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مهتاب عالمه

چکیده
با توجه به روند توسعه اقتصادی در سراسر دنیا و اهمیت بانکداری در فعالیتهای اقتصادی و
بازرگانی ،امروزه بسیاری از صاحبنظران در حوزه بانکداری بهبررسی مقوله ریسک ،بازده و انواع درآمدها
پرداختهاند .در تحقیق حاضر ،تالش بر این است که بهبررسی رابطه بین نسبت درآمدهای عملیاتی
بانکها با بازده و ریسک آنها ،طی بازه زمانی  5ساله از سال  1387الی  1391پرداخته شود .جامعه
آماری شامل بانکهای موجود در ایران (خصوصی و دولتی) است که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی  10بانک اقتصاد نوین ،پارسیان ،پاسارگاد ،سامان ،سرمایه ،تجارت ،سپه ،صادرات ،ملت و ملی در
نظر گرفته شدهاند .روش تحقیق ،کاربردی از نوع توصیفی و همبستگی است .ابتدا دادههای اولیه از
صورتهای مالی بانکهای منتخب استخراج و از طریق نرمافزار  Excelتخلیص و محاسبات الزم
انجام شد؛ سپس با استفاده از روش دادههای تابلویی (پنل دیتا) با الگوی اثرات ثابت از روش حداقل
مربعات دو مرحلهای در نرمافزار اقتصادسنجی  Eviewsاز طریق آزمونهای سنجش پایایی متغیرها،
ماتریس همبستگی F ،لیمر (چاو) ،هاسمن و  T-studentتجزیهوتحلیل شد .نتایج مبنی بر تائید رابطه
معنادار بین درآمد عملیاتی بانکها با بازده و ریسک آنها است.
واژگان کلیدی :درآمدهای عملیاتی ،درآمدهای غیرعملیاتی ،بازده و ریسک.

تاریخ دریافت مقاله ،1393/07/23 :تاریخ پذیرش مقاله1393/10/13 :
 .1دکترای مدیریت بازرگانی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 .2کارشنلس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
E-mail: maah.light@gmail.com
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 .1مقدمه

امروزه صنعت بانکداری ،از لحاظ تحوالت جهانی ،توسعه علم و پیشرفتهای حیرتانگیز در
فنآوریهای الکترونیکی و اطالعاتی ،دستخوش تغییرات و تحوالت بنیادی شده است و به
سرعت در مسیر توسعه و تکامل گام برمیدارد .گرچه عملیات سنتی واسطهگری مالی ،هنوز ادامه
دارد ،اما تنها عملیاتی نیست که بانکها در عصر حاضر انجام میدهند .بانکهای مدرن امروزی،
نهادهای مالی چندوجهی و چندملیتی هستند که عملیات و خدمات متعدد و بسیار متنوعی را ارائه
میکنند.
جهانیشدن اقتصاد و تجارت از یکسو و ایجاد و رشد رو به تزاید موسسههای مالی اعتباری
و نهادهای مالی گوناگون از سوی دیگر ،رقابت را در عرصههای داخلی و جهانی بسیار فشرده و
دشوار ساخته است .در چنین شرایطی بانکها برای اینکه بتوانند بقا و رشد داشته باشند ،ناچار
هستند که با استفاده از دانش و فنآوریهای روز ،نسبت به تجدید ساختار ،متنوعسازی خدمات،
افزایش کارایی و پذیرش ریسکهای کنترلشده اقدام کنند.
بحرانهای احتمالی و پنهان ،مسئوالن نهادهای نظارتی و اجرایی سیستمهای مالی را بر آن
داشته است تا مدیریت ریسک و بازده را در موسسههای مالی بهخصوص بانکها ،با جدّیت بیشتر
و بهصورت علمی مورد توجه قرار دهند.
بانکها از جمله مؤسسههای مهم و اجرایی اقتصاد هر کشوری هستند؛ بهطوریکه عملکررد
صحیح و درست و همچنین انجام فعالیتهای هدفدار و سودآور باعث توسعه اقتصادی مریشرود.
برای اینکه بانکها بتوانند به اهداف توسعه اقتصادی دست یابند باید فعالیتهرای خرود را بهینره
کنند و برای این کار باید فعالیتهای خود را متناسب با سود و ریسک خود تنظیم کنند .عالوه بر
این ،پیشرفتهای اقتصادی و حرکت بسوی اقتصاد جهانی ،بانکها را مجبور مریکنرد ترا دامنره
فعالیتهای خود را متنوع کنند که این مهم مستلزم تحلیل هزینه -منفعرت 1آنهرا مریشرود ترا
سودآور بودن فعالیتهای جدید بررسی شود (گرونینگ و براجوویچ.)1390،
درآمدهای بانک شامل دو بخش عملیاتی و غیرعملیاتی است .انجام فعالیتهای بانکی
همواره با عامل مهمی به نام ریسک همراه است .بهطوریکه در صورت عدم استقرار یک نظام
اثربخش مدیریت ریسک ،سودآوری بانکها با تهدید اساسی مواجه خواهد شد.
در این تحقیق رابطه بین نسبت درآمد عملیاتی بانکها با بازده و ریسک آنها بررسی
میشود؛ بهطورکلی برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین ریسک و بازده ،عامل اصلی تخصیص
بهینه منابع و تضمین سودآوری بانکها خواهد بود.

1. Cost – Benefit
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صرفنظر از کارکرد اصلی نظام بانکی در سطح کالن اقتصاد (تجهیز و تخصیص بهینه منابع
مالی به فعالیتهای اقتصادی) ،مهمترین انگیزه بانکهای تجاری در اعطای تسهیالت،
سودآوری است .بانکها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک مناسب ،قادر به
تشخیص میزان ریسک و سرمایهگذاریها و تعیین زیانهای احتمالی عدم بازپرداخت وامها
نیستند؛ در نتیجه قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و از اینرو سودآوری آنها نیز
با تهدید اساسی مواجه خواهد شد.
امروزه روند روبهرشد بانکداری سبب شده است تا مدیریت داراییها و بدهیها برای مدیران
بانکها به یک ضرورت تبدیل شود .در دنیا بانکها بهمنظور حفظ سودآوری وکنترل ریسکهای
مختلف تشکیالت خاصی را تحت عنوان کمیته دارایی و بدهی تشکیل دادهاند .بعضی از بانکها
این کمیته را تحت نامهای دیگری همچون مدیریت دارایی و بدهی برقرار کردند (پارسائیان،
.)1382
در ایران با توجه به جدید بودن مبحث و اینکه در بانکها هنوز چنین کمیتههایی تشکیل
نشده است و یا در مراحل اولیه به سر میبرند ،بهنظر میرسد تحقیقاتی از اینرو بتوانند بانکها را
در ترکیب ساختار درآمدی مختلف با ریسکهای متفاوت بهگونهای یاری کنند که بتوانند بهترین
ترکیب ساختار درآمدی را با ریسکهای مختلف نگهداری کنند؛ بهطوریکه ریسک خود را به
حداقل ممکن برسانند و به بازده خوبی نیز نائل شوند ..ریسک های متفاوت ،اید که با ایجاد
ساختار بهینه درآمدی  ،ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند و
اهداف پژوهش
اهداف اصلی:

ر بررسی رابطه بین نسبت درآمد عملیاتی بانکها با بازده آنها
ر بررسی رابطه بین نسبت درآمد عملیاتی بانکها با ریسک آنها
اهداف فرعی:
ر بررسی رابطه بین نسبت درآمد عملیاتی بانکها با بازده داراییها ()ROA
ر بررسی رابطه بین نسبت درآمد عملیاتی بانکها با بازده حقوق صاحبان سهام ((ROE
ر بررسی رابطه بین نسبت درآمد عملیاتی بانکها با ریسک عدم پرداخت وامهای بانک ()MMN

ر بررسی رابطه بین نسبت درآمد عملیاتی بانکها با ریسک ورشکستگی (احتمال شکست) بانک
(.)Z-Score
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 .2مبانی نظری پژوهش

بانکداری :آغازگر حرفه بانکداری در جهان ،صرافانی بودند که با تعیین عیار فلزات قیمتی،
موجب سهولت مبادله آنها با کاال شدند و با جلب اعتماد مردم و صدور اسناد تعهد توانستند
امانتدار اموال تجاری شوند که تداوم تجارت آنها به یاری و حمایت همان صرافان امکانپذیر
شد؛ اما مبادله کاال و رواج دادوستد چه در داخل محدوده و چه در خارج از آن ،نیاز به ابزار
پرداختی داشت که در تعیین ارزش و مکان سنجش انواع کاالها و خدمات پذیرفته عموم باشد تا
عالوه بر انجام معامالت در وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با احتمال وقوع خطرات
ناشی از جابجایی فلزات قیمتی موجب بهکارگیری روشی شود که فرآیند آن سهولت در عملیات
صرافی و کسب وام و حمایت اعتباری به پشتوانه اندوخته صرافان باشد .این سرآغاز حرفه
بانکداری و ایجاد موسسههای بانکی شد.
کلمه بانک ،اصطالحی است قدیمی که از واژه آلمانی  Bankبه معنای نوعی شرکت ،اخذ و
رواج یافته و شاید هم از کلمه  Banqueفرانسوی و یا  Bancoایتالیایی که برای نیمکت صرافان
بهکار برده میشد ،اشتقاق یافته است .بههرحال موسسههای صرافی آن روزها با همان نام و
روش دیرین بهتدریج تکامل یافتند و بهصورت سازمانی فعال درآمدند که با جلب رضایت مردم و
رعایت اصول اخالقی ،صداقت و درستکاری ،توانستند مرکز تمام فعالیتهای پولی و اعتباری و
پایهگذار بانکهای امروزی شوند (هدایتی و دیگران.)1388 ،
درآمد :درآمد در موسسههای انتفاعی و بهخصوص در بانکها به مثابه خونی است که در پیکرره
سازمان جریان دارد ،طبیعی است که با تغییر ماهیت فعالیتها که باعث ایجاد درآمرد مریشروند،
میزان درآمدها نیز تغییر میکند.
مهمترین هدفی که موسسههای انتفاعی و بانکها دنبرال مریکننرد ،حرداکثر کرردن ارزش
افزوده و ارزش ثروت سهامداران است که از تقابل درآمد و هزینه ایجاد میشود .از طریق همرین
تغییرات در درآمد و هزینه میتوان ثروت سهامداران را تغییر داد .کسرب درآمردهای براال باعرث
جلب اعتماد مردم شده است که به نوبه خود باعث میشود افراد زیادی بره ایرن بانرکهرا بررای
سرمایهگذاری رجوع کنند.
دیدگاه مقابل درآمد ،هزینه است که باعث کاهش سود میشود .بانکها برای اینکه در محیط
امروزی سود خود را افزایش دهند عالوه بر افزایش درآمد ،باید هزینهها را نیز کاهش دهند؛ زیررا
درآمدهای عملیاتی ،برخی از هزینههای اضافی که به آن هزینههای پنهان گفته مریشرود را بره
بانک تحمیل میکند و این باعث کاهش سودآوری و کارائی بانک میشود (برهانی .)1387،درآمد
بانکها در حقیقت محصول ارائه خدماتی است که به مشتریان داده میشود .اگر افرزایش درآمرد
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در بانکها صعودی باشد و بانکها بتوانند راههای ایجاد تنوع درآمدی را افزایش دهند ،بقا و رشد
آنها تضمین خواهد شد .بانکها از راههای مختلف میتوانند درآمد کسرب کننرد کره مهمتررین
منابع کسب درآمد بانکها عبارتاند از :درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیراتی (حاصرل از
کارمزد).
درآمدهای عملیاتی :درآمد عملیاتی ،جزء درآمدهایی است که از فعالیتهرای سرنتی و بهررهای
بانکها حاصل میشود که خود بانک در بهوجود آوردن آن تأثیر میگذارد و یا از طریق پرداخرت
تسهیالت از طریق وام و یا سرمایهگرذاریهرای مسرتقیم و یرا مشرارکتی درآمردهایی را کسرب
میکند .گاهی این نوع درآمد برابر با مابهالتفاوت بهره حاصل از وامدهی به مشتریان بانک و بهره
پرداختی به قرضدهندگان به بانک و سپردهگذاران است که حاشریه بهرره نامیرده مریشرود .در
سالهای قبل چون میزان حاشیه بهره (مابهالتفاوت بهره دریافتی و پرداختی) باال برود ،بانرکهرا
بیشتر در پی فعالیتهای بهرهای بودند و درآمدهای خود را بیشتر از این طریق بهدست میآورنرد
و رغبت چندانی برای افزایش درآمدها از راههای دیگر در میان آنها نبرود؛ امرا در حرال حاضرر،
باتوجه به رقابت بین بانکها برای ارائه خدمات به مشتری و برخی از سیاستهای دولرت ،باعرث
شده است که میزان سودآوری بانکها از طریق فعالیتهای بهررهای کراهش یابرد .چرون دیگرر
سودآوری بانکها از طریق فعالیتهای واسطهای کاهش یافته است ،بانکها سیاسرت خرود را از
تامین بلندمدت منابع ،تغییر دادهاند و در پی افزایش درآمد از طریق فعالیتهای متنوع هستند .در
حقیقت بانکها در حال حاضر بهدنبال متنوعسازی درآمد خود هستند (امیدینژاد.)1386،
درآمدهای غیرعملیاتی (کارمزدی) :درآمدهایی هستند که بانکها بررای برهدسرت آوردن آن
سرمایهگذاری نمیکنند؛ بلکه از طریق خدماتی که انجام میدهند حاصل مریشرود و در حقیقرت
نقش غیرمستقیم دارند .در سطح بینالمللی افزایش رقابت میان بانکها برای پرداخت تسرهیالت
باعث شده است که حاشیه بهره برای بانکها به حداقل برسد و بانکهرا بررای افرزایش درآمرد،
مجبور هستند که فعالیتهای غیربهرهای ،برای افزایش درآمد خود انجام دهند .عرالوه برر ایرن،
براساس مقررات کمیته بال ،مبنی بر رعایت شدید کفایت سرمایه ،باعث شد که بانکها دیگر بره
سوی افزایش ناگهانی دارائی ریسکپذیر نروند؛ بلکه آنها بر این شدند که در پری درآمردزایی از
طرق دیگر باشند که ریسک کمتری را نسبت به فعالیتهای بهرهای داشته باشد که یک نمونه از
فعالیتهای غیربهرهای درآمدزا کارمزد میباشد که از انجام خدمات مالی بهدست میآید .برخی از
فعالیتهای کارمزدی عبارتاند از:
ر کارمزد ناشی از عملیات خرید و فروش ارز (سود و زیان حاصل از معامالت ارزی)
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ر کارمزد گشایش ،تمدید و ابطال اعتبارات اسنادی داخلی
ر کارمزد ناشی از نقل و انتقال وجوه مشتریان
ر کارمزد ناشی از گشایش و تمدید اعتبارات اسنادی بینالمللی (صادراتی -وارداتی)
ر کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار
ر کارمزد ناشی از صدور ضمانت نامههای ارزی و ریالی
ر کارمزد ناشی از ارائه خدمات مشاورهای مالی
ر کامزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان
ر کارمزد ناشی از صدور چکهای بانکی و بینبانکی و صورتحسابهای التین و بینالمللی و ...
بسیاری از بانکهای کشور در حال گذر از سیستم بانکرداری سرنتی بره بانکرداری مردرن و
الکترونیکی هستند .مجهز شدن به سیستمهای بانکداری الکترونیک مستلزم صررف هزینرههرای
گزافی است که بازده آتی آن سالها بهطول خواهد انجامید .از طررف دیگرر ،کراهش تسرهیالت
(بهعنوان مهمترین منبع درآمد بانکها) با کاهش حاشیه سود میتواند برنامرهریرزی بانرکهرا را
تحت تأثیر قرار دهد (امیدینژاد.)1386،
ریسک :برای مفهوم ریسک تعاریف گوناگونی ارائه شده است .برخی ریسک را عدم اطمینران از
نتایج یک عمل و قرارگرفتن در معرض نامعلومیها تعریف کردهاند.
فرهنگ ویستر ریسک را «در معرض خطر قرار گرفتن» تعریف کرده اسرت .فرهنرگ لغرات
سرمایهگذاری نیز ریسک را «زیان بالقوهای سرمایهگذاری کره قابرل محاسربه اسرت» مریدانرد.
بانکها در کشورها همانند صنایع غیرانتفاعی هستند که هدف از فعالیت آنها ،به حداکثر رساندن
سود و ارزش افزوده سهامداران است .بانکها هم در سطح کالن و هم در سطح خرد در معررض
ریسک هستند .در سطح کالن ،رقابت بین رقبا ،تغییررات نررب بهرره و  ...باعرث ایجراد ریسرک
میشود و در سطح خرد ،بانکها با ریسک اعتباری ،ریسرک مطالبرات سروختشرده و  ...درگیرر
میباشند که برای هر بانک منحصربهفرد است؛ ولی ریسک در سطح کالن برای تمامی بانکهرا
مشابه است؛ البته ریسک انفرادی به دارائیهای ترازنامه و خارج ترازنامهای بستگی دارد (مردرس
و عبدالهزاده.)1378 ،
هر فعالیتی که در اقتصاد برای بهدست آوردن سود انجام مریشرود ،دارای مقولرهای بره نرام
ریسک است که باید کنترل شود .ریسک در حقیقت میزان نوسرانات درآمرد را نشران مریدهرد.
بانکها با فعالیتهای سنتی که در حقیقت واسطهگری است ،به دنبرال مردیریت کرردن ریسرک
هستند؛ بهطوریکه والتر ریستان 1از سیتی بنک 1میگوید« :واقعیت این است که بانکهرا بررای
1. Walter Ristan
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مدیریت ریسک مشغول هستند و به زبانی ساده و بیپیرایه این یعنی بانک» (پارسرائیان.)1382 ،
ریسک در لغت به مفهوم امکان یا احتمال بروز خطر یا روبرهرو شردن برا خطرر ،صردمه دیردن،
خسارت دیدن ،کاهش درآمد ،زیان دیدن و غیره است .طبق تعراریف موجرود ،ریسرک یرا خطرر،
احتمال محقق نشدن پیشبینیهای آینده تعریف میشود و هر عاملی که باعرث محقرق نشردن
پیشبینیهای آینده شود ،در عمل ریسک نامیده میشود (محرابی.)1389 ،
ریسک در بانکها همانند ریسک در بقیه صنایع است؛ بهطروریکره سرودآوری بانرکهرا در
مخاطره قرار میگیرد؛ ولی کاربرد ریسک در بانکها با بقیه صنایع یک تفراوت عمرده دارد و آن
نحوه مدیریت کردن ریسک در بانکها است؛ بهطوریکه مدیریت ریسک در بانکها باعث ایجاد
ارزش افزوده برای سهامداران میشود.
ریسک در بانکداری ،بنا به دالیل زیر ماهیتی متفاوت از ریسک در دیگر بخشهای اقتصادی
دارد .بهعبارتی ،مدیریت ریسک در بانکها حساستر ،پیچیدهتر و مشکلتر از مدیریت ریسک در
بخشهای دیگر اقتصادی است.
تعداد و تنوع عملیات بانکی ،ماهیتهای متفاوت این عملیات ،وضعیت سرمایه بانک و
محدودیت میزان آن ،حفظ منافع سهامداران بانک ،وضعیت منابع سپردهگذاران و فراوانی آن،
حفظ منافع سپردهگذاران ،متفاوت بودن منافع بانک و سپردهگذاران ،نوع وظیفه بانکها که آنها
را از بنگاههای دیگر اقتصادی متمایز میکند ،تعداد گیرندگان تسهیالت اعتباری ،متفاوت بودن
وضعیت مالی هر یک از گیرندگان تسهیالت ،سروکار داشتن گروه زیادی از کارکنان بانک با
منابع مالی ،نبود تخصص کافی در زمینههای مدیریت منابع ،ثبت عملیات زیاد مالی ،نقل و
انتقاالت زیاد پولی داخلی ،خارجی و غیره (شیوا و میکائیلپور.)1382 ،
ریسکهای که صنعت بانکداری متحمل میشود عبارتاند از:
الف-ریسک اعتباری ،ب-ریسک نقدینگی ،پ-ریسک نرب بهره ،ت-ریسک بازار قیمت ،س-
ریسک دولتی یا سیاسی ،ج-ریسک عملیاتی و ریسک بانکداری در سطح جهانی (تسویه حساب)،
چ-ریسک سرمایه و ح-ریسک حقوقی.
بازده :مکمل مفهوم ریسک ،مفهوم بازدهی است .بازدهی میزان سودآوری سازمان است .به
عبارت دیگر ،بازدهی به کلیه عوایدی اطالق میشود که از سرمایهگذاری انجامشده تحصیل
میشود.

1. City Bank
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سابقه پیدایش رابطه ریسک و بازده را میتوان برابر با خلقت اولین موجودداری شعور دانست.
در کنار هر منفعتی همواره محدودیت یا مخراطرهای رب مرینمایرد .حرداکثر نمرودن مطلوبیرت،
متناسب با سطح قابل قبولی از ریسک ،مشکل همیشگی در انجام هر فعالیتی بروده اسرت .بررای
اندازهگیری بازده بسته به اینکه بازدهی برای چه اقالمی محاسبه میشرود روشهرای گونراگونی
وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
الف -بازده دارائیها )  :(ROA: Return on Assetبازده دارائی یا  ROAیک شراخص
از چگونگی سودآوری شرکت در مقایسه با کل دارائیهای آن شرکت است .بازده دارئیها ROA
یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارائیها در جهت تولید سود (دارائریهرای
مولد) به پژوهشگر می دهد و از طریق تقسیم سرود سرالیانه بره کرل دارائری شررکت محاسربه و
بهصورت درصد بیان میشود.
نرب بازده دارائی ،رابطه بین حجم دارائیهای شرکت و سود را تعیین میکند .اگر یک شرکتی
بر سرمایهگذاریهای خود بیفزاید (البته بر حسب کل دارائیها)؛ ولی نتواند به تناسب ،مقدار سرود
پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد ،نررب برازده کراهش مرییابرد؛ بنرابراین افرزایش حجرم
سرمایهگذاری شرکت ،به خودی خود باعث بهبود وضع مالی سهامداران نمیشود.
 ROAبه شدت وابسته به صنعت است و به این دلیل هنگامیکره از آن برهعنروان مقیاسری
برای مقایسه استفاده میشود بهتر است در برابرر مقردار ROAهرای گذشرته شررکت یرا ROA
شرکت مشابهی صورت پذیرد .مقدار  ROAیک ایده به سرمایهگذار میدهد کره ترا چره حرد در
تبدیل پولی که سرمایه گذاری کرده است به سود خالص موفق بوده اسرت .مقردار براالی ROA
بهتر است؛ زیرا شرکت پول بیشتری را از سرمایهگذاری کمتری بهدست آورده است.
ب -بازدهی حقوق صاحبان سهها ) :(ROE: Return on Equityمیرزان سروددهی
یک شرکت بهصورت درآمد خالص تقسیم بردارایی سهامداران محاسبه میشود .در اصرل ROE
نشان میدهد یک شرکت چه درصد سود توسط پولی که سهامداران در آن شرکت سرمایهگذاری
کردهاند ،میتواند کسب کند.
 ROAو  ROEدو نسبت مهم از نسبتهای بازدهی و سودآوری هستند که بررای تشرخیص
توانایی مدیریت در کسب سود از داراییها و حقوق صاحبان سهام استفاده میشود .بهتر است این
دو نسبت با توجه به میانگین صنعت و مقادیر گذشته آنها مقایسه شود.
توجه شود گاهی شرکت حقوق صاحبان سهام را در طرحهای بلندمدت سرمایهگذاری میکند
و ممکن است در سال جاری به سود برای شرکت منتهی نشود و  ROEشرکت کاهش یابد؛ امرا
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در سالهای آتی منجر به افزایش سوددهی شرکت شود؛ بنابراین مروارد سررمایهگرذاری شررکت
بسیار حائز اهمیت است .مهمترین وظیفه مردیریت ایرن اسرت کره انتخراب خردمندانرهای را در
جمعآوری منابع داشته باشد.
ریسک و بازده سرمایهگذاری :مهمترین مفاهیم در تصمیمگیری سرمایهگذاری ،ریسک و
بازده است .هر سهم و یا هر پرتفویی از سهام ،اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری ،نگهداری
و فروخته شود ،بازده خاصی نیز نصیب دارنده آن میکند .این بازدهی ،شامل تغییر قیمت و منافع
حاصل از مالکیت است.
اصطالح «نرب بازده» (نرب عایدی) ،برای توصیف نرب افزایش یا کاهش سرمایهگذاری در
طول دوره نگهداری دارایی بهکار میرود .یک نرب بازده  -0/1یا  0/2برای یک دوره معین،
بیانگر این نکته است که به ترتیب سرمایهگذاری  10درصد کاهش ارزش و یا  20درصد افزایش
ارزش ،در انتهای دوره داشته است .هرگاه بازده آتی پیشبینی شود و در احتمال رخداد هر یک از
پیشبینیها ضرب شود و هر یک از آنها با یکدیگر جمع شوند ،حاصل آن «نرب بازده مورد
انتظار» خواهد بود.
نرب بازده مورد انتظار ،سرمایهگذار را از متوسط پاداشی که پیشبینی میشود طی یک دوره
خاص بهدست آورد ،مطلع میکند .این پیشبینی ممکن است مطابق با واقعیت نباشد .اختالف
بین پیشبینی و واقعیت که ممکن است ناشی از تغییر و تحوالت غیرقابل پیشبینی باشد ،عدم
اطمینان در بازده سهام را میرساند .به عبارت دیگر ،هرگاه رویدادهای آتی بهطور کامل قابل
پیشبینی نباشد و برخی از رویدادها به رویدادهای دیگر ترجیح داده شوند ،گفته میشود که
ریسک وجود دارد .وجود ریسک ،بدین معنی است که برای پیشبینی آینده ،بیش از یک نتیجه
وجود دارد و هیچ یک از نتایج قطعی نیست.
همیشه در تصمیمگیریهای مالی ،وجود معیار اندازهگیری عینی ریسک ،مفید است .این
معیار باید از ریسکگریزی فرد (عدم عالقه فرد به ریسک) مستقل باشد .به عبارت دیگر ،الزم
است میزان ریسک در یک وضعیت مشخص را ،مستقل از احساس افراد مختلف نسبت به
ریسک ،تعیین کرد .در اینصورت ،میتوان میزان ریسک هر تصمیم سرمایهگذاری را بدون بحث
درباره میزان انگیزه پذیرش ریسک مزبور ،مشخص کرد.
با توجه به میزان ریسکگریزی یا ریسکپذیری ،انگیزه پذیرش ریسک افراد ،متفاوت است.
هدف از اندازهگیری ریسک ،افزایش توانایی در اتخاذ تصمیم بهتر است .ریسکپذیری را میتوان
«احتمال تحمل زیان» تعریف کرد .معموال ریسک« ،امکان وقوع یک رویداد نامطلوب» است.
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روشهای مختلفی برای بررسی و تحلیل ریسک بازده یک دارائی ،وجود دارد (راعی و
پویانفر.)1391،
رابطه ریسک و بازده :یکی از مفاهیم اساسی در نظریه نوین پرتفوی ،رابطه بین «بازده مورد
انتظار و ریسک» است .رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک ،یک رابطه مثبت است .یعنی ،هر
اندازه بازده مورد انتظار باالتری مدنظر باشد ،ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود .این نتیجه از
مشاهدات عملی ،حاصل شده است .نمودار  ،1رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک را نشان
میدهد .چنانچه به ازای نرب بازدههای مختلف ،ریسکهای حاصل نمایش داده شود ،خطی
همانند خط ترسیمشده در نمودار  1حاصل میشود ،که خط مذکور را «خط بازار سرمایه» یا
 CMLمینامند .با توجه به فرضیه نظریه نوین پرتفوی ،سرمایهگذار ،پرتفوی خود را بر اساس دو
معیار بازده مورد انتظار و انحراف معیار بازده ،انتخاب میکند.

نمودار  :1رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک
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پیشینه پژوهش
جدول  :1مطالعات خارجی انجا شده
عنوان تحقیق

مولفین

بررسی اثرات تنوعبخشی بر بازده و
ریسک  16بانک تجاری در چین طی
سالهای 2007الی 2011

ییبینگ چن و دیگران
()2013

شناخت اثرات ریسک پیش پرداخت بر
عملکرد بانکهای تجاری و موسسات
مالی در ایاالت متحده آمریکا

بررسی رابطه میان تنوع درآمدهای غیر
بهره ای و عملکرد بانک های کوچک
اروپایی( با نمونه گیری  755بانک از
 15کشور)

آلکس فیمن و لینگ
تی ()2011

فیلیپ استرهان
()2004

نتایج حاصله
تنوعبخشی با کاهش بازده و ریسک بطور
همزمان همراه است که این امر با یافته های
موجود در کشورهای در حال توسعه در تضاد
است
ریسک پیشپرداخت تاثیرات قابل توجهی بر
بازگشت وام ،بازده حقوق صاحبان سهام و وام
امالک و مستغالت به کل نسبت وام از
بانکهای مختلف تجاری دارد.
.1هر چه میزان تنوع سازی درآمدهای
غیربهره ای افزایش یابد ریسک بانکهاکاهش
می یابد.
 .2برای سودآوری بیشتر ،بانک ها باید منابع
خود را به سمت خطوط تجاری که در حال
حاضر در آن فعالیت میکنند ،گسترش دهند.

جدول  :2مطالعات داخلی انجا شده
عنوان تحقیق
بررسی اثر برخی ریسکهای مالی،
عملیاتی ،اعتباری و ناپایداری اطالعات
حسابداری بر بازده سهام بانکهای
تجاری طی سالهای  86الی 90
بررسی تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک
شهرت بر بازده سهام بانکهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران

بررسی ارتباط ساختار و دارائیهای
موزون شده بر حسب ریسک بانکها با
شاخص ریسک و بازدهی

مولفین

نتایج حاصله

حسندوستبند،
معصومه
()1391

ریسکهای مالی ،عملیاتی ،اعتباری و ناپایداری
اطالعات حسابداری بر بازده سهام بانکهای
تجاری اثر معنیدار دارد.

قائنی ،مریم
()1390

فرخیانی -مهیار
()1386

ریسک عملیاتی بر بازده سهام بانکهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار
تاثیر منفی و ریسک شهرت بر بازده سهام این
بانکها تاثیر مثبت دارد.
 -1بین ترکیب دارائیهای بانکها با شاخص
ریسک آنها ،ارتباط معناداری وجود دارد.
بطوریکه هر چه سطح دارائیهای پر ریسک در
بانکها باالتر رود ،ریسک آنها نیز متناسب با
آن افزایش مییابد.
-2بانک های تخصصی نسبت به بانک های
تجاری از بازدهی مناسب تری برخوردار هستند.
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مدل پژوهش :در این پژوهش طبق مدل رگرسیون تکمتغیره ( ،)Y=a+bx+eباتوجه به
فرضیههای تحقیق چهار متغیر وابسته وجود دارد که تاثیر نسبت درآمدهای عملیاتی (متغیر
مستقل) روی هر یک از متغیرهای وابسته آزمون میشود.

نمودار  :2مدل پژوهش

فرضیههای پژوهش

فرضیه اصلی الف -بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با بازده آنها رابطه معناداری وجود
دارد.
فرضیههای فرعی گروه الف:

 .1بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با بازده داراییها ( )ROAرابطه معناداری وجود دارد.
 .2بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با بازده حقوق صاحبان سهام ( (ROEرابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه اصلی ب -بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با ریسک آنها رابطه معناداری
وجود دارد.
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فرضیههای فرعی گروه ب:
 .1بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با ریسک عدمپرداخت وامهای بانک ( )MMNرابطه
معناداری وجود دارد.
 .2بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با ریسک ورشکستگی بانک ( )Z-Scoreرابطه
معناداری وجود دارد.
 .3روششناسی پژوهش

روشی که در این پژهش بهکار برده میشود روش تحقیق کاربردی است و بر اساس ماهیرت
آن ،از نوع توصیفی و همبستگی است.
جامعه و حجم نمونه :جامعه آماری شامل  28بانک دولتی و خصوصی فعال تا سال  1391که با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده 10 ،بانک خصوصی و دولتری (شرامل اقتصراد نروین،
پارسیان ،پاسارگاد ،سامان ،سرمایه ،تجارت ،سپه ،صادرات ،ملت و ملی) بهعنوان نمونه آمراری در
نظر گرفته شد.
تصریح مدل :دراین پژوهش جهت بررسی رابطه بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با بازده
و ریسک آنها ،از مدل استیو مرسیکا و همکاران 1استفاده شده است که شکل کلی آن بهصورت
زیر است:
رابطه ()1
رابطه ()2
رابطه ()3
رابطه ()4

)ROA =F (IOT
)ROE =F (IOT
)MNN =F (IOT
)Z-Score =F (IOT

که در آن  ROAبازده داراییها ROE ،بازده حقوق صراحبان سرهام MNN ،ریسرک عردم
پرداخت وام Z-Score ،ریسک ورشکستگی بانک و  IOTنسبت درآمد عملیاتی بانکها است.
پژوهش حاضر دارای یک متغیر مستقل (نسبت درآمد عملیاتی) است که بهدنبال تاثیر یا عدم
تاثیر آن بر روی چهار متغیر وابسته (بازده داراییها ،بازده حقروق صراحبان سرهام ،ریسرک عردم
پرداخت وام و ریسک ورشکستگی بانکها) است.
1. Steve Mercieca, 2008
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 .4روش بررسی و تحلیل دادهها

این پژوهش در پی بررسی اثر درآمد عملیاتی بانکها بر بازده و ریسک آنهرا در یرک برازه
زمانی  5ساله (طی سالهای  87الی )91است و بنابراین نیراز بره برررآورد مردل پانرل همزمران
بهوجود میآید .الگوهای مورد نظر از طریرق بهکارگیری دادههای تابلوئی (پانلدیترا )1برا الگروی
اثرات ثابت ،از روش حداقل مربعات دو مرحلهای و با اسرتفاده از نرمافزار کرامپیوتری  Eviewsاز
طریق آزمونهای سنجش پایرایی متغیرهرا ،مراتریس همبسرتگی F ،لیمر(چراو) ،هاسرمن و T-
studentبرآورد میشوند .در نهایت ،خروجیهای این نررمافرزار ،مبنرای تائیرد یرا رد فرضریههرا
پژوهش واقع شد.
پایایی متغیرها :در این قسمت پایایی متغیرها و آزمونهای آن در دادههای ترکیبی مورد بحث
قرار می گیرد .پایایی متغیرهای پژوهش ،به این معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در
طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است .در نتیجه ،استفاده از این
متغیرها در مدل ،باعث بهوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود .در این تحقیق ،از آزمون لوین و
لین استفاده شده است .لوین و لین نشان دادند که در دادههای ترکیبی ،استفاده از آزمون ریشه
واحد برای ترکیب دادهها ،دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر
مقطع بهصورت جداگانه است .چون سطح معناداری آزمون برای تمام متغیرهای موجود در
تحقیق کمتر از  0/05است؛ بنابراین فرض مبنی بر وجود ریشه واحد در سریها را رد کرده،
دادهها پایا هستند.
ماتریس همبستگی :برای تعیین روابط بین متغیرها بهصورت جزئی ،ابتدا ماتریس همبستگی
برآورد میشود .نتایج حاصل ،در جدول زیر ارائه شده است .فرضیههای موردنظر در این ارتباط
بهصورت زیر میباشند .فرض صفر نشاندهنده عدم همبستگی بین متغیر ها و فرض مقابل آن
نشان از همبستگی است:
𝐻0 = 𝜌 = 0
𝐻1 = 𝜌 ≠ 0

{

1. Panel Data
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ضریب همبستگی ( ) بین متغیر  Roa , Iotبرابر با  0/438است و مقدار احتمال مربوط به
بررسی معناداری آن  0/0015است که از  0/05کوچکتر است؛ بنابراین با اطمینان  0/95وجود
ارتباط مستقیم و معنادار تایید میشود .بههمین ترتیب ،ارتباط مثبت و معنادار بین  roe , iotو ,
 iot z_scorو رابطه منفی و معنادار بین  iot , mnnتایید میشود؛ ولی برای نتیجهگیری نهایی
در مورد ارتباط متغیرها به نتایج تحلیل مدل رگرسیونی استناد خواهد شد.
آزمون  Fلیمر (چاو) :برای تخمین مدل ،ابتدا برای تعیین استفاده از مدل دادههای تابلویی یا
مدل دادههای تلفیقی از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .آماره این آزمون بهصورت زیر است:
(𝑅𝑅𝑆𝑆 − 𝑈𝑅𝑆𝑆)/𝑁 − 1
𝐾 𝑈𝑅𝑆𝑆/ 𝑁𝑇 − 𝑁 −

≅ 𝐾𝐹𝑁−1,𝑁𝑇,𝑁−

H0:α1= α2 = …= αn
H1: αi ≠ αj i=j

با توجه به جدول زیر چون سطح معناداری آزمون  0/00کمتر از  0/05است ،فرض صفر رد
میشود؛ بنابر این استفاده از روش دادههای تابلویی مناسبتر است.
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آزمون هاسمن :اگر بر اساس آزمون  Fلیمر روش دادههای تابلویی انتخاب شد ،این پرسش
مطرح است که آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی بهطور ثابت عمل میکند یا اینکه
عملکردهای تصادفی میتوانند این اختالف بین واحدها را بهطور واضحتری بیان نماید که این دو
روش به ترتیب روشهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی نامیده میشود .برای تشخیص این
موضوع ،از آزمون هاسمن استفاده میشود.
روش اثرات تصادفی H0:bs=βs
H1: bs≠ βs
روش اثرات ثابت
با توجه به جدول زیر چون سطح معناداری آزمون  0/00کمتر از  0/05است ،فرض صفر رد
میشود؛ بنابراین برای برآورد مدل از روش اثرات ثابت استفاده میشود.

برازش مدل رگرسیونی و تحلیل فرضیههای پژوهش
تحلیل فرضیه اول

فرضیه  .1بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با بازده داراییها ( )ROAرابطه معناداری وجرود
دارد.
Roa  0  1Iot   ij
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برای بررسی خطی و معنادار بودن مدل رگرسیونی ،از آزمون  Fاستفاده شده است .فرضیه
صفر آزمون  Fبیانگر عدم معنادار و خطی بودن مدل رگرسیون است .برطبق نتایج آزمون  Fبرای
مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود ،مقدار آماره  F-Probبرابر با صفر و کمتر از سطح
اهمیت مورد نظر مطالعه  αاست؛ در نتیجه فرضیه صفر آزمون  Fدر سطح اطمینان  95درصد رد
میشود؛ بنابراین ،مدل معنادار است و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود
دارد .بهطور کلی ،مدل قابل ارائه است.
ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است .برای بررسی معنادار بودن
ضرایب برآوردی ،از آزمون  tاستفاده شده است .فرضیه صفر آزمون  ،tبیانگر صفر بودن ضرایب
مدل میباشد .بر طبق نتایج آزمون  tبرای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود ،مقدار
آماره  Probتائید مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل  ،Iotکمتر از سطح
اهمیت مورد نظر مطالعه ( αسطح معنادار  )α= 0/05است؛ در نتیجه ،فرضیه صفر آزمون  tدر
سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) رد میشود؛ بنابراین ،ضرایب معنادار است و
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مخالف صفر هستند .مقدار این ضرایب برای عرض از مبداء برابر با  0/011و برای ضریب Iot

برابر با  0/463است.
بر این اساس میتوان نتیجهگیری کرد که بین  ،roa , iotرابطه مثبت معناداری وجود دارد.
بر طبق نتایج جدول مشاهده میشود ،مقدار ضریب تعیین  R2برابر با  0/84است ،بدین معنی که
متغیرهای مستقل 84 ،درصد ازتغییرات در متغیر وابسته را توضیح میدهد .مقدار باالی ضریب
تعیین ،نشاندهنده قدرت باالی توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر
مستقل است؛ بنابراین این مدل برای دادهها مناسب و از لحاظ آماری قدرتمند است؛ بنابراین با
توجه به مطالب ذکر شده ،مدل رگرسیونی  1به صورت زیر است:
Roa=0.011+0.463Iot

در هنگام استفاده از رگرسیون ،توجه به چند نکته ضروری است .اول اینکه نتایج رگرسیون
زمانی قابل اتکا است که مدل رگرسیونی برازششده معنادار باشد .نتایج از آماره  Fنشاندهنده
معنادار بودن مدل است .مطلب مهم بعدی استقالل اجزای خطا در مدل برازش شده است .برای
بررسی این مورد از آماره دوربین واتسن استفاده شده است و چون این مقدار برابر  ،1/96بین
1/5و  2/5است ،میتوان نتیجه گرفت اجزای خطا در مدل ،همبستگی معناداری با هم نداشتهاند
و رفتاری مستقل از هم دارند.
تحلیل فرضیه دو

فرضیه  .2بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با بازده حقوق صاحبان سهام ( (ROEرابطه
معناداری وجود دارد.

Roe     Iot   ij
0 1
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برای بررسی خطی و معنادار بودن مدل رگرسیونی ،از آزمون Fاستفاده شده است .فرضیه
صفر آزمون  Fبیانگر عدم معنادار و خطی بودن مدل رگرسیون است .برطبق نتایج آزمون F
برای مدل فرضیه دوم در جدول مشاهده میشود ،مقدار آماره  F-Probبرابر با صفر و کمتر از
سطح اهمیت مورد نظر مطالعه  αاست؛ در نتیجه فرضیه صفر آزمون  Fدر سطح اطمینان 95
درصد رد میشود؛ بنابراین مدل معنادار است و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی
وجود دارد .بهطور کلی ،مدل قابل ارائه است.
ضرایب مدل دوم بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است .برای بررسی معنادار بودن
ضرایب برآوردی ،از آزمون  tاستفاده شده است .فرضیه صفر آزمون  ،tبیانگر صفر بودن ضرایب
مدل است .بر اساس نتایج آزمون  tبرای مدل فرضیه دوم ،مقدار آماره  Probتائید مربوط به
ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل  ،Iotکمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α
(سطح معنادار  )α= 0/05است؛ در نتیجه ،فرضیه صفر آزمون  tدر سطح اطمینان  95درصد
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(سطح خطای  5درصد) رد میشود؛ بنابراین ضرایب معنادار و مخالف صفر است .مقدار این
ضرایب برای عرض از مبداء برابر با  0/133و برای ضریب  Iotبرابر با  0/117است.
بر این اساس ،بین  ،roa , iotرابطه مثبت معناداری وجود دارد.
2
بر اساس نتایج جدول مشاهده میشود ،مقدار ضریب تعیین  Rبرابر با  0/85است ،بدین
معنی که متغیرهای مستقل 85 ،درصد ازتغییرات در متغیر وابسته را توضیح میدهد .مقدار باالی
ضریب تعیین ،نشاندهنده قدرت باالی توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته
توسط متغیر مستقل است؛ بنابراین این مدل برای دادهها مناسب و از لحاظ آماری قدرتمند است.
با توجه به مطالب ذکر شده ،مدل رگرسیونی  2بهشکل زیر نوشته میشود:
Roe=0.133+0.117 Iot

در هنگام استفاده از رگرسیون توجه به چند نکته ضروری است :اول اینکه نتایج رگرسیون
زمانی قابل اتکا است که مدل رگرسیونی برازششده معنادار باشد .نتایج از آماره  Fنشاندهنده
معنادار بودن مدل است .مطلب مهم بعدی استقالل اجزای خطا در مدل برازش شده است .برای
بررسی این مورد از آماره دوربین واتسن استفاده شده است و چون این مقدار برابر  ،1/87بین
 1/5و  2/5است ،میتوان نتیجه گرفت اجزای خطا در مدل ،همبستگی معناداری با هم ندارند و
رفتاری مستقل از هم دارند.
تحلیل فرضیه سو
فرضیه  .3بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با ریسک عدمپرداخت وامهای بانک ()MMN

رابطه معناداری وجود دارد.
Mme  0  1Iot   ij
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برای بررسی خطی و معنادار بودن مدل رگرسیونی ،از آزمون  Fاستفاده شده است .فرضیه
صفر آزمون  Fبیانگر عدم معنادار و خطی بودن مدل رگرسیون است .برطبق نتایج آزمون  Fبرای
مدل فرضیه سوم در جدول مشاهده میشود ،مقدار آماره  F-Probبرابر با صفر و کمتر از سطح
اهمیت مورد نظر مطالعه  αاست؛ در نتیجه فرضیه صفر آزمون  Fدر سطح اطمینان  95درصد رد
میشود؛ بنابراین مدل معنادار است و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد.
بهطور کلی ،مدل قابل ارائه است.
ضرایب مدل سوم بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است .برای بررسی معنادار
بودن ضرایب برآوردی ،از آزمون  tاستفاده شده است .فرضیه صفر آزمون  ،tبیانگر صفر بودن
ضرایب مدل است .بر طبق نتایج آزمون  tبرای مدل فرضیه سوم در جدول مشاهده میشود،
مقدار آماره  Probتائید مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل  ،Iotکمتر از
سطح اهمیت مورد نظر مطالعه ( αسطح معنادار  )α= 0/05است؛ در نتیجه فرضیه صفر آزمون t
در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) رد میشود؛ بنابراین ضرایب معنادار و مخالف
صفر است .مقدار این ضرایب برای عرض از مبداء برابر با  0/250و برای ضریب  Iotبرابر با
 -0/162است.
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بر این اساس ،بین  ، roa , iotرابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
بر اساس نتایج جدول مشاهده میشود ،مقدار ضریب تعیین  R2برابر با  0/81است ،بدین
معنی که متغیرهای مستقل 81 ،درصد ازتغییرات در متغیر وابسته را توضیح میدهد .مقدار باالی
ضریب تعیین ،نشاندهنده قدرت باالی توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته
توسط متغیر مستقل است؛ بنابراین این مدل برای دادهها مناسب و از لحاظ آماری قدرتمند است.
با توجه به مطالب ذکر شده ،مدل رگرسیونی  3بهشکل زیر نوشته میشود:
Mmn=0.250-0.162 Iot

در هنگام استفاده از رگرسیون توجه به چند نکته ضروری است :اول اینکه نتایج رگرسیون
زمانی قابل اتکا است که مدل رگرسیونی برازششده معنادار باشد .نتایج از آماره  Fنشاندهنده
معنادار بودن مدل است .مطلب مهم بعدی استقالل اجزای خطا در مدل برازش شده است .برای
بررسی این مورد از آماره دوربین واتسن استفاده شده است و چون این مقدار برابر  ،1/82بین 1/5
و  2/5است ،میتوان نتیجه گرفت اجزای خطا در مدل ،همبستگی معناداری با هم ندارند و
رفتاری مستقل از هم دارند.
تحلیل فرضیه چهار

فرضیه  .4بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با ریسک ورشکستگی بانک ( )Z-Scoreرابطه
معناداری وجود دارد.
Zscore  0  1Iot   ij
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برای بررسی خطی و معنادار بودن مدل رگرسیونی ،از آزمون  Fاستفاده شده است .فرضیه
صفر آزمون  Fبیانگر عدم معنادار و خطی بودن مدل رگرسیون است .بر اساس نتایج آزمون F
برای مدل فرضیه چهارم در جدول مشاهده میشود ،مقدار آماره  F-Probبرابر با  0/000005و
کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه  αاست؛ در نتیجه فرضیه صفر آزمون  Fدر سطح
اطمینان  95درصد رد میشود؛ بنابراین مدل معنادار است و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک
رابطه خطی وجود دارد .بهطور کلی ،مدل قابل ارائه است.
ضرایب مدل چهارم بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است .برای بررسی معنادار
بودن ضرایب برآوردی ،از آزمون  tاستفاده شده است .فرضیه صفر آزمون  ،tبیانگر صفر بودن
ضرایب مدل است .بر اساس نتایج آزمون  tبرای مدل فرضیه چهارم در جدول مشاهده میشود،
مقدار آماره  Probتائید مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل  ،Iotکمتر از
سطح اهمیت مورد نظر مطالعه ( αسطح معنادار  )α= 0/05است؛ در نتیجه فرضیه صفر آزمون t
در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) رد میشود؛ بنابراین ضرایب معنادار و مخالف
صفر هستند .مقدار این ضرایب برای عرض از مبداء برابر با  0/888و برای ضریب  Iotبرابر با
 5/378است .بر این اساس بین  ، z-score , iotرابطه مثبت معناداری وجود دارد.
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بر اساس نتایج جدول مشاهده میشود ،مقدار ضریب تعیین  R2برابر با  0/63.63است ،بدین
معنی که متغیرهای مستقل 63 ،درصد ازتغییرات در متغیر وابسته را توضیح میدهد .مقدار باالی
ضریب تعیین ،نشاندهنده قدرت باالی توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته
توسط متغیر مستقل است؛ بنابراین این مدل برای دادهها مناسب و از لحاظ آماری قدرتمند است.
با توجه به مطالب ذکر شده ،مدل رگرسیونی  4بهشکل زیر نوشته میشود:
Z-score =0.888+5.378 Iot

در هنگام استفاده از رگرسیون توجه به چند نکته ضروری است :اول اینکه نتایج رگرسیون
زمانی قابل اتکا است که مدل رگرسیونی برازششده معنادار باشد .نتایج از آماره  Fنشاندهنده
معنادار بودن مدل است .مطلب مهم بعدی استقالل اجزای خطا در مدل برازش شده است .برای
بررسی این مورد از آماره دوربین واتسن استفاده شده است و چون این مقدار برابر  ،1/78بین 1/5
و  2/5است ،میتوان نتیجه گرفت اجزای خطا در مدل ،همبستگی معناداری با هم ندارند و
رفتاری مستقل از هم دارند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

بررسی رابطه نسبت درآمدهای عملیاتی بانکها با بازده و ریسک آنها ،مطابق با الگوی
استیو مرسیکا و دیگران برآورد شده است .یافتههای تجربی برای متغیر اثرگذار درآمدهای
عملیاتی بر بازده و ریسک بانکها در جدول زیر به صورت خالصه ،برای  10بانک (اقتصاد نوین،
پارسیان ،پاسارگاد ،سامان ،سرمایه ،تجارت ،سپه ،صادرات ،ملت و ملی) طی سالهای – 1387
 1391ارائه شده است.
برای بررسی خطی و معنادار بودن مدل رگرسیونی ،از آزمون  Fاستفاده شرده اسرت .فرضریه
صفر آزمون  Fبیانگر عدم معنادار و خطی بودن مدل رگرسیون است .بر اسراس نترایج آزمرون F
برای مدل در جدول مشاهده میشود ،مقردار آمراره  F-Probدر تمرامی مروارد ،کمترر از سرطح
اهمیت مورد نظر مطالعه ( αسطح معنادار  )α= 0/05است؛ در نتیجه فرضریه صرفر آزمرون  Fدر
سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) رد میشود؛ بنابراین مدل معنرادار اسرت و برین
متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد .برهطرور کلری ،مردل قابرل ارائره اسرت.
ضرایب مدل بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است .برای بررسی معنادار بودن ضررایب
برآوردی ،از آزمون  tاستفاده شده است .فرضیه صفر آزمون  ،tبیانگر صرفر برودن ضررایب مردل
میباشد .بر اساس نتایج آزمون  tبرای مدل در جدول مشاهده میشود ،مقدار آمراره  Probتائیرد
مربوط به ضریب ثابت  cو ضریب مربوط به متغیر مستقل  ،Iotکمتر از سطح اهمیت مرورد نظرر
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مطالعه ( αسطح معنادار  )α= 0/05است؛ در نتیجه فرضیه صفر آزمون  tدر سرطح اطمینران 95
درصد (سطح خطای  5درصد) رد میشود؛ بنابراین ضرایب معنادار و مخالف صفر هستند .بر ایرن
اساس ،بین ( Iotمتغیر مسرتقل) و ( Z-score,MMN,ROE,ROAمتغیرهرای وابسرته) رابطره
خطی معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج جدول مشاهده میشود ،مقردار براالی ضرریب تعیرین
( ،(R2نشاندهنده قدرت باالی توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرر
مستقل است؛ بنابراین این مدل برای دادهها مناسب و از لحاظ آماری قدرتمند است.
در هنگام استفاده از رگرسیون توجه به چند نکته ضروری است :اول اینکه نتایج رگرسیون
زمانی قابل اتکا است که مدل رگرسیونی برازششده معنادار باشد .نتایج از آماره  Fنشاندهنده
معنادار بودن مدل است .مطلب مهم بعدی استقالل اجزای خطا در مدل برازش شده است .برای
بررسی این مورد از آماره دوربین واتسن استفاده شده است و چون این مقدار در تمام فرضیهها،
بین  1/5و  2/5است ،میتوان نتیجه گرفت اجزای خطا در مدل ،همبستگی معناداری با هم
ندارند و رفتاری مستقل از هم دارند.
نتایج پژوهش مبنی بر وجود ارتباطی خطی و معنادار بین درآمد عملیاتی بانکهرا برا برازده و
ریسک آنها است .بین درآمد عملیاتی بانکها با بازده داراییها ،بازده حقروق صراحبان سرهام و
ریسک ورشکستگی بانک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بین درآمد عملیاتی بانکها با ریسک عدم پرداخت وامهای بانک ،رابطه معکروس و معنرادار
وجود دارد؛ بهطوریکه اگر نسبت درآمدهای عملیاتی را باال ببریم باعث میشود که عدم پرداخت
وامهای بانک تاحدودی کاهش یابد.
جدول  :3تخمین رابطه نسبت درآمد عملیاتی بانکها با بازده و ریسک
Zscore
4

MMN
3

ROE
2

ROA
1

0/888
()0/0000
{}4/676
5/378
()0/0055
{}2/776
0/63
1/78
0/0000

0/250
()0/0000
{}9/344
-0/162
()0/0026
{}3/223
0/81
1/82
0/0000

0/133
()0/0004
{}3/891
0/117
()0/0000
{}3/828
0/85
1/87
0/0000

0/011
()0/0002
{}4/181
0/463
()0/0004
{}3/888
0/84
1/96
0/0000

متغیرهای وابسته
متغیرمستقل
C

IOT
R2
DW
)PROB(F-STATISTIC

* (اعداد داخل پرانتز نشاندهنده سطح خطا یا احتمال و اعداد داخل آکوالد نشاندهنده قدر مطلق آمراره
 t-statisticمیباشند).
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پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش :با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر اثبات رابطه معنرادار
بین درآمد عملیاتی بانکها با بازده و ریسک آنها و بنابر چشمانداز برنامههای دولت در راسرتای
اصل خصوصیسازی ،پیشنهاد میشود :بانکها و سایر موسسههای مالی اعتباری در مسیر کسب
مزیت رقابتی برای حفظ بقاء و ارتقاء جایگاه خود ،در زمینه ارائره خردمات نروین برانکی و جلرب
رضایت مشتریان گامهای موثرتری بردارند تا با جذب هرچه بیشتر منابع ،سرمایهگذاری خود را در
بخشهای مختلف صنعتی ،کشاورزی ،تولیدی ،خدماتی و  ...افزایش دهند تا بتواند با بره حرداقل
رساندن ریسک ،به حداکثر بازده دست یابند EPS ،مورد نظرر را بررای سرهامداران خرود فرراهم
آورند.
شایان ذکر است امروزه در عرصه بانکداری حرفهای و بینالمللی ،کاهش نقش سنتی بانکها
بهعنوان واسطهگری وجوه مشاهده میشود .بدین معنی که سیستم کسب درآمدهای غیرعملیاتی
(درآمدهای کارمزدی) از محل فعالیتهای غیر بهرهای در حال افزایش است که حتی دیگر شربه
ربوی و غیرربوی بودن نیز بر آن وارد نیست و بهطور مستقیم بر ( EPSسود) سهامداران اثرگرذار
خواهد بود.
همانگونه که اغلب بانکهای مطرح بینالمللی نیز مبنای درآمرد خرود را براسراس دریافرت
کارمزد بابت ارائه خدمات متنوع قرار میدهند و بخش عمده سودآوری خود را مدیون درآمردهای
غیرعملیاتی هستند .امید است با پیشرفت صنعت بانکداری از طریق برهکرارگیری خردمات نروین
بانکی و کسب درآمدهای کارمزدی ،به کسب رتبههای برتر در رتبهبندی جهانی بنکر نائل شرویم
که همانا کسب این قبیل افتخارات عالوه بر مطرح شدن بانکداری اسالمی در جهان ،منجرر بره
اعطالی نام کشور عزیزمان در مجامع بینالمللی خواهد شد.
پیشنهادها برای مطالعات آتی :همچنین پیشنهاد میشرود در تحقیقرات آینرده دانشرجویان و
محققان مطالعاتی با عناوین زیر را بررسی کنند:
ر مطالعه تطبیقی بررسی درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بر بازده و ریسک بانکهرای ایرران و
دیگر کشورها؛
ر بررسی عوامل اثرگذار بر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی در سیستم بانکداری ایران؛
ر مقایسه چگونگی اثرگذاری درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی برر برازده و ریسرک بانرکهرای
خصوصی و دولتی؛
ر بررسی وتحلیل اثر نا اطمینانی درآمدهای بانکی بر ریسک بانکها؛
ر پیشبینی درآمدهای بانکی ،سود و بازده بانکها.
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