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 چکیده
 برای طرق مختلف از نهادها هستند. این تاثیرگذار کشور اقتصاد در بالقوه بعور که هستند نهادهایی از یکی بانکها

 را آنها عملکرد بهبود که راه هایی هستند به دستیابی دنبال به همواره آنها مدیران و می باشند مفید مالی، ساختارهای

نماید. به طور معمول مدیران به دنبال سطح بهینه ای از موجودی های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب  فراهم
ارزش نگهداشت وجه نقد، از بروز آسیب های عمده به واحد تجاری و از دست دادن فرصت ها جلوگیری نموده، حداکثر 

آفرینی ممکن را از سطح موجودی نقدی بهینه کسب نماید. در واقع مدیران برای میزان نقدینگی انتهای یک دوره زمانی 
برنامه ریزی و در جهت رسیدن به آن تالش می کنند. یک از نسبت های بسیا پر اهمیت در بانکها نسبت اهرم مالی بوده 

 ینا یبررس یقتحق ینرو هدف ا ینا محققین بسیار زیادی بوده است. از که همواره در طی سالیان متمادی مورد توجه
شده در  یرفتهپذ یها بانک ینه؟ جامعه آمار یادارد تامین مالی و اهرم مالی بانک تاثیر معناداری  یاموضوع است که آ

 چند یخط یونو روش رگرس بانک 06و با استفاده از اطالعات  0966تا  0961 یها سال ینبورس اوراق بهادار تهران ب
با توجه به نتایج آزمون فرضیه تحقیق، متغیر تامین مالی با توجه به اینکه سطح . پرداخته شد یهبه آزمون فرض یرهمتغ

بر  درصد است، که نشاندهنده رابطه معنادار با اهرم مالی بانک است. یعنی به عبارتی تامین مالی 5معناداری آن کمتر از 
  دارد. یمعنادار یرتأث اهرم مالی بانک

 ها، تامین مالی. اهرم مالی بانک، وجوه غیر متمرکز بانک کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

متحده به  االتیا یمال یوکارها کسب یها یی. دارامیابوده یبخش مال ریدر طول سه دهه گذشته، شاهد گسترش چشمگ
با  ی، گسترش بخش مال8112تا بحران سال  از دو برابر شده است. شیکشور ب نیا یناخالص داخل دیاز تول یعنوان بخش

 یاصل ریغ یمال نیتام ،یاست. به طور کل یاصل ریغ یمال نیتام ندهیفزا تیروند اهم نیاول دو روند همراه بوده است.
 (.8181، 0بگناو) متفاوت است یمعمول بانک یاست که با سپرده ها یمال یصادر شده توسط واسطه ها یها یشامل بده

ارتباط متقابل  جادیباعث ا نیو ا شود یم ینگهدار یمال یها واسطه ریتوسط سا ها یبده نیاز ا یبخش قابل توجه
و دو  ییترازنامه بانک ها با دو طبقه دارا است. یمال یهااهرم واسطه شی. روند دوم افزاشود یها م بانک نیترازنامه ب
است که توسط بانک ها در  ییها یگذار هی( شامل سرمایاصل یها یگذار هیاول )سرماطبقه  .شود یم میترس یطبقه بده
( یاصل ریغ یها یگذار هیدسته دوم )سرما .یو وام مسکن مسکون یصنعت یها  شود، مانند وام یانجام م یمال ریبخش غ
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به  است. یمانند اوراق قرضه و اوراق بهادار با پشتوانه رهن یمال یها شرکت ریشامل اوراق بهادار صادر شده توسط سا
 یها شود، مانند سپرده یم ینگهدار یرمالیکه توسط بخش غ میدار ییها یترازنامه، بده گریدر طرف د ب،یترت نیهم

 ینگهدار یموسسات مال ریاست که توسط سا ییها ی( شامل بدهیاصل ریغ یها یطبقه دوم )بده (.یاصل یخانوارها )بده
دوبوآ و ی )مال یها شرکت ریشده توسط سا یداریو خر یمال یها صادر شده توسط شرکت یشود، مانند اوراق تجار یم

 سکیرا در برابر ر یا مهیها ب یبده نیاست که ا نیا یاصل ریو غ یاصل یها یبده نیب یتفاوت اصل (.8102، 0ینیالمبرت
ها اوراق بهادار با  بانک نکهیرا با فرض ا دهیا نیدهند. ما ا یارائه م یاصل یها یگذار هیشده توسط سرما جادیخاص ا

 تیحال، مالک نی. با امیکن یم یرسم فروشند، یم گرید یها را به بانک یاصل یها یگذار هیپرداخت وابسته به بازده سرما
 تواند یها م بانک ینکول برخ رایز کند، یم جادیا یکل بخش بانک یبرا کیستماتیس سکیر کی ،یبانک یها یمتقابل بده

تامین گسترش  ن،یشود. بنابرا جادیگسترده در اقتصاد ا یبحران بانک کی جهیشود و در نت گرید یها باعث نکول بانک
تامین مالی غیر است:  یستمیس سکیو ر سکیاشتراک ر نیمبادله ب کیمستلزم  یکل بخش بانک یبرا مالی غیر اصلی

نونو و ) دهد یم شی( را افزاکیستمیکل )س سکیکند، اما ر یخاص را فراهم م سکیبهتر ر مهیباالتر امکان باصلی 
ها  بانک جه،ی. در نتستیقابل مشاهده ن یبحران بانک کی یاست که احتمال واقع نیمهم مدل ا یژگیو (.8109، 8توماس

. شود یبه روز م یزیب یریادگیکه سپس در طول زمان با  رند،یگ یم میاحتمال تصم نیخود در مورد ا یبر اساس باور قبل
و اهرم قبل از بحران و  تامین مالی غیر اصلی یسطوح باال جادیدر ا یمهم ارینقش بس یریادگیکه  محققین دریافتند

 ابیبزرگ اقتصاد کالن بحران مهم است. در غ ریدرک تأث یبرا نیهمچن یریادگیمعکوس شدن پس از بحران دارد. 
انقباض اقتصاد  کیو اهرم در پاسخ به بحران، همراه با  تامین مالی غیر اصلیرونق خالف واقع در  کیمدل  ،یریگادی

شود،  یبحران محقق نم کیکه  یکند. هنگام یعمل م ریبه شرح ز یریادگی سمیمکان کند. یم جادیکوچکتر ا اریکالن بس
کنند. اما  یرا درک م یکمتر یستمیس سکیر جهیدهند و در نت یشده را کاهش م یابیبانک ها احتمال بحران ارز

 یها یکه در حالت تعادل، انتشار بده دهد، یم شیرا افزا یاصل ریغ یها یگذار هیسرما تیکمتر، جذاب یستمیس سکیر
مواجه هستند که همراه با  یتر فرد کوچک منحصربه یها سکیها با ر بانک جه،ی. در نتدهد یم شیرا افزا یاصل ریغ
 نیبا ا (.8102، 9فیو رادنا یهنس) کند یم نهیرا به شتریب یمال یها کمتر درک شده، استفاده از اهرم یستمیس سکیر

 کیکه  ییشود. از آنجا یم ینیبه سمت باال بازب راناحتمال وقوع بح ابد،ی یبحران تحقق م کیکه  یبار نیحال، اول
شده  یابیارز سکینظر به سمت باال در ر دیبحران باعث تجد کیبا احتمال کم است، مشاهده  دادیرو کیبحران 

 کیمدل  ب،یترت نیشود. به ا یم یگذار هی، اهرم و سرماتامین مالی غیر اصلی دیباعث کاهش شد نیشود. ا یم
انقباض  کی نیها و همچن مشاهده شده در داده ییایپو هیکه شب ندک یم جادیا یو اهرم تامین مالی غیر اصلی کینامید

 (.8106، 6سالومائو)بنگاو و  بزرگ اقتصاد کالن است
 در خود کنترل را در بازار رهبری و آورند بدست بازار در بیشتری سهم که میکنند تالش و سعی بانکها از یک هر امروزه

 بانکها بسیاری راستا این بانک است. در در بازاریابی مفهوم میکند، کمک امر این در بانکها به که عواملی از آورند. یکی

 آینده نیازهای به بتوانند که هستند موفق ارائه خدمات در پرداخته اند. بانکهایی آن به عملی و واقعی صورت به کمتر

 مؤسسه ای، هر موفقیت برای شرط دو دراکر، پیتر عقیده به .کنند بیشتری توجه بازاریابی به و ببرند پی مشتریان

مدیران  گفته به دهد. بنا افزایش را بانک درآمدهای رشد میتواند که است ابزارایی از بازاریابی . است نوآوری و بازاریابی
 تشکیل میدهند. همچنین را بانکها سودآوری درصد 25 از بیش مشتریان از درصد 5 فقط دنیا معروف بانکهای بزرگ
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 در مؤثر رضایت ایجاد و اول خویش تراز و ارزنده مشتریان افزایش با بانکها که اندداده  نشان اقتصادی امور تحقیقات

(. تصمیمات مختلف مدیریت از 0929 صفاریان، و می افزایند )ونوس خود سودآوری به ای بی سابقه به طور مشتریان
به عنوان ابزار تعیین کننده های تامبن مالی  جمله تصمیمات تامین مالی روی عملکرد آتی بانک تاثیر گذار است. روش

هاست؛ بنابراین روش های تامین  منابع مالی بالقوه و ساختار سرمایه بهینه یکی از عوامل اصلی در توسعه آتی شرکت
ها باید شناسایی و تعیین گردد. این وظیفه مدیریت مالی است که  های نقدی شرکت مالی مختلف و اثرات آن ها بر جریان

و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند.تصمیمات تامین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه همچنین ایجاد منابع تامین مالی 
جریان های نقدی، استفاده مطلوب از منابع مالی به دست آمده و توان بازپرداخت بدهی از جمله مسائلی است که برای 

 (.0966تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است )طالب نیا و همکاران، 
در راه تعیین ساختار مطلوب سرمایه با مفهوم اهرم مالی مواجه می شویم. اهرم نتیجه استفاده از دارایی ها و وجوهی است 
که هزینه ثابت در جهت افزایش ثروت سهامداران ایجاد می کند. اهرم مالی میزان بدهی است که به منورتامین منابع 

نیاز کسب می گردد. فعالیت های سرمایه گذاری شرکت به وسیله روابط موجود بین مالی مورد نیاز برای یک دارایی مورد 
اهرم و جریان وجه نقدینگی از منابع مهم و حیاتی در هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجه نقد از طریق 

پرداخت سود، بازپرداخت  عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی به واحد تجاری وارد می شود و برای اجرای عملیات
بدهی ها و گسترش واحد تجاری به مصرف می رسد. محققیق مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی یکی از مهترین 
اهرمهاست. به طوری که در مبحث ساختار سرمایه جایگاه ویژه ای دارد. ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بین بدهی و 

لی را برای تهیه دارایی ها تامین می کند. از آنجا که بیشتر شرکت ها اهرمی بوده و حقوق صاحبان سهام است که نیاز ما
ساختار سرمایه آنها همراه بدهی و حقوق صاحبان سهام است؛ لذا مدیران مالی نسبت به دریافت و اثرات آن بسیار 

رم مالی مناسب بوده باشد(، حساس و دقیق هستند. اگر شرکتی از طریق دریافت وام به سود مناسبی رسیده باشد )اه
عایدی هر سهم سهام داران در مقایسه با عدم اخذ وام بیشتر می شود. در غیر اینصورت، گرفتن وام منجر به باال رفتن 
ریسک مالی و در نهایت ریسک ورشکستگی خواهد شد. اهرم مالی هم به سرمایه گذاران و هم به شرکت برای سرمایه 

(. 0969، یالسادات الله زارهای عملیاتی کمک می کند اما با ریسک بزرگ همراه است )گذاری یا اجرای فعالتیت 
 از باید نیاز نقد مورد دارند. وجه نقد وجه به نیاز خود سرمایه گذاری عملیاتی و فعالیتهای انجام برای تجاری واحدهای

 شیوه های از اصلی تهیه شود. هدف شرکت عملیات از حاصل نقد وجه همچنین مالی و تأمین های فعالیت انجام طریق

محل  لحاظ از را مالی تأمین منابع مالی، صاحب نظران .است شرکت ارزش افزایش و سرمایه کاهش هزینه مالی، تأمین
 وجوه از عملیات، حاصل نقدی های جریان شامل کنند: داخلی تقسیم می خارجی و داخلی قسمت دو به منابع تأمین

(. 0968سهام است )هاشمی و جاللی مقدم،  انتشار و استقراض شامل خارجی و سود انباشته و ها دارایی فروش از حاصل
ها  و اهرم مالی با تمرکز  تامین مالی بانکبین با توجه به این مطالب، هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا 

 بر تحریم مالی رابطه وجود دارد؟ 
 

 بیان نظری 

 (NFCتأمین مالی )
گذاری نباز به وجه نقد است. وجه نقد مورد نیاز باید  های عملیاتی و سرمایه برای انجام فعالیتها(:  وجوه غیر متمرکز بانک
های  های تامین مالی و همچنین وجه نقد حاصل از عملیات شرکت تهیه شود. هدف اصلی از شیوه از طریق انجام فعالیت

 (.8111، 0فزایش ارزش شرکت است )بیکر و همکارانتامین مالی کاهش هزینه سرمایه و ا
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 خارج نیسسؤم عهده از اغلب که است مالحظه قابل  یمال منابع ، تأمینیاقتصاد یها بنگاه افزون روز توسعه و جادیا
 اوراق عرضه قیطر از را خود ازین مورد یمال منابع که آورد یم فراهم را امکان نیا ها شرکت یبرا هیسرما بازار. باشد یم

 مصرف و کنندگان انداز پس از منابع قالنتا جهت یریمس صورت به هیسرما بازار گرید عبارت به. ندینما تأمین بهادار
 نهیبه صیتخص و یاقتصاد یها بنگاه ازین مورد هیسرما آوردن فراهم قیطر از و دینما یم عمل یمال منابع کنندگان

 رشد و بقاء جهت آمده، در دست به منابع از استفاده با رانیمد. کند یم فایا کشورها اقتصاد در یا عمده منابع، نقش
 الزامات و یاسیس و ی، اقتصادیمال یها د، بحرانیشد یرقابت طیشرا که است یحال در نیا. کنند یم تالش خود سازمان

 واحد اتیعمل جینتا از حاصل منابع گاه و شده خواستار را یشتریب منابع تا داشته آن بر را ها ، شرکتیقانون و یتیمالک
 فعال ی، واحدهایکل طور به. ندینما یگذار هیسرما ، مجدداًیاقتصاد واحد ، درونینا مالکان به متعلق که زین را یاقتصاد
 دهند یم قرار استفاده مورد لیدل دو به را استقراض و هیسرما از یناش وجوه رینظ یخارج منابع از ، استفادهیاقتصاد

 (:0969 ،بیاض و همکارانالری دشت )
 .اجرا حال در یجار اتیعمل ییکارآ شیافزا نیهمچن و توسعه یها طرح رینظ یا هیسرما یها پروژه یاجرا (0

 .سهامداران بازده شیافزا به کمک و ها یبده از یناش یمال یها نهیهز از کاستن جهت در هیسرما ساختار اصالح (8
 د، اماینما دنبال را فوق هدف دو هر همزمان طور به تواند یم یمال تأمین یها تیفعال از حاصل وجوه یریبکارگ هرچند
کارا،  بازار کی در گرید عبارت به .بود خواهد شرکت کل بازده بر یمال تأمین از یناش اثر یبررس راه نیا در مهم ی مسئله

 یریبکارگ از یناش یبازده که شد خواهد محقق یزمان سهامداران ثروت شیافزا تینها در و شرکت یسودآور و رشد
 که آنجا از. باشد اجرا مورد یا هیسرما یها پروژه از یناش فرصت یها نهیهز از شیسهام، ب انتشار از یناش یمال منابع
 ثروت بر تینها در و ارزش سود، بر میتقس یها استیس و یگذار هیسرما یها میتصم همراه به یمال تأمین یها روش

 کنند، از یم تیتبع ها آن از رانیمد و ها شرکت یریگ میتصم که ییها مدل و الگوها ییشناسااست،  موثر سهامداران
 (.0922 ،تهرانی) است برخوردار ییبسزا یتاهم

 

 (LEVاهرم مالی بانک )
شرکت  کیاست.  یگذار هیسود سرما شیافزا یبرا یبده ای یمال یاستفاده از ابزارها یبه معن Leverage ای یاهرم مال

قرض  قیاضافه شود، از طر یدیگذار جد هیسرما نکهیبدون ا اش، هیو سرما ها ییاز دارا ریبه غ تواند یگذار م هیسرما ای
 دهد. شیخود را افزا یمال یها تیو فعال هی( سرمایبده جادیگرفتن )ا

 است مالی ریسک از معیاریمالی  اهرم. دهد می نشان را شرکت سرمایه ساختار در شده استفاده بدهی مقدار مالی، اهرم

 به ها بدهی مجموع دفتری ارزش نسبت از عبارت است مالی اهرم درصد .شود می ناشی مالی ثابت های هزینه از که

 منجر و بوده ریسک متضمن که است شرکت ثابت های هزینه از آن بخش مبین اهرم ها؛ دارایی مجموع دفتری ارزش

 می مدت بلند های بدهی شرکت، برای مالی تامین منابع ترین ارزان سرمایه، هزینه دیدگاه از .شود می بازده افزایش به

 تامین ابزار از این بیشتر باید باشد سهامداران سود بر افزودن و سرمایه هزینه کاهش هدف که صورتی در باشد بنابراین

 و است سرمایه ساختار مدیریت در خاص جایگاهی دارای مالی، (. اهرم0960 فرد، صابر و )رضایی کرد استفاده مالی
شرکت،  سرمایه ساختار. اسیت شرکتی مالیه حوزه در بحث برانگیز موضوعات از شرکت، سرمایه بهینه ساختار تعیین

 همواره گوناگون، نظریات با ارائه نظران مالی صیاحب. اسیت شرکت سهام صاحبان حقوق و بدهی ها مجموع از ترکیبی
 را ارزش بیشترین و کرده تحمیل برشرکت را سرمایه بتواند کمترین هزینه که هستند بهینه ای ساختار پی ریزی درصدد

 نماید. ایجاد بازار سرمایه در شرکت آن برای
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 پیشینه پژوهش
 در گذاری سرمایه ریسک بر مالی اهرم و شرکت مالیات اثر ( به بررسی0610هرندی ) زاده حاج حیدری و رجایی

 در و شده انتخاب پژوهش نمونه عنوان به شرکت 012تهران با استفاده از  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
 این بیانگر پژوهش های فرضیه آزمون از حاصل پرداختند. نتایج 0966 الی 0969 های سال بین ساله هفت زمانی دوره
 مالیات، هزینه افزایش با که معنی بدین دارد معناداری و مثبت تأثیر گذاری سرمایه ریسک بر مالیات هزینه که است

 دارد معناداری و منفی تأثیر گذاری سرمایه ریسک بر مالی اهرم همچنین،. یافت خواهد افزایش گذاری سرمایه ریسک
 .یافت خواهد کاهش گذاری سرمایه ریسک مالی، اهرم افزایش با که معنی بدین

 تیفیبر رابطه ک یاتیاز بانک ها و اهداف مال یمال نیتام ریتاث لیو تحل هیتجز( 0611) نیخاک رنگو  نیخاک رنگ
را مورد بررسی قرار دادند.  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یبنگاه ها یگذار هیسرما ییو کارا یمال یگزارشگر

 یآنها م تیفیک شیشده دارند و افزا ادیدرتحقق اهداف  ییبسزا تیگزارش ها اهم نیازآنست ا یآزمون ها حاک جینتا
دارد که،  یاظهار م ریاخ یشرکتها و حفظ و توسعه منابع آنها گردد.پژوهش ها یهایگذار هیتواند موجب کاراتر بودن سرما

 رابه همراه داشته باشد. یگذار هیسرما ییکارا شیافزا رینظ یمهم یداقتصا یامدهایتواند پ یم یمال یگزارشگر شیافزا
ی را مورد اهرم مال یلیبا نقش تعد یاجتماع یریپذ تیبر مسئول یتهاجم اتیمال ریتاث( 0611بادی و همکاران )مسیح آ

 تیو مسئول یاتیاجتناب مال نیتوان گفت که ب یم یآمار یبه دست آمده از آزمون ها جیطبق نتابررسی قرار دادند. 
 یریپذ تیبا مسئول یاتیاجتناب مال نیب یهم رابطه  یوجود دارد. اهرم مال یو معنادار یمنفرابطه  یاجتماع یریپذ

 کند. ینم لیرا تعد یاجتماع
شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیبر سرما یاهرم مال ریتاث یبررس( به 0966رحمانی و نخمی )

 هیبر سرما یو معنادار یمنف ریتاث یدهد که اهرم مال ینخست پژوهش نشان م هیحاصل از فرض جینتاپرداختند.  تهران
 هیبر سرما یاهرم مال ریآن است که تاث انگریدوم پژوهش ب هیفرض یها افتهی نیشرکت ها دارد. همچن یها یگذار
 باشد. ین، کمتر مییبا فرصت رشد پا یبا فرصت رشد باال نسبت به شرکت ها یدر شرکت ها یگذار

مالی را بررسی  میتحر طیدر شرا رانیاقتصاد ا یالملل نیب یمال نیتأم یروش ها یا سهیمقا لیتحل( 0966صابری فر )
مبادالت در رتبه اول قرار گرفت و  تیو امن رشیپذ تیقابل اریمع ارها،یمع یبه دست آمده بر رو جیبا توجه به نتاکرد. 

و در دسترس بودن و وجود  ستمیاستفاده از س  سرعت مبادله وسهولت ه،یدوره بازگشت سرما نه،یهز یارهایمع
 ارها،یها و مع پرسشنامه یبا توجه به اطالعات به دست آمده از تمام تیگرفتند. در نها یجا یبعد یها در رتبه ها رساختیز

در رتبه دوم، تجارت  یدر رتبه نخست، خطوط اعتبار یمحل یارزها قیاز طر یمال هیتجارت متقابل کوتاه مدت و تسو
و  یاسالم یمال نیتأم یها در رتبه چهارم و روش انیرانیتجارت متقابل ا رساختیز جادیمدت در رتبه سوم، ا انیمتقابل م
 در رتبه آخر قرار گرفتند. یپوشش یراهکارها

 جینتای را مورد بررسی قرار دادند. حسابرس تیفیو اثر ک نهیهز تیریبا مد یبانک یمال نیتأم ۀرابط( 0969اثنی اشعری )
 تیریشرکت ها مد گرید با سهیکنند، در مقا یم یاز نظام بانک یکه مبادرت به تأمین مال ییدر شرکت ها نهینشان داد هز

 ندارد. یها اثر شرکت نیار د نهیبر رفتار هز یدارد. به عالوه، کیفیت حسابرس یشود و رفتار متقارن تر یم
ی را پول استیبانک در س ینگینقد جادیبانک، قدرت بازار، و کانال ا یمال نیتامدر تحقیقی  (8188) 0نهبیهودانگ و 

خود را از  یپول یها استیس یبانک مرکز نکهیها ممکن است پس از ا که بانک بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان میدهد
گسترش  یشتریرا با شدت ب ینگینقد جادیا پول به بازار کاهش دهد، قیتزر ای یاستیبهره س یها کاهش نرخ قیطر

. ستندین یپول استیس راتییتغ ریتحت تأث کسانیدهد که همه بانک ها به طور  ینشان م شتریب لیو تحل هیدهند. تجز

                                                           
1
 Dang and Huynhb 
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که  ییها کند. دوم، بانک یم فیتضع یبانک ینگینقد جادیکانال ا قیرا از طر یپول استیبازار، انتقال س شتریاول، قدرت ب
 ،ینگینقد جادیا نیدارند، ممکن است در ح یتر متنوع یمال نیتأم یالگو ایدارند  انیمشتر یها به سپرده یکمتر یاتکا

 ینگینقد جادیا یارهایها در سراسر مع افتهی نیداشته باشند. ا یپول استیس یها نسبت به شوک یکمتر تیحساس
بر  یمبتن ی)بر اساس ابزارها یپول استیمختلف س یاقالم خارج از ترازنامه( و شاخص ها ی)شامل و به استثنا نیگزیجا

 ( وجود دارد.یبهره و کم
 وثیقه کردند. کشورهای اعالم از پس بانک مالی تامین در تحقیق خود اقدام به بررسی استراتژی (8188) 0 جولیا و فرانکو
 استراتژی این تحقیق. اند رفته متمرکز وثیقه جدید چارچوب یک به ضمنی عمومی های ضمانت حذف با اخیراً یورو منطقه
 بر بیشتر یورو منطقه های بانک که دهد می نشان نتایج. کند می تحلیل وثیقه پیشنهاد از پس را ها بانک مالی تامین های
 از تر ضعیف حمایت با منابعی از وجوه آوری جمع کاهش و ها، سپرده مانند تر، شده محافظت و تر ارزان مالی تأمین منابع

 .بودند متکی قرضه، اوراق مانند اعتباردهندگان،
را مورد بررسی قرار دادند. در  بانک ها یگذار هیاهرم و سرما ،یمال نیتام( در تحقیقی موضوع 8180) 8ی و همکارانریبارات

خاص  یها سکیدر برابر ر مهیب غیر اصلیتامین مالی که در آن  میکن یم شنهادیرا پ یمدل تعادل عموم کی این تحقیق
را در برابر  یبخش بانک یریپذ بیآس نیکند، اما همچن یتر م را جذاب یگذار هیاهرم و سرما مهی. بکند یها را ارائه م بانک

 ییایپو جادیا یبرا تواند یبحران م کیدر مورد احتمال وقوع  یریادگیکه  دده ینشان م نتایج دهد. یم شیبحران ها افزا
 .گذارد یم ریاقتصاد کالن تأث ییایو اهرم مهم باشد، که به نوبه خود بر پو تامین مالی غیر اصلی مشاهده شده
دادند. نتایج حاکی از این  بانکی را مورد بررسی قرار مقررات و مالی تامین ساختار دارایی، ( کیفیت8188) 9گنگ و ویو

 مدت کوتاه بدهی طریق از فقط که کند انتخاب تر پایین کیفیت با را دارایی دارد تمایل بانک خاص، شرایط تحت که است
 مخالف کامالً این. باشد دسترس در باالتر کیفیت با دارایی اگر حتی شود، می مالی تامین( بلندمدت بدهی یا سهام بدون)

 مثبت سطح و بلندمدت بدهی با که کند می انتخاب باالتر کیفیت با را دارایی که است اجتماعی ریز برنامه بهینه انتخاب
 .کند مقابله مشکل این با تواند می اهرمی و نقدینگی مقررات همزمان اجرای. شود می مالی تأمین سهام صاحبان حقوق

بانکی را مورد بررسی قرار  مالی تامین های هزینه در تحوالت و احتیاطی کالن ( موضوع اقدامات8180) 6مارکو و آیدا
 تا 8111 های سال بین دوره برای اروپایی کشور 69 در بانکی سطح های داده در این تحقیق با تحلیل و تجزیهدادند. 
 نشان نتایج. است متکی پول المللی بین صندوق نظرسنجی اساس بر کالن احتیاطی سیاست های داده مجموعه و 8109

 طوری به است، مرتبط ها بانک مالی تأمین های هزینه کاهش با عمدتاً کالن احتیاطی های سیاست سازی فعال که دهد می
 برخی با را مثبتی پیوندهای همچنین نتایج. است نوظهور کشورهای از تر قوی یافته توسعه کشورهای برای ارتباط این که

 انتخاب و کالیبراسیون پیامدهای مورد در بیشتری بینش و دهد می نشان بانک مالی تأمین هزینه با کالن احتیاط اقدامات
 .دهد می ارائه کالن احتیاط ابزارهای

را مورد بررسی قرار دادند.  نیاز چ ی: شواهدیو اهرم مال یشرکت تیحاکم تیفیک(  در تحقیق خود 8180) 5ژو و همکاران
نمونه کامل و نمونه  یبرا یبر اهرم مال یو منف یاثر قو یشرکت تیحاکم تیفیکه بهبود ک دهد ینشان م یتجرب جینتا

و سهام شرکت واسطه  یداخل یمال نیتوسط تام یاثر منف نیدارد. ا رهیو غ اسیصنعت، مق ت،یبر اساس مالک یفرع
 ژهیو را به یعملکرد مال یبه طور قابل توجه یکه اهرم مال میده ینشان م ،یاز نظر عملکرد شرکت ن،ی. عالوه بر اشود یم

 جبران شود. یشرکت تیحاکم تیفیبا بهبود ک تواند یو م دهد یکاهش م یدر دوران رکود اقتصاد
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 از اداده ه یلو تحل هیتجز یرا. بردک یرا بررس اه رکتش یذارگ هیرماو س یالاهرم مبین  طارتبا (8181) 0کانادحسن
دهد  یم اننش رحاض قیتحق جیانت ،یقبل تامطالع هب هتوج ا. بدش تفادهاس یانلپ یاداده ه یاثرا ثابت اقتصادسنج روش

 یگذار هیسرمای دج ورط هب های دهب هک تاس یمعن دانب یندارد. ا ودوج یگذار هیاهرم و سرما ینب یرابطه منف کیکه 
 هیاهرم بر سرما یمنف ریاثت هک دده یم اننش جیانت ،یقبل تامطالع فالخ رب ل،اح ینا ا. بدکنن یشرکت را محدود م

 است. شتریبب ،ییناپ درش تفرص اب یاه رکتش هب تینس االب درش یابا فرصت ه یدر شرکت ها یگذار
با  نجایشده در ا ارائه یها افتهیپرداخته است.  ایتالیدر ا ریاخ یاسیو تحوالت س یبانک یمال نیتأم( به بررسی 8181) 8تول

 ریتأث ایتالیدر آلمان و ا یبانک یمال نیتأم یها نهیهز نیدر رم بر رابطه ب یاسیسازگار است که توسعه س دگاهید نیا
در  راتییتغ ،یمورد بررس یوجود دارد. با توجه به بازه زمان ها یرخطیارتباط غ یبرا یگذاشته است. در واقع، شواهد روشن

شده در  گزارش یها افتهی یمهم برا حاتیاز توض یکی تواند یم ورویاز  ایتالیترس از خروج ا لیارزش به دل رییتغ سکیر
 باشد. نجایا

در تحقیقی تحت عنوان رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش کنترل خانوادگی  (8106) 9لو و همکاران
نتیجه رسیدند که رابطه غیرخطی بین این متغیرها تایید شد و وجود کنترل خانوادگی ضعیف بوده است و بیانگر  بدین

مالکیت با  -بوده است. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بدهی ماندن این رابطه از طریق سایر آزمونها ثابت باقی
 اقلیت سهامداران برخوردار است. حمایت ضعیفی از

( تحقیقی با عنوان تاثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های داروسازی هند از سال 8102) 6موتسامی
دسته شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم شدند. انجام داد. در این تحقیق شرکت ها به سه  8106تا  8119

)رگرسیون ترکیبی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی( همزمان مورد استفاده قرار گرفت. نتایح نشان  مدل تجربی 9همچنین 
د می دهد که بین اهرم مالی و سرمایه گذاری رابطه معنی دار و مثبتی وجود داردو همچنین دریافتند که جریان نقد و سو

 انباشته نقش معناداری بر تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند.
 

 فرضیه پژوهش

 فرضیه تحقیق: بین تامین مالی بانک ها و اهرم مالی رابطه معناداری وجود دارد.

 

 روش پژوهش
یک را از پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است، زی

می کند و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین  طرف وضع موجود را بررسی
های مالی  گیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی صورت می نماید. عالوه بر این در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار می

ان و سایر اطالعات واقعی است که با روش استقرایی به کل جامعه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر بانک
و از منابع مختلفی  ها ی مالی بانکها صورتی متغیرهای پژوهش از ها دادهی آور جمعآماری قابل تعمیم خواهد بود. برای 

سازمان بورس اوراق  نوین و سایت اینترنتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسالمی آورد ره افزار نرمهمچون 
است. نمونه نهایی  0966تا  0961زمانی این پژوهش از سال  قلمروبهادار تهران و سایت کدال استفاده شده است. 

 بانک انتخاب گردید. 06تحقیق بعد از اعمال محدودیت ها 

                                                           
1
 Kannadhasan 
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 مدل تحقیق
 مدل آماری برای بررسی فرضیه تحقیق

                               
  
       

 

 متغیر وابسته

  (LEV)ها  اهرم مالی بانک
 گردد: ( از مدل زیر استفاده می8180) و همکاران یریباراتبرای اندازه گیری اهرم مالی بانک مطابق با پژوهش 

            
        

                    
 

 متغیر مستقل

 ها( ؛ وجوه غیر متمرکز بانکNFCتأمین مالی )
 محاسبه یبراگردد  ها مطابق مدل زیر استفاده می در این تحقیق برای محاسبه تأمین مالی از معیار وجوه غیرمتمرکز بانک

NCFیاصل یها یبده ،ی. از نظر مفهوممیکن یطبقه بند یاصل ریو غ یاصل یها یبانک را در بده یها یبده دی، ما با 
 اریهستند که در اخت ییآنها یاصل ریغ یها یکه بده یهستند، در حال یرمالیبخش غ اریهستند که در اخت ییها آنها بانک

 ن،یدهد. بنابرا یارائه نم یبانک یها یدر مورد دارندگان بده یاطالعات های بانکی حوزهها قرار دارند. متأسفانه  بانک ریسا
 یها یبده یبرا یا ندهیبه عنوان نماها  ردهی سپتجرب ریاست که از متغ نیما ا کردی. رومیها اعتماد کن بیتقر یبه برخ دیبا

ها منفی  ی بدهیعنیبانک،  یها یبده ریتوسط سا یاصل ریغ یها یبده ندهی. نمامیاستفاده کن tدر زمان  iبانک  یاصل
 شود یم به شرح زیر انجام NCFشاخص  یتجرب یریگ شود. سپس اندازه یارائه م ها سپرده

      
                        

        
 

 .ها : وجوه غیرمتمرکز بانک     
 .ها های بانک : مجموع بدهی             
 .ها : مجموع سپرده          
 .ها های بانک : دارایی        
 

 متغیرهای کنترلی

 شود. برای اندازه گیری اندازه بانک از لگاریتم کل دارایی بانک استفاده می :(Size)اندازه بانک 

ROA)بازده دارایی تعدیل شده 
AB:) های در زمان  بازده دارایی تعدیل شده عبارت است از بازده مجموع داراییt 

 .tهای صنعت در زمان  منهای متوسط بازده مجموع دارایی

 

 یافته ها

 یرهامتغ یفیتوص آمار
 رهایمتغ یفیتوص یها شاخص :(1)جدول 

 متغیرها
 اهرم مالی

 بانک
 یلدارایی تعدبازده  تامین مالی

 شده
 بانکاندازه 

 06698 1608 1606 1690 میانگین
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 06692 1600 1609 1691 میانه

 06680 1691 0619 0621 بیشترین

 00685 -1692 1610 1601 کمترین

 0698 1605 1606 1689 انحراف معیار

 چه مقدارتوان دریافت که میانگین و میانه عمده متغیرها فاصله چندانی باهم ندارند و هر  ( می0با نگاهی به جدول )
تر است که در توزیع نرمال،  ی آن نزدیک باشد، توزیع آن متغیر به توزیع نرمال نزدیک یانهممیانگین یک متغیر به 

( دارای بیشترین میانگین و 98/06بین متغیرها، اندازه بانک با مقدار ) میانگین و میانه بر یکدیگر منطبق هستند. که در
. با مقایسه انحراف معیار متغیرهای است( دارای کمترین میانگین 08/1اقالم بازده دارایی تعدیل شده با مقدار )

( نسبت به سایر متغیرها دارای کمترین پراکندگی 06/1رسیم که متغیر تامین مالی با مقدار ) ی به این نتیجه میموردبررس
نوسانات  ( دارای بیشترین پراکندگی است و این بدان معناست که این متغیر دارای98/0است و متغیر اندازه بانک با مقدار )

 . استشدیدتری 
 

 آزمون نرمال بودن
های پارامتریک  ، شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای رگرسیونی( خصوص متغیر وابسته در مدل )به متغیرها نرمال بودن

 باشد. می
 برا -: آزمون جارک(2)جدول 

 نتیجه سطح معناداری نام متغیر

 ندارد نرمال توزیع 1611111 تامین مالی

 ندارد نرمال توزیع 1611111 اهرم مالی بانک

 ندارد نرمال توزیع 1611111 اندازه بانک

 ندارد نرمال توزیع 1611111 بازده دارایی تعدیل شده

نشان  8نتایج حاصل در جدول  شده است. برا استفاده -منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون جارک به
از توزیع نرمال برخوردار نیستند. با ها  باشد. لذا داده درصد می 5داری متغیرهای پژوهش کمتر از  که سطح معنیدهد  می

توجه به قضیه حد مرکزی وقتی تعداد مشاهدات بیشتر باشد نرمال بودن الزامی نیست و خللی در مدل رگرسیونی ایجاد 
 نمیکند.

 

 آزمون مانایی
 با رگرسیون مدل اجرای. باشد داشته موردمطالعه مدل بر همچنین و متغیر آن توزیع بر اساسی تأثیر نامایی یا مانایی

ی  یشهربرای شناسایی مانایی متغیرها معموالً از آزمون . کند ارائه کاذب نتایج است ممکن مانا غیر های سری و متغیرها
رود شامل  های ترکیبی برای مانایی متغیرها به کار می هایی که در ساختار داده ین آزمونتر مهمشود.  استفاده می 0واحد

در پژوهش حاضر از آزمون لوین، لین و چیو برای بررسی  ؛ کهاست 9آزمون ایم، پسران و شین و 8آزمون لوین، لین و چیو
 شده ارائه( 9یرهای تحقیق در جدول )متغدر ارتباط با مانایی  شده انجاماست. نتایج آزمون  شده استفادهمانایی متغیرها 

 است.
 

                                                           
1
 Unit Root Test 

2
 Levin, Lin and Chu 
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 چیو و لین لوین، آزمون-واحد ی ریشه آزمون نتایج خالصه (:3)جدول 
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون متغیرها

 مانا 11/1 -62/6 تامین مالی

 مانا 11/1 -95/9 اهرم مالی بانک

 مانا 11/1 -92/5 بازده دارایی تعدیل شده

 مانا 11/1 -99/09 اندازه بانک

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
داری مقدار  دهد که سطح معنی بررسی نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس که با آزمون وایت انجام شد، نشان می

   یگر فرضیه د عبارت بهدار است،  یمعنو  15/1از  تر کوچکدرصد،  5آماره، برای مدل تحقیق در سطح خطای کمتر از 
 (.6باشند )جدول  نی جمالت خطا از واریانس همسانی برخوردار نمیشود، یع مبنی بر همسانی واریانس جمالت خطا رد می

 انسیوار یهمسان آزمون :(6)جدول 

 داری یمعن سطح مقدار آماره آزمون وایت

 11/1 00/6 مدل تحقیق

های متفاوتی وجود دارد. با لحاظ کردن فروض کالسیک، روش حداقل مربعات  برای تخمین الگوهای اقتصادی، روش
اما در صورت وجود ؛ مارکف بهترین تخمین زننده خطی بدون تورش است -( بر اساس قضیه گاوسOLSمعمولی )

رو با وزن  ینازایست که ن( روش مناسبی برای تخمین OLSناهمسانی واریانس دیگر روش حداقل مربعات معمولی )
ها روش حداقل مربعات  ( به رفع آن پرداخته و مدل مناسب برای تخمین آزمون فرضیهCross-section weightsدادن)

 ؛ ( خواهد بودGLSیافته ) یمتعم
 

 آزمون هم خطی
باشد. در صورت وجود هم  یموجود در مدل م یمستقل و کنترل یرهایمتغ ینب یدوجود رابطه شد یبه معنا یهم خط

شود که تعداد  یمسأله باعث م ینا یجهخواهد بود و در نت ییباال ریامع یخطا یالگو دارا یبرآورد یبضرا ی،خط
 یانسعامل تورم وار یاراز مع یعدم وجود هم خط بررسی یمعادله برا ین. در ایابددار در معادله کاهش  یمعن یرهایمتغ

(VIFاستفاده شد. وقت )با توجه باشد.  یم یباشد، نشان دهنده عدم وجود هم خط 01کمتر از  یانسکه شاخص تورم وار ی
دهد که مقادیر عامل تورم واریانس برای هریک از متغیرهای توضیحی مدل  به آزمون معیار تورم واریانس، نتایج نشان می

 ی در مدل وجود ندارد.هم خطبنابراین، مشکل ؛ باشند می 01کمتر از  شده ارائهتحقیق 
 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون
هایی  ها شامل روش شود. این مدل ها استفاده می های مختلفی برای آزمون فرضیه های ترکیبی از مدل در استفاده از داده

های تلفیقی است. همچنین،  نامرتبط و مدل داده ظاهر بهمانند مدل اثر ثابت، مدل اثر تصادفی، مدل رگرسیون 
(، هاسمن و بروش پاگان وجود دارد. Fتحقیق، مانند آزمون چاو ) های یی برای تعیین نوع مدل متناسب با دادهها آزمون

های ترکیبی، از آزمون  های زمانی مختلف داده های مزبور در مقاطع و دوره برای انتخاب روش مناسب برای تخمین مدل
F  )زمون چاو به های مربوط به آ است. فرض شده دادهنشان  5خروجی آزمون در جدول  ؛ کهاست شده استفادهمقید )چاو

 شرح زیر است:
 (.Poolبرابرند )ساختار  باهمدر مدل  مبدأهای عرض از  همه(:   صفر)  یهفرض
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 (.Panelبا بقیه متفاوت است )ساختار  مبدأها(: حداقل یکی از عرض از   ) مقابل  یهفرض
 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در( دیمق F) چاو آزمون جینتا :(5)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو F p-valueآماره  آزمون چاو

 ی ترکیبیها داده شود رد می    11/1 00/26 مدل تحقیق
Panel date 

یکه سطح معناداری طور به)چاو( استفاده شد  Fبرای انتخاب از میان طرح پنل یا رگرسیون تجمیع شده )تلفیقی( از آزمون 
نمائید فرضیه صفر  مشاهده می F که در خروجی آزمون همانطورشود.  درصد باشد، پنل انتخاب می 5اگر کمتر از  Fآزمون 

کنیم. در صورتی  های پنل از آزمون هاسمن استفاده می برای انتخاب از میان روش شود. مدل رد شده و پنل انتخاب می
که سطح معناداری آزمون هاسمن  یدرصورتثرات تصادفی و درصد باشد، مدل ا 5سطح معناداری آزمون هاسمن بیشتر از 

  باشد. یم 9خروجی آزمون هاسمن به شرح جدول ؛ شود درصد باشد، مدل اثرات ثابت انتخاب می 5کمتر از 
 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا :(4)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون هاسمن p-value آماره آزمون هاسمن

 اثرات ثابت شود رد می    11/1 56/09 تحقیقمدل 

 

 های پژوهش بررسی آزمون فرضیه
 بین تامین مالی بانک ها و اهرم مالی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه تحقیق: 

 تحقیق فرضیه نیتخم جینتا :(7) جدول

 سطح معناداری t آماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 10/1 10/9 188/1 191/1 تامین مالی

 11/1 -59/86 181/1 -829/1 تعدیل شده بازده دارایی

 11/1 -95/06 095/1 -66/0 بانکاندازه 

 11/1 -91/9 119/1 -106/1 عرض از مبدا

 1651 ضریب تعیین

 (16111) 821612 آن آماره اف و سطح معناداری

 0692 دوربین واتسون

( لذا مدل 11/1) است تر کوچکدرصد  0از  Fی آماره معنادارینکه سطح ادار بودن کل مدل با توجه به  در بررسی معنی
شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است  درصد پذیرفته می 66در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  یمعن
بررسی همبستگی جمالت  منظور بهگردد. عالوه بر این  درصد متغیر سودآوری، توسط متغیر توضیحی تبیین می 51/1که 

بول قرار دارد، فرض همبستگی بین بازه قابل ق 92/0توجه نمود. چون مقدار آن  واتسونخطا باید به میزان آماره دوربین 
 5شود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه، متغیر تامین مالی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از  جمالت خطا رد می

درصد تایید  65درصد است، که نشان دهنده رابطه معنادار با اهرم مالی بانک است. لذا فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 
درصد در  5ین متغیرهای کنترلی بازده دارایی تعدیل شده و اندازه بانک با توجه به سطح معناداری کمتر از شود. همچن می

 درصد رابطه معناداری با اهرم مالی بانک دارند.  65سطح اطمینان 
 

 گیری بحث و نتیجه
 برای ق مختلفیطر از نهادها هستند. این تاثیرگذار کشور اقتصاد در بالقوه بعور که هستند نهادهایی از یکی بانکها

 را آنها عملکرد بهبود که راه هایی هستند به دستیابی دنبال به همواره آنها مدیران و می باشند مفید مالی، ساختارهای
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نماید. به طور معمول مدیران به دنبال سطح بهینه ای از موجودی های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب  فراهم
نقد، از بروز آسیب های عمده به واحد تجاری و از دست دادن فرصت ها جلوگیری نموده، حداکثر ارزش  نگهداشت وجه

آفرینی ممکن را از سطح موجودی نقدی بهینه کسب نماید. در واقع مدیران برای میزان نقدینگی انتهای یک دوره زمانی 
ای بسیا پر اهمیت در بانکها نسبت اهرم مالی بوده برنامه ریزی و در جهت رسیدن به آن تالش می کنند. یک از نسبت ه

که همواره در طی سالیان متمادی مورد توجه محققین بسیار زیادی بودهاست. اهرم مالی یعنی استفاده از انواع ابزار های 
شرکت  مالی یا بدهی برای افزایش نرخ بازده بالقوه سرمایه گذاری. میزان بدهی که برای تامین مالی دارایی های یک

مورد استفاده قرار می گیرد. شرکتی که برای تامین مالی دارایی های خود بیشتر از بدهی استفاده باشد شرکت اهرمی 
گفته می شود. اهرم مالی از طریق اختیارات معامالت، قراردادهای آتی، ودیعه و دیگر ابزارهای مالی ایجاد شود. بیشتر 

اده می کنند. با این کار شرکت اهرم مالی اش را افزایش می دهد و بدون نیاز شرکت ها برای تامین مالی از بدهی استف
 به اینکه مالکان جدیدی به شرکت اضافه شود، وجه مورد نیاز برای توسعه عملیات تجاری شرکت تامین شود. واحدهای

 انجام طریق از باید نیاز نقد مورد دارند. وجه نقد وجه به نیاز خود سرمایه گذاری عملیاتی و فعالیتهای انجام برای تجاری

 مالی، تأمین شیوه های از اصلی تهیه شود. هدف شرکت عملیات از حاصل نقد وجه همچنین مالی و تأمین های فعالیت

 محل تأمین لحاظ از را مالی تأمین منابع مالی، صاحب نظران . است شرکت ارزش افزایش و سرمایه کاهش هزینه

 از حاصل وجوه از عملیات، حاصل نقدی های جریان شامل کنند: داخلی تقسیم می خارجی و داخلی قسمت دو به منابع

 ینا یبررس یقتحق ینرو هدف ا ینا سهام است. از  انتشار و استقراض شامل خارجی و سود انباشته و ها دارایی فروش
شده در  یرفتهپذ یها بانک ینه؟ جامعه آمار یادارد تاثیر معناداری بانکها  یو اهرم مال یمال ینتأم یاموضوع است که آ

 چند یخط یونو روش رگرس بانک 06و با استفاده از اطالعات  0966تا  0961 یها سال ینبورس اوراق بهادار تهران ب
با توجه به نتایج آزمون فرضیه تحقیق، متغیر تامین مالی با توجه به اینکه سطح . پرداخته شد یهبه آزمون فرض یرهمتغ
 درصد است، که نشاندهنده رابطه معنادار با اهرم مالی بانک ها است. یعنی به عبارتی تامین مالی 5داری آن کمتر از معنا
 شود.  درصد تایید می 65لذا فرضیه تحقیق در سطح اطمینان  دارد. یمعنادار یرتأثاهرم مالی بانک ها بر 
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