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Abstract 
Objective: To study the main and sub-influential factors affecting the performance of banks in 

order to form the financial stability of the national economy and on the other hand in improving 

the optimal management of the banking system is of great importance. In the studies and 

evaluations of IMF economists, it is generally believed that the factors affecting the optimal 

performance of the banking system in the long run have profound effects on the economies of 

countries, on the other hand, banks play an important role in achieving macroeconomic goals. 

And their proper and optimal performance, which act as the economic stimulus of the country, 

has a significant role in advancing the macroeconomic goals of countries and is considered one 

of the important indicators of economic growth that failure to pay attention to this issue can 

lead to disruption. The balance of domestic and foreign accounts of the country and affect the 

performance of banks, in this regard, the banks themselves face a variety of risks that the study 

of these factors is also a priority. In a way that forces them to react and be sensitive and take 

the necessary measures to improve their performance and exposes the use of solutions 

recommended by international economic organizations and indicators of related economic 

models. The purpose of this study was to investigate the financial performance of banks by 

identifying the effective indicators and their interaction and evaluating the effectiveness and 

mutual influence of the main and sub-criteria affecting the financial performance of banks 

operating in the stock market. Sensitivity to market risk) and their sub-criteria with emphasis 

on the devaluation of the national currency through the exchange rate position during the years 

2015-2020. 
 

Method: Today, with the complexity of important economic issues and the importance of 

speed in reaching the answer, in addition to classical methods, new techniques that have grown 

significantly in recent years, to solve many of these issues by optimizing methods to solve 

many Unknowns are provided. Based on the research background and factors of Kamels model, 
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Abstract 
 

the main indicators and sub-criteria affecting the financial performance of 18 banks active in 

Tehran Stock Exchange were identified and in this regard, six main indicators and twenty-three 

sub-criteria affecting the performance of the banking system were identified. In the next step, 

twenty-three sub-criteria in terms of weight importance are compared with the degree of 

interaction and their relative importance, and their prioritization is measured based on the 

relative importance of the factors and because factors and variables are not independent of each 

other. On the one hand, the combined multi-criteria decision-making techniques used by 

DEMATEL and ANP are known as DANP, which is a well-known tool used in recent years to 

address various MCDM issues such as performance appraisal and selection of management 

strategies. Has gone and also cause and effect relationships between factors have been 

investigated. Then, with the combined decision-making methods of Demetel multi-criteria and 

neural network process, interactive communications and their weighting coefficients are 

determined. 
 

Results and Conclusion: Among the results are the priority of 6 main factors including capital 

adequacy, asset management, management ability, income, liquidity management and risk 

sensitivity and 23 sub-factors of bank size criteria, total facilities, total assets, lending facilities 

and receivables. From non-governmental entities, total income, inactive assets, other deposits, 

participation bonds, cash and operating profit and loss with weight coefficients were of great 

importance. However, in terms of comparing interaction and relative importance coefficient, 

the main index of sensitivity to risk was in the first place, but it was much less important. 

Among the sub-criteria, national monetary value, operating expenses, liquidity risk and bank 

size were more interactive but less important. Therefore, it is very important to prioritize these 

important influential factors in the strategic plans and executive actions of banks. From the 

results of internal communication, it was found that the six main indicators in terms of weight 

importance are the priority of capital adequacy, asset management, management ability, total 

income, liquidity management and risk sensitivity, respectively, while in comparison with the 

degree of interaction and importance. Their relative influences include risk sensitivity, asset 

management, capital adequacy, management ability, total revenue, and liquidity management, 

respectively. Comparing the results, it was found that the weight of the risk sensitivity index in 

the banking system is significantly different from the relative importance of it. And increase 

banking risks, which will have a negative impact on the performance of banks, and in this case, 

the implementation of monetary policies with market operations to improve the performance 

and increase the volume of deposits in the banking sector will be provided. 
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ا رویکرد بی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هابانکبر عملکرد  مؤثربررسی عوامل 

 DEMATEL-ANPترکیبی 
 

 مصطفی جم

 رحیم دباغ

 چکیده

هدف . است یادیز تیاهم ی دارایبانک مدیریت بهینه نظامو  یاقتصاد ملمالی ثبات  شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در :هدف

کید بر کاهش أمدل کملز با ت بر اساستأثیرگذار و تعامل آنها اصلی و فرعی  هاییی شاخصبا شناساها بررسی عملکرد مالی بانک

 است. 9911-9911ی هاسالارزش پول ملی طی 
 

در بورس شناسایی کشور بانک فعال  91بر عملکرد مالی  مؤثرهای اصلی و فرعی پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص بر اساس روش:

 اند.فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیدهدیمتل و ترکیبی  شدند و سپس با روش
 

عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت  6از جمله نتایج بترتیب اولویت  :هایافته

و  ییاعطا التیتسهیی، دارا کل، التیتسه کل، بانک اندازهعامل فرعی معیارهای  39از نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و 

و سود و زیان عملیاتی  نقد وجهمشارکت،  اوراق، هاسپرده ریساهای غیرفعال، ییدارا، کل درآمدی، ردولتیمطالبات از اشخاص غ

ک و اندازه بان های عملیاتی، ریسک نقدینگیدر میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه. انددارای وزن اهمیتی باالیی داشته

 دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.

 

د جهت بهبو هابانکهای راهبردی و اقدامات اجرایی در برنامهشناسایی شده عوامل تأثیرگذار  قراردادندر اولویت : گیرینتیجه

 زیادی دارد. تیاهمعملکرد آنها 

 .نظام بانکی لیما ، عملکردنقدینگی ریسک، مدل کملز، نرخ ارز :دییکل یهاهواژ
 .G21 :JEL ،F31 ،O16بندیطبقه

 .پژوهشی: نوع مقاله
 بهادار اوراق در بورس شده پذیرفته یهابانک عملکرد بر مؤثر عوامل بررسی(. 9149) رحیم، دباغو  مصطفی، جم: استناد
 .991-911(، 9)7، مجله توسعه و سرمایه. DEMATEL-ANP یبیترک رویکرد با تهران
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 مقدمه

این منابع نقش مهمی در رشد اقتصادی  صیو تخصجذب  گذاران وداشتن منابع مالی برای سرمایه اریدر اخت با هابانک

این  هاست ک آنها از عملکردنگرانی  لگرانیو تحلگذاران سرمایه های مدیران،از مهمترین چالشیکی  و آن شور دارندک

ه تنها ن هابانکنتایج برآوردها حاکی از آن است که سودآوری  .دارد هابانک یو سودآورمهم ارتباط خاصی با عملکرد 

 از جمله کاهشکشور بلکه تغییرات محیط اقتصاد کالن  ،شودمربوط می هابانک داخلان در های مدیرگیریتصمیمبه 

از  (.8811 همکاران و 1موتیقرار دهد ) تأثیرتحت آنها تواند سودآوری می درنتیجه افزایش نرخ ارز نیزو ارزش پول ملی 

ت با کاهش ارزش پول ملی قدر رد وهش ارزش پول ملی ارتباط مستقیم دابا کا هابانکسودآوری  عملکرد وطرف دیگر 

در بورس  هاو بانکی های تولیدنتیجه عرضه سهام شرکت و درهای تولیدی برای افزایش فعالیت هابانکتسهیالت دهی 

 .وجود دارد هاکبانبر عملکرد  مؤثرپذیری عوامل تأثیرگذاری و تأثیر دوطرفهبنابراین ضرورت بررسی  ؛یابدکاهش می

ر ساختار این به نحوی که هرگونه کاستی د ،هستندمنابع پولی  یو تقاضامهمترین پل ارتباطی بین عرضه  هابانک ییاز سو

کرد عملهمواره همچنین . آوردهای اقتصادی را فراهم میبخش ریدر ساعملکرد آن زمینه بروز اختالل  یو ناکارآمدبخش 

کنترل  منظورهب است که ینگیو نقد که مهمترین آن ریسک اعتباری بودههای مختلفی همراه ریسک کشورها بای هابانک

 اخیر یهادر سالگذار بر آنها است و تأثیرشناسایی عوامل  هابانک های مرتبطریسک ریو سا هاسکیرکاهش این نوع و 

معطوف  داشته هابانک یبا سوددهبه ریسک اعتباری که رابطه مستقیم  را توجه زیادی های کمیته بال،عنایت به توصیه با

 مؤسسات و هابانک بهبود عملکرد یهامؤلفهمهمترین  حاضر یکی از در حال. (1392 همکاران، و افروز دل) اندداشته

بر ها مبتنی برخی از کشور، نمایندسهم به سزایی در توسعه اقتصاد کشورها ایفا میکه  است هیو سرمابازار پول  اعتباری

 یهاریمتغ وسرمایه بخش واقعی اقتصاد را تحریک  راهبرد بازار بر اساسدیگر  یو برخنمایند مالی می ینتأمپول  بازار

 گرددیمفراهم کی بان و نظامایران بیشتر این منابع از طریق بازار پول  در کشورهمچنین ، بخشندیم را بهبودکالن اقتصادی 

د نمایند های اقتصادی کسب سومالی فعالیت ینتأمدر  و مشارکتبتوانند از این طریق  هابانک، شودمیاین امر باعث  که

و  ینگیدو نقریسک اعتباری  شیو افزا هابانکبه سزایی در جذب منابع  تأثیرتواند که هرگونه کاهش ارزش پول می

 .(8119همکاران،  و 8وی یل) گرددسود فراهم  لیتحص

پذیری تأثیر اری وذگتأثیرارزیابی و با محاسبه ضرایب وزنی آنها در تصمیمات فعلی بندی پژوهش حاضر رتبههدف 

از نظور بدین م .است در بورسفعال ی هابانکمالی  مؤثر بر عملکرداصلی و فرعی  یارهایمعو مقایسه با تعامل نسبی 

ام روش به ن بیعص ایفرایند تحلیل شبکه و که شامل روش دیمتل گیری چند معیارهابزارهای تصمیمترکیبی رویکرد 

 مسألهبنابراین . شده است محاسبات انجام EViews و Super Disisionافزارهای مربوطه از نرم با استفاده 3ترکیبی دنپ

بر عملکرد  مؤثرگذار اصلی و فرعی تأثیرهای وضعیت فعلی و مقایسه آنها با عوامل های سیاستپژوهش بررسی اولویت

 .استمدل کملز متغیرهای مالی نظام بانکی بر اساس 

                                                                                                                                                                                     
1 Moti 
2 Liu 

3 DANP 
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 یو خارجداخلی  مطالعات نهیشیو پتحقیق در قالب مبانی نظری  پیشینهدوم  در بخش، یابی به اهداف تحقیقبرای دست

شده  یدق محاسباتحاصل از های و یافتهنتایج  بعدی. در بخش شده استه رائشناسی تحقیق اروش و سپسمرتب شده 

حاضر حقیق نوآوری ت. پرداخته شده استپیشنهادهای سیاستی  و ارائهگیری نتیجه، بندیبه جمعپایانی  . در بخشاست

بط رواموضوع مشابه،  ها درپژوهشبرخالف اغلب است که  نیدر ا یو خارجمطالعات داخلی  ریبا سادر مقایسه  ژهیبو

انجام نشده ل و مقایسه با ضرایب وزنی آن عوامپذیری به تفکیک عوامل اصلی و فرعی تأثیرگذاری و تأثیر دوطرفه متقابل

ذار گتأثیرشده است و عالوه بر بررسی  ییها شناسابانک مؤثر بر یهااریمع ریزابتدا عوامل اصلی و است و به عبارتی در 

با میزان درجه تعامل  آن مقایسهسپس  شده و انجام یوزنمیزان ضریب بندی آنها از نظر اولویتبه پذیر بودن آنها، تأثیریا 

وزن )ی مورد مطالعه توجه به معیارهای اصلی و فرعی هابانکیا در آ ،شودانجام شده است و مشخص می متغیرهانسبی 

بانک  12 یبررساز نتایج حاصله الزم به ذکر است تناسب دارند یا خیر؟  )درجه تعامل نسبی آنها( با درجه اهمیت آنهاآنها( 

تن ارکان مدل نظر گرف در اب راهبردهای کمیته بال و به باتوجه سالهپنجبازه زمانی طی با اطالعات در دسترس کشور فعال 

 انجام شده است. کملز

 مروری بر ادبیات تحقیق

مورد  یخارج ومطالعات داخلی  دو بخشپیشینه تحقیق در  و در ادامهنظری تحقیق بیان شده  یابتدا مبانبخش  نیدر ا

 .گیرندقرار می یبررس
 تحقیقمبانی نظری 

تبط یک سیستم هشدار دهنده سریع، سیستم بسیار کارآمدی برای تعیین سطح ریسک مر عنوانبهبندی کملز سیستم رتبه

 هاانکبکنند تا شرایط مالی، عملیاتی و مدیریتی ی هر کشور از آن استفاده میهابانکاست که مقامات ناظر  هابانکبا 

ای از است که شامل مجموعه 1ترین معیار چارچوب ثابت شده و با کاربرد گسترده کملزمناسب .مورد ارزیابی قرار گیرد

(. این سیستم همچنین 8111 ،8پادویزکو و گینویسزبینی سالمت و ثبات بانکی است )ها برای ارزیابی و پیششاخص

 (.8112، 3پادیپرادرویز و رود )ابزار نظارت بانکی توسط مقامات نظارتی به کار مییک  عنوانبهب

( E)7( سود M)6(، مدیریت A)1 هاییدارا(، کیفیت C)4واژه کمل برگرفته از حرف اول کلمات، کفایت سرمایه 

ایاالت  مرکزیبندی متمرکز بر ریسک، بانک در تالش برای ایجاد یک سیستم رتبه 1996( است. در سال L)2نقدینگی 

مخفف واژه حساسیت به ریسک  Sبه شاخص فوق آن را به کملز تغییر داد که در این معیار حرف  Sمتحده با اضافه کردن 

 (.8113، 9رمان و سارجوبازار است )

 کالن یهاریمتغ در کنار بانکداری ظامن پایداری میزان که آنها است ثبات و پایایی نظام بانکی عامل مهم عواملاز 

در  یناگهان رییبا تغ مالی هایثباتی و بحراندر مقابل آن بی. شودکشور محسوب می اقتصادی توسعه عامل اقتصادی

( که در نیو زم مستغالت، سهام، بهادار اوراق) هاییو دارا بهره هاینرخ، بانکی مانند سودهی، نرخ بازدهی یهاشاخص

                                                                                                                                                                                     
1 CAMELS 
2 Podviezko and Ginevicius 
3 Derviz and Podpiera 
4 Capital adequancy 
5 Asset quality 

6 Management Quality 
7 Earning 
8 Liquidity 
9 Roman and Sargu 
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 توانایی شرط سه که افتدیم اتفاق زمانی بانکی نظام ثبات، شودیم مالی مؤسسات و سقوط ورشکستگی منجر بهنهایت 

و باشد  وجود داشته هاییدارا و تراکم عمومی رفاه، یرشد اقتصاد یندهایفرا جادیا قدرت، اقتصادی کارا منابع تخصیص

تعریف  (.8118 ،1سوسا جلو،نآ. )گیرد صورت هاسکیر تیریو مد تخصیص، گذارییمتق نیدر تخم مناسبی تیریمد

 یهاواسطه کشور )شامل یک در موجود مالی سیستم که است شرایطی بیانگر 8اروپا یمرکز توسط بانک مالی یپایدار

 حداقل را به مالی یهاتوازن عدم و کند مقاومت وارده یهاکبرابر شو در بتواند مالی( یهازیرساخت و بازارها مالی،

 (.1392دباغ و همکاران، شود. ) مالی سیستم وظایف و عملکرد در اختالل از ایجاد یجلوگیر باعث و برساند

اری پنج گذاعتباری غیربانکی است که به بررسی و ارزش مؤسساتو  هابانکمل یک مدل ارزیابی عملکرد مدل ک

، مدیریت ،هاییداراتوانایی ، سرمایه تیاز کفا . این پنج حوزه عبارتپردازدیمو مالی  یهای عملکرد مدیریتحوزه از حوزه

حساسیت به ریسک بازار به این  عنوانبه s در ادامه توسعه این مدل، مؤلفه دیگری با حرف. است ینگیدرآمدها و نقد

گیرد، بررسی ام میبندی کملز انجبندی اضافه شد و این مدل با نام کملز توسعه یافت. لذا آنچه در سیستم رتبهسیستم رتبه

 .و ارزیابی ابعاد کلیدی کفایت سرمایه، توانایی دارایی، مدیریت، درآمدها، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار است

 :کملز به شرح زیر است یهاشاخص

ة یماآن، سر یریگهانداز یرابدهد و یرا نشان مدر مواجه با مخاطرات احتمالی بانک  یمال ییوانا: تهیت سرمایکفا

نک در برابر ت بایاحمت، بن نسیا یکارکرد اصل. یلیتکمة یو سرما یة اصلیشود: سرمایم میقستت مسقبانک به دو 

 .ستا یدارید ریغی دیداری و هاسپردهانواع  صورتبهدهندگان تبارو اع گذارانسپردهت از یحماو  هظرترمنیغ یهاانیز

 هاییدارات یفیک. اعطایی است تالو مؤسسات مالی میزان تسهی هابانک هایییدارا ینترمهماز  یکی: ییدارا مدیریت

 دارد. تباطار یلکرد مالمبا ع ماًیقتمس هابانکدر و میزان تسهیالت  هاییدارااز جمله انواع 

، هرحالهبآن مشکل است.  شاست، اما سنج یلکرد بانک اساسمع یت برایریت درست مدیفیک: تیریمدتوانایی 

 یزان حقوقمله مه شوند. از جتکار گرف ت بهیریمد یتگسیو شا یتشاخص درس عنوانبهوانند تیم یددتعم یهاشاخص

د حنة هر وایزها و هن اندازة وامیگانینة هر وام، میز، درآمد هر کارمند، هجمخارت بنسصاحبان سهام، مقیاس اندازه بانک، 

 (1324)دباغ،  ته شوند.ت به کار گرفیریت مدیفیندة کیامن عنوانبهواند تیمه شد هداد پول وام

، یدر نهاد مال اد دارد. کسب درآمدیز تباطار ینهاد مالدر  هایبدهو  هاییدارات یریمد یگونگن بعد با چیا: درآمد

گذاران، هنان سپردیماط زایشخوب به اف یلکرد درآمدمت کند و عیماها حییاز رشد دارا کهیطوربهد سودآور باشد، یبا

 .خواهد شد یهتت به مؤسسه منبنس یوممع شدهندگان و بخگذاران، وامهیسرما

 یهایگذارهیماسرمدت در هاتکو هوجو یریکارگبهر بانک است. یمهم مد یهاتیاز مسئول یگنیرل نقدتکن: ینگینقد

افت یدر یضقاتکن است ممم یگذارهیسرما یهاحسابکند که دارندگان یمواجه م مخاطرهن یبلندمدت، بانک را با ا

 یبرا یکاف یگنید نقدی. بانک باکندیمور بخود مج یاهییدارا شبانک را به فرو این موضوع  خود باشند که هوجو

سیف و ( دت به خود جلب کنبرا نس یوممنان عیما اطته باشد تدهندگان را داشو وام گذارانسپرده یاضقاتبه  ییوگپاسخ

 .(1324ثقفی، 

                                                                                                                                                                                     
1 Agnello, L, and Sousa 2 European Central Bank 



 991/ 9هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 

 های قدرتمند سیستم بانکداریبرقراری نظم و ایجاد آرامش در شبکه بانکی یکی از مؤلفه :حساسیت به ریسک بازار

ن را نسبت گذاراسنجیده و دیدگاه عوامل بازار و سپرده هابانکاست. این شاخص وضعیت یک بانک را نسبت به دیگر 

ز آن های بارگذاران امنیت و ثبات یک بانک را از مزیتمشتریان و سپرده هابانککار به دلیل ماهیت .سنجدبه آن می

 هاسکیرریسک بازار و سایر  در این شاخص مواردی همچون. نمایندت آتی خود لحاظ میاللحاظ کرده و در تعام

 .(1811، 1کررسا) شودبررسی می

 پیشینه تحقیق

کاهش ، زنرخ ار ها مانندبانکدر عملکرد  مؤثربررسی عوامل بخش به ارائه مطالعات تجربی انجام شده در زمینه  نیدر ا

 شود.پرداخته می یو خارجمطالعات داخلی  در قالبنظام بانکی  یهاسکیو رحجم سپرده ، پول ملی ارزش

 مطالعات داخلی

اثر بازاریابی کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام  در بررسی  (1394نائینی ) میرهاشمیبهمنی و 

بانک ایران مشخص شده است که با افزایش بازاری شدن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیالت افزایش خواهد یافت و  86

 ود.شری کردن تضعیف میهمچنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازا

ران ای یهادر بانک یو اعتبارریسک نقدینگی ، تحت عنوان سرمایه بانک یدر پژوهش (1397)فرهنگ وهمکاران 

و صادی بین متغیرهای کالن اقت، دهدیمرانشان  یو معنادارنقدینگی ارتباط مستقیم  سکیبا رنشان داد که اندازه بانک 

ریسک  تیریکه مدهمچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است . نیز ارتباط معناداری وجود دارد یو اعتبارنقدینگی  سکیر

 .استعوامل کالن اقتصادی نیز  ریتأثتحتبلکه  ،به عوامل درونی بانک بستگی دارد تنهاها نهدر بانک

و اثر هم زمان کفایت سرمایه  طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی)پژوهشی  در (1392علیمردانی وعباسیان )

 جمو حمطالبات غیرجاری ، سه شاخص نقدینگی بانک ،نداهنشان داد  (یدهبر وام هادر شرکت هابانک یگذارهیسرما

نرخ رشد  ،عوامل کالن اقتصادی یمنظر بررس و ازه است اشتد یدهبر واممعنادار  یاثر منفبانکی  التیبر تسهسپرده 

 .اندداشته یدهبر وامواقعی سود تسهیالت بانکی اثر منفی معنادار  و نرخمعنادار  اثر مثبتاقتصادی 

 یدارو بانکاسالمی  یدر بانکداربررسی تطبیقی ریسک اعتباری ) با عنوانپژوهشی  در (1392) و همکاراننادری 

 ی،بانکداری متعارف ارتباط منفی معناداری بین نقدینگ ند دراهنشان داد (عوامل خاص بانکی ریبر تأث دیبا تاکمتعارف 

ریسک اعتباری به دست آمد، نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم ارتباط معنادار بین  سرمایه با تیو کفاکیفیت مدیریت 

 .است هابانکعملکرد  ریسک اعتباری در اندازه بانک و

خیز  افت و تأثیربه بررسی  GARCH یالگو وزیعی وت یهاوقفه رگرسیونی با استفاده از روش خود با (1399تمیزی )

یز خ رابطه منفی بین افت و ،کندمی یریگجهیو نتپرداخته  1361-1396 یهاسالنرخ ارز بر حجم سپرده بانکی ایران طی 

قرار   ریتأثتحتارزش پول ملی  ،بیشتر باشد نرخ ارز نوسانات چههر لذا بانکی ایران وجود دارد،های سپرده و حجمنرخ ارز 

 شد. مواجه خواهد هابانک در افراد یهاسپردهکاهش  کشور با و گیردمی

                                                                                                                                                                                     
1 Sarker 
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 ر ثباتب مؤثرهای تابلویی به بررسی عوامل داده استفاده از الگوی انتقال مالیم در با (1411کوهی لیالن وهمکاران )

اند که ریسک نقدینگی به این نتیجه رسیده پرداخته و 8116-8112 یهاسالطی  در کشور حوزه منا 11نظام بانکی در 

 گردد.سایر کشورها می ثبات بانکی یبر رومثبت آن  تأثیر گرفتنشدتثبات بانکی باعث  یبر رومثبت آن  ریبر تأثعالوه 

به و  است ذارگتأثیربسیار و  قرار گرفته ییدتأ غیرخطی که مورد در حالتهمچنین ریسک اعتباری روی ثبات بانکی 

 رژیم ود در هراعتباری  سکیو رمتغیرهای ریسک نقدینگی  شده مدل برآورد عبارتی مطابق نتایج به دست آمده از

رژیم  دو در هراری اعتب سکیر ریتأث کهیطوربهدارد  نظام بانکداری کشورهای عضو حوزه منا بر ثبات را تأثیربیشترین 

 .استریسک نقدینگی  بیش از

الگوریتم ترکیبی دلفی فازی و دیمتل فازی در طراحی و تبیین سرمایه ارتباطی در بررسی ، (1411بایبوردی و همکارن )

اند. پرداختهی علّ - یروش توصیف بر اساسهای نامشهود از جمله داراییبر سرمایه ارتباطی  مؤثرشناسایی عوامل  ها بهبانک

طه مستقیم دهنده رابکه نشان ه، پراکندگی خودپردازها بودهابانکمهمترین عامل در سرمایه ارتباطی نشان داده  آنهانتایج 

دمات و خ یمداریمشترگذارترین عوامل و تأثیر یمدارور مالی و مشتری مردم با بانک در سطح جامعه است. همچنین ام

 .نداهپذیرترین در میان عوامل مورد بررسی بودتأثیرغیرحضوری 

 ی دولتی ایرانهابانکسنجش عملکرد مالی در به الگوی سلسله مراتبی  با (1411مرادپور و همکاران )در تحقیقی 

های بازار، محدودیت یهامقولهو  ی دولتی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارندهابانکنتایج آنها نشان داده که اند. پرداخته

ییرهای مدت، اصطکاک مالی، تغبینی عملکرد مالی، نرخ بهره کوتاههای مالی، سازوکار تأمین مالی، پیشوضعیت هزینه

 .نداهپذیرترین متغیرهای این الگو بودتأثیردر سطح اول این مدل  های اعتباریهای بیمه و کانالارزش خالص، هزینه

 مطالعات خارجی

بازاری  تو قدرهای تابلویی به بررسی اثر سیاست پولی با استفاده از رهیافت داده یادر مطالعه(8181) 1هیون دانگ و

 رخو نگیرند افزایش نرخ ذخیره قانونی می جهیو نتپرداخته  8117-8119 یهاسالی ویتنام طی هابانکتسهیالت  بر عرضه

 ور دارند.این کش یهادر بانکبر عرضه تسهیالت  و معنادارمثبت  تأثیربازاری  و قدرت یمنف ریتأثرشد نقدینگی 

 لیو تحل هیتجز 1997–8119دوره  یرا ط سیسوئ یدر بخش بانکدار یو سودآور ییکارا (8181) 8فوستر و بالتر

با  یآورو سود ییکارا مورد بررسی یهااکثر بانک یبرا اند.هکرد دایپ اسیدر مق ییجوصرفه یبرا یشواهد قونموده و 

 مشخص شده نیهمچننتیجه گرفته شده است و ها بانک یو سودآور یی. اثر اندازه بر کاراداشته است شیاندازه بانک افزا

 باال با هم سازگار هستند. یو سودآور ییخوب و کارا هیکه سرما

را  3811-2811طی دوره کشور آذربایجان در بانکداری ای اثرات کاهش ارزش پول ملی در مطالعه (8181)3الیوا

ی مرکزی برای تنظیم پول ملی در نظر گرفته شده است. هابانکابزار  عنوانبهکاهش ارزش پول .بررسی نموده است

ثبات مالی  ها،کنند. تعادل اقتصاد کالن، ثبات قیمتمقامات پولی از نظر افزایش تراز تجاری درخواست کاهش ارزش می

در این  .پولی بوده است یهااستیسباالترین اهداف  دهندهنشانو بانکی، رشد اقتصادی پایدار یا رشد اقتصادی پایدار 
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نتایج حاکی از آن است  .، برای تجزیه و تحلیل تغییر متغیرهای وابسته و مستقل از مدل رگرسیون استفاده شده استیبررس

 ی آذربایجان داشته است.هابانکمنفی و معناداری بر سودآوری  تأثیرکه تغییرات نرخ ارز خارجی از نظر آماری 

گذاری نیجریه را بررسی کرده است. ده ی سپردههابانککاهش ارزش پول در عملکرد مالی  تأثیر، (8119)1وباسیا

ک و بان هابانکهای مالی ساالنه منتخب ها از گزارشگیری انتخاب کرده و داده( بانک با استفاده از روش نمونه11)

ست. تجزیه و تحلیل با استفاده از روش آوری شده ا( جمع8117-8112طی یک دوره ده ساله ) (CBN) مرکزی نیجریه

 و بازده دارایی بهرهبر نرخ  های آن ارزش نرخ ارز و نرخ تورم. شاخص(EGLS) افتهیمیتعمرگرسیون حداقل مربعات 

(ROA)  تأثیرو  اراییبر بازده د نرخ تورم معناداریک جایگزین برای عملکرد بوده است. نتایج مطالعه اثر منفی و  عنوانبه 

ی نرخ ارز در بازده  وزارت دارای دهد. با این حال، یک اثر مثبت و ناچیزبر دارایی را نشان می نرخ بهره دارد منفی و معنادار

ورم نیجریه ت توسط دولت فدرال مؤثرهای مالی و پولی برای رسیدگی به این موارد مورد نیاز است. توصیه شده که سیاست

رخ ن اثرات منفی نرخ تورم و است. نیاز مورد ارت دارایی برای رسیدگی به این مواردوز بانک مرکزی نیجریه و ازطریق

 .بگذارند تأثیری پول سپرده هابانکتوانند بر عملکرد نیجریه می بهره در

تایج را بررسی کرده است. ن یوپیاتی خصوصی هابانکپول بر دارایی  ارزش ، در تحقیقی آثار کاهش(8112)8سیسای

لف سری های مختدر تحقیق از داده. است جهینتیبنرخ ارز )کاهش ارزش پول( بر قیمت سهام کامالً  تأثیرمشخص کرده 

ال قبل )قبل نسبت به س افتهیکاهشزمانی برای بررسی اثرات عوامل اقتصاد کالن مانند ذخایر ارزی کمتر، نرخ واقعی ارز 

، انتظارات مدتکوتاهاز کاهش ارزش(، کاهش سرمایه، کسری حساب جاری استفاده شده است. همچنین در 

 .گذاردمی تأثیراصول اقتصادی، بر بازار سهام  یجابهگذاران سرمایه

 یرا بررس جانیآذربای کشور هابانک یسودآور دررا عوامل بانک و اقتصاد کالن  ،(2811) همکارانو  3حسنوف

 ریسکها، هسپرد یمنف تأثیره و ها مشخص شدو وام هیسرما تیاندازه بانک، کفا نیرابطه مثبت ب قیند. در تحقاهکرد

 .بوده است یسودآوربر  ینگینقد

 یاقتصاد کالن در بخش بانک یهاشاخصخاص بانک و  یهایژگیو و یسودآور نیارتباط ب (8111)4قیامرا و آموها

اندازه  یرتأثاست.  یبا سودآور نهیهز تیریمد منفیرابطه  دهندهنشانها افتهیند. اهکرد یبررس 8111تا  1999 طیدر غنا را 

 .بوده استمطالعه مثبت  نیدر ا یبا سودآوری اعتبار سکیبانک و ر

عملکرد بر  اصلی و فرعیمؤثرعوامل  ات متعاملیتاکنون ارتباط ،این موضوع استبندی مطالعات انجام شده بیانگر جمع

گیری نرخ ارزبا بهره اتتغییربا کاهش ارزش پول ملی  وها های بانکی وحجم سپردهریسکانواع دیریت مانند م هابانک

بی به نام روش عص شبکهفرایند تحلیل  و دیمتل هایروشگیری چند معیارهابزارهای تصمیمترکیبی رویکرد از الگوی 

مورد بررسی ا هنآبندی وضعیت فعلی اولویتو  مؤثرعوامل پذیری  تأثیرگذاری و تأثیرات متقابل تأثیراستخراج  دنپ برای

کوهی ، (1399تمیزی )، (1392وهمکاران )نادری ، (1392علیمردانی وعباسیان )ودر قیاس با مطالعات است قرارنگرفته 

 .دارای نوآوری است (1411لیالن وهمکاران )
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 معرفی مدل تحقیق

مدل مفهومی  ،هابانکلی بر عملکرد ما مؤثرهای انجام شده در رابطه با عوامل با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 ،عوامل توانایی دارایی، کفایت سرمایه کملزمدل های شاخص بر اساسشود. می ارائه( 1شکل ) صورتبه قیتحقاین 

اند. ظر گرفته شدهدر ن هابانکگذار بر عملکرد مالی تأثیرعوامل اصلی  عنوانبهو ریسک  ینگینقدکیفیت سود، کیفیت 

 گیرند.قرار می موردتوجهگذاری آنها بر همدیگر تأثیردهی و این عوامل برای ارزیابی و وزن

سطح اول تحلیل شبکه، هدف و در سطح دوم، عوامل اصلی قرار  در ANPگیری بر اساس روش تصمیم 8شکل 

قرار دارند و  1های درونی هستند و در سطح سوم نمادهای عوامل فرعی مطابق جدول اند که عوامل اصلی وابستگیگرفته

 .هستندنسبت به یکدیگر دارای وابستگی درونی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هابانکبر بهبود عملکرد مالی  مؤثر. ساختار شبکه تصمیم عوامل 2شکل 

 تحقیق یشناسروش

 1399 یهاسالطی  پژوهش زمانی قلمرو تحلیلی است. -یهدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیف نظرروش تحقیق از 

 اوراق در بورس شدهپذیرفته  بانک 12 یهادادهطور نمونه از ه شور و بک کی، نظام بانقلمرو پژوهش. است بوده 1394-

های ی مورد تحقیق و گزارشهابانکشده  یحسابرس یهای مالگزارش شامل قیابزار تحق. ه استاستفاده شد بهادار تهران

 زندگی کاریریسک

 کیفیت دارایی غلیش سرمایه کفایت

 درآمد

 اریک کیفیت نقدیندگی نقدینگی

کیفیت مدیریت 

 کاری نقدینگی

هدف: بهبود عملکرد مالی 

 بانکها

 (CA)کفایت سرمایه
 

 (AQ)دارایی مدیریت

 
 (LQ)نقدیندگی 

 

 (EQ)درآمد

 

X1, X2, X3, 
X4 , X5 

X6, X7 , X8, 
X9 , X11 ,  

X14, X15, X16, 
X17,X18 

X21, X22 , 
X23,  

 (SM)حساسیت ریسک 

X12, X13  

 ()توانایی مدیریت
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 ی اطالعاتیهابانک، بورس اوراق بهادار تهرانکدال سایت از منابع های الزم دادهبورس اوراق بهادار تهران است و  یآمار

بعد از گردآوری اطالعات، روابط درونی عوامل اصلی با استفاده از بوده است. بانک اطالعاتی رهاورد نوین  افزارنرمو 

شود و با تشکیل فرایند تصمیم شبکه عصبی، مقایسه زوجی بین عوامل اصلی نسبت به هدف و بین محاسبه میروش دیمتل 

وند و دلیل اصلی شترکیب می دیمتل و شبکه عصبی فازی یهاروشگرفت. سپس  عوامل فرعی نسبت به عامل اصلی انجام

 هابانکرد عملکبر  مؤثرعوامل  یهامؤلفهناصر و که برای محاسبه روابط موجود میان ع است نیاترکیب این دو تکنیک 

مقایسه  هاییسماترهای مقایسه زوجی و محاسبه بردارهای ویژه متناظر با هریک از به تشکیل ماتریس در مدل شبکه عصبی

دهد و استفاده از این تکنیک در محاسبه و سپس آنها را در جایگاه مناسبی در سوپر ماتریس قرار می پردازدیمزوجی 

ارتباط داخلی میان عناصر به تعداد زیادی ماتریس زوجی نیاز خواهد داشت. این امر، منجر به پیچیدگی و صرف زمان 

روش  نی؛ بنابرابهره گرفت ن از تکنیک دیمتلتوادر برخورد با این محدودیت، می و شودیم مسألهزیاد برای حل 

DEMATEL ل و همچنین تشکیل ساختار روابط متقاب ارهایمع ریزبرای استخراج درجات تعامالت بین معیارها و  تواندیم

را با استفاده از این درجات محاسبه  ارهایمع ریزوزن معیارها و  تواندیم ANPبه کار رود. از سوی دیگر، روش بین آنها 

 یهاسالشود، یک ابزار شناخته شده است که در شناخته می DANPکه با نام  ANPو  DEMATELکند. رویکرد ترکیبی 

مدیریتی کار رفته  هاییاستراتژانتخاب و ارزیابی عملکرد  مانندبه MCDMمختلف  یهامسئلهاخیر برای رسیدگی به 

 زیر استفاده شده است: یهاگامبا  (1811)و همکاران  1لیارائه شده توسط  DANPاست در این تحقیق از رویکرد ترکیبی 

 رتأثیشود که . در این مرحله از کارشناسان حوزه تحقیق خواسته می’A‘روابط اولیه میانگین: محاسبه ماتریس گام اول

مشخص  4تا  1را با استفاده از یک مقیاس عددی صحیح از  شودیمنشان داده  ijaبا نماد که  jبر هر عنصر  iمستقیم هر عنصر 

 ریتأث) 4و عدد  (زیادتأثیر) 3، عدد (متوسط تأثیر) 8، عدد (پایین تأثیر) 1، عدد (تأثیربدون ) 1کنند. در این مقیاس، عدد 

پاسخ خبرگان، یک ماتریس میانگین  هاییسماترآوردن  به دست. پس از دهندیمرا نشان  (زیاد اریبس
ij n n

A 


   

ماتریس  در ماتریس پاسخ خبرگان. هامؤلفهبرابر است با میانگین همان  Aماتریس  یهامؤلفه. هریک از شودیمسبه امح

 نشان داده شده است. (1)در معادله ’A‘روابط اولیه  میانگین

(1) 

 

 به دستاز گام قبل که  ’A‘در این گام ماتریس میانگین روابط اولیه . ’X‘: محاسبه ماتریس نرمال روابط م دومگا

 .گیردیمنام  ’X‘( نرمالیزه شده و ماتریس نرمال روابط 3( و )8) یهامعادلهآمده، با کمک 

(8) 
 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Lee 

11 1 1

1

1

j n

i ij in

n nj nn
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(3) X K A  
که در  آیدیم به دست( 4با حل معادله )’T‘. ماتریس روابط کل ’T‘آوردن ماتریس روابط کل  به دست :گام سوم

 اشاره به ماتریس همانی دارد. ’I‘آمده از گام دوم(  به دستاشاره به ماتریس نرمال روابط ) ’X‘آن 

(4) 
limکه،  یزمان [0]h

n n
h

X 


 

2 ، توضیح hT X X X   
1( )T X I X   

 سپس

ام jهای ام و مجموع ستونiبه ترتیب مجموع سطرهای  ’s‘و  ’r‘یهامؤلفه. هاستونتعیین مجموع سطرها و  گام چهارم:

 .شوندیم( محاسبه 6) ( و1) یهامعادلههستند و با کمک ’T‘ ماتریس 

(1) 
1

1 1

[ ]
n

j n ij

j n

r r t

 

 
   

 
     ,  

1

1 1

[ ]
n

j n ij

j n

s s t

 


 

   
 
  

 

(6)  

رسم نمودارهای روابط مستقیم. فرض کنید که  گام پنجم:
ir مقادیر سطر  مجموعi ام از ماتریس‘T’  کندیمرا معین .

از این رو، 
ir ات عاملتأثیرمجموعi  به همین طریق، فرض کنید که مجموع مقادیر کندیمبر روی سایر عوامل را مشخص .

. کندیمبر روی سایر عوامل را مشخص  jات عامل تأثیرمجموع  js. از این رو،کندیمرا معین  ’T‘از ماتریس ام jسطر

 .شوندیمرسم  ’s‘و  ’r‘ات مستقیم با کمک مقادیر تأثیراز این رو، نمودارهای 

. فرض کنید که ’W‘آوردن ماتریس ناموزون  به دست گام ششم:
cT و

dT  روابط کل  هاییسماتربه ترتیب معرف

برای زیرمعیارها و معیارها هستند.ماتریس 
c ij n n

T t


    ( نشان داده شده است. 7در معادله ) 

 

(7) 

 

 

 

درون  یسازنرمالدر گام بعد با 

cTماتریس جدیدی به نام  cTماتریس  یاخوشه  ( نشان داده شده است2همانطور که در معادله )،  آیدیمبه دست. 

[ ], , 1,2, , .ijT t i j n 
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(2) 

 

 

𝑇𝑐یسازنرمال
𝛼11  و مقادیر دیگر  است( توضیح داده شده 11( و )9) یهامعادلهدرnm

cT.به صورت فوق هستند 
1

11 11

1

1

, 1,2, ,
m

ci cij

j

d t i m


   

 

(9) 

 

 

 .آیدیم به دست( 11از طریق معادله ) ’W‘سپس سوپرماتریس ناموزون 

(11) 

 

( خالی یا صفراست و مقادیر 11)معادله  11Wهیچ وابستگی وجود نداشته باشد ارهایمع ریزخوشه یا  یهامؤلفهاگر بین 

 نیز به همان صورت هستند.nnWدیگر

(11) 

 

از رد که دا یسازنرمالدار نیاز به آوردن سوپر ماتریس وزن به دستدار. ماتریس وزنسوپر آوردن به دست: گام هفتم

 ( نشان داده شده است.18در معادله )که  شودیممحاسبه  هر ستونع وجمم

11 11 11 11 11 11

11 1 1 1 1 1 1
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(18) 

 

DTماتریس  dTماتریس روابط کل  یسازنرمالپس از   ( بدست 13از طریق معادله )جایی که آیدیم ،/ij ij

D D iT T d  

11 1 1

1

1

j n

D D D

i ij in

D D D

n nj nn

D D D

t t t

t t t

t t t

  

  

  

 
 
 
 
 
 
  
 

 )13( 

DTبا ضرب ماتریس نرمالیزه شده روابط کل    در سوپرماتریس ناموزون، سوپرماتریس وزن دارW   همانطور که در

 .آیدیم( نشان داده شده، بدست 14معادله )

(14) 

 

تا هر سطر برسانیم  gنیاز به این دارد که ماتریس را به یک توان بزرگ مانند  یحدسبه سوپرماتریس احم: گام هشتم

): مانند .آن به عددی همگرا شود )g

g
lim W



 هزیرمعیارها که بدهنده توان است. سپس، وزن معیارها و نشان gجایی که 

 .آیدیماز سوپر ماتریس حددار بدست  ،شودیمنیز گفته  DANPهای وابستگی یا وزن یهاوزن هاآن

و همچنین تشکیل  ارهایمع ریزت بین معیارها و البرای استخراج درجات تعام DEMATEL روشاز جمله مزایای 

را با استفاده از این  ارهایمع ریزوزن معیارها و  ANP دیگر، روشرود. از سوی میساختار روابط متقابل بین آنها به کار 

ابزار شناخته شده  کشود، یشناخته می  DANPکه با نام  ANP و DEMATEL کند. رویکرد ترکیبیمیدرجات محاسبه 

و  ولی، روابط علّی و معلارزیابی عملکرد جهت MCDM های مختلفاخیر برای رسیدگی به مسئله یهاسالاست که در 

 (.1399دباغ و همکاران، ) شودمیانتخاب استراتژیهای مدیریتی کار رفته 
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 های تحقیقیافته
 هابانکمالی عملکرد بر  مؤثر. عوامل 1جدول 

 عوامل فرعی نماد های کملز(شاخص) اصلی عوامل نماد

CA هیسرما تیکفا 

X1 و مشابه یدارید یهاسپرده 

X2 انداز و مشابهپس یهاسپرده 

X3 دارمدت یگذارهیسرما یهاسپرده 

X4 هاسپرده ریسا 

X5 هاسپرده کل 

AQ  ییدارامدیریت 

X6 
از  ریبه غ یردولتیو مطالبات از اشخاص غ ییاعطا التیتسه

 هابانک

X7 التیتسه کل 

X8 ثابت ییدارا 

X9 رفعالیغ ییدارا 

X10 ییدارا کل 

X11 مشارکت اوراق 

MQ تیریمد تیفیک 
X12 اندازه بانک 

X13 حقوق صاحبان سرمایه 

EQ سود تیفیک 

X14 مطالبات ریذخا 

X15 درآمد کل 

X16 یاتیعمل هایینههز 

X17 یاتیعمل انیو ز سود 

X18 خالص انیو ز سود 

LQ ینگینقد تیفیک 
X19 وجه نقد 

X20 نرخ ارز 

SM ربازا سکینسبت به ر تیحساس 
X21 یاعتبار سکیر 

X22 ینگینقد سکیر 

X23 بازار سکیر 

ر اساس ب بهبود عملکرد نظام بانکداری کشوربا نمادهای مربوطه جهت  مؤثرحاضر، عوامل اصلی و فرعی  در پژوهش

 شناسایی شدند. 1مطابق جدول ز لکممدل تحقیق 
 هابانکعملکرد بر  مؤثرعوامل اصلی  نسبی تعاملو  یوزنضرایب . 2جدول 

 یتعامل نسب وزن  نماد عامل اصلی رتبه

AQ 314/1 118/1 هیسرما تیکفا 1  

CA 811/1 881/1 دارایی مدیریت 8  

MQ 811/1 143/1 تیریمد توانایی 3  

EQ 177/1 122/1 درآمد کل 4  

LQ 118/1 111/1 ینگینقدمدیریت  1  

SM 111/1 346/1 سکینسبت به ر تیحساس 6  
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 هابانکعملکرد بر  مؤثر. ضرایب وزنی عوامل اصلی 3شکل 

 8 های اصلی در جدولشاخص و برای هابانکبر بهبود عملکرد مالی  مؤثرهریک از عوامل  نسبی وزن و میزان تعامل

شوند. مطابق مالحظه می 6 یال 3 ی مورد بررسی محاسبه شده و در جداولهابانکدر  مؤثربرای معیارهای فرعی  3 شکلو 

به ترتیب اولویت بیشترین وزن اهمیتی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی و توانایی  مؤثر، عوامل اصلی 8 جدول

ت نسبی با میزان تعامل و اهمی هاوزنمقایسه  آنکهحالاند. را داشته سکینسبت به ر تیحساسمدیریت، درآمد، نقدینگی و 

در وضعیت کنونی از اهمیت کمتری برخوردار هست  سکینسبت به ر تیحساستنها شاخص شود، ها مشخص میشاخص

اهمیت  هاانکبهای راهبردی و عملیاتی تعامل و اهمیت نسبی رتبه اول قرار دارد، بنابراین توجه به آن در برنامه کهیدرحال

 کند.خاصی پیدا می
 هیسرما تیکفاشاخص  یارهایمع ریز یو تعامل نسب یوزن بیضرا. 3جدول 

 یتعامل نسب وزن  نماد معیار رتبه

 X4 849/1 812/1 هاسپرده  ریسا 1

 X2 812/1 888/1 انداز و مشابهپس یهاسپرده 8

 X1 812/1 881/1 و مشابه یدارید یهاسپرده 3

 X5 811/1 166/1 هاسپرده کل 4

 X3 111/1 133/1 دارمدت یگذارهیسرما یهاسپرده 1

 معیارهایگردد تعامل دهد و مشخص میآنها نشان میوزن با میزان  ارهایمع ریزتعامل تفاوت میزان  3نتایج در جدول 

ی ، ولاستو اهمیت آنها وزن میزان بیشتر از  هابانکدر  دارگذاری مدتهای سرمایهسپرده خصوصبه ی کلهاسپرده

ازن دارای توتعامل آنها میزان  در مقایسه باوزن از نظر میزان  موارد سایردیداری و های سپردهانداز و های پسبرای سپرده

گذاری های سرمایهسپرده برای جذببهتر ریزی مناسب جهت دستیابی به عملکرد در این زمینه باید برنامه نی؛ بنابراهستند

 .گیرد ها انجامبانکدر بلندمدت 
 دارایی مدیریتنسبی زیر معیارهای شاخص  تعاملو یب وزنی ا. ضر1جدول 

 یتعامل نسب وزن  نماد اریمع رتبه

 X7 811/1 834/1 التیکل تسه 1

 X10 811/1 818/1 ییدارا کل 8
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 یتعامل نسب وزن  نماد اریمع رتبه

3 
و مطالبات از اشخاص  ییاعطا التیتسه

 هابانکاز  ریبه غ یردولتیغ
X6 166/1 811/1 

 X9 111/1 137/1 رفعالیغ ییدارا 4

 X11 146/1 171/1 مشارکت اوراق 1

 X8 188/1 141/1 ثابت ییدارا 6

مالحظه بر اساس مدل کملز در مورد زیر معیارهای شاخص اصلی توانایی مدیریت  4نتایج مندرج در جدول  به توجه با

ر مقایسه با د آنها نظر تعاملی و دارایی ثابت از ردولتیو مطالبات از اشخاص غ ییاعطا التیتسه هایشود که زیر معیارمی

جهت  هاانکب هایییدارا مدیریت جهتبیشتر آنها نسبی تعامل  به با توجه نی؛ بنابرااستدارای تفاوت  هان آنزومیزان 

 .معطوف شودبه آنها ی اهمیت بیشتربهتر یابی به عملکرد مالی دست
 تیریمد تواناییشاخص  یارهایمع ریز یو تعامل نسب یوزن بیضرا. 1جدول 

 یتعامل نسب وزن  نماد اریمع رتبه

 X12 722/1 932/1 اندازه بانک 1

 X13 818/1 168/1 حقوق صاحبان سرمایه 8

از زیر معیارهای و حقوق صاحبان سهام  هابانکمعیار اندازه زیر دو گردد مشخص می 1 مطابق نتایج مندرج در جدول

مشخص ها آنی یب اهمیتاو ضرمیزان وزن آنها با نسبی . در مقایسه میزان تعامل هستند هابانکشاخص توانایی مدیریت 

ز میزان ااندازه نسبت به حقوق صاحبان سهام کمتر به عامل  هابانک، به عبارتی نگاه مدیران تفاوت وجود داردشود که می

 .معطوف گرددبه آن توجه بیشتری  الزم است است کهتعامل نسبی آنها 
 ینگینقدمدیریت شاخص  یارهایمع ریز یو تعامل نسب یوزن بیضرا. 6جدول 

 یتعامل نسب وزن و ضریب اهمیت نماد عامل اصلی رتبه

 X19 961/1 226/1 وجه نقد 1

 X20 139/1 114/1 نرخ ارز 8

 تریمکضرایب تعاملی وزن و نرخ ارز )تغییرات ارزش پولی ملی( از  ،شودمشاهده می 6 همان گونه که در جدول

توجه با شد، بنابراین به سزایی داشته با تأثیری نگینقد یتواند بر روو به عبارتی می استبرخوردار  دیگر ارینسبت به زیر مع

 قرار گیرد.توجه بیشتری مورد  هابانکدر عملکرد این زیر معیار الزم است میزان تعاملی آن  به
 کل درآمدشاخص  یارهایمع ریز یو تعامل نسب یوزن بیضرا. 7جدول 

 نسبی تعامل وزن  نماد اریمع رتبه

 X15 381/1 413/1 کل درآمد 1

 X17 814/1 191/1 یاتیعمل انیسود و ز 8

 X16 881/1 441/1 یاتیعمل هایینههز 3

 X18 164/1 113/1 خالص انیو ز سود 4

 X14 141/1 118/1 مطالبات ریذخا 1

این موضوع است که میزان وزن زیر معیارهای  دهندهنشان هابانکتعامل زیر معیارهای شاخص درآمدهای  7 در جدول

در جهت بهبود  نی؛ بنابرااست ارهایمع ریزهای عملیاتی کمتر از میزان تعامل نسبی اینها نسبت به سایر کل و هزینه درآمد

 .گیردقرار  تیدر اولو هابانکهای توجه به اینها در برنامه درآمداز لحاظ شاخص  هابانکعملکرد مالی 
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 سکینسبت به ر تیحساسشاخص  یارهایمع ریز یو تعامل نسب یوزن بیضرا. 8جدول 

 تعامل بیضرا وزن  نماد اریمع رتبه

 X15 111/1 136/1 یاعتبار سکیر 1

 X17 313/1 111/1 بازار سکیر 8

 X16 122/1 963/1 ینگینقد سکیر 3

 کسیکه ر شودیبازار مشخص م سکینسبت به ر تیحساس یشاخص اصل یارهایمع ریز گاهیجا 2 مطابق جدول

در ین ریسک ی ابرخالف نقش به سزا یول ،استبرخوردار  یشتریب ینسبتعامل از  هاسکیر رینسبت به سا ینگینقد

 تیر اولوضرورت د نی؛ بنابراشده استنقدینگی  سکیبه ر یتوجه کمتر هاسکیر رینسبت به سا یبانک یاتعمل

 .دارد وجودها بانکدر  ینگینقد سکیر قرارگرفتن

سوپر ماتریس موزون که از ضرب  لیبا تشک (FANPروش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی )در  یدر مرحله بعد

تعیین  هابانک یرد مالکعملبر  مؤثرزیر معیارهای  آید، وزن نهاییمی به دستماتریس اولیه در سوپر ماتریس ناموزون 

به به سوپر ماتریس موزون  87شده است. با توجه به حجم باالی آن، نتایج خالصه شده سوپر ماتریس حدی که با توان 

های حاصل از یافته. شوندمی مالحظه 9جدول  ها دربانکعملکرد بر  مؤثرآمده، برای میزان ضرایب اهمیت عوامل  دست

 سکیرهد که به ترتیب اهمیت، عوامل دنشان می ANPو  DEMATEL ارهیچندمعگیری ترکیب دو تکنیک تصمیم

درآمد  ،یردولتیو مطالبات از اشخاص غ ییاعطا التیتسه، نقد وجه، کل ییدارا، التیتسه کل ،بانک اندازه ی،نگینقد

 یهاهسپرد ندیگر چور اولویت اول الی دهم قرار دارند و عوامل د مشارکت اوراقو  یاتیعمل یهانهیهز ،هاسپرده ریسا، کل

 ،حقوق صاحبان سرمایه، ریسک اعتباری، اوراق مشارکت، هاسپرده کل و ثابت ییدارا ی،دارید یهاسپرده، اندازپس

وضوع دارند و دلیل اصلی این م ها قراربانک یمال بر عملکرد مؤثر یینپادر اولویت  هسایر عوامل مربوط دارایی غیرفعال و

دار . به عبارتی عواملی که در سطح و اولویت پایینی قرار دارند، عوامل اولویتاستناشی از رابطه علت و معلولی بین عوامل 

 یمال بهبود عملکرد نقش موثری دردار، عوامل اولویت ریزی بربا برنامهارشد زیادی دارند و مدیران  تأثیردر آنها گر ید

 خواهند داشت. هاانکب
 نسبی بر حسب ضرایب تعامل هابانک ی موثر بر عملکردزیر معیارهابندی . اولویت9جدول 

 (D+R) تعامل زیر معیار تیو اولو رتبه

 1111/1 ینگینقد سکیر 1

8181/1 بانک اندازه 8

1771/1 الت کلیتسه 3

1711/1 ییکل دارا 4

1623/1 نقد وجه 1

1664/1 یردولتیو مطالبات از اشخاص غ ییاعطا التیتسه 6

1191/1 کل درآمد 7

1191/1 هاسپرده ریسا 2

1172/1 یاتیعمل هایینههز 9

1177/1 مشارکت اوراق 11

 1112/1 انداز و مشابهپس یهاسپرده 11
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 (D+R) تعامل زیر معیار تیو اولو رتبه

 1117/1 و مشابه یدارید یهاسپرده 18

 1463/1 ثابت ییدارا 13

 1321/1 هاسپرده کل 14

 1314/1 دارمدت یگذارهیسرما یهاسپرده 11

یاعتبار سکیر 16  1129/1 

 1133/1 حقوق صاحبان سرمایه 17

رفعالیغ ییدارا 12  1181/1 

یاتیعمل انیو ز سود 19  1181/1 

ارز نرخ 81  1122/1 

خالص انیو ز سود 81  1117/1 

مطالبات ریذخا 88  1113/1 

بازار سکیر 83  1111/1 

 هابانکبر عملکرد مالی  مؤثربندی بر حسب وزن زیر معیارهای . اولویت11جدول 

 وزن نهایی زیر معیارها و اولویت رتبه

 1611/1 اندازه بانک 1

 1761/1 التیکل تسه 8

 1711/1 ییدارا کل 3

 1127/1 یردولتیو مطالبات از اشخاص غ ییاعطا التیتسه 4

 1124/1 درآمد کل 1

 1138/1 رفعالیغ ییدارا 6

 1186/1 هاسپرده  ریسا 7

 1116/1 مشارکت اوراق 2

 1111/1 نقد وجه 9

 1478/1 یاتیعمل انیو ز سود 11

 1461/1 انداز و مشابهپس یهاسپرده 11

 1419/1 و مشابه یدارید یهاسپرده 18

 1433/1 ثابت ییدارا 13

 1438/1 هامس احبانص قوقح 14

 1483/1 هاسپرده کل 11

 1419/1 یاتیعمل هایینههز 16

 1893/1 خالص انیو ز سود 17

 1863/1 دارمدت یگذارهیسرما یهاسپرده 12

 1181/1 ارز نرخ 19

 1112/1 یاعتبار سکیر 81

 1111/1 بازار سکیر 81

 101114 مطالبات ریذخا 88

 101113 ینگینقد سکیر 83
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ی بورس اوراق بهادار تهران هابانکبر عملکرد مالی  مؤثرگانه فرعی  83از میزان تعامل نسبی معیارهای  9 مطابق جدول

 التیتسه، نقد وجه، کل هایییدارا، الت کلیتسه، بانک اندازهی، نگینقد سکیرمعیار اول به ترتیب اولویت شامل  11

 شارکتم اوراقی، اتیعمل یهانهیهز، هاسپرده ریسا، کل درآمد، هابانکاز  ریغبه یردولتیو مطالبات از اشخاص غ ییاعطا

گردد که معیارهای ریسک نقدینگی، مشخص می (11آنها )جدول  یو مقایسه جایگاه اینها با میزان ضرایب وزن دارندقرار 

د توجه . در این راستا نیازمنهستندهای عملیاتی از توجه کمتری برخوردار تسهیالت اعطایی، اندازه بانک، نرخ ارز، هزینه

بهبود نتیجه  و درسایر عوامل شده بهبود  ارتقا وموجب ، تا آنها استهای راهبردی و عملیاتی بیشتر به این معیارها در برنامه

 .را فراهم آوردل نظام بانکی ک یرد مالکعمل

 هاگیری و پیشنهاد، نتیجهبندیجمع

 دهدیمکشورهای در حال توسعه نشان  کینظام بان یو سودآور یرد مالکعملدر  مؤثرعوامل  یابیو ارز طالعاتم

سیاست ، هایاستساین از جمله  دارد.کشورها اقتصاد اثرات مختلفی بر کالن اقتصادی  یهاریو متغپولی  یهااستیس

 ییشورهاک. شود هاتراز پرداختکسری بهبود و اهش کباعث د توانمیکه  استبا افزایش نرخ ارز ملی کاهش ارزش پول 

و  یولپ یانبساط یهااستیاست، سین سیاند، عموماً همراه با اناموفق بوده یاهش ارزش پول ملکاست یس یه در اجراک

ن کهماهنگ، مم یو مال یپول یهااستیدر نبود س یاهش ارزش پول ملکاست یاعمال س نی؛ بنابرااندردهکرا اعمال  یمال

 و عملکرد یتالفعو  بر اقتصاد کشوررویداد در بلندمدت اثرات عمیقی  نیباشد و ارا به همراه داشته  یمطلوبناج یاست نتا

لکرد عمدر اقتصادی  مؤثر مهم یتورهاکفاو مقایسه شناسایی  ،حاضر پژوهشهدف ، رونی. ازانظام بانکی دارد مناسب

 رتبه درجه اهمیت عوامل و مقایسه وزن و است اوراق بهادار تهران در بورسفعال ی هابانکنمونه  عنوانها و بهبانک یمال

ظری و عملی . ابتدا با استفاده از پیشینه نه استشد همانا ضریب اهمیت نسبی آنها انجامتعامل  با میزان هابانکدر گذار تأثیر

ی نظام بانکداری شناسای بر عملکرد مؤثرمعیار فرعی  و سهبیست اصلی و شاخص شش ، کملز قالب مدلدر پژوهش 

با آنها  دوطرفهط روابو های درونی وابستگی بررسی بنابراین، مستقل از یکدیگر نیستندو متغیرها عوامل  چونگردیدند. 

روابط علت و همچنین شده و  محاسبه ANPو  DEMATEL ارهیچندمعگیری تصمیمترکیبی های از تکنیکاستفاده 

 .است مورد بررسی قرار گرفته ،معلولی بین عوامل

های اخصاولویت ش بیبه ترتوزنی اهمیت میزان از نظر مشخص شد که شش شاخص اصلی از نتایج ارتباطات درونی 

قرار دارند  ،، درآمد کل، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسکمدیریت ، تواناییمدیریت دارایی، کفایت سرمایه

به ریسک،  حساسیت نسبت شامل رگذاریتأثعوامل  به ترتیب آنهادر مقایسه با میزان تعامل و اهمیت نسبی  کهیدرحالو 

شود مشخص می یجانت سهیاز مقا. هستند مدیریت نقدینگی و مدیریت دارایی، کفایت سرمایه، توانایی مدیریت، درآمد کل

 داردوجود  یادیزتفاوت آن میزان اهمیت نسبی نظام بانکی نسبت به  درشاخص حساسیت نسبت به ریسک که میزان وزن 

است شده  جامانمقایسه تعامل و اهمیت نسبی آنها  زانیبا ممیزان اهمیت وزنی نظر از فرعی  معیاربیست و سه در گام بعدی .

 کل ،بانک هاندازی، نگینقد سکیر ترتیب اولویت اول الی دهم شامله عوامل بتعامل نسبی  بر اساسبندی آنها و اولویت

 یهانهیهز، هاسپرده ریسا، درآمد کلی، ردولتیو مطالبات از اشخاص غ ییاعطا التیتسه، نقد وجهیی، دارا کل، التیتسه

 سکیر یمعیارها که شودمشخص می هابانکدر آنها اهمیت وزنی و مقایسه اینها با میزان  هستند مشارکت اوراقی و اتیعمل
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در اولویت استی از نظر توصیه سین بنابرای ،دنقرار دارنسبت به وزن آنها تری پاییناز جایگاه  یاتیعمل یهانهیو هزی نگینقد

 یهانهیهزو  ینگینقد سکیر)دو زیر معیار اصلی مدل کملز و  یهاشاخصشاخص حساسیت نسبت به ریسک  از  قراردادن

ارد که د آنها اهمیت زیادیهای راهبردی و عملیاتی در برنامهبانک مرکزی  ها وبانکبرای بهبود عملکرد مالی ی( اتیعمل

 متغیرهایعه طالن بامهمچنی، داشته باشندرا در نظام بانکی  تأثیرو بیشترین  هدیتواند سایر عوامل را تقویت و بهبود بخشمی

 یاعطا وهای بانکی سپرده بر حجمافزایش نرخ ارز با کاهش ارزش پول ملی متغیر که  حاصل شداین نتیجه  کملز مدل

ها در عملکرد بانکتواند می داده که آن شیرا افزا ارتباطنیدرابانکی  یهاسکیو رمستقیم داشته  تأثیرآنها تسهیالت 

 شیو افزاکرد بهبود عملزمینه افزایش ز بازار با اتیبا عملپولی  یهااستیساعمال  خصوصنیدرامنفی داشته باشد.  ریتأث

 .گرددهای  بخش بانکی فراهم میحجم سپرده

 تقدیر و تشکر

 حاضر وهشپژ اجرای در حمایت معنوی خاطربه صنعتی ارومیه دانشگاه تحقیقات و فناوری محترم معاونت بدینوسیله از

مجتبی دکتر آقای  الهی و ناصر دکتر آقای، الحسینیءکیاسید ضیاءالدین دکترآقای  ازهمچنین  .شودمی سپاسگزاری

 د.نمایقدردانی می و ت علمی دانشگاه مفید قم تشکرئهی اعضایباقری 

 منابع
و  یمراتبلسلهستحلیل  ندیفرامدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی  بر اساسهای خصوصی ایران بانک یبندرتبه(. 1396شیوا ) ،پورقاسم و نیرحسیام ،ارضا

 .99-112، 1(3) ،راهبرد مدیریت مالی آراس.

 و طراحی در فازی دیمتل و فازی دلفی ترکیبی الگوریتم(. 1411) ، اکبررضایی زواری ، سعید وجبارزاده کنگرلویی ؛جمال ،بحری ثالث ؛اتابک ،بایبوردی

 .21-91(، 8)2 ،دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی .هابانک ارتباطی سرمایه تبیین

های فصلنامه علمی نظریه .اعطای وام یاز مجراسیاست پولی  بر انتقالبازاری کردن بانکداری  بررسی اثر(. 1394) السادات سیمین ،میرهاشمی نائینی ،بهمنی

 .144-119 ،(3)8 ،کاربردی اقتصاد

 ی خصوصی؛ رهیافتهابانکمتغیرهای کالن اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری  تأثیر(. 1392مهرگان ) ،محمدکاظم و نظیری ،سپهر دوست ،پورمهر

 .811-814 ،(34)9 ،اقتصادی یسازمدلفصلنامه تحقیقات برداری ساختاری.  ونیخود رگرسالگوی 

 .183-136، (8)9 ،هیو سرمامجله توسعه  .بانکی ایران یهاسپرده بر حجمنرخ ارز  نوسانات ریتأث. (1399) علیرضا ،تمیزی

پژوهشنامه  .های مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی مؤثر بر سالمت و ثبات نظام بانکی در ایرانگیری نسبت(. شناسایی و اندازه1324) اهللیول، سیف ،ثقفی

 .61-118، (17)1 ،اقتصادی

 یریگمیتصم یهاروشوری منابع انسانی با بر بهره مؤثرپذیری عوامل تأثیرگذاری و تأثیر. بررسی (1399) صانع ،علی خانلوی و رحیم، رئیسی دیبا ،دباغ

 .23-99، 9(4) ،صنعت برق ایران یوربهرهنشریه کیفیت و شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی(.  موردمطالعه) ارهیچندمع

 .CAMELهای اسالمی و غیراسالمی در کشورهای منتخب با استفاده از مدل(. بررسی عملکرد مالی بانک1392آرش ) ،باقریو  حسن ،گلمرادی ،رحیم ،دباغ

 .21-114، 4، مطالعات مالی و بانکداری اسالمیفصلنامه 

 147-166( :3)  11(3) های اشتغالزایی کشورهای مختلف و ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.. سیاست(1324) رحیم ،دباغ

مهندسی مالی و با استفاده از رویکرد ترکیبی.  هابانک(. مدیریت ریسک اعتباری در 1392) ، مریمیجانیمت پوریتق ، مهدی وفرونیهما نرگس؛ ،افروزدل

 .94-116، 11(32) ،مدیریت اوراق بهادار

( بر بازده سرمایه تعدیل شده CAMELSهای کملز )(. ارزیابی اثر شاخص1399) ، مصطفیسرگلزایی و محمد هاشم ،شکنبت ؛محمدصادق ،عبداللهی پور

 .17-21 ،11(38) ،مدیریت مالی اندازچشمنشریه . در بازار سرمایه ایران ی پذیرفته شدههابانک( در RAROCبه ریسک )



 DEMATEL-ANP بارویکردترکیبی بهادارتهران اوراق دربورس شده پذیرفته هایبرعملکردبانکمؤثر عوامل / بررسی911
 

بر  هادر شرکت هابانکگذاری برای بررسی اثر هم زمان کفایت سرمایه و سرمایه یرخطیغ(. طراحی الگوی 1392عزت اله )، عباسیان و علیمردانی، الهام

 .1-14(، 1)3و علوم اقتصادی،  یدر حسابدارپژوهش . یدهوام

(. سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در 1397) بیابانی، جهانگیر و محمدرضا، رنجبر فالح، ابوالقاسم، ابوالحسنی، اصغر، یعشریاثن، فرهنگ، امیرعلی

 .887-847، 1(4، )های کاربردی اقتصادنظریه فصلنامه علمی . ی ایرانهابانک

مجله  .منا منطقه منتخب یهادر کشور بانکی نظام ثبات بر مؤثر عوامل بررسی(. 1411) ، فرهادرهبر و سید ضیاءالدین ،کیاالحسینی ،دباغ ،بابک ،کوهی لیالن
 .1-12 ،(1)6، توسعه و سرمایه

ی دولتی هابانکهای مالی در دهندهسنجش عملکرد شتاب یمراتبسلسلهارائه الگوی  .(1411) مهدی محمد ،عباسیان و عباسعلی، پورآقاجان مجتبی؛ مرادپور،

 .113-186 ،(8)2، دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی. ایران

 خاص واملع تأثیر بر تأکید با) متعارف بانکداری و اسالمی بانکداری در اعتباری ریسک تطبیقی بررسی(. 1392. )زارعی ،ندیری ،موسویان ،جالل ،نادری

 .61-27 ،16(38) ،جستارهای اقتصادی دوفصلنامه (.بانکی
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