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 چکيده

خاود باا اناوا      یهاا  تیفعال انیاست که درجر یکشورها صنعت بانکدار یاقتصاد یها بخش نیتر و حساس نیتر از مهم یکی
است که در صورت عدم  ینگینقد سکیر ، کند یم دیها را تهد که بانک ییها سکی. از جمله رباشد یم مواجه   سکیاز ر یمختلف

 جااد یا نیدر رابطاه با   هیکنناد  سارما   لیپژوهش نقش تعد نی. هدف اگردد یها م بانک یموجب ورشکستگ تیریکنترل و مد
اسات   یحسابدار یاثبات یها قیدر حوز  تحق یپژوهش تجرب کی ،پژوهش نیا باشد یبانک م یورشکستگ سکیو ر ینگینقد

پژوهش از نظار   نیاشد  در بازار اوراق بهادار تهران است.  رفتهیپذ یها شرکت یمال یها صورت یبر اطالعات واقع یکه مبتن
 اتیرد فرض ای دییتأ یکه در آن برا باشد یم یشیمایپ یفیو از نظر روش، توص یاز نظر هدف، کاربرد ،یعل رهایمتغ نیرابطه ب

شد   رفتهیپذ یها پژوهش مشتمل بر بانک نیا ی. جامعه آمارشود یاستفاد  م یآمار یها ها و روش شرکت یخیاز اطالعات تار
بانک که به روش تمام سرشمار از جامعه  81که تعدادنمونه  باشد یم 8891تا  8811 یتهران در باز  زمان اداردر بورس اوراق به

 ق،یتحق نیدر ا نیمدل استفاد  شد. همچن نیجهت تخم ییتابلو یها از روش داد  قیتحق نیمورد نظر انتخاب شد  است. در ا
آزماون   یهش بارا پاژو  نیبه دست آمد ، پرداخته شد  است. در ا یها داد  لیوتحل هیبه تجز یو استنباط یفیبه دو روش توص

رابطاه   یورشکساتگ  ساک یرو ینگینقد بین که پژوهش نشان داد جینتا شود یاستفاد  م Eviews یاز نرم افزار آمار ها هیفرض
رابطاه معناادار    زیا ن یورشکساتگ  سکیو ر ینگیبا نقد هیسرما جادیا نیب سایر پژوهش نشان میدهد که  نیهمچن .وجود دارد
 کنند  دارد. لینقش تعد یورشکستگ سکیو ر ینگینقد جادیا نیدر رابطه ب هیسرما تیدر نها و وجود دارد

 .بانک ،یورشکستگ سک،یر ،ینگینقد ه،یسرما :کليد واژگان

 

 مقدمه
که  یبه نحو کنند، یم فایا یدولت، نقش مهم یپول یها استیس یدر اجرا ،یمؤسسات اقتصاد نیتر ها به عنوان شاخص بانک

 نهیهز نیبا کمتر ه،یکمبود سرما یمازاد به مناطق دارا هیسرما یامکانات بدون استفاد  را از مناطق دارا یمقتض طیدر شرا
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 ریسک و نقدینگی ایجاد بين رابطه در سرمایه کننده تعدیل نقش

تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته بانکهای در بانک ورشکستگی  
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دارند، واسطه هستند. هر  ازین هیکه به سرما یمازاد دارند و افراد هیکه سرما یافراد نیها ب بانک گر،ید انی. به بدهند یانتقال م
رشد  نیاست. بنابرا رگذاریاقتصاد جامعه تأث تیها و در نها شرکت یرو میستقبه صورت م یبانکدار ستمیگونه مشکل در س

هستند که تابع ساختار  یسکیشکنند  و ر ساختار یها دارا بانک ل،یدل نی. به همشود یم یسبب رشد اقتصاد یبخش بانکدار
از حفظ  نانیاطم کنند، یم دایپ رییتغ یفناور عیسر راتییبه واسطه تغ یمال یکه بازارها یطیها است. در مح آن ییو کارا یمال

، 8نی)لو کنند یم فایا یمنابع، نقش مهم صیو تخص داریها در توسعه پا بانک نی. بنابراابدی یم تیاهم یبانکدار ییرشد و کارا
 یها در راستا بانک هیسرما تیمقوله الزام کفا یناظران بانک تهی، در کم8911(. از سال 9189و همکاران،  ی؛ عمران8993

بانک و سپرد  گذاران،  نیب یکه مشکل عدم تقارن اطالعات یمورد توجه بود  است. به طور ،یبه هدف ثبات مال یابیدست
 هیاز سرما یاز سپرد  گذاران با حفظ سطح خاص تیحما یها در راستا بانک یانضباط مال شیفزاضرورت ا یریمنجر به شکل گ
از  یبه سطح خاص تیدر قالب الزام تبع ،یمال یواسطه گر اتیمنتج از عمل یها یریخطر پذ از ینتاش سکیجهت کنترل ر

توافق نامه، بر اساس مقدار  نیبه ا بندیپا یها بانک گرید انیب به (.9189، 9همکارن بریگام و) شد هیسرما تینسبت کفا
از  یسطح خاص یملزم به نگهدار ،یرو به خطر انداختن ثبات مال نیاعمال نمود  بر منابع سپرد  گذاران و از ا یریخطرپذ
ها، به هدف پوشش ثبات  در بانک سکیو ر هیسرما نیب یمنف یارتباط یرو، انتظار بر آن بود  که با برقرار نیشدند. از ا هیسرما

 زیتوافق نامه، تأببد ن نیانجام شد  پس از اعمال ا یاز مطالعات تجرب یکه در برخ یا مسئله م،یشو تر کیدر اقتصاد نزد یمال
منتج  یخطر اخالق یبر تئور یمطالعات مبتن ز یموجود، و به و اتیبر اساس ادب نی(. از ا9189، 8همکارن آدمس و) شد  است
به همرا   یقانون هیسرما شیافزا قیها از طر بانک هیسرما تینسبت به کفا لیدر سازوکار تعد یکردیمه سپرد ، رویاز پوشش ب
 لیباالتر در تعد یسکیبا وزن ر یها ییکه راهبرد کاهش دارا یبود  باشد، به نحو سکیموزون به ر یها ییکاهش دارا

 یجد یها بحران شرفته،یپ یاز کشورها با اقتصادها یاریسال گذشته بس 81 در .دنبال شد  باشد سکیموزون به ر یها ییدارا
ها  بانک یورشکستگ یدر بررس 9112بازل در سال  تهی(. کم9189)برگر  و همکاران،   اند کرد  خود را تجربه یدر بخش بانک

را مالحظه  لیمشترک ذ ی( روندهاکایآمرمتحد   االتیو ا ایتانیبر س،یسوئد، سوئ ا،یدر هشت کشور )آلمان، ژاپن، نروژ، اسپان
 ا،یاسپان س،یدر سوئ یمشکالت گسترد  بانک همنجر ب رمنقول،یمربوط به اموال غ یها خصوصاً در وام ،یاعتبار سکیر. کرد
مرحله مشکالت پس اندازها و  نیاول هبازار، منجر ب سکیر نیشد. همچن کایمتحد  آمر االتینروژ، سوئد، ژاپن و ا ا،یتانیبر

 یبزرگ یبانک یها مشترک بحران یها یژگیاز و یکی( یی)مقررات زدا یاقتصاد یشد. آزادساز کایمتحد  آمر االتیا یها وام
تمرکز اعتبار، معموالً بخش  سکیاند. ر همرا  بود  رات،ییتغ یبرا یکاف یفاقد آمادگ ینظارت یها بود  است که اغلب با نظام

 س،یداشت. در سوئ یا گسترد  یها مشاهد  شد. سطح بحران، تفاوت یبانک یها مورد بحران 88مورد از  9در  رمنقول،یغ
 االتینروژ، سوئد، ژاپن و ا ا،ی. در اسپاندندید بیها آس کوچک از بحران یها تنها بانک کا،یمتحد  آمر االتیدر ا راًیو اخ ایتانیبر

جاد شدند، یگسترد  ا یها که بحران یبحراان متأثر شد. در اکثر موارد نیاز ا یبانک ستمی، کل س8911در دهه  کایمتحد  آمر
 سکیمشکالت ر لیبحران به دل یوجود داشته ول یدولت تیحما نیاوقات، ا یوجود داشت، در بعض یدولت تیحما یبه نوع ازین

انگلستان که پس از  یرا آغاز کردند، به استثنا یو مقررات ینطارت راتیها تغ شد  بود. اکثر کشورها پس از بحران جادیا یاعتبار
 (.8899، 2همکارانو  سی)ماندان کار را انجام داد نیاکوچک  یها بحران بانک

 یکنندگ لیها با تعد بانک یو ورشکستگ سکیر ایکه آ شود یمسئله مطرح م نیپژوهش، ا نیشد ، در ا انیتوجه به مطالب ب با
 ر؟یخ ایرابطه وجود دارد  هیسرما
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 مبانی نظری و پيشينه پژوهش
هستند و  یمال یها تیها، نبض فعال کشور است. بانک یتوسعه اقتصاد یالزم و مؤثر برا یاز ابزارها یکیکارآمد،  ینظام بانک

 تیو هدا یها با سازمانده داشته باشد. بانک یمهم ریجامعه تأث یاقتصاد یها بخش ریبر سا تواند یها م حاکم بر آن تیوضع
 یاقتصاد ییفاکرد  و موجب گسترش بازارها، رشد و شکو لیرا تسه یو بازرگان یتجار تو پرداخت ها، امر مبادال ها افتیدر
وجود ندارد. در  یبده یبرا یبرخوردار است که در آن بازار یادیز اریبس تیاز اهم رانیا یبرا ژ یموضو  به و نی. اشوند یم
توبین ) کشور است یچالش نظام بانک نیتر ها مهم آن یداریو پا کنند یها به عنوان تنها فراهم کنند  وجو  عمل م بانک ران،یا

با دو شاخص  یبه لحاظ مال یاثر بخش نیدارند. ا یحضور اثر بخش در عرصه اقتصاد یاقتصاد یها بنگا  .(9181، 1جامس
 اتیعالمت ادامه ح ینگیبه اصطالح عالمت سالمت بنگا  و قدرت نقد ی. سودآورشود یم نییتع یو سودآور ینگیقدرت نقد

آن در خطر   ینداشته باشد، بقا ینگیاگر نقد یاست، ول ماریسودآور نباشد، ب یاگر شرکت گریاست. به عبارت د یبنگا  اقتصاد
 (.8991، 3همکاران و رگربرخوردار است )ب یشتریب تیاز اهم ینگینقد یهستند، ول تیعوامل با اهم نیگرچه هر دو ا است.

را  ییکشورها نقش بسزا ریآن به اقتصاد سا تیو سرا کایدر اقتصاد آمر ریسرعت انتشار بحران اخ زیبانکها در بروز و ن عملکرد
 هایداریانوا  ناپا افتیخاص خود هموار  مستعد در یهایژگیبه علت و یبا آنکه ذات حرفه بانکدار یطورکل کرد  است. به فایا

را فراهم  یبانک یمال یبحرانها جادیبانکها که موجبات ا یمال یفضا یاز عوامل ساختار کنیل باشد، یها م ازجمله بحران
 یو بده ییمدت(، عدم تطابق دارا اعتبار در کوتا  زانیم عی)توسعه سر قاعد  یب یوامده ایبه جهش اعتبارات  توان یم آورند یم

 نی(. همچن9181، 1آلپ وهمکاران) اشار  نمود ینگیقدن تیریاز ضعف در مد یناش ونیدر پرداخت د یبانک ستمیس یو ناتوان
و بروز  شیداینشانگر پ تواند یها م در بانک ژ یو خلق شد  در بازار به ینگیبر حجم نامتعارف نقد یمبن ییها بروز عالئم و نشانه

 وام ییاعتبار و توانا زانیبه م یبانکها و مؤسسات رهن یتوجه یب ریقلمداد گردد. در بحران اخ یمال ستمیبالقو  در س یبحران
 یعنوان منشأ بروز بحران تلق مسکن به یتقاضا دیشد شیافزاو  یکاهش قابل توجه نرخ بهر  بانک لبه دنبا رندگانیگ
 بحرانها بر بانکها هم ریتأث نیتر یهبدی عنوان به –وصول نشد  یوام رهن ونیلیم 1از آن است که  ی. آمارها حاکگردد یم

. در ابدی یبه سرعت گسترش م شود، یشرو  م یبانک نکه بحرا ی(. زمان8811 ،یکشور وجود دارد )نور 1از  شیاکنون در ب
شاخصه  نیطلبکاران بارزتر یو ورشکستگ یمال یرفتن اعتماد به نهادها نیگفت، از ب توان یم یجمله به طورکل نیا حیتوض

 رد،یگ یم شاتآنها ن یکم درآمد ایو  یکاریبدهکاران که از ب یمال ییوجود بحران و عدم توانا لی. به دلباشد یبروز بحران م
قادر  ینگینقد سکیر شینقد آنها رو به کاهش نهاد  و با افزا ریذخا جهیمطالبات خود روبرو شد  و درنت افتیها با عدم در بانک
و هجوم  یموجب سلب اعتماد عموم یبحران مال نکهیا جهی. نتباشند یگذاران نم تعهدات خود در قبال سپرد  یفایبه ا

از  یاریبس ریاخ یسالها در(.9181، 1و همکاران اندرسون) باشند یخود م یها سپرد  یریبازپسگ جهتگذاران به بانکها  سپرد 
 ،1)گرونیگ وهمکاران است تیحائز اهم تیوضع نیعوامل مرتبط با ا یاند که بررس مواجه ینگینامناسب نقد تیشرکتها با وضع

شناخته  یدر همه اشکال سازمان ،یمال تیریمد یها و یاز ابعاد مهم ش یکیدر گردش کارا، به عنوان  هیسرما تیریدم .(9181
 میدر گردش کارا، به طور مستق هیسرما تیریکه مد دهد یکه بدان اشار  خواهد شد نشان م عیوس اتیشد  است. وجود ادب

نادرست  تیریکه در معرض مد ییشرکتها یبرا ی. احتمال ورشکستگگذارد یم ریها تأث شرکت یو سودآور ینگینقد یرو
در  هیسرما تیریمد .(91829)گروی و همکاران، ابدی یم شیمثبت، افزا یبا وجود سودآور یدر گردش قرار دارند، حت هیسرما

آن را  یها یاز کل دارائ یشرکت قسمت قابل توجه کی یجار یها ییسروکار دارد. دارا یجار یها یو بده ها ییبا دارا دشگر
با  .کمتر از حد متعارف شود یگذار هیمنجر به تحقق بازد  سرما تواند یم یجار یها یاز حد دارائ شی.سطوح ب دهد یم لیتشک
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 تیریخواهند داشت. مد یکمبودها و مشکالت ات،یعمل یدارند در روند عاد یکم یجار یهایکه دارائ ییها شرکت ن،یوجود ا
در برآورد   یناتوان سکیاست که ر یا به گونه یجار یها یو بده ها یوکنترل دارائ یزیدر گردش کارا، شامل برنامه ر هیسرما

ف برطر گر،یرا از طرف د یجار یها یرائاز حد در دا شیب یگذار هیطرف و اجتناب از سرما کیکردن تعهدات کوتا  مدت از 
، دولت یپول یها استیس یدر اجرا ،یمؤسسات اقتصاد نیبه عنوان شاخصتر ها بانک .(9181، 81همکاران و مال کونر) دینما

مازاد به مناطق  هیسرما یامکانات بدون استفاد  را از مناطق دارا یمقتض طیکه در شرا یبه نحو کنند، یم فایا ینقش مهم
که  یمازاد دارند و افراد هیکه سرما یافراد نیها ب بانک گر،ید انی. به بدهند یانتقال م نهیهز نیبا کمتر ه،یکمبود سرما یدارا

اقتصاد  تیها و در نها شرکت یرو میبه صورت مستق یبانکدار ستمیدارند، واسطه هستند. هرگونه مشکل در س ازین هیبه سرما
ساختار  یاراها د بانک ل،یدل نی. به همشود یجامعه م یسبب رشد اقتصاد یرشد بخش بانکدار نیاست. بنابرا رگذاریجامعه تأث

 عیسر راتییبه واسطه تغ یمال یکه بازارها یطیآنها است. در مح ییو کارا یهستند که تابع ساختار مال یسکیشکنند  و ر
و  داریها در توسعه پا بانک ن،ی. بنابراابدی یم تیاهم یبانکدار ییاز حفظ و رشد کارا نانیاطم کنند، یم دایپ رییتغ یفناور
در هر کشور، از  یدیو تول یمال یها نظام نیب حیصح ارتباط (.8898 ،ی)مؤمن کنند یم فایا یمنابع، نقش مهم صیتخص
 یها به بخش هیسرما صیکارآمد در تخص یالگو یدارا ی. کشورهاشود یمحسوب م یعوامل رشد و توسعه اقتصاد نیتر مهم

 هیسرما بعمنا صیو تخص زیبرخوردارند. تجه یباالتر یرفا  اجتماع جهیو در نت یاقتصاد شرفتیاغلب از پ ،یمختلف اقتصاد
رو،  نیبازار است. از ا نیاز ا یقسمت یکه بازار اعتبارات بانک ردیپذ یانجام م یبازار مال قیاز طر یاقتصاد یها تیبه فعال یگذار

 نیتأم یها پروژ  یاجرا یبرا یمال نیمنابع و تأم زیتجه یکشورها برا یرشد و توسعه اقتصاد ندیدر فرا ینقش نظام بانک
روند  قیاز تعم یریجلوگ زیو ن تیجمع یاساس یازهایو رفع ن یرهن التیتسه یاعطا ،یدیتول یواحدهادر گردش  هیسرما

از جمله  دیکها را بابان یاست که حفظ سالمت مال تیو اشتغال آن چنان پراهم یگذار هیسرما ،یاقتصاد یها تیکاهند  فعال
با  یو بانک یتوجه داشت که نظام مال دیکشورها به حساب آورد. با یدر اقتصاد مل یاقتصاد یگذار استینخست س یها تیاولو

بازار رو  سکیو ر ینگینقد سکیر ،یاعتبار سکیو مخاطر  مانند ر سکیاز ر یخاص خود با انوا  گوناگون یها یژگیتوجه به و
 شیافزا جهیبر مبادالت بانک و در نت یمنف ریتأث تواند یم ینگیکمبود نقد نیبنابرا(. 8891)پاکدل و همکاران،  به رو است

دارد و  هیسرما نیبه تأم ازین ینگینقد نیتأم یبانک برا ،ییبانک به همرا  داشته باشد. از سو یو مخاطرات را برا ها سکیر
رو  روبه یادیمواجه شود، بانک با مخاطرات ز کلبا مش هیدر بازار سرما هیسرما نیتأم یبانک برا یکارها که را  یدرصورت

اند و  مواجه بود  ینگیو نقد هیبا کمبود سرما ریاخ یشد  در بورس اوراق بهادار تهران در سالها رفتهیپذ یها خواهد بود. بانک
و  اند  مواجه بود سکیر شیو افزا ها یبده شیمشکوک الوصول، افزا التیحجم تسه شیافزا لیاز قب یا د یمشکالت عد

 ینگینقد جادیا نیب ایکه آ شود یموضو  پرداخته م نیپژوهش به ا نی. در ادان رفته شیپ زین یاز آنها تا مرز ورشکستگ یبرخ
 نیبانک در رابطه ب هیسرما ایکه آ ردیگ یقرار م یابیبحث مورد ارز نیا نیرابطه وجود دارد؟ همچن ورشکستگی سکیبانک و ر

 کند؟ یم فایا یکنندگیل نقش تعد ورشکستگی سکیبانک و ر ینگینقد جادیا

 

 پيشينه پژوهش
 نیدر ااند.  دارد ارائه نمود  ریتأث یبانک ینگینقد جادیتست استرس در ا ایآدر پژوهشی با عنوان  ،(9191) 88و همکاران نگوئن

 جیشد. نتا یمتحد  بررس االتیا یها بانک ینگینقد جادیدر ا 9183تا  9119تست استرس فدرال رزرو را از سال  ریپژوهش تأث
طرف  ینگینقد جادیدرون و خارج از ترازنامه و ا یبانک ینگینقد جادیبر ا یاسترس نظارت یها شیکه آزما دهد ینشان م یتجرب

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                              9311 ، زمستان33 ، شماره3دوره   

 

818 
 
 

استرس  یها تا از انجام تست کنند یم یریخود جلوگ ینگیها از نقد ، آننکها به تست استرسدارد. با ورود با یمنف ریتأث ییدارا
 هیباالتر سرما یازهایخود در مواجهه با ن سکیدر معرض ر نکهاسازگار است که با هیفرض نیبا ا جینتا نیکنند. ا یخوددار

در چهارم پس از تست استرس همچنان ادامه دارد. سرانجام، به  ینگینقد جادیتست استرس در ا یمنف ری. تأثکنند یم تیریمد
که ثبات  دهد ینشان م ها افتهی نی. ادهند یم شیطرف مقابل را افزا ینگینقد جادی، اتست استرس یها که بانک رسد ینظر م

 حاصل شود. یمال یواسطه گر نهیبا هز تواند یم ینظارت شتریاز نظارت ب شرفتهیپ یمال
 کیمطالعه با استفاد  از  نیا ارائه نمود  است. ،ینگینقد جادیو ا یبانک یتجار یها مدل با عنوان پژوهشی در( 9191) 89ترن

 ینگینقد جادیو ا یتنو  عملکرد نی، ارتباط ب9181تا  9118متحد  از سال  االتیا یبانک نگیهلد یصفحه بزرگ از شرکتها
 شتریبزرگ ب یها در بانک ینگینقد جادیدر ا یرمادیغ یتهایحرکت به سمت فعال ریتأث وهشپژ نی. در اکند یم یرا بررس یبانک

در اواخر مرحله بحران قابل توجه  ینگینقد جادیتنو  در ا ریکوچک کمتر مشهود است. تأث یها مشهود است و در مورد بانک
از درآمد  ی، که با سهم باالترینگیقدکم ن یها . بانکشود یکوچک و متوسط به وضوح مشاهد  م یها است و در بانک

 استیمطالعه مورد توجه رگوالتورها و س نیخود را کاهش دهند. ا ینگیاحتمال دارد نقد شتری، برندیگ یبهر  م یرانتفاعیغ
 هستند. یبانک یتجار یگذاران است که نگران مدلها

 نیاند. در ا ارائه نمود  ،Dodd-Frankدر دور   یو ورشکستگ یمقررات بانک دیسنتز جد ،تحت عنوان یا ( مقاله9191) 88اسکل
 ییمانند کارآ یشرکتها به موارد اساس یحقوق و اقتصاد ورشکستگ نهی، خبرگان برجسته امروز در زمقیتحق یکتابچه راهنما

. پردازند یم یمازاد نگران صی، تخصیورشکستگ ندیدر فرا -منیبستانکاران ا بخصوص -، نقش و رفتار طلبکارانیورشکستگ
 ندی، نقش مشتقات در فرایدر حل ورشکستگ یمانکاریمازاد، نقش پ نی، مطلوب بودن انحالل در صورت عدم وجود چنانیمدع

 است. گرید وضوعاتاز جمله م یمؤسسات مال ژ یو پروند  و یستگورشک ستمیس یها نهی، هزیورشکستگ
 یها ما با استفاد  از داد اند.  ارائه نمود  ،یبانک هیمطالبات سرما یواقع راتیتأث ،با عنوان یا مقاله ،(9191) 82و تزمار سیفرا

 IIبازل  ی. چارچوب نظارتمیکن یم یریو اشتغال انداز  گ یگذار هی، سرمابانک را در وام شرکت هیالزامات سرما ری، تأثسطح وام
اعتبار در سطح  نیتأم یتا شوکها دهد یبه ما اجاز  م نی، اها متفاوت باشد ها و بنگا  بانک ازیمورد ن هیرماکه س شود یباعث م

 ٪2.1 - ٪9.8وام  شیباعث افزا هیسرما ازیدر ن یدرصد 8 شیکه افزا میدان ی. ما ممیرا کنترل کن یزمان ریشرکت و متغ
 جهیکاهش را کاهش دهند. کاهش نت نیا ی، اما فقط تا حد محدودکردن وام در بانکها نیگزیبا جا توانند یها م . شرکتشود می

 ازیکه ن ییها بنگا  ی: براگذارد یم ریو هم در اشتغال تأث یگذار هیسرما یرو یقابل توجه زانیاستقراض هم به م تیدر ظرف
درصد و  9.1 هی، مخارج سرماابدی یم اهشدرصد ک 8.8ثابت با  یها یی، داراابدی یم شیدرصد افزا 8 زانیمؤثر آنها به م هیسرما

 درصد. 1.1اشتغال 
مقاله  نیارائه نمود  است. در ا ،دیمشاغل جد یبر ورشکستگ یبانک نگیچیسوئ یاثرات اصل ،با عنوان یا ( مقاله9189) 81اوگن

نمر   قیتطب نیبا استفاد  از روش تخم دیمشاغل کوچک جد یبانک در احتمال ورشکستگ یاصل نگیچیاثرات سوئ یبه بررس
هزار شرکت کوچک و متوسط  باًیمنحصر به فرد در سطح بنگا  تقر داد مجموعه  کیپرداخته شد  است. ما از  شیگرا

(SMEدر ژاپن استفاد  م )نی. امیکن ی SME یروابط بانک ضیکه تعو میافتیاند. در ، ثبت نام نشد ها تاز  و بعد از اختالط 
بنگا  و  نیکه رابطه ب ابدی یخاتمه م یفقط هنگام جهی، نتنی. عالو  بر ادهد یم شیشرکت را افزا یاحتمال ورشکستگ یاصل

خود را به  یاصل یها ها بانک که بنگا  ابدی یم شیافزا یزمان ی. به طور خاص، احتمال ورشکستگابدیآن خاتمه  یبانک اصل
 یسابق پست وابسته به مؤسسات مال یاصل یها که بانک یاند و هنگام دهند که قبالً با آنها معامله نکرد  رییتغ یمؤسسات مال
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 یبنگاهها یمال تیوضع ییجابجا نیباشد که چن لیدل نیممکن است به ا جینتا نی. استندیسابق خود ن یاصل یها بانک
 .شود یم یمنجر به ورشکستگ نیو بنابرا کند یرا بدتر م یمشتر
 سکیبانک و ر ینگینقد جادیا نیدر رابطه ب هیکنند  سرما لینقش تعد ،با عنوان ی(، در پژوهش9189) و همکاران  ژنگ

در  تیعدم موفق سکیبانک و ر ینگینقد جادیا نیرابطه ب لیبانک را در تعد هیپژوهش نقش سرما نیانجام دادند. در ا ،شکست
 ینگینقد جادیا ،یبانک هیکه، مشروط به سرما میدان یشد  است. م یبررس 2188-9188 یدور  زمان یدر ط کایآمر یبانکها

 لیشد ( تعد تیتقو یعنیمثبت ) یبانک هیدر( سرما رییبا )تغ یدارد. رابطه منف یشکست بانک ارتباط منف سکیبا ر یبانک
 ،ینگینقد جادیمرتبط با ا ینگیاست که بانکها ممکن است در پاسخ به خطر نقص نقد دگا ید نیمطابق با ا افتهی نی. اشود یم

 شیرا افزا ینگینقد جادیها در ا بانک ییباالتر توانا هیکنند. و سرما تیخود را تقو ی، پرداخت بدههیسرما شیافزا قیاز طر
 هیشکست بانک و سرما سکیر ،ینگینقد جادیا یبرا نیگزیو اقدامات جا یمحکم نیمختلف تخم یبه روشها جهی. نتدهد یم

 هیسرما ریتر است و تأث کوچک برجسته یبانکها یبرا یکه اثر مهم و منف دهد ینشان م شتریب لیو تحل هیبانک است. تجز
 تر بود. برجسته 9119-9111 ریاخ یدر بحران مال یبانک

 ،یخیتار یورشکستگ یها از پروند  یی: نمایتجار یهایو بده یبانک یوامها نیتأم ،با عنوان یا مقاله ،(9189) 83و هنسن یژ
 ریتأث یچگونگ یبررس ی. براافتی شیتجارت افزا ی، ورشکستگ9111در بحران سال  یبانک یها ارائه نمودند. با کاهش وام

 یسالها نیب یسوریدربار  مشاغل ورشکسته در م یدیجد ی، از دادههایرشکستگو و یتجار یدر ترازنامهها یبانک یوامها
 یها شاهد ورشکستگ ، دادگا دهند یها را کاهش م ها وام بانک یکه وقت میکن یم دیی. ما تأمیکن یاستفاد  م 8929تا  8191

 انندتو یگذاران م استی، سیواقع تکاهش نوسانا یهستند. برا یبانک یمشاغل با قرار گرفتن در معرض بده نیدر ب شتریب
 نی. ما همچنکنند یآمدن مجاز م نییها را در پا کنند، اما ضعف میچرخه تجارت تنظ یرا در روند صعود یبانک ینگینقد یازهاین
 یها وام ریینسبت به تغ یتینسبت به مشاغل در کانزاس س سی، مشاغل در سنت لوئ8988تا  8982 یسالها نیکه ب میدان یم

فدرال انجام شد  است.  سیمحکم که توسط محافظه کار سنت لوئ یپول یها استیس لیتر بودند، احتماالً به دل حساس یبانک
 یروشها نآخری از -است که وام دهند  نیا ییشگویکرد. پ فیتجارت را تضع یو ساختار بده یبانک یها وام نیرابطه ب
 .کند یم تیثبرا ت یو هم اقتصاد واقع ی، هم بخش مالمتوسل

پژوهش  نیدر ا اند. ارائه نمود  ،و نرخ وام رند ی، قدرت وام گبانک هیسرما ،با عنوان یا مقاله ،(9189) 81ندونیو و سانتوس
. مطابق با مطالعات گذارند یم ریبر گسترش وام تأث رندگانیوام گ یو قدرت چانه زن یبانک هیکه چگونه سرما ودشیم یبررس
دارد: در  ریتأث نیدر ا یقابل توجه ریتأث رند یوام گ ینقد انی، اما جرگذارد یبر نرخ وام م ینفم ریباالتر بانک تأث هی، سرمایقبل
، اما کنند یم یشتریکم شارژ ب ینقد انیبا جر رندگانیوام گ یبرا هیکم سرما یها باال، بانک هیبا سرما یها با بانک سهیمقا

 یادیتا حد ز راتیتأث نی. ارندیگ یم یشتریب یا هیحاش یها فی، تخفرندگانیوام گ نیا ینقد انیجر شیبا افزا دهند یارائه م
 یرا برا یباالتر مهیحق ب هیکم سرما یکه بانکها میابی یم یوابسته به بانک متمرکز شد  است. ما شواهد رندگانیوام گ یرو
 فرض آنها. شیپ سکیر ایسهام  سکیکل ر یاما نه برا، رندیگ یوابسته به بانک در نظر م رندگانیوام گ کیستماتیس سکیر

پذیرفته شد  در  یها بررسی رابطه انداز  بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانکی با عنوان ا مقاله ،(8899) همکاران ،رادفر
از اجزای مهم نظام  ها به واسطه کارکردهای مهمی که در نظام مالی دارند بانکمورد بررسی قرار دادند  بورس اوراق بهادار

از  یا . موضو  ریسک سیستمی، موضوعی جدید در ادبیات مالی جهان بود  و بخش عمد شوند یمالی هر کشور محسوب م
اخیر به خود اختصاص داد  است. در این پژوهش ریسک سیستمی بخش بانکی به عنوان  یها مطالعات تجربی را در سال
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از سنجه دلتا ارزش در معرض خطر شرطی برای محاسبه شدت  قرار گرفته است، ومهمترین بخش اقتصاد کشور مورد بررسی 
پذیرفته شد  در بورس اوراق  یها اثر ریسک سیستمی مورد استفاد  قرار گرفته شد  است. جامعه آماری این پژوهش را بانک

ریسک  دهد یاین پژوهش نشان متشکیل داد  است. نتایج  8891تا  8819ساله طی سالهای 1بهادار تهران در دور  زمانی 
 .شود یو این ریسک در بانک با سرمایه بیشتر، کمتر و با سرمایه کمتر، بیشتر م کند یسیستمی با انداز  بانک افزایش پیدا م

مورد در عملکرد بانک  یتیو تنو  مالک یسهام، تنو  درآمد ینقش نقد شوندگ ی با عنوانا مقاله ،(8899) همکارانو  ابراهیمی
که اطالعات آنها برای دور   .باشد یبانک فعال در بورس اوراق بهادار تهران م 1نمونه آمار پزوهش شامل  .بررسی قرار دادند

این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از  در دسترس بود  و به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. 8893الی  8891زمانی 
 آزمونهای طریق از بررسی به برآورد، از قبل پژوهش این در. باشد یم ستگیهمب -یر ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفنظ
 روش سهام شوندگی نقد متغیر برای. شد پرداخته تصادفی و ثابت اثرات وها  داد  بودن تابلوئی جهت هاسمن، لیمر، اف
درآمدی و تنو  مالکیتی استفاد  شد که نتایج  تنو  یرهایمتغ برای ثابت اثرات با تابلویی یها داد  روش از و تلفیقی یها داد 

در و  ها دارد عنا داری بر عملکرد بانکمثبت و م یرتنو  درآمدی و تنو  مالکیتی تأث تحقیق نشان داد: نقد شوندگی سهام،
ما نشان  های یافتهکه  ها پرداخته شد شوندگی سهام بر تنو  درآمدی و تنو  مالکیتی بانکتکمیل نتایج به بررسی نقش نقد

 .داری داردمثبت و معنا یرشوندگی سهام بر تنو  درآمدی و تنو  مالکیتی تأثنقد دهد یم
ها با  شرکت یگذار یهبر سرما یقدرت بازار در صنعت بانکدار ییراتتغ یرتأث تحت عنوان تحقیقی ،(8891) همکاران و یعبد
عضو بورس اوراق  یها شرکت یها این منظور با استفاد  از داد . برای دادند مورد بررسی قراررا ی مال یتبر کانال محدود یدتاک

، مدل سرمایه گذاری بر اساس معادالت اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا برآورد 8891تا  8812بهادار تهران طی دور  
مورد مطالعه در زمینه  یها وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران، نشان داد که شرکت ییدگردید. نتایج تخمین مدل با تأ

فرضیه اطالعات  یید. عالو  بر این نتایج با رد فرضیه قدرت بازار و تأباشند یسرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی م
ها گردید  است.  نامتقارن، نشان داد که کاهش قدرت بازار در صنعت بانکداری منجر به افزایش محدودیت مالی شرکت

ها بود  و افزایش قدرت بازار  ها عامل تاثیرگذاری بر محدودیت مالی شرکت ن است که انداز  شرکتهمچنین نتایج حاکی از آ
بزرگ کاهش داد  است. نتایج تخمین مدل با  یها کوچک را بیشتر از شرکت یها در صنعت بانکداری، محدودیت مالی شرکت

ها  بت قدرت بازار بانکی بر محدودیت مالی شرکتتجاری حاکی از آن است که در دور  رونق، اثر مث یها لحاظ اثر چرخه
 .یابد یکاهش و در دور  رکود، این اثر افزایش م

 یهو ساختار سرما یسود بر عملکرد مال یمتقس یاستو س یتتمرکز مالک یرتأث ( مقاله ای تحت عنوان8891) یو رضوان یانجعفر
-p  و t مدل به صورت مجزا صورت پذیرفته است. آمار  آزمون 1تخمین مدل رگرسیونی در دادند. مورد بررسی قرار  ها بانک

value غیرهای که، ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل بر مت دهد یمحاسبه شد  آزمون فرضیات برای پنج مدل، نشان م
بین  یر، لذا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه تأثباشند یها معنی دار م % در بعضی مدل19وابسته در سطح اطمینان 

و فرض مخالف مبنی بر  گردد یپذیرفته شد  در بورس اوراق بهادر رد م یها متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته در بانک
 .شود یپذیرفته شد  در بورس اوراق بهادر پذیرش م یها بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته در بانک یروجود تأث

در بیشتر یه مورد ارزیابی قرار دادند ها و بازار سرما بر بانک یاتمال یرتأث ای تحت عنوان( مقاله 8891) ن،اهمکار و پور یفرج
. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها شود یم ینکشورهای منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیات تأم

کمتر باشد.با توجه به اهمیت ریسک اعتباری  شود یکه برآورد م باعث شد  است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، هموار  از آنچه
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 یها ها در ثبات نظام پولی و مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کالن اقتصادی را بر ریسک اعتباری بانک بانک
اد  شد  در این پژوهش استف یها . بر این اساس با استفاد  از روش نمونه گیری قضاوتی، داد کند یتجاری در ایران بررسی م

ها و در سطح کالن به دست آمد  است، به کمک روش  که به متغیرهای مستقل و وابسته مربوط است و در سطح بانک
از بین  دهد یتحلیل شد  است. نتایج پژوهش نشان م تجزیه و 8893تا  8891در باز  زمانی  (GMM) گشتاور تعمیم یافته

مربوط به یک دور  گذشته و نرخ رشد تولید ناخالص  (NPL) سبت تسهیالت غیرجاریمتغیرهای بررسی شد ، متغیرهای ن
داخلی بدون نفت با نسبت تسهیالت غیرجاری به منزله معیاری از ریسک اعتباری بانک، رابطه مستقیم و مثبت و متغیرهای 

عتباری دارد. متغیرهای انداز  بانک، نرخ سرمایه بانک، نرخ رشد درآمد نفتی و رشد اعتبار، رابطه معنادار و منفی با ریسک ا
 .نیز ارتباط معنی داری با معیار ریسک اعتباری ندارد ها ییتورم و بازد  دارا

 

 فرضيه های پژوهش

 وجود دارد. یبانک رابطه معنادار یورشکستگ یسکو ر ینگینقد یجادا ینب: اولفرضيه 

 وجود دارد. یبانک رابطه معنادار ینگینقد جادیبانک و ا هیسرما نیبدوم: فرضيه 

 وجود دارد. یبانک رابطه معنادار یورشکستگ یسکبانک و ر یهسرما ینبسوم: فرضيه 

 کند. یم لیبانک را تعد یورشکستگ سکیو ر ینگینقد جادیا نیبانک رابطه ب هیسرماچهارم: فرضيه 

 

 شناسی پژوهش روش
  از پژوهش روش شناسی و همبستگی توصیفی نو  از پژوهش این. و  تحقیقات کاربردی استتحقیق بر حسب هدف از ن 
برای گردآوری اطالعات در . استفاد  خواهد شد متغیر  چند رگرسیون مدل از ها، فرضیه برای آزمون .است رویدادی پس و ن

 اطالعاتشود. استفاد  میای وش کتابخانههای استخراج متغیرهای تحقیق از رمورد ادبیات موضو  و پیشینه تحقیق و فرمول
 نرم افزار جمله از مختلفی منابع از که بود شرکت های نمونه دوم دسته اطالعات از تحقیق، فرضیه های آزمون برای نیازدمور

 گسترد  صفحه وارد تحقیق متغیرهای با رابطه در شد  اخذ اطالعات شدند. مالی استخراج صورتهای و امیدنامه نوین، ر  آورد
ی نرم افزارها از استفاد  با آزمون های چاو، هاسمن، ناهمسانی واریانس، خودهمبستگی و آزمون رگرسیون شد  و سپساکسل 

Eviews9  و Stata13 های پذیرفته شرکت تمام به روش حذف سیستماتیک از این پژوهش آماری جامعة شدند. تحلیل 
 می شود. تشکیل ساله( د  )دورة 8891 تا 8811 زمانی دورة طی بهادار تهران، اوراق بورس شد  در

ی آماری شامل تمامی می باشد، لذا جامعه 8891تا پایان سال  8811آنجا که قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال  از
شرکت های پذیرفته شد  در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر 

 :می باشد

 تعداد شرایط

 28 هاتعداد کل بانک

 1 .در بورس پذیرفته شد  باشند 11از سال  بعد

 1 باشد. اسفند هر سال نمی 99ها، منتهی بر  دور  مالی شرکت

 8 باشند.نهای پذیرفته شد  در بورس اوراق بهادار تهران  بانکدر تمامی دور  پژوهش جزء 
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 1 باشد. داشتهروز توقف  91نمادشان بیش از موردنظر های که طی دور   شرکت

 8 جزو بانکهای ایرانی نباشد

 81 ماند  های باقی بانک

 شرکت می باشد. 81در نهایت حجم نمونه نهایی با توجه به روش حذف سیستماتیک 

 

 مدل پژوهش و تعریف عملياتی متغيرها

 مدل پژوهش

 به پژوهش، در استفاد  مورد مدل کلی است شد  استفاد  (.8811همکاران، از توسعه )سرمد و  پژوهش فرضیه آزمون برای

 :است زیر صورت
 فرضیه اول

                                                                            
 فرضیه دوم

                                                                                
 فرضیه سوم

                                                                      
 فرضیه چهارم

                                                                              

                                                                 
 

 تعریف عملياتی متغيرها 

 متغير وابسته

برای انداز  گیری  81اسکور -باشد. در این پژوهش از زد می ورشکستگی بانکپذیری  متغیر وابسته پژوهش حاضر، ریسک
انحراف استاندارد بازد   تقسیم بر ها ها به عالو ، نسبت سرمایه به دارایی شود. که برابر با بازد  دارایی ریسک بانک استفاد  می

 (9181، 89)جورج بلیباشد ها می دارایی

)(

)(

ROA

CARROA
SCOREZ




 

ROAآید و هرچه عدد بزرگتر باشد به معنی  ها بدست می هاست که از تقسیم سود خالص بر ارزش دفتری دارایی : بازد  دارایی
 .(8891، صحت و همکاران)است ثبات و پایداری بیشتر 

CAR:  را هنگام مواجه شدن با ها بانکیی است که پتانسیل سرمایه ها شاخص نیتر مهمشاخص کفایت سرمایه یکی از 
توانایی بیشتری برای پرداخت  ها بانکه شاخص کفایت سرمایه یک بانک بیشتر باشد، . هر چسنجد یم ها چالشمشکالت و 

خواهند داشت. در این پژوهش به دلیل محدودیت دسترسی به  ها بانکبدهی در صورت بروز مشکل و افزایش مراجعات به 
برای تعریف  ،ی کلها ییداراحقوق صاحبان سهام به  ،نسبت اهرمیی مالی جهت محاسبه شاخص کفایت سرمایه، از ها داد 

 .شاخص کفایت سرمایه استفاد  شد  است
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 (.8893)رحیمیان،  ها است برابر انحراف استاندارد بازد  دارایی:        

 متغير مستقل

 را بانکی پول( تجاری بانکهای در) دیداری های سپرد  مجمو . است بانک نقدینگی میزان پژوهش این در مستقل متغیر
 مجمو  از است عبارت ها بانک نقدینگی دیگر عبارت به. است یافته ویژ  اهمیت پول نو  این امروز . دهد می تشکیل
 (.8899 پاشا، پور  ولی) بانک نزد دیداری های سپرد 

 

 متغير تعدیلگر
 شد  بانک محسوب های کاهش ریسک اصلی عوامل از بانک یکی متغیر تعدیلگر در این پژوهش سرمایه بانک است. سرمایه

 شود، نسبت ریسک تعریف می به موزون داراییهای بر تقسیم پایه سرمایه صورت به غالباً که نسبت کفایت سرمایه لذا و

 تر راحت سخت اقتصادی در شرایط دارد، یم نگه بیشتری سرمایه که بانکی که طوری به است. ها بانک ارزیابی برای مهمی

باشد.  یم ها بانکدهد. نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی وضعیت مالی  ادامه خود حیات به تواند می
های وارد  به  های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت بانک
تواند بر این متغیرها  یماز تغییرات در سایر متغیرهای مالی بانک تأثیر پذیرفته و بالعکس  این نسبتگذاران منتقل نشود.  سپرد 

(. در این تحقیق برای بررسی میزان سرمایه از 8891خوانی،  آبادی و کریم )شمس و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تأثیرگذار باشد
 شود.   نسبت کفایت سرمایه بانک استفاد  می

)سرمایه( بر رقم داراییهای ریسکی یا به عبارتی داراییهای موزون شد  به  نسبت جمع حقوق صاحبان سهاماین نسبت، از 
های ریسکی یعنی باید ریسک هر دارایی را با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط  ییداراشود.  یمریسک محاسبه 

شد  نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک و داراییهای نامشهود به با آن محاسبه نمائیم.به عنوان مثال، برای وجو  سپرد  
 81شود. معموالً ضریب خطر برای اوراق قرضه دولتی  یملحاظ اینکه خطری متوجه آنها نیست، ضریب صفر در نظر گرفته 

برای داراییهای ثابت،  درصد و 11و وام و اعتبار به بانکها  ها مشارکتدرصد،  91ی بین بانکی و نقود بیگانه ها سپرد درصد، 
باشد. همچنین برای  یمدرصد  811، اعتبارات اعطایی و سایر مطالبات و سایر داراییها  ها وامتسهیالت اعطایی عقود اسالمی، 

ی ها ضمانتنامهدرصد برای تعهد مشتریان بابت  11اقالم خارج از ترازنامه نیز ضرایبی درنظر گرفته شد  است که شامل ضریب 
، پس از تعدیل دارائیها براساس ریسکت. درصد برای تعهد مشتریان برای اعتبارات اسنادی گشایش شد  اس 811صادر  و 

( و سرمایه تکمیلی )ذخائر و تجدید ارزیابی دارائیها و سرقفلی( در صورت ها )سرمایه پرداخت شد  و اندوخته میزان سرمایه پایه
 1حداقل  بایست یو در ایران بر اساس مقررات بانک مرکزی م 89 بایست یمنتیجه بر اساس استاندارد  .گیرد یکسر قرار م

 باشد.

 

 متغيرهای کنترلی
 (: از طریق نسبت کل بدهی به کل دارایی بدست خواهد آمد.lev) اهرم مالی

 از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی بدست خواهد آمد. (:size) انداز  شرکت
 سود خالص به کل دارایی بدست خواهد آمد. (: از طریق نسبتROA) بازد  دارایی
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 آمار توصيفی
های  مورد بررسی طی دور  آزمون )سال بانک 81های  های وابسته، مستقل و کنترل که با استفاد  از داد  آمار توصیفی متغیر

 ارائه شد  است. 8 اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه است در جدول گیری شد  ( انداز 8891-8811
دهند  نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان  ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان صلیا

باشد که نشان  ( می1181/8برابر با )ریسک ورشکستگی هاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر  دادن مرکزیت داد 
به طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از . اند قطه تمرکز یافتهها حول این ن دهد بیشتر داد  می

ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این  ها نسبت به میانگین است. از مهم یکدیگر یا میزان پراکندگی آن
 باشد .  می 918/8برابر با ریسک ورشکستگی پارامتر برای 

 آماره های توصيفی متغيرهای تحقيق :(9) ولجد
 نام متغیر نماد میانگین میانه حداکثر حداقل انحراف معیار

189/1 298/1 838/89 398/8 989/1 BANK-CAPITAL سرمایه 

111/1 8113/1 198/1 8299/1 8891/1 LIQUIDY نقدینگی 

111119/1 891/99- 188/88 1911/8 1181/8 Z-SCORE  ورشکستگیریسک 

346/8 104/81 /73681 796/88 959/88 SIZE انداز  بانک 

91898/1 11938/1 99111/1 38918/1 39839/1 LEV اهرم مالی 

988/1 93819/1 - 9818/9 1991/8 898/1 ROA )نرخ بازد  دارایی )درصد 

 

 رگرسيون مدل تخمين برای مناسب مدل تعيين
 های ترکیبی استفاد  شد  است. در این پژوهش از داد ود و نیز ماهیت فرضیه های پژوهش با توجه به ادبیات پژوهش موج

که  «وچو نیل ن،یلو» آزمون ازبمنظور تعیین مدل مناسب )تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی( برای آزمون فرضیات 
های ترکیبی برای مانایی متغیرها  است و برای ساختار داد ها  ها برای تشخیص مانایی یا نامانایی مدل ترین آزمون یکی از مهم
 یمستقل، وابسته و کنترل یرهای% بود  است، همه متغ1کمتر از  رهایمتغ تمامیمقدار احتمال به این دلیل که  رود، به کار می

در طول زمان و  هشژوپ یرهایمتغ انسیو وار نیانگیاست که م یمعن نیبد ییایاند پا بود  8ایدر دور  پژوهش در سطح پا
مانا هستند  رهایهمه متغ شود ی( مالحظه م9مختلف ثابت بود  است. همانگونه که در جدول ) یها سال نیب رهایمتغ انسیکوار
وجود نخواهد داشت در  یبرآورد بیکاذب در ضرا ونیمشکل رگرس نیوجود ندارد. بنابرا یبه آزمون هم جمع یازیو ن

 به صورت کاذب است. بیاضر دار یکاذب معن ونیرگرس

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Stationarity 
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 نتایج آزمون مانایی متغيرهای پژوهش (:2)جدول 

 متغیرها
 LLCلوین، لین و چو  

 نتایج
 احتمال آمار  نماد

 سرمایه
BANK-

CAPITAL 
 مانا 1٫1111 -82٫9198

 مانا LIQUIDY 8811/82- 1111/1 نقدینگی

 مانا Z-SCORE 3288/81 - 1111/1 ریسک ورشکستگی

 مانا SIZE 8189/8 - 118/1 انداز  بانک

 مانا LEV 9899/81 - 1111/1 اهرم مالی

 مانا ROA 8891/3 - 1111/1 نرخ بازد  دارایی )درصد(

 

 و آزمون هاسمن مريل Fآزمون 
ها  مدل نیقبل از تخمو  باشد یم یبیپژوهش از نو  ترک نیامورد استفاد  در  یها داد همانطور که در فصل سوم بیان شد، 

 یاستفاد  شد  است. برا مریل Fمنظور از آزمون  نیا یبرا ، که( مشخص گرددییتابلو ای یقی)تلف نیالزم است که روش تخم
آمار  آزمون آنها کمتر از آمار  جدول باشد، از روش  گرید یبه عبارت ای% باشد 1از  شتریکه احتمال آزمون آنها ب یمشاهدات

 ییمدل از روش تابلو نیتخم ی% است، برا1که احتمال آزمون آنها کمتر از  یمشاهدات یبرا. همچنین شود یاستفاد  م یقیتلف
 نیا نییتع ی. براردیانجام گ تواند یم «اثرات ثابت»و  «یاثرات تصادف»با استفاد  از دو مدل  که این روش شود یاستفاد  م

که احتمال آزمون  ی. مشاهداتگردد میاز آزمون هاسمن استفاد   گیرد قرار مورد استفاد  مدلیک از این دو  از کدام موضو  که
 یبرا یاز مدل اثرات تصادف ،% است1از  شتریکه احتمال آزمون آنها ب یاز مدل اثرات ثابت و مشاهدات ،% است1آنها کمتر از 

پژوهش کمتر از  یها مدل هیکل مریل Fاحتمال  د ،ی( منعکس گرد8که در جدول ) طور همان .تمدل استفاد  شد  اس نیتخم
 هیاحتمال آزمون هاسمن کل نکهیو با توجه به ا شود یاستفاد  م ییها از روش تابلو مدل هیکل نیتخم یلذا برا ،باشد ی% م1

 .شود یاثرات ثابت بهر  گرفته م یالگوها از  مدل هیکل نیتخم یلذا برا ،باشد ی% م1کمتر از  قیتحق یها مدل
 ليمر و آزمون هاسمن Fنتایج حاصل از آزمون  (:3)جدول 

 نتیجه احتمال آمار  آزمون فرضیه

 اول
F روش تابلویی 1٫1111 1٫1213 لیمر 

 الگوی اثرات ثابت 1٫1112 81٫3113 هاسمن

 دوم
F ییروش تابلو 1٫1991 8919/9 لیمر 

 اثرات ثابت یالگو 1٫128 9121/8 هاسمن

 سوم
F تابلوییروش  111/1 1128/1 لیمر 

 الگوی اثرات ثابت 1٫1199 81٫9932 هاسمن

 چهارم
F روش تابلویی 111/1 2181/3 لیمر 

 الگوی اثرات ثابت 1٫183 3898/82 هاسمن
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 بررسی مفروضات مدل رگرسيون خطی
مدل( مطرح ای از فروض، تحت عنوان فروض کالسیک رگرسیون وجود دارد که در مورد جمله باقیماند  )یا خطای  مجموعه

های بدون تورش خطی  زن های ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن گردند. برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین می
باشند، الزم است تا مفروضات این مدل بررسی و آزمون شوند. لذا در ادامه، نحو  آزمون این مفروضات بیان شد  و سپس 

 گردد. ریح مینتایج حاصل از برآوردهای انجام شد  تش

 

 ثابت بودن واریانس جزء خطا
یکی دیگر از فروض رگرسیون خطی این است که، تمامی جمالت باقیماند  دارای واریانس برابر باشند. در عمل ممکن است 
این فرض چندان صادق نبود  و به دالیل مختلفی از قبیل: شکل نادرست تابع مدل، وجود نقاط پرت، شکست ساختاری در 

های مختلفی توسط اقتصاددانان  ... شاهد پدید  ناهمسانی واریانس باشیم. برای بررسی این مشکل آزمونآماری وه جامع
ها از طریق آزمون وایت مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج  معرفی شد  است. در این مطالعه فرض همسانی واریانس باقیماند 

شود. بنابراین، به منظور  فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد می ها، دهد که در کلیه مدل ( نشان می2آن در جدول )
 کنیم. ( استفاد  میGLSها از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته ) رفع ناهمسانی واریانس در این مدل

 نتایج حاصل از آزمون ثابت بودن واریانس جزء خطا (:4)جدول 

 نتیجه احتمال Fآمار   فرضیه

 ناهمسانی واریانس جزء خطا 1٫1111 91٫2911 اول

 ناهمسانی واریانس جزء خطا 1٫1111 3828/89 دوم

 ناهمسانی واریانس جزء خطا 1٫1111 91٫8921 سوم

 ناهمسانی واریانس جزء خطا 1٫1111 1389/99 چهارم

 

 خطا ءجمله جز یعدم وجود خود همبستگ
وجود نداشته باشد.  یهمبستگ ون،یرگرس ماند یجمالت باق نیکه ب دارد یم انیب یخط ونیرگرس کیفرض مدل کالس نیا

 هیآزمون فرض نیاستفاد  شد  است. در ا یگادفر بروش یالیسر یاز آزمون خود همبستگ ها ماند یاستقالل باق یبررس یبرا
 جی. نتاباشد یخطاها م نیب یالیسر یوجود خودهمبستگ انگریب ،مقابل هیو فرض باشد یم یعدم وجود خودهمبستگ انگریب ،صفر

 .باشد ی% م1ها کمتر از  مدل هی، در کلF% مقدار احتمال آمار  91 نانیکه در سطح اطم دهد یآزمون نشان م نیحاصل از ا
 ریتأخ کیها از تکن مدل نیدر ا یمبستگبه منظور رفع خودهو  وجود دارد یخطاها خود همبستگ نیها، ب مدل هیدر کل ن،یبنابرا

 .شود یاستفاد  م  AR(1)مرتبه اول ی)وقفه( زمان
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 نتایج حاصل از آزمون عدم وجود خود همبستگی جزء خطا (:5جدول )

 نتیجه احتمال Fآمار   فرضیه

 وجود خود همبستگی جزء خطا 1٫1111 899٫1311 اول

 وجود خود همبستگی جزء خطا 1٫1111 819٫8821 دوم

 خطا وجود خود همبستگی جزء 1٫1111 898٫1312 سوم

 وجود خود همبستگی جزء خطا 1٫1111 1982/883 چهارم

 

 آزمون فرضيات پژوهش
 اول: بین نقدینگی و ریسک ورشکستگی رابطه وجود دارد. هیفرض

                                                                            
 : نتایج تخمين فرضيه اول(3)جدول 

 احتمال tآمار   خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

 1811/1 811113/9 112182/1 911113/1 مقدار ثابت

 1881/1 -181119/9 181191/1 -191881/1 نقدینگی

 1882/1 -219182/9 111388/1 -188818/1 انداز   بانک

 1219/1 111112/9 113819/1 182118/1 اهرم مالی

 1111/1 - 93311/82 198919/1 - 818818/1 بازد  دارایی

 % 18/21 ضریب تعیین

 % 88/89 ضریب تعیین تعدیل شد 

 813/9 آمار  دوربین واتسون

 F 893/129آمار  

 1111/1 (Fاحتمال )آمار  

 جیارائه شد ، بهر  گرفته شد  است. با توجه به نتا( 3که در جدول ) فرضیه اول نیتخم جیاز نتا هیفرض نیبه منظور آزمون ا
است، فرض صفر در  11/1مقدار کمتر از  نیبود  و چون ا 1111/1برابر  F( یسطح معنادار ای، مقدار احتمال )فرضیهاین 

 %88/89 باًیتقر دهد، ینشان م نییتع بیمربوط به ضر جیدار است. نتا ینمدل مع یعنی شود، ی% رد م91 نانیسطح اطم
که در  دهد ینشان م tحاصل از آمار   جینتا .شوند یداد  م حیتوض ،یمستقل و کنترل یرهایمتغ لهیوابسته به وس ریمتغ راتییتغ

که  دهد ینشان م اول فرضیه نیتخم جینتا یحالت کل در دار هستند. یموجود در مدل معن یرهایمتغ هی%، کل91 نانیسطح اطم
 بیضرشود. و  یمیید تأباشد لذا فرضیه  یم -11/1بود  و چون کمتر از سطح خطای  1881/1 نقدینگیسطح معنی داری متغیر 

، در t. که با توجه به آمار  باشد یم مثبت نقدینگی بر ریسک ورشکستگی ریدهند  تأث بود  که نشان 191/1 ،نقدینگی ریمتغ
 .نمود یشد  تلق دییتأاول را  هیفرض توان می و بود دار  یمعن ریمتغ بی% ضر91 نانیسطح اطم
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 سرمایه بانک و نقدینگی رابطه وجود دارد.فرضیه دوم: بین 
                                                                                

 : نتایج تخمين فرضيه دوم(7)جدول 

 احتمال tآمار   خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

 1218/1 111812/9 111188/1 831818/1 مقدار ثابت

 1111/1 -381113/9 111231/1 -188388/1 سرمایه

 1119/1 111838/9 118189/1 181298/1 انداز  بانک

 1111/1 - 18812/81 191881/1 - 819118/1 اهرم مالی

 1188/1 818111/9 111188/1 191888/1 بازد  دارایی

 % 28/89 ضریب تعیین

 % 93/81 ضریب تعیین تعدیل شد 

 199/9 آمار  دوربین واتسون

 F 8381/311آمار  

 1111/1 (Fاحتمال )آمار  

 جی( ارائه شد ، بهر  گرفته شد  است. با توجه به نتا1که در جدول )فرضیه دوم  نیتخم جیاز نتا یاصل هیبه منظور آزمون فرض
فرض صفر در سطح است،  11/1از  مقدار کمتر  نیبود  و چون ا 111/1برابر  F( یسطح معنادار ای، مقدار احتمال )این فرضیه

مقدار، عدم وجود  نیکه ا باشد یم 199/9واتسون   نیدار است. مقدار آمار  دورب ینمدل مع یعنی شود، ی% رد م91 نانیاطم
 لهیوابسته به وس ریمتغ راتیی% تغ93/81یباً تقر دهد، ینشان م نییتع بیمربوط به ضر جی. نتادهد یرا نشان م یخود همبستگ

 .شوند یداد  م حیمدل، توض یترلمستقل و کن یرهایمتغ
دهند  تأثیر منفی  بود  که نشان 1111/1دهد که ضریب متغیر سرمایه،  نشان میفرضیه دوم در حالت کلی نتایج تخمین 

باشد، با توجه به موارد  دار می % ضریب متغیر معنی91، در سطح اطمینان tباشد. که با توجه به آمار   سرمایه بر نقدینگی می
 توان فرضیه دوم پژوهش را تأیید شد  تلقی نمود.  فوق می

 فرضیه سوم: بین سرمایه بانک و ریسک ورشکستگی رابطه وجود دارد.
                                                                      

 نتایج تخمين فرضيه سوم (:8)جدول 
 احتمال tآمار   خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

 2889/1 113119/1 111321/1 189128/1 مقدار ثابت

 1111/1 -118399/3 113829/1 -183912/1 سرمایه

 1111/1 -199988/3 111113/1 -111192/1 اهرم مالی

 1111/1 131911/1 111131/1 111118/1 ییبازد  دارا نرخ

 1111/1  19113/91 181118/1  282119/1 انداز  بانک

 28/81% ضریب تعیین

 %28/99 ضریب تعیین تعدیل شد 

 811/9 آمار  دوربین واتسون

 F 1889/189آمار  
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 1111/1 (Fاحتمال )آمار  

 جیشد ، بهر  گرفته شد  است. با توجه به نتا( ارائه 1که در جدول )فرضیه سوم  نیتخم جیاز نتا یاصل هیبه منظور آزمون فرض
است، فرض صفر در سطح  11/1از مقدار کمتر  نیبود  و چون ا 111/1برابر  F( یسطح معنادار ای، مقدار احتمال )این فرضیه

وجود خود مقدار، عدم  نیکه ا باشد یم 811/9واتسون  نیدار است. مقدار آمار  دورب ینمدل مع یعنی شود، ی% رد م91 نانیاطم
 لهیوابسته به وس ریمتغ راتیی% تغ28/99 باًیتقر دهد، ینشان م نییتع بیمربوط به ضر جی. نتادهد یرا نشان م یهمبستگ

 .شوند یداد  م حیمدل، توض یمستقل و کنترل یرهایمتغ
 جینتا ی، مطابقحالت کل دردار هستند.  یمعن تحقیق یرهایمتغ هی%، کل91 نانیکه در سطح اطم دهد ینشان م حاصل از جینتا

گفت که  توان یمپس چنین  باشد یم -183/1و ضریب آن  باشد یم 1111/1سوم، سطح معنی داری سرمایه  فرضیه نیتخم
 .گردد یم دییتأفرضیه سوم نیز 

 کنند  دارد. یلبانک نقش تعد یورشکستگ یسکو ر ینگینقد یجادا ینبانک در رابطه ب یهسرما چهارم: هیفرض
                                                                              

                                                                 
 نتایج تخمين فرضيه چهارم (:1)جدول 

 احتمال tآمار   خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

 1111/1 198111/9 118989/1 181811/1 مقدار ثابت

 1111/1 811212/1 119921/1 111281/1 نقدینگی

 1181/1 829119/8 188818/1  1281/1 سرمایه

 1111/1 381113/9 111231/1 189389/1 نقدینگی* سرمایه

 1111/1 283328/2 118193/1 112138/1 اهرم مالی

 1111/1 - 819118/81 119983/1 -118911/1 ییبازد  دارا

 1111/1 13882/81 199121/1 899198/1 بانکانداز  

 81%/98 ضریب تعیین

 81%/82 ضریب تعیین تعدیل شد 

 881/9 آمار  دوربین واتسون

 F 1889/281آمار  

 1111/1 (Fاحتمال )آمار  

است. با توجه به ( ارائه شد ، بهر  گرفته شد  9که در جدول )فرضیه چهارم  نیتخم جیاز نتا چهارم هیبه منظور آزمون فرض
است، فرض صفر در  11/1از مقدار کمتر  نیبود  و چون ا 111/1برابر  F( یسطح معنادار ای، مقدار احتمال )این فرضیه جینتا

مقدار، عدم  نیکه ا باشد یم 881/9واتسون  نیدار است. مقدار آمار  دورب ینمدل مع یعنی شود، ی% رد م91 نانیسطح اطم
وابسته به  ریمتغ راتیی% تغ82/81 باًیتقر دهد، ینشان م نییتع بیمربوط به ضر جی. نتادهد ینشان مرا  یوجود خود همبستگ

 .شوند یداد  م حیمدل، توض یمستقل و کنترل یرهایمتغ لهیوس
 جینتا ی، مطابقحالت کل دردار هستند.  یمعن تحقیق یرهایمتغ هی%، کل91 نانیکه در سطح اطم دهد ینشان م حاصل از جینتا

گفت  توان یمپس چنین  باشد یم باشد یم 1111/1چهارم، سطح معنی داری متغیر تعاملی نقدینگی* سرمایه   فرضیه نیتخم
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 یلبانک نقش تعد یورشکستگ یسکو ر ینگینقد یجادا ینبانک در رابطه ب یهسرماو  گردد یم دییتأکه فرضیه چهارم نیز 
 کنند  دارد.

 

 نتيجه گيری و پيشنهاد ها
 هیسرما بودن یناکاف ،یکاهش سودآور ،یرجاریمطالبات غ شیافزا رینظ ییها کشور با چالش یشبکه بانک ر،یاخ یها سالدر 

اندرکاران  کشور را در معرض خطر قرار داد  و دست یها از بانک یموضو ، برخ نیبانک و کمبود منابع مواجه بود  است. ا
و ارتباط تنگاتنگ  یوستگیها واداشته است. با توجه به پ بانک یها تیفعال تر قیو دق شتریب یکشور را به بررس یشبکه بانک

کشور را در معرض خطر  یو شبکه بانک ابدی یها انتقال م بانک ریدر هر بانک به سا یثبات یب جادیکشور، ا یها بانک
ها، منابع  بانک ریبا سا سهیاند، در مقا و کسب درآمد موفق بود  ها نهیهز کنترلکه در  ییها . بانکدهد یقرار م یورشکستگ
 سکیها را با ر منابع، آن یداریپا لیدل به کند؛ یم یا بهر  نهیهز جادیبانک ا یدارند. اگرچه منابع بلندمدت برا یشتریبلندمدت ب

ها کمتر خدمات  بانک ریبا سا سهیدر مقا همرا  هستند، داریکه با کمبود منابع پا ییها . بانککند یمواجه م یکمتر ینگینقد
سهم خود را از بازار از دست  ند ،یآ یها در دور  یضمن کاهش سودآور جهیارائه دهند؛ درنت انی( به مشترالتی)ارائه تسه یمال

مطالبات  شیها است. افزا عوامل مؤثر در در معرض خطر قرار گرفتن بانک نیتر ازجمله مهم زین یاعتبار سکیخواهند داد. ر
استفاد  کنند، از  توانند یم یده وام یها برا که بانک یاز منابع یکی. شود یها در اقتصاد م شدن منابع بانک باعث بلوکه یرجاریغ

و هم  ابدی یها کاهش م بانک یده هم قدرت وام یرجاریمطالبات غ شیارائه شد  است. با افزا التیمحل اصل و فر  تسه
ها  بانک هیخواهد بود. سرما ند یآ یها در دور  یامر، کاهش سودآور نیا جهی. نتشوند یمحروم م  ندیآ یها از سودها بانک

 یکمتر و ناکاف هیکه سرما ییها است. بانک یاحتمال یها انیها در مقابل ز محافظت بانک یبرا یاقالم از بده نیتر ازجمله مهم
 نیبه ناظران و تدولذا پیشنهاد می شود اند. ها در معرض خطر قرار گرفته بانک ریسا زا شتریها دارند، ب بانک ریبا سا سهیدر مقا

با استفاد  از  رانهیشگیپ ینیقوان ،یستمیس یسکهایبه منظور محدود نمودن اثرات ر ه،یدر بازار سرما نیکنندگان قوان
که  ییاز شرکتها تیبا حما نیدد، همچنبه موقع به ناظران باشد وضع گر ییها گنالیکه قادر به انتقال س ییها کنند  میتنظ
 گرفتن قرار الشعا  از تحت ی توانندم ی باشند،از بازار م یدر بخش ژ یو راتیتأث یهستند و دارا یستمیس تیاهم یرادا

 یاست که شرکتها یتیپژوهش، حما نیمد نظر ا یدولت تیمرتبط با آنها ممانعت بعمل آورند. الزم به ذکر است حما شرکتهای
 شیرا ب ینگینقد سکیر تیریها، مد است بانک ی. ضروردیننما بیترغ رگتربز یسکهایر رشیرا به پذ یستمیس تیاهم یدارا
ها را  بانک ینگینقد سکیکشور، ر یعنوان ناظر شبکه بانک به زین یخود قرار دهند و بانک مرکز یها برنامه تیدر اولو شیاز پ
و بازار  یو اقتصاد یمال یها ستمیدر س یالتیتعد شود یم شنهادیپ کند. ییدر معرض خطر را شناسا یها کرد  و بانک یابیارز

 شرفتیکه باعث پ میرا انجام ده های بتوان پژوهش لهیوس نیبازار کارا انجام شود تا بد کیبه  یابیبه منظور دست  هیسرما
 شود یم شنهادیها پ شرکت تیریپژوهش، به مد جهیتوجه به نت با و اقتصاد کل کشور شود. یو مال یحسابدار یها نهیدر زم

 رانیشرکت مد یسودآور ی جهیشرکت شد  و در نت ینقد یها ییدارا شیکه باعث افزا ینگینقد یبار  شاخصهادر یاطالعات
درخصوص  یمقررات نیسازمان بورس اوراق بهادار تهران در تدو شود یم شنهادیپ شوند. پاداش بهرمند افتیاز در توانند یم

مختلف در  یبانکی از منظرها ثبات پژوهش را مدنظر قرار دهد. نیا یها افتهی ،یبورس یها شرکت ینگینقد یشاخصها
 هیبانکی باشد. سرما ییهایمورد توجه قرار گیرد. ثبات بانکی میتواند بیانگر ساختار منابع بانکی و تأمین مالی دارا دیبا یبانکدار

عامل کاهند  انتقال شوکها و کاهش  کیبه عنوان  هیمالی کمک نمود  و سرما یانهایجبران ز یبانکها برا تواند به می هیپا
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شود که  ها منجر می بانک یمنابع به کاهش سودآور یها نهیهز شیافزا گر،یهاست. از طرف د دهی بانک وام ندیفرا سکیر
دهی را درنظر داشته باشند که آن نیز  سودآور وام یها فرصت دیحالت با نیو بانکها در ا افتهیبانک کاهش  هیدرنتیجه آن سرما

 .است ند یبانک در آ یها هیاز کاهش سرما یجلوگیر ینرخ بهر  در بانکها برا شیافزا .شد هدنرخ بهر  منجر خوا شیبه افزا
 

 منابع 
 ،نشریه دانش مالی تحلیل اوراق  .هانقش تنو  درآمد و عملکرد بانک  ،(8899) ،مهری شهریاری، کاظم،سید ابراهیمی

  .11-31، صص 81، شمار  9، دور  بهادار
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 و عملکرد شرکت بر  ریسکبررسی رابطه بین  ،(8892) ،امید ،فروتن ،حمید ،سلیمانی ،محسن ،خلیلی ،شورورزی، محمدرضا
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