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 چکیده

( هانکبا) پولی بازارهاي نقش ایران در. است سود کسب اقتصادي بنگاه هر هدف و است اقتصادي موسسه یک بانک

؛ دباشاای( مبهادار اوراق بورس)ساارمایه  بازارهاي ازتر پررنگو  تريمراتب قوبه اقتصااادي مختلف هايبخش مالی ینتأم در

 رخوردارب ياالعادهفوق اهمیت از تواندیها مآن عملکرد کشاور، ارزیابی  ها در اقتصااادبانک برجساته  نقش به توجه بنابراین، با

 .نندک حداکثر را خود سود که دارند احتیاج خود حیات از تداوم اطمینان براي همچنین و اهداف به رسیدن براي هابانک .باشد

 راها نآ براثرگذار  متغیرهاي شناخت بنابراین؛ است یرپذامکان هاینههز و کاهش درآمدها افزایش طریق از بانک ساود  افزایش

 تحت زیان و سود هايصورت بر یرگذارتأث اجزايعنوان به بانک مصارف و منابع اسات  مسال   آنچه .دهندمی قرارموردتوجه 

 وسااا تها آن که درك( قرارگرفته بانک مدیریت کنترل از خارج)خارجی  و( بانک یریتکنترل مد)قابلداخلی  یر عواملتأث

برخوردار  ايیک مؤسسه مالی از اهمیت ویژه عنوانبهاین مسأله براي بانک انصار نیز  .باشدیم مه  بسیار بانکی شبکه عامالن

با  هیسبر عملکرد بانک انصار و مقا يصادو اقت یکالن مال يهاشاخص یرتأثاسات. لذا هدف اصالی پژوهش حا ار بررسای     

)شااامل بانک در بورس اوراق بهادار  شاادهیرفتهپذبانک  ۳۱اساات. در همین راسااتا اطالعات مربو  به  برتر کشااور يهابانک

هاي پانل استفاده ی قرار گرفت. براي تجزیه و تحلیل اطالعات از روش دادهموردبررس ۳۱۱۱تا  ۳۱۳۱انصار( طی دوره زمانی 

ي دارند. ادارمعنها تأثیر شد. نتایج نشان داد که سه متغیر اقتصادي نرخ تورم، رشد اقتصادي و نرخ ارز هر سه بر عملکرد بانک

ها تأثیر مدیریت و غیره بر عملکرد بانک یتمالکانه، کیف یه، نساابتنساابت ساا رده به ساارماهمچنین اکثر متغیرهاي مالی نظیر 

عملکرد  رارزبها نشان داد که تنها نرخ معناداري داشته است. نتایج مقایسه عوامل اقتصادي و مالی در بانک انصار با سایر بانک

و عوامل تصادي اقبینی شرای  آتی ازجمله عوامل کالن پیشها تأثیر متفاوت داشته است. لذا بانک انصاار نسبت به سایر بانک 

 .خواهد کردکمک بخصوص بانک انصار ها بانک عملکردهاي آتی و مقدار احتمالی این متغیرها به مدیریت براي دورهمالی 

 هاي مالیهاي اقتصادي، شاخصعملکرد، بانک انصار، شاخص ها:کلیدواژه

 

 

 

 

Abstract 

The bank is an economic institution and the purpose of any business is to earn profit. In 

Iran, the role of monetary markets (banks) in financing various economic sectors is much 

stronger and more intense than the capital markets (the stock market). Therefore, given the 

prominent role of banks in the country's economy, their performance assessment can be of great 

importance. Banks need to maximize their profits to achieve their goals and to ensure their 

survival. Increasing bank profits by increasing revenues and reducing costs. Therefore, 

recognizing the variables affecting them is taken into consideration. What is certain is that the 

bank's resources and expenditures are influenced by the internal factors (controllable 

management of the bank) and external (outside the management of the bank), which are 



perceived by the agents of the banking network very important. This issue is also of particular 

importance to Ansar Bank as a financial institution. In this regard, the main objective of the 

present study is to investigate the effect of macroeconomic and economic indicators on Ansar 

bank performance and comparison with the top banks of the country. In this regard, the 

information about 13 banks accepted in the Stock Exchange (including Ansar Bank) was 

investigated during the period from 2010 to 2015. The results showed that the three economic 

variables of inflation, economic growth and inflation rate of all three have a significant effect 

on the performance of banks. Also, most financial variables such as deposit / equity ratios, 

ownership ratios, management quality, etc. have a significant effect on the performance of 

banks. The results of the comparison of economic and financial factors in Ansar Bank with 

other banks showed that the only exchange rate had a different effect on Ansar bank 

performance than other banks. Therefore, predicting future conditions, including 

macroeconomic factors and financial factors for future periods, and the probable amount of 

these variables, will help manage the performance of banks, especially Ansar Bank. 
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