سپردهها در اين تحقيق عوامل ديگری )مانند برای هر يک از شاخص. اين روابط برقرار است کشور

  قرار گيرند. يبررسبايست مورد باشند که در مدل لحاظ نشده و ميو ...( نيز دخيل مي تسهيالت
 

 قيقلمرو تحق
 

 باشد. يم ايران ياسالم یجمهور یداربانک و تجهيز منابع نظام يمال نيتام راموني: پژوهش حاضر پيقلمرو موضوع 

 زير نظر بانک مرکزی جمهوری  (2)يردولتيغو  دولتي یهابانکتمامي  قيقلمرو تحق ي: از نظر مکانيقلمرو مکان

 .رديگيرا در بر م اسالمي ايران

 باشديم1931-1931سال  طي کشوري ردولتيغدولتي و  یهاها مربوط به بانک: دادهيقلمرو زمان. 
 

 ات پژوهشيفرض

های راساس مدل نظری فرضيهب د.يب خواهد گردير تعقيات زيفرض يق بررسيپژوهش از طر يبه هدف اصل يابيدست

 باشد:پژوهش به شرح زير مي

بودن  يردولتيغبه لحاظ تجاری، تخصصي و  يپرداخت يالتتسه با ميزانها سپردهجذب بين ميزان فرضيه اصلي: 

 معناداری وجود دارد. ارتباط  کشور یهااستان یهابانک

 اول های فرعيفرضيه

 دارد. یت استان با ميزان جذب سپرده ارتباط معناداريموقع 

 وجود دارد. یرابطه معنادار يپرداخت التيتسهميزان ت استان با يبين موقع 

 دوم های فرعيفرضيه

  دارد. یبودن با ميزان جذب سپرده ارتباط معنادار يردولتيغ و ي، تخصصیبانک به لحاظ تجارتفکيک 

 دارد. یرابطه معنادار يپرداخت التيتسهبودن با ميزان  يردولتيغو  ي، تخصصیتفکيک بانک به لحاظ تجار 

 يروش پژوهش، جامعه و نمونه آمار

در مورد  يمنطق یهاميها و استخراج تعمداده ليو تحل هيو تجز ريتعب ،یآورآمار عبارت است از هنر و علم جمع موضوع

در قلمرو تمام  يعيطور وس آشکار است که آمار به ،يعلم قيتحق کي يو با توجه به مراحل اساس يتحت بررس یهادهيپد

حال، قبل از  نيوجود دارد. با ا يواقع یهابه داده یآمار دهيچيپ یهابه جا مدل لي. اغلب تماروديکار مبه يعلم قاتيتحق

 نيگزيجا کيبهتر از  يطور قابل توجهه مطمئن شود که مدل انجام، ب ديبا شهيمحقق هم کي ،يمدل نياستفاده از چن

ک يگويند: آمار يو ديگران م 1استين. است دهشناخته ش يکه مدل به خوبو آن ،یو هم آمار يماهيت واقع یتر، هم داراساده

                                                           
9 Steyn 
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 یبندش تعيين شده طبقهياز پ یهايژگيها است که با توجه به واز داده یاش مجموعهي، محاسبه و نمایآورجمع یابزار برا

ر قرار يها را تحت تأثدهد. و دادهيل نشان ميابزار به کار گرفته شده تما ین شده به سوييش تعياز پ یهايژگياند. اين وشده

از به يد باشد، اما نيدارند. آمار ممکن است مف يذهن یريگميند تصميبه فرا يگها که قبل از انتخاب بستدهند، همانمي

ساخته شده است. و  يک چارچوب است که بصورت ذهنيست. صرفاً هدف در يتاييدش داريم که آن هدف مورد انتظار ن

ند انتخاب داده يفرا دهيم. آمار فرا خواهيم گوشيد آنچه که ما آن را مجبوريم بيان نماييم و آنچه که ما ميتواند به ما بگويم

تواند مورد يم یج آماريت، نتايکند و در نهاير و ارائه ميها را تفسدهد، دادهيرگذار را گزارش ميتاث یهاداده ياست به عبارت

 يرنده تماميپژوهش در برگ یجامعه آمار(. 1939ولي اله پور، زمستان ) يتيهر موقع يه درستيتوج یرد براياستفاده قرار گ

جامعه  ياصل یهايژگيکننده وانيکه ب یاز آحاد جامعه آمار ینمونه عبارت است از تعداد محدود باشد.يکشور م یهابانک

ن پژوهش ياست که در ا جمهوری اسالمي ايران یزير نظر بانک مرکز يدولتو غير يدولت یهاه بانکيکل یباشد. نمونه آمار

 م.يپردازيمآن ، تجزيه و تحليل يبه بررس

 هال دادهيه و تحليروش تجز

های کشور توجه به اينکه هدف پژوهش حاضر بررسي و توصيف واقعي و منظم عواملي است که در جذب سپرده در بانک

به منظور حصول باشد، لذا های کشور ميها در بانکنقش دارند و تحليل ميزان همبستگي اين عوامل و رشد اين سپرده

ن يدر ا شده است. یريگبهره يليبه طور تکم يو استنباط يفيق توصياستحکام پژوهش از دو روش تحق جه مناسب وينت

يک  يط ،يبانک یهاو اطالعات مربوط به انواع سپرده يژه آن طراحياطالعات الزم، جدول و یپژوهش ابتدا پس از جمع آور

منعکس ايران  ياسالم یجمهور یپايگاه داده بانک مرکزبا توجه به موجوديت آمار و ارقام در  1931-1931 هسالدوره هفت 

ل و يتحل یبرا 2يآمار استنباطو  مورد مطالعه ات جامعهيها و خصوصيژگيارائه و یبرا 1يفيق آمار توصين تحقيدر اشد. 

را در  کشور ینظام بانکدار ثر بر توسعهؤدرصدد است عوامل م اين پژوهش. ق به کار گرفته شده استيتحق یهاافتهيح يتوض

استفاده   LISREL v3.3ها و ارزيابي مدل ازصحت فرضيه يبررس، هاضيهبه منظور آزمون فر بررسي نمايد. راستای پويايي آن

 شده است.

 هابررسي فرضيهو  هاي تحقيقيافته
 

  يفيآمار توص

ها طي هفت داده .است يفيآمار توص همانعناصر  يتمام یبا استفاده از سرشمار یآمار یهار و شاخصيمحاسبه مقاد

 در زير نشان داده شده است. 1931-1931سال متوالي 

 

 

                                                           
9 Descriptive Statistics 
8 Inferential Statistics 
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يسال متوال هفت يط يفيآمار توص .1جدول  

 

 )پايان اسفندماه( تسهيالت )پايان اسفندماه( يسپرده با کسر قانون سپرده )پايان اسفندماه(

 سال

 درصد فراواني)ميليارد ريال(

 فراواني)ميليارد سال

 ريال(

 سال درصد

 درصد فراواني)ميليارد ريال(

5831 1940619 6.33 5831 1143142 6.71 5831 1202391 6.11 

5831 1741404 3.34 5831 1434639 3.79 5831 1640739 3.34 

5831 1349231 3.37 5831 1671776 3.73 5831 1312911 10.03 

5833 2424442 12.44 5833 2191627 12.41 5833 2233611 12.47 

5831 9137671 16.96 5831 2329134 16.43 5831 9177331 17.91 

5811 9366333 13.31 5811 9493993 20.03 5811 9309713 20.72 

5815 4377262 21.11 5815 4409631 21.79 5815 4930642 29.32 

 100 2622110 کل 100 2441206 کل 100 2739034 کل
 

 يبانک یهاآمار و داده ران،يا ياسالم یجمهور یماً از بانک مرکزيمستق یپژوهش، اطالعات آمار یهاافتهيماخذ: 

دهد نشان مي کشور یهااستان تسهيالتو سپرده  کل مجموعبر حسب در جدول فوق های پژوهش تحليل يافته وه تجزي

 يوضعيت) حالتي ثابت تقريباً يسال متوال 7 يدر ط ايران ياسالم یجمهور یهابانک ييالت اعطايو تسه یگذارسپرده

 .پيمايدميرا  (متعادل

تسهيالت اعطايي به و های پرداختي سپرده یتوان تفاوت ابعاد را در دو حالت مختلف برايم 2همچنين در جدول 

 .(9)به طور جداگانه مشاهده کرد يغير بانک و موسسات اعتباری يدولتيرغ یهابانک و تجاری، تخصصي یهاتفکيک بانک

 1933، یو موسسات اعتبار ي، تخصصیتجار به تفکيک ييالت اعطايو تسه يپرداخت یهاسپرده ميان ابعاد يتوصيف یامقايسه .2جدول 

 ييالت اعطايتسه يپرداخت يسپرده ها

 

  عادـاب

 گانه مدلسه

ميانگين 

 پنج

 يادرجه

 يدرصد تأثيرده

در نظام 

 کشور يبانکدار

 

  عادـاب

 گانه مدلسه

 ميانگين

 پنج

 يادرجه

 يدرصد تأثيرده

در نظام 

 کشور يبانکدار

 29.71 1.30 تجاري 41.63 9.06 تجاري

 23.13 2.97 تخصصي 27.21 2.00 تخصصي

 46.67 9.79 موسسات اعتباري غير بانکي 91.06 2.23 موسسات اعتباري غير بانکي

 100 2.66 کل 100 2.44 کل

 یاقتصاد یهاو سياست ياداره بررس ران،يا ياسالم یجمهور یماً از بانک مرکزيمستق یپژوهش، اطالعات آمار یهاافتهيماخذ: 

ها تسهيالت اعطايي بانکو های پرداختي سپرده یهاشاخصمطابق با  را گانهسهابعاد  یجدول فوق ميزان تأثيرگذار

درصد  41.63با تجاری کشور  یهاهای پرداختي بانکسپردهشود با توجه به يمشاهده مسازد. همانطور که يکامالً نمايان م

و  يدولتيرغ یهابانکتسهيالت اعطايي شاخص و طبق  دنباشيدارا مکشور  یتأثيردهي را در نظام بانکدار زانين ميشتريب

 یهابانک. هستند درصد دارا 46.67با کشور  یزان تأثيردهي را در نظام بانکدارين ميشتريب يغيربانک موسسات اعتباری

را  يانجينقش مشاخص تسهيالت اعطايي  یبرا 23.13شاخص سپرده های پرداختي و  یبرا 27.21 یبا درصدها يتخصص

 بوده است. ها در حالت اعتدالاين بانک یبراشرايط تنها  رسديبه نظر م. کننديفا ميا
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 5يات و تحليل استنباطيمدل فرض يبررس

از به دو ين بخش نين در ايای است. بنابراباشد لذا جزء متغيرهای دو مرحله( دارای بعد مييت مکاني)موقع وابستهمتغير 

و  ي، تخصصیتجار یهاالت بانکيها و تسه)سپرده گرهاد از مشاهدهيتحليل عاملي وجود دارد. در تحليل عاملي مرتبه اول، با

به متغير  يدی مرتبه دوم نيز از ابعاديد و در تحليل عاملي تايرسها و تسهيالت( )سپرده( به ابعاد ير بانکيغ یموسسات اعتبار

 د.يرس وابسته

 تحليل عاملي مرتبه اول

هر بعد  یبراگرها مشاهدهسنجش  ين مرحله درستيگر در ايد. به عبارت ديبه ابعاد رس گرهامشاهدهد از يدر اين مرحله با

 شود.يمشخص م

 

 . مدل در حالت ضرايب معناداری4شکل

 
 0.071، خطای مجموع مجذورات ميانگين = 0.000، سطح معني داری = 3، درجه آزادی = 21.11کای اسکور= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Inferential Analysis 
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 تحليل عاملي مرتبه دوم
 

  شود.مرتبه اول، در اين مرحله به ارتباط بين ابعاد و خود متغير پرداخته مي يل عامليد تحلييبعد از تا 

 

 
 

 در حالت ضرايب معناداریمدل . 1شکل 

 
 0.073، خطای مجموع مجذورات ميانگين = 0.000، سطح معني داری = 10، درجه آزادی = 26.2کای اسکور= 

 

 

در شکل فوق متغيرهای پنهان با بيضي نمايش و متغيرهای ظاهر با مربع نشان داده شده است. به طور کلي برای ارزيابي 

اسکور تقسيم بر درجه آزادی -مدل تحليل عاملي چندين مشخصه برازندگي وجود دارد. بهتر آن است که نسبت کای

دهد مدل طرح شده برازش مناسب دارد. همچنين نشان مي 3بخش بر  21.11حاصل عدد  4در شکل باشد.  9تر از کوچک

به  دهد مدل طرح شده برازش مناسب دارد.نشان مي 10بخش بر   26.2حاصل عدد مرتبه دوم  يتحليل عامل 1در شکل 

 .دارد ابعاد وجود ميانکه روابط همبستگي مثبت و معناداری  دهدمينشان اين متغير نتايج تحليل عاملي مرتبه دوم عبارتي 

هستند و نشانگر تائيد تحليل عاملي  1.36ها بزرگتر از دهد تمام ضرايب معناداری شاخصهمانطور که شکل باال نشان مي

توان مدعي شد که لذا ميباشد. نتايج بدست آمده از شکل فوق نمايانگر تائيد مدل مفهومي تحقيق مي باشد.مرتبه دوم مي

 .(4)اعداد و پارامترهای مدل معنادار است مناسب و کليه آنگيری مدل اندازه
 

 بررسي فرضيات تحقيق 
 

در ذيل به بررسي هر يک از  کند.يها را محاسبه مر نمونه آمارهيمحقق با استفاده از مقاد ياستنباطتحليل در 

 پردازيم. مي هافرضيه
 

بودن  يردولتيغبه لحاظ تجاری، تخصصي و  يپرداخت يالتتسه با ميزانها سپردهبين ميزان جذب : ياصلفرضيه 

 کشور ارتباط معناداری وجود دارد.  یهااستان یهابانک
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 يردولتيغبه لحاظ تجاری، تخصصي و  يپرداخت يالتتسه با ميزانها سپردهبين ميزان جذب  صفر:  یهيفرض 

 کشور ارتباط معناداری وجود ندارد.  یهااستان یهابودن بانک

 يردولتيغبه لحاظ تجاری، تخصصي و  يپرداخت يالتتسه با ميزانها سپردهبين ميزان جذب  مقابل:  یهيفرض 

 کشور ارتباط معناداری وجود دارد.  یهااستان یهابودن بانک
 

 يفرضيه اصلل مدل، يج حاصل از تحلي. نتا9جدول 

 نتيجه آزمون آزمون مقايسه ميانگين

 فرض صفررد  42.29

 قيتحق یافته هايماخذ:  
 

د ييتأ فرض مقابلرد و  صفر فرض بنابراينباشد، يم 1.36از بيشتر ( 42.29بدست آمده ) فوق، آمارهجدول  با توجه به

رابطه معناداری وجود دارد. از  يپرداخت يالتتسه ميزانو  هاسپردهميزان جذب توان نتيجه گرفت که بين يپس م گردد.يم

 است.پژوهش مورد تأييد  اصلياين رو فرضيه 
 

 موقعيت استان با ميزان جذب سپرده ارتباط معناداری دارد.: اول يفرع -اولفرضيه 

 داردن یموقعيت استان با ميزان جذب سپرده ارتباط معنادارصفر:  یهيفرض. 

 موقعيت استان با ميزان جذب سپرده ارتباط معناداری دارد.مقابل:  یهيفرض 
 

 اول يفرع -اول هيل مدل، فرضيج حاصل از تحلي. نتا4جدول 

 نتيجه آزمون آزمون مقايسه ميانگين

 فرض صفررد  16.47

 قيتحق یافته هايماخذ: 
 

گردد. يد مييتأ مقابلرد و فرض  صفر باشد، لذا فرضيم 1.36 ( بيشتر از16.47بدست آمده ) آماره، فوقبر اساس جدول 

 ارتباط معناداری دارد.موقعيت استان با ميزان جذب سپرده توان نتيجه گرفت که يپس م
 

 وجود دارد. یمعنادارارتباط  يپرداخت يالتتسهبين موقعيت استان با ميزان : اول يفرع -دومفرضيه 

 نداردوجود  یرابطه معنادار يپرداخت يالتتسهبين موقعيت استان با ميزان  صفر: یهيفرض. 

 وجود دارد. یرابطه معنادار يپرداخت يالتتسهبين موقعيت استان با ميزان  مقابل: یهيفرض 
 

 فرعي اول -دومفرضيه ل مدل، يج حاصل از تحلي. نتا1جدول 

 نتيجه آزمون آزمون مقايسه ميانگين

 فرض صفررد  17.91

 قيتحق یافته هايماخذ: 
 

 مقابلرد و فرض  صفرباشد، فرض مي 1.36 ( که بيشتر از17.91بدست آمده ) آماره به ، با توجهفوقبر اساس جدول 

 .ارتباط معناداری دارد يپرداخت يالتتسهموقعيت استان با ميزان توان نتيجه گرفت که گردد. پس ميتأييد مي
 

بودن با ميزان جذب سپرده ارتباط  يردولتيغ تفکيک بانک به لحاظ تجاری، تخصصي و :دوم فرعياول های فرضيه

 معناداری دارد.

 بودن با ميزان جذب سپرده ارتباط  يردولتيغ تجاری، تخصصي وتفکيک بانک به لحاظ  صفر: یهيفرض

 ندارد.معناداری 
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 بودن با ميزان جذب سپرده ارتباط  يردولتيغ تفکيک بانک به لحاظ تجاری، تخصصي و مقابل: یهيفرض

  معناداری دارد.

 

 
 

 دوم يفرع -اوله يل مدل، فرضيج حاصل از تحلي. نتا6جدول 

 نتيجه آزمون آزمون مقايسه ميانگين

 فرض صفررد  19.39 19.36 16.26

 قيتحق یافته هايماخذ: 
 

 

رد و  صفر باشد، فرضمي 1.36 بيشتر از( که 19.39، 19.36، 16.26بدست آمده ) آماره به با توجه، فوقبر اساس جدول 

بودن با ميزان  يردولتيغ تفکيک بانک به لحاظ تجاری، تخصصي وتوان نتيجه گرفت که گردد. پس ميتأييد مي مقابلفرض 

 جذب سپرده ارتباط معناداری دارد.
 

ارتباط  يپرداخت يالتتسهبودن با ميزان  يردولتيغتفکيک بانک به لحاظ تجاری، تخصصي و  :دوم فرعي -دوم هایفرضيه

 .دارد یمعنادار

 ي ارتباط پرداخت يالتتسهبودن با ميزان  يردولتيغتفکيک بانک به لحاظ تجاری، تخصصي و  ی صفر:فرضيه

 ندارد.معناداری 

 رابطه  يپرداخت يالتتسهبودن با ميزان  يردولتيغتفکيک بانک به لحاظ تجاری، تخصصي و  ی مقابل:فرضيه

 .دارد یمعنادار
 

 فرعي دوم -دوم. نتايج حاصل از تحليل مدل، فرضيه 7جدول 

 نتيجه آزمون آزمون مقايسه ميانگين

 صفرفرض رد  20.33 13.97 11.16

 ماخذ: يافته های تحقيق
 

 

رد  صفر فرضباشد، مي 1.36 ( که بيشتر از20.33، 13.97، 11.16بدست آمده ) آماره به با توجهو ، فوقبر اساس جدول 

بودن  يردولتيغتفکيک بانک به لحاظ تجاری، تخصصي و  ميان توان نتيجه گرفت کهگردد. پس ميتأييد مي مقابلو فرض 

 .دارد یرابطه معنادار کشور یتوسط نظام بانکدار يپرداخت يالتتسهبا ميزان 

 نتايج 

هدا  افتده ين يد ب ايد ندد ترک يبرآ .وجود دارد یارادمعن ارتباطابعاد  يتمامان يمن است که يها به طور خالصه نشانگر اافتهي

 یهای پرداختي و تسهيالت اعطايي، در نظدام بانکددار  های سپردهگانه را مطابق با شاخصمتفاوت ابعاد سه یميزان تأثيرگذار

باندک  بدودن آنهاسدت.    يردولتد يغتجاری، تخصصدي و  ها به لحاظ ک بانکيگانه تفکمنظور از ابعاد سه .زدسايمکشور نمايان 

وری مدديريت باندک و   نقش خويش را بر بهدره  يستيکشور با یستم بانکداريک سيضمن تفک جمهوری اسالمي ايران یمرکز
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حدائز  امدا آنچده   های خداص خدود اسدت.    های بانکي، نيازمند اتخاذ شيوه و روشسپردهجذب  نظام بانکداری کشور ايفا نمايد.

ی ترين روش تخصديص اعتبدارات بده بخدش هدا     بايست سالمها، ميها ضمن کوشش در جذب سپردهبانکاهميت است اينکه 

و در نظدر گدرفتن    یدر سيستم بانکددار  ص اعتبار رعايت اعتداليوه تخصين شيد بهتريشامختلف اقتصادی را انتخاب نمايند. 

واقعيدت در ايدن سدامانه     دهند،ها رسالت خود را انجام ميبانک ،در سيستم بانکي .ها و عوامل تاثيرگذار استشرايط، وضعيت

را داشدته  يي برگردانددن آن  به سمتي است که پول خود را به افرادی بدهند که توانا ها معموالبانک گيریاين است که جهت

مدالي  و  يپدول منابع تجهيز . سازدرا آشکار ميهای مؤثر بر تجهيز منابع مالي بر مؤلفهکامل منابع، تسلط  صحيحجذب باشند. 

صدحيح گدردش پدول و اسدتقرار يدک نظدام پدولي و        باشد، تأثير مهمي در تنظديم  ها ميبانک وظيفهعالوه بر اينکه مهمترين 

متعددد باعد     اثرگدذار هدای  مؤلفهجامع به  ينگرشمدت کشور دارد. های بلندمدت و کوتاهاعتباری صحيح و متناسب با برنامه

هدا، بدا روشدي صدحيح و در مسديری مناسدب انجدام گيدرد.         در باندک  و مديريت سيستم بدانکي  شود که جذب منابع ماليمي

و  بانکهای خاص هر بايست بر اساس شرايط و موقعيتايران مي ياسالم یجمهور یبانک مرکزگذاری ريزی و سياستبرنامه

 سدمت  هدا بده  آن و هددايت  منابع پدولي تجهيز  ب منابع مالي باشد.ذهای مؤثر در جهای به عمل آمده از مؤلفهبر پايه بررسي

تدوان  بدانکي،   نظدام  دهدد کده  مدي  رخ مهم، زماني کند و اينيايفا م امعهدر اقتصاد ج مهمي مولد اقتصادی، نقش هایفعاليت

 بانکدداری  و صدنعت  بدانکي  نظدام  باشدد.  را داشدته  در باندک  انگذارسرمايه تشويق برای ،و کارآمد مشروع ابزارهای يشناساي

جامع، منطقدي،   صورت به و بانکي پولي هایسياست تنظيمو  تسهيالت منابع، اعطای تجهيز اساسي هایدر بخش که يبايست

توانندد ايدن معادلده علمدي را لحظده بده       فن مياقتصاد مديريتي يک معادله علمي است و علمای ذی کند. کارآمد و پويا عمل

وسديله دانشدمندان و   هتواندد بد  های مطلوب دست يابند. سياست پولي و بدانکي مدي  ظه هدايت و نظارت نمايند تا به نتيجهلح

اساس معادالت علمي انجام و رفاه مردم جامعه در  پايدار به تدريج بر سعهنظارت شود تا تو ، تصويب ونتدوي ن علومعلمای اي

اندد،  ی ناشناخته باقي ماندده داربانک نظام عدم اهميتپارامترها به دليل  ايران بعضي از چند در هر .ايران به منصه عمل در آيد

 سيسدتم بدانکي   تجربده در مدديران با  نظر خدواهي علمدي از   و ات محققين متخصصطريق تحقيق از، ريزی بانکيولي با برنامه

نکته حائز اهميت اسدت کده درجده موفقيدت     ذکر اين  قابل شناسايي است. سيستم نظامند بانکي ، عوامل مؤثر برای هرکشور

منوط بده روش پايددار بدودن     در مرحله نخست يو چه در عرصه جهان يچه در عرصه داخل یگذاری در بخش اقتصادسرمايه

تصدميمات   یسداز پياده و منطقي، کارآمد و پويا، يعلم هایسياست یکارگيرمربوط، سپس به یهانامهمقررات و آئينقوانين، 

مدورد نيداز بدرای     اثرگدذار هدای  مؤلفده تداثير  و  يبانک از لحاظ محل استقرار شعبباشد. مي جامع یهاريزیبرنامهبا  یراهبرد

 مندابع مدالي بدر    تجهيدز بدر   ثيرگدذار أهدای ت مؤلفه ترديدياست. ب به صورت علمي به عمل نيامده صنعت بانکداری تحقيقاتي

ثير خواهندد  أت هاتوسط بانک يو مال جذب منابع پولي در رانيا ياسالم یجمهور یبانک مرکز یهاو سياست هاموفقيت بانک

  داشت.

 منابع

 .http://www.cbi.ir ، در دسترس:يايران، پايگاه اطالع رسان ياسالم یجمهور یبانک مرکز

 نظام بانکداری. سيسأمقررات ت از قوانين و 1ماده 

 از فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا. 9ماده 
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 قانون بانکداری بدون ربا. 6تا  9های ماده

های بانکي و اعطای تسهيالت بر رشد سپرده هاسپردهارتباط بين جذب  بررسي"؛ (1932زمستان ) و ديگران. ولي اله پور، مرتضي

؛ تحول در مديريت نظام بانکي گامي مديريت پولي و بانکينخستين کنفرانس ملي توسعه ، "به تفکيک استان های سراسر کشوردر بانک

 ،مايصدا و س يالمللنيب یهاشيمرکز هما، بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران يو بانک يپول به سوی حماسه اقتصادی، پژوهشکده

 (:Islamic Science Citation )نمايه شده در در مجله ]ويرايش شده[ چاپ
Growing Science, Management Science Letters 

 در دسترس:

http://growingscience.com/beta/msl/1110-a-study-on-relationship-between-attracting-deposits-and-

granting-facilities-on-growth-of-banks-deposits.html 

ايران در توسعه پيوندهای  ياسالم یالمللي جمهوربررسي تحليلي صادرات و واردات بين" (؛1939ولي اله پور، مرتضي. بهار )

 .يواحد بابل، درجه عال يارشد، دانشگاه آزاد اسالم ينامه کارشناس، پايان"اقتصادی بر اساس رويکرد ژئوپليتيک

، تيريمد علوم يالمللنيب وميسمپوز، "قرآن کريم بدون ربا در  ياسالم یبانکدار" (؛1939ولي اله پور، مرتضي و ديگران. زمستان )

 تهران.توسعه پايدار،  یبه راهکارها يمرکز دستياب

 ي، مرکز دستيابتيريمد علوم يالمللنيب وميسمپوز، "آمار در آموزش يکل ینما" (؛1939ولي اله پور، مرتضي و ديگران. زمستان )

 توسعه پايدار، تهران. یبه راهکارها

های تعاملي الملل در جريانهای اقتصاد بينتجاری بر سياست بررسي متروپل" (؛1939مرتضي و ديگران. زمستان )ولي اله پور، 

 یراهبرد ليتحل يمل شيهما، "دوجانبه جمهوری اسالمي ايران به تفکيک کشور با نگرش تحليلي ژئوانفورماتيک و ژئوماتيک

 منتخب. ي، سخنرانواحد بابل يدانشگاه آزاد اسالم ،تيريدر اقتصاد و مد یمقام معظم رهبر یهادگاهيد

و  يتخصص ،یتجار یهابه تفکيک بانک التيتسه یها و اعطاارتباط بين جذب سپرده يبررس" ؛(1934بهار ) .ولي اله پور، مرتضي

، پژوهشگاه نيرو یهامرکز همايش -وزارت نيرو ،یوحسابدار تيريمد يالمللنيکنفرانس بدومين ، " يغير بانک یمؤسسات اعتبار

 سخنراني.

  ياطالعات يهاگاهيپا

www.cbi.ir/ 

www.tsd.cbi.ir/ 

 نوشت يپ

های عاملي تاييدی، که در تحليل. مقاصد اکتشافي تاييدی، مقاصد توان به دو دسته کلي تقسيم کرد:استفاده تحليل عاملي را مي موارد. 1

شود و برازش ساختار عاملي مورد ي بيان مييهاها به طور آشکار فرضيهباشد، درباره تعداد عاملای ميتاييد ساختار عاملي ويژههدف پژوهشگر 

هدف پيدا کردن ، های عاملي اکتشافيدر تحليل گيرد.نظر در فرضيه با ساختار کواريانس متغيرهای اندازه گيری شده مورد آزمون قرار مي

ها علل زيربنايي متغيرهای حاظ نظری متغيرهای پنهان يا سازهگيری شده است. از لهای يک مجموعه متغير اندازهيا سازه نپنهامتغيرهای 

 .گيری شده استاندازه

http://nimnazar.persianblog.ir/post/5/
http://nimnazar.persianblog.ir/post/5/
http://www.cbi.ir/
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های ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، پست بانک، شامل بانک یاعتبار موسسات و هابانک، یک بانک مرکزي. طبق تفک2

نوين،  اقتصاد های غير دولتي کارآفرين، سامان،بانک و الحسنه مهر، توسعه تعاونات، قرضکشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادر مسکن،

های ملي، شامل بانک یتجار یهابانک .باشدمي توسعه بانکي غير اعتباری موسسه و  پارسيان، پاسارگارد، دی، تات، انصار، سرمايه، سينا

 يدولت یهای تجاراز رديف بانک 1933ملت و رفاه از اسفند  صادرات، تجارت، .باشدملت، سپه، رفاه کارگران، پست بانک ميصادرات، تجارت، 

های مسکن، کشاورزی، شامل بانک يتخصص یها. بانکاندبندی شدههای غيردولتي و موسسات اعتباری غيربانکي طبقهخارج و در رديف بانک

شامل  يربانکيغ یاعتبار موسسات و يردولتيغ یهابانکهمچنين  .باشديم الحسنه مهر و توسعه تعاونات، قرضصنعت و معدن، توسعه صادر

وسسه اعتباری غير بانکي م و سرمايه، سينا، تات، دی، انصار پارسيان، پاسارگارد، اقتصاد نوين، بانکهای خصوصي کارآفرين، سامان اقتصاد،

 .باشدتوسعه مي

باشد که در بانک يم 1933، مربوط به سال يدولت غير یو موسسات اعتبار يو تخصص یتجار یهامربوط به بانک. آخرين اطالعات 9

 موجود است. یاقتصاد یهاوسياست يايران، اداره بررس ياسالم یجمهور یمرکز

محاسبه شد که  0.03کمتر از  نيمجموع مجذورات ميانگ یبرازش مدل وجود دارد. از جمله شاخص خطا ینيز برا یديگر یهاشاخص. 4

-و شاخص بنتلر 2برازش يينيکو یهانزديک به صفر و شاخص 1هانشان از برازش مناسب مدل دارد. همچنين ريشه ميانگين مجذور باقيمانده

 محاسبه شد. 0.3بزرگتر از  9بونت و مشابه آن

                                                           
9 Root Mean Square Residual (RMR) 
8 Goodness of fit index(GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
3 Comparative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index(NNFI), Normed Fit Index (NFI) 


