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  اي مالیه تأثیرپذیري نهادهاي مالی اسالمی از بحران
  ٢، محسن خدابخش ١دکتراحمد شعبانی

  
  

  :چکیده
به عنوان رکن اساسی نهادهاي مالی (هاي اسالمی  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد بانک

در تأثیرپذیري از بحران ) هاي خود را بر پایه اصول شرعی و اسالمی بنا کرده اند که فعالیت
انضباطی نهادهاي  ت بحران مالی اخیر، ناشی از بیاز آنجا که ماهی. باشد مالی اخیر جهانی می

باشد، نحوه اثر گذاري این بحران بر نهادهاي مالی اسالمی می تواند محکی بر  مالی رایج می
  .عملکرد این نهادها باشد

هاي اسالمی بوده که در سطح جهان مشغول به  جامعه پژوهش شامل تمامی بانک
بانک نمونه  71ها و گزارشات مالی مستخرج به ارزیابی  هبا استفاده از داد. باشند فعالیت می

                                                
 .، دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد)ع(عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق.  1
 ).ع(کارشناس ارشد معارف اسالمی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق.  2
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مدل نظري پژوهش در ارزیابی عملکرد زوجی جهت مقایسه  tآزمون . پژوهش پرداخته شد
جهت انجام آزمون مورد نظر از . مورد استفاده قرار گرفت) شاخص اصلی عملکرد 11(بانکها 

 2009و  2008هاي  ل از بحران و سالبه عنوان دوره زمانی قب 2007و  2006، 2005هاي  سال
  .به عنوان دوره زمانی پس از بحران تفسیر شد

نتایج پژوهش حاکی از عدم وجود اختالف معنادار بین میانگین دوره قبل و بعد از 
به عبارت دیگر این پژوهش نشان داد . هاي عملکرد مورد استفاده بود بحران براي تمامی شاخص

فعالیت در سایه قوانین موجود . از بحران مالی اخیر متأثر نشده استهاي اسالمی  عملکرد بانک
در نظام مالی اسالمی و استفاده از ابزارهاي موجود در این نظام به عنوان دالیل اصلی عدم 

  .تأثیرپذیري ذکر شده است
  

  بحران مالی، عملکرد بانک ها، نظام مالی اسالمی :واژگان کلیدي
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  :مقدمه
باشد که کارایی و عدم کارایی آن تأثیر بسزایی در  مالی جزء الینفک نظام اقتصادي مینظام 

تضمین کارایی و پایداري نظام مالی در گرو کیفیت کارکرد . کند ایجاد می توسعۀ اقتصادي 
مهمترین ارکان نظام مالی نهادها، ابزارها و . باشد انفرادي و تعامالت پویایی ارکان آن می

  .)nagaoka, 2006. (باشند الی میبازارهاي م
نظام مالی اسالمی شبکه اي از بازارهاي اسالمی، ابزارهاي اسالمی و نهادهاي اسالمی است که 

ي نقل و انتقال وجوه را از واحدهاي مازاد اقتصادي به  مند و تعاملی وظیفه با داشتن روابط نظام
در واقع نظام مالی . عهده دارندواحدهاي کمبودي در چارچوب اصول و قوانین اسالمی، بر 

شود که بر طبق قوانین  اسالمی به آندسته از خدمات، عملیات و معامالت بازار مالی مربوط می
مبناي نظام اقتصادي ). 41،ص1384صالح آبادي،.(شود، باشد اسالمی که شریعت نامیده می

  .ا شده استاجتماعی و رفاه کل اجتماع بن -اسالم بر دو پایه مهم عدالت اقتصادي
افزایش عالقه براي . هاي اسالمی تشکیل می دهند  بخش اعظم نهادهاي مالی اسالمی را بانک

 تأسیس بانک. توسعه یک نظام اقتصادي اسالمی ابتداً منجر به پیدایش بانک هاي اسالمی شد
هر نظام مالی . هاي اسالمی عامل رشد و توسعه کل صنعت خدمات مالی اسالمی بوده است

با تحقیق در . اصول و مبانی هست که باید در آن چارچوب به فعالیت اقدام نماید داراي
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ایدئولوژي شرعی اسالم از یک سو و متدولوژي اقتصادي اسالم از سوي دیگر می توانیم این 
:  مبانی و اصول موضوعه نظام مالی اسالمی را استخراج کنیم که اصلی ترین آنها عبارتند از

پول به عنوان سرمایه بالقوه، ر،حرمت میسر، اصل تقسیم منفعت و ریسک، حرمت ربا، حرمت غر
اصل حرمت سفته بازي و احتکار، اصل مالك ارزش، تولید و احیاگري، اصل تقدس عقود و 
قراردادها و ایفاي تعهدات، اصل شرعی بودن، اصل مولد محور بودن، اصل توزیع مجدد مناسب 

امروزه بانک یکی از نهادهاي مهم و از خرده . و عادالنه بودنمنابع اقتصادي، اصل منصفانه بودن 
 ,Sandararajan(تواند ایفا کند هاي نظام مالی است که اهمیت بسزایی در اقتصاد می نظام

2002.(  
کشور عضو سازمان کنفرانس  57آمارهاي بانک جهانی گویاي این حقیقت هستند که از 

یاري از مشکالت امت اسالمی ریشه در عقب کشور زیر خط فقر هستند و بس 27اسالمی، 
  .)Badawi، 2010(ماندگی اقتصادي مسلمین دارد

توان در توسعه اقتصادي متوازن و پایدار بر مبناي نظام راه کار کلیدي در حل این معضل را می
  . اجتماعی اسالم جستجو کرد -اقتصادي

ن نهادهاي مالی در نظام هاي مالی ها به عنوان یکی از مهمتری با توجه به اینکه عملکرد بانک
دنیا همیشه متأثر از فضاي اقتصادي حاکم بر اقتصاد منطقه اي و جهانی است، همواره یکی از 

هاي مالی و  ها در سراسر دنیا مواجه شدن با تغییرات ناگهانی حاصل از بحران دغدغه هاي بانک
  .باشد اقتصادي می

ن هاي مالی شامل ترس از خالی شدن ذخیره نقدي در طی قرن هاي نوزده و بیستم عمده بحرا
اگرچه بحران هاي مالی در قالب اشکال دیگري از قبیل سقوط بازار سهام، حباب . بانک ها بود

علی رغم اینکه تاکنون تئوریهاي مختلفی توسط . کند هاي مالی و بحران ارزي نیز نمود پیدا می
یارویی و یا اجتناب از آن ارائه شده است ولی اقتصاددانان درخصوص بحران هاي مالی و نحوه رو

  )davis,2008. (با این حال هنوز شاهد بحران هاي مالی در اقصی نقاط دنیا هستیم
به اوج خود رسید بزرگترین  2008شروع و در پاییز سال  2007بحران مالی اخیر  که از سال 

یه بحران مالی فعلی اگرچه بحران هایی شب. به بعد محسوب می شود 1929بحران مالی از سال 
مشاهده می کنیم که   همیشه اتفاقات غیرمنتظره و غیرمتعارفی محسوب می شوند ولی عمالً

. میالدي به بعد امري متداول بوده است 1970از سال   وقوع این بحران ها، مخصوصاً
)kunt,2005 .(ي ترین این بحران هاست که برداشت ها هاي بانکی یکی از متداول بحران

از آنجا . را با بحران مواجه سازدناگهانی وجوه پس انداز شده توسط سپرده گذاران می تواند آنها 
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که بسیاري از وجوه سپرده گذاري شده در بانک وام داده می شود بنابراین در صورت برداشت 
شد و همین ناگهانی وجوه توسط سپرده گذاران، بانک قادر به بازگرداندن سریع مبالغ نخواهد 

عامل می تواند بانک را به ورشکستگی بکشاند و چنانچه سپرده گذاران از بیمه سپرده گذاري 
به عنوان نمونه اي از این بحران . برخوردار نباشند ممکن است دچار زیان هاي شدیدي شوند

  ).Gorton,2007(اشاره کرد  2007و  1931می توان به بحران بانک هاي آمریکایی در سال 
توجه به آنچه بیان شد، در این پژوهش به تأثیر پذیري بانک هاي اسالمی از بحران مالی اخیر  با

جهت انجام این پژوهش مدل نظري پژوهش بر اساس مطالعات صورت گرفته . شود پرداخته می
هاي اسالمی نیز بر  آزمون تأثیرپذیري بانک. در زمینه ارزیابی عملکرد بانکها استخراج گردید

  .پذیرد ین مدل ارزیابی عملکرد صورت میاساس ا

  مدل نظري پژوهش
ها مطالعات مختلفی صورت  هاي مربوط به ارزیابی عملکرد بانک در تعیین شاخص

به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد براي » 1اي حاشیه بهره«از ) 1980(رِوِل. پذیرفته است
ا به عنوان تفاوت بین درآمدها و وي حاشیه بهره ر. هاي تجاري آمریکا استفاده کرده است بانک

عملکرد بانک را ) 1987(ارشدي و الورنس. کند ها تعریف می اي به کل دارایی هاي بهره هزینه
هاي چند بعدي وي شامل  شاخص. کند گیري می توسط تحلیل همبستگی نرمال اندازه

قیقات بعدي تح. باشد ها می گذاري خدمات بانک و سهم بازار وام قیمت هاي سودآوري، شاخص
هاي اقتصادي و آزادسازي بازار، صرفه به مقیاس بودن  در این زمینه نشان داد که به علت توسعه

 ,Miller & Noulas(هاي بانکی عامل تأثیرگذاري در زمینه عملکرد بانکی باشند در فعالیت
1997 .(  

ت هاي بزرگ نجا است که در محیط رقابتی امروز، بانک تحقیقات اخیر ثابت کرده
گرایی در چند زمینه محدود نپردازند، از بین  هاي کوچک اگر به تخصص یابند و بانک می

در این ). Peterson & Rajan, 1995; Hardy & Simigiannis, 1998(خواهند رفت
مورد بررسی قرار ) 1996( 2هاي آلمانی توسط النگ و ولزل زمینه کارایی و پیشرفت فنی بانک

مورد آزمون قرار ) 1998(یانگ و حسن تجاري آمریکا نیز توسط ديهاي  عملکرد بانک. گرفت
ها از عامل بهبود کاهش هزینه  نیز جهت ارزیابی عملکرد بانک) 2001(3کاوالو و راسی. گرفت

                                                
1 . Interest Margin 
2 .Lang and Welzel 
3 .Cavallo and Rossi 
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هاي کوچک باید به  نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که بانک. ها استفاده کردند خروجی
هاي بزرگ نیز باید به تولید خدمات جدید  ه و بانکسمت فعالیت صرفه به مقیاس حرکت کرد

هاي یونان بسته به تجاري  نیز در ارزیابی عملکرد بانک) 2008(1کازمیدو و زوپونیدیس. بپردازند
  :است هایی زیر را مشخص نموده هاي مورد بررسی، شاخص و یا تعاونی بودن بانک

  
  ونیدیسشاخص ارزیابی عملکرد از نگاه کازمیدو و زوپ - 1جدول 

  )تعاونی(نام شاخص   ردیف  )بانک تجاري(نام شاخص   ردیف
  ها به کل درآمدها وام  8  درآمد قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام  1
  ها تعداد کارمندها به تعداد شعبه  9  درآمد قبل از مالیات به کل دارایی  2
  کل داراییسپرده ها به   10  درآمدقبل از مالیات به جمع وام و اوراق بهادار  3
  تعداد اعضا بانک  11  ها سودخالص به کل دارایی  4
  ها ها به سپرده وام  12  ها هاي اداري به کل دارایی هزینه  5
  ها ها به کل دارایی سپرده  13  ها هاي کسب شده به کل دارایی دارایی  6
  ها حقوق صاحبان سهام به سپرده  14  ها حقوق صاحبان سهام به کل دارایی  7

  Kosmidou & Zopounidis, 2008  :منبع***
  

هاي اصلی که براي محاسبه عملکرد بانک  در پژوهشی شاخص) 2008( 2کارونتو و همکاران
بازده )2( 3بازده حقوق صاحبان سهام)1: (شمارد مورد استفاده قرار می گیرند را چنین می

  .7حاشیه سود) 5( 6حاشیه بهره برداري از دارایی ها)4(5ضریب تکاثر اهرم)3( 4دارایی ها
هایی که در  در پژوهش خود، مهمترین و مشهورترین شاخص) 2011(و همکاران 8حسین

، حاشیه خالص ROE   ،ROAگیرند را شامل  ها مورد استفاده قرار می ارزیابی عملکرد بانک

                                                
1 . Kosmidou & Zopounidis 
2 . Caruntu et al, 2008. 
3 . return on equity 
4 . Return on assets 
5 . Leverage Multiplier 
6 . The margin of assets utilization 
7 . Margin Profit 
8 . Hussein et al, 2011. 
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ها، نسبت  هاي جاري به وام ها، نسبت دارایی ها به سپرده هاي جاري، نسبت وام بهره به دارایی
  .داند ها می ها به حقوق صاحبان سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی دارایی کل

» ارزیابی عملکرد بانک از طرح تا عمل«نیز در پژوهش خود با عنوان ) 1379(ریاضت 
  :شمارد، که عبارتند از هاي داخلی ایران برمی هاي متفاوتی را جهت ارزیابی عملکرد بانک شاخص
هاي  ها، شاخص گذاري هاي وصول مطالبات و کنترل سرمایه یه گذاري، شاخصهاي سرما شاخص

هاي تناسب دارایی و بدهی،شاخص نظرات  هاي سودآوري، شاخص جذب منابع، شاخص
 .حسابرسی

ها  هاي مالی بر عملکرد بانک نیز در مقاله خود با موضوع تأثیر بحران) 2010(1فدزالن و مظفر
  :شمارند ها برمی ی عملکرد بانکهاي زیر را جهت ارزیاب شاخص

  
  هاي ارزیابی عملکرد از نگاه فدزالن و مظفر شاخص -2جدول

  نام شاخص  ردیف  نام شاخص  ردیف
1  ROA 4  ها اي به دارایی هاي غیربهره هزینه  
  ها حقوق صاحبان سهام به کل دارایی  5  ها درآمد غیربهره اي به کل دارایی  2
  ها ها به دارایی وام  6  ها دهها به کل سپر نسبت تعدادشعبه  3

  .Fadzlan and Muzafar,2010: منبع***
  

جهت ارزیابی بانک هاي اسالمی کشور اردن از گروهی از ) 2006(2صالح و زیتون
توان در جدول زیر نشان  مجموع این شاخص ها را می. هاي عملکرد استفاده کرده است شاخص

  :داد
  
  
  
  

                                                
1 . Fadzlan and Muzafar,2010. 
2 .Saleh & zeitun 
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  )2006(انک در مطالعه صالح و زیتونشاخص هاي ارزیابی عملکرد ب -3جدول

  نام شاخص  ردیف  نام شاخص  ردیف
  نسبت بدهی  9  ها بازده دارایی  1
  سپرده کل به دارایی کل  10  بازده حقوق صاحبان سهام  2

درآمدخالص بهره وکارمزد به درآمد   3
  تسهیالت اعتباري خالص به دارایی  11  عملیاتی

حقوق صاحبان سهام به تسهیالت   12  بهره اعتبارات به تسهیالت اعتباري  4
  اعتباري

  ها هاي جاري به کل دارایی دارایی  13  عایدي کل به کل دارایی  5
  بدهی کل به حقوق صاحبان سهام  14  ها درآمدخالص به بدهی  6
  نسبت آنی  15  نسبت حقوق صاحبان سهام  7

وجوه نقد و سرمایه گذاري به کل   16  ها حقوق صاحبان سهام به سپرده  8
  سپرده

  Saleh & zeitun, 2006: منبع ***
  

مطالعات مختلف با توجه به رویکرد هاي متفاوتی که به عملکرد بانک   همانطور که تشریح شد،
در . اند ها مورد استفاده قرار داده هاي متفاوتی را براي ارزیابی عملکرد بانک اند، شاخص داشته

هایی را مورد ارزیابی قرارداده است که  صاین پژوهش مدل ارزیابی عملکرد ارائه شده، شاخ
به عالوه از آنجا که . باشد هاي حاضر در این حوزه می مهمترین معیارهاي موجود  و جمع مدل

هاي غیرمالی نیز از  شاخص  در این پژوهش تنها فاکتورهاي مالی مدنظر پژوهشگر بوده است،
هاي اسالمی  اطالعات ترازنامه بانکباید بیان داشت که از آنجا که . پژوهش حذف گردیده است

و اطالعات بدست آمده تنها بخشی از اطالعات ) به عنوان محدودیت پژوهش(در دسترس نبود
ها با دقت  اما سایر نسبت. ها صرفنظر شد آید از محاسبه برخی نسبت ترازنامه به حساب می

  .کامل مورد محاسبه قرار گرفت
هاي ارائه شده در دو دوره قبل از  ف به مقایسه شاخصقابل ذکر است رویکرد این پژوهش معطو

ها موردنظر  باشد، لذا مقدار عددي و تحلیل جزء به جزء هریک از این شاخص و بعد از بحران می
  .باشد پژوهشگر نمی
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  ساختارمدل نظري پژوهش
توان  می  ها، هاي ارائه شده در زمینه ارزیابی عملکرد بانک با عنایت به تنوع موجود در شاخص

در این مدل با حذف عوامل .مدل زیر را به عنوان مدل ارزیابی عملکردبانکی ارائه نمود
  .هاي مشابه در تحقیقات مختلف ذکرشده، مدل نهایی ارائه گردید غیرمرتبط وتأکید بر شاخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي ارزیابی عملکرد بانکی شاخص -مدل نظري پژوهش - 1نگاره 

  :فرضیات پژوهش
فرضیه فرعی  11فرضیه اصلی و  1وجه به مدل نظري ذکر شده، فرضیات این پژوهش شامل با ت

   .باشد به شرح ذیل می
 هاي اسالمی در وضعیت قبل و  بین میانگین عملکرد بانک  :فرضیه اصلی پژوهش

  .بعد از بحران تفاوت معناداري وجود ندارد

اي ارزیابی ه شاخص
 عملکرد بانک

 هاي سودآوري شاخص

 هاي ساختارسرمایه شاخص

 هاي  نقدینگی شاخص

 ها بازده دارایی

 بازده حقوق صاحبان سهام

 ضریب تکاثر اهرم

 ها درآمد به بدهی

 ها درآمدها به دارایی

 درآمد سودخالص به کل

 ها حقوق صاحبان سهام به سپرده

 ها ها به دارایی سپرده
 ها حقوق صاحبان سهام به دارایی

 ها ها به دارایی بدهی

 ها گذاري به سپرده وجه نقدوسرمایه
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در ) ROEشاخص ( بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی :فرضیه فرعی اول -1
  .وضعیت قبل و بعد از بحران تفاوت معناداري وجود ندارد

در ) ROAشاخص (بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی  :فرضیه فرعی دوم -2
  .وضعیت قبل و بعد از بحران تفاوت معناداري وجود ندارد

در ) MCشاخص (بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی  :فرضیه فرعی سوم -3
 .ل و بعد از بحران تفاوت معناداري وجود نداردوضعیت قب

شاخص درآمد به (بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی  :فرضیه فرعی چهارم -4
  .در وضعیت قبل و بعد از بحران تفاوت معناداري وجود ندارد) بدهی

شاخص درآمد به (بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی  :فرضیه فرعی پنجم -5
 .قبل و بعد از بحران تفاوت معناداري وجود ندارد در وضعیت) دارایی

شاخص سود خالص (بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی  :فرضیه فرعی ششم - 6
 .در وضعیت قبل و بعد از بحران تفاوت معناداري وجود ندارد) به درآمد

حقوق صاحبان سهام (بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی  :فرضیه فرعی هفتم -7
 .در وضعیت قبل و بعد از بحران تفاوت معناداري وجود ندارد) ها به سپرده

) ها به دارایی سپرده(بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی  :فرضیه فرعی هشتم -8
 .در وضعیت قبل و بعد از بحران تفاوت معناداري وجود ندارد

 حقوق صاحبان سهام(بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی  :فرضیه فرعی نهم -9
 .در وضعیت قبل و بعد از بحران در تفاوت معناداري وجود ندارد) به دارایی

شاخص بدهی به (بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی  :فرضیه فرعی دهم -10
 .در وضعیت قبل و بعد از بحران تفاوت معناداري وجود ندارد) دارایی

ص موجودي شاخ(بین میانگین عملکرد بانک هاي اسالمی  :فرضیه فرعی یازدهم -11
در وضعیت قبل و بعد از بحران تفاوت معناداري ) نقد و سرمایه گذاري به سپرده

 .وجود ندارد

  :روش پژوهش
باشد و کاربردي و  این تحقیق از نظر نوع تحلیل علی پس از وقوع رویدادهاي گذشته می

ن هایی است که تحت عنوا جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه بانک. باشد میدانی می
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هاي اسالمی در جهان مشغول به فعالیت بوده و بانک توسعه اسالمی نیز آنها را به عنوان  بانک
با توجه به محدودیت موجود . هاي اسالمی شناسایی کرده و اطالعات را در اختیار دارد بانک

اما با تقسیم . ها وجود نداشت جهت دسترسی به اطالعات امکان تعیین دقیق میزان این بانک
. باشد بانک می 130هاي اسالمی این میزان تقریباً برابر با  ي موجود در آمار و اطالعات بانکبند

در این تحقیق نمونه گیري به صورت تصادفی ساده انجام گرفت، که دراین پژوهش با استفاده 
تعداد نمونه . از روش نمونه گیري تصادفی و همچنین جدول مورگان این کار صورت پذیرفت

  .بانک ارزیابی گردید 71ه شده برابر با تخمین زد
هاي  داده IDBهاي مربوطه و مکاتبه با مدیران  با استفاده از سایتاطالعات همچنین 

به علت . آوري گردید هاي مختلف جمع هاي اسالمی فعال در کشورها و قاره مربوط به بانک
ها به صورت  بانکهاي مورد نظر و همچنین در دسترس نبودن اطالعات تمامی  کثرت بانک

، از  )ها را براي آنها محاسبه نمود ها تمامی نسبت به صورتی که بتوان همانند سایربانک(کامل
 11همچنین با استفاده از نرم افزار اکسل به محاسبه هر یک از . گیري استفاده گردید نمونه

آزمون فرض سپس با استفاده از آمار استنباطی و . نسبت موجود در مدل نظري پرداخته شد
  .به آزمون فرضیات پرداختیم) زوجی t(هاي جفت شده براي نمونه
  

  :هاي پژوهش یافته
در این بخش جهت تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش از آمار استنباطی استفاده شده 

به عنوان دوره قبل از بحران و  2008و  2007،  2006در واقع در این فصل سالهاي . است
جهت بررسی . به عنوان دوره هاي پس از بحران در نظر گرفته شده اند 2009و  2008سالهاي 

 spssهمبسته در نرم افزار   tآماري تفاوت معنی دار بین میانگین دو دوره مذکور از آزمون
  . استفاده شد
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  هاي اسالمی هاي ارزیابی عملکرد بانک توصیف اطالعات مربوط به شاخص-1جدول

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 ROE.pre .1۶03 71 .21806 .02995 
ROE.post .١۵۶١ 71 .17688 .02430 

Pair 2 ROA.pre .0334 71 .04407 .00605 
ROA.post .0٣۴4 71 .05729 .00787 

Pair 3 MC.pre 4.799 71 5.60468 .76986 
MC.post 4.533 71 5.12190 .70355 

Pair 4 
Inc/lia.pre .6598 71 3.03337 .41667 
Inc/lia.post .3294 71 1.45348 .19965 

Pair 5 Inc/asset.pre .0558 ٧١ .05998 .00824 
Inc/asset.post .0778 71 .02532 .00348 

Pair 6 pro/inc.pre .2821 ٧١ .47429 .06515 
Pro/inc.post .4152 71 4.72513 .64905 

Pair 7 share.dep.pre 2.2752 71 11.82937 1.62489 
share.dep.post 1.8184 71 8.82524 1.21224 

Pair 8 
dep.asset.pre .6426 71 .21308 .02927 

dep.asset.post .6886 71 .20485 .02814 

Pair 9 equity.asset.pre .2431 71 .24764 .03402 
equity.asset.post .2158 71 .23081 .03170 

Pair 10 liab.asset.pre .7252 71 .24761 .03401 
liab.asset.post .7996 71 .23239 .03192 

Pair 11 
Cash.dep.pre 3.9713 71 15.78315 2.16798 
Cash.dep.post 3.2558 71 11.30710 1.55315 
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  بعد از بحرانبررسی معناداري همبستگی داده ها در دوره هاي قبل و -2جدول

Paired Samples Correlations 

  N Correlatio
n Sig. 

Pair 1 ROE.pre & ROE.post 71 .259 .061 
Pair 2 ROA.pre & ROA.post 71 .489 .054 
Pair 3 MC.pre & MC.post 71 0.685 0.15 
Pair 4 Inc/liab.pre & inc/liab.post 71 .357 .094 
Pair 5 Inc/asset.pre & Inc/asset.post 71 .678 0.18 
Pair 6 pro/inc.pre-Pro/inc.post 71 0.013 0.129 

Pair 7 share.dep.pre & share.dep.post 71 .215 0.12 

Pair 8 dep.asset.pre - dep.asset.post  71 .180 .054 
Pair 9 equ/asset pre &  equ/asset  post  71 .320 .066 
Pair 10 liab.asset.pre - liab.asset.post  71 .122 0.17 
Pair 11 Cash.dep pre &  cash.dep  post  71 .202 .213 
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هاي  هاي ارزیابی عملکرد بانک بررسی میزان معناداري تفاوت میانگین شاخص-3جدول
  اسالمی در دوره قبل و بعد از بحران

  
 

بانک در وضعیت قبل و بعد  71با آزمون  همانطور که در جداول فوق مشاهده می شود،
با . حاسبه شده استها براي بانک هاي اسالمی و توصیف آنها م از بحران، میانگین شاخص

درصد در 95آزمون معناداري دو مقدار قبل و بعد از بحران براي نمونه مذکور در سطح اطمینان 
به جز شاخص درآمد به (شود که این میزان اختالف در تمامی شاخص مشاهده می 3جدول 

ها را  خصهاي این شا تفاوتی معنادار محسوب نمی شود؛ ولذا میانگین) دارایی، سپرده به دارایی
در شاخص هاي درآمد به دارایی و . توان برابر فرض کرد در دو وضعیت قبل و بعد از بحران می

Paired Differences  

 Mean  
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Lower Upper t df  Sig.  

ROE.pre-
ROE.post  0.0042 .24256 .03332 .06619 .19991 3.993  70 ٠.٠٨٧ 

ROA.pre-
ROA.post -0.00١ .08771 .01205 .01366 .06200 3.140 70 0.36 

MC.pre-MC.post 0.26 4.27941 .58782 -1.81955 .53955 -1.089 70 .281 

In/lib.pre-
in/lia.post .33038 1.69473 .23279 -.13675 .79750 1.419 70 .162 

In/asset.pre-
in/asset.post  -.02195 .04669 .00641 .00908 .03482 3.422 70 .001 

pro/inc.pre 
Pro/inc.post -0.13 4.75477 .65312 -.11325 2.50790 -1.833 70 .072 

Share/dep pre & 
share/dep post  .45676 3.78501 .51991 -.58652 1.50004 .879 70 .384 

dep.asset.pre - 
dep.asset.post -.04601 .13881 .01907 -.08427 -.00774 -2.413 70 .019 

equ/asset pre &  
equ/asset  post  .02739 .09683 .01330 .00070 .05408 2.059 70 .054 

liab.asset.pre -
liab.asset.post -.02638 .09613 .01320 -.05288 .00011 -1.998 ٧٠ .071 

Cash.dep  pre &  
cash.deppost  .71557 5.13446 .70527 -.69967 2.13080 1.015 ٧٠ .315 
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) درصد5سطح معناداري کمتر از (باشد ها معنادار می سپرده به دارایی نیز که تفاوت میانگین
صورت  و لذا به. نشان داده شده است که میانگین دوره بعد از بحران بیشتر از قبل از آن است

توان بیان کرد در تمامی شاخص هاي میانیگن محاسبه شده براي بعد از بحران بزرگتر  کلی می
  . باشد یا برابر با میانگین دوره قبل از بحران می

شود، ضریب همبستگی بین نمرات در تمامی  مشاهده می 2به عالوه، چنانکه در جدول
فرضیه صفر در اینجا این است که . شندبا درصد می5ها داراي سطح معناداري کمتر از  شاخص

چون . این همبستگی درجامعه صفر بوده و همبستگی حاصل، نتیجه نمونه گیري تصادفی است
درصد است، لذا فرضیه صفر رد نمی گردد و همبستگی معنی دار  5این احتمال بیشتر از 

  .محسوب نمی شود
  

  :بحث و نتیجه گیري
توان بیان کرد که با توجه به اینکه در تمامی  می باتوجه به جداول تحلیلی فصل گذشته

شاخص بیان شده در مدل ارزیابی عملکرد ارائه شده، تفاوت معناداري بین دوره قبل و بعد  11
توان بیان نمود  بنابراین می. گردد از بحران وجود ندارد و لذا تمامی فرضیات پژوهش تأیید می

 2008-2007رد خود تأثیري از بحران مالی سال که بانکداري اسالمی به صورت کلی در عملک
ها  توان در  ساختارهاي حاکم بر محیط مالی این بانک ریشه این موفقیت را می. جهانی ندیدند

هاي اسالمی در گذر از بحران بدون تأثیرپذیري جدي از در حالی اتفاق  موفقیت بانک. دانست
کشورهاي غربی و یا کشورهایی که از سیستم  هاي بانکداري رایج در افتد که بسیاري از نظام می

هاي آنها  کنند، شدیداً از بحران مالی تأثیر پذیرفته، حجم دارایی رایج بانکداري استفاده می
هاي  این وضع تا بدانجا بود که بسیاري از بانک. کاهش یافته و با افت جدي عملکرد روبرو شدند

مجبور   ها با ورشکستگی مواجه شوند، ن بانککرد روزي ای کس گمان نمی بزرگ آمریکا که هیچ
  .به خروج از بازار و اعالم شکست کنند

شاید بتوان گفت، نظام مالی رایج به طور عمده بر پایه  بدهی و انتقال ریسک متمرکز 
شده است؛ در صورتی که نظام مالی اسالمی بر پایه قراردادهایی که دارایی محور بوده و ریسک 

هاي  هاي اسالمی فعالیت همچنین بانک. کردند بنا گذاشته شده است عمال میرا نیز مشارکتی ا
خود را بر  مبناي بخش حقیقی اقتصاد متمرکز کرده اند که این خود نیز باعث کاهش تنش در 

  .اقتصاد و ایجاد حباب می شود
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هاي اسالمی در مقایسه با بانکهاي رایج با توجه به  مطابق تحقیقات، سودآوري بانک
دلیل آن نیز . گیرد، پایدارتر بوده است هاي اسالمی مورد استفاده قرار می لی که در بانکمد

قوانین شرعی است که در قراردادهاي مالی بانک هاي اسالمی مورد استفاده قرار می گیرد و 
. گردد هاي اسالمی از مدیریت ریسک بانک هاي رایج می باعث مدیریت ریسک متفاوت بانک

دادند که قبل از بحران سودآوري بانک هاي رایج و اسالمی تقریباً مشابه بوده تحقیقات نشان 
بانک هاي اسالمی  2009تا  2007است، در صورتیکه که در جریان بحران و بین سال هاي 

توانستند این ثبات را حفظ نمایند و در این بین نیز بانک هاي اسالمی بزرگتر با توجه به تنوع 
  .گرفتن صرفه اقتصادي به مقیاس عملکرد بهتري داشتندسازي بهتر و در نظر 

هاي بانک هاي اسالمی در مقایسه با بانک هاي رایج در طول بحران  اعتبارات موثر دارایی
طبق رتبه بندي نیز عموماً ریسک بانک هاي اسالمی بهتر و یا مشابه . بیشتر شده است

ر اثر بحران در مورد ریسکی که متحمل بانکداري رایج ارزیابی شده است و بانک هاي اسالمی د
  .ثبات بیشتري داشته اند  شده اند،

امروزه با افزایش اهمیت بانکداري اسالمی در سیستم مالی بین الملل نیاز به سنجش 
ثبات این نوع از بانک ها احساس می شد که تحقیقات انجام شده در خصوص سنجش ریسک 

دن آنها در این بحران بوده است؛ هرچند این به نشان دهنده ایمن بو 2007آنها در بحران 
باشد و مدل مدیریت محتاطانه متناسب بانکهاي  معناي مصون ماندن کامل آنها از ریسک نمی

هاي مخصوص بانکهاي اسالمی باید توسط  رایج نتوانست آنها را مصون نگهدارد و ریسک
در گرو گسترش ابزارهاي ابزارهاي مدیریت ریسک کنترل گردد؛ پرواضح است که این مهم 

  .مدیریت ریسک این نوع بانک ها می باشد
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