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 چکیده
به دنبال  شهیهم یمال یدارد. موسسات و نهادها یتجار یدر بطن واحدها شهیاست که ر یاز مباحث یکی تیثبات فعال

ها و فرایندهای سازمانی  . چارچوب نهادینه فعالیتباشند یخصوصا ثبات در کسب درآمد م ،یبه ثبات مال یابیدست
غیر  باشد که به طور مستقیم و گاهاً می یمال یها تیفعال یو بهساز یریپذ همان رقابت ،یمال یموسسات و نهادها
باشد. در سازمانهای خدماتی نظیر بانکها، صنعت حمل ونقل،  نهادها در ارتباط می نیهای سودآور ا مستقیم با فعالیت

ی برخوردار است. هدف از حساسیت بیشتر یشده سودآور ینیب شی، هتل ها و.... ساختار مناسب و پنی، بیمهخدمات درما
شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یدر بانک ها سکیر تیریبانک و مد یثبات مال نیرابطه ب یپژوهش، بررس نیا

( تای)پانل د ییتابلو یها داده لیبر تحل یبوده و مبتن یعلم -یلیو تحل یا پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه نیتهران است. ا
تا  4934 یدوره زمان یشده در بورس اوراق بهادار تهران در ط رفتهیپذ کبان 46 یعات مالپژوهش اطال نیاست. در ا

 Eviews 3افزار  پژوهش از نرم ی به دست آمده جینتا لیو تحل هیتجز یسال(. برا -بانک  46شده است ) یبررس 4934
 سکیبانک و ر یمالثبات  نیشت که باول پژوهش نشان از آن دا هیدر ارتباط با  فرض قیتحق جیاستفاده شده است. نتا

دوم  هیصورت گرفته در ارتباط با فرض یها لیو تحل هیبا توجه به تجز نیوجود ندارد. همچن یدار یرابطه معن یاعتبار
 ،ینسبت اهرم ،یمال نیتام ینسبت ها یرهایمتغ یعنی یثبات مال یشاخص ها نیکه ب میدیرس جهینت نیپژوهش به ا

نداشتند. در  یرابطه ا رهایمتغ ریوجود دارد اما سا یدار یارتباط معن ینگیقدن سکیده ها با ربه کل سپر ینسبت بده
رابطه   یاتیعمل سکیبانک و ر یثبات مال نیاز آن بود که ب یسوم پژوهش حاک هیپژوهش در ارتباط با فرض جیادامه نتا

 وجود ندارد.   یدار یمعن

 ، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری.سکیر تیریبانک، مد یثبات مال کلیدی: اژگانو

 

 مقدمه

به دنبال  شهیهم یمال یدارد. موسسات و نهادها یتجار یدر بطن واحدها شهیاست که ر یاز مباحث یکی تیثبات فعال
مانی (. فعالیتها و فرآیندهای ساز3149)هو و همکاران،  باشند یخصوصا ثبات در کسب درآمد م ،یبه ثبات مال یابیدست

(. چارچوب نهادینه 3141و همکاران،  ادیها در ارتباط است، اهمیت بسیار زیادی دارد )اب بانک سودآوری هاکه با بانک
باشد که به  می یمال یها تیفعال یو بهساز یریپذ همان رقابت ،یمال یها و فرایندهای سازمانی موسسات و نهادها فعالیت

(. در 3112، کارانو هم کیباشد )ب نهادها در ارتباط می نیهای سودآور ا لیتطور مستقیم و گاها غیر مستقیم با فعا
شده  ینیب شی... ساختار مناسب و پنقل، خدمات درمانی، بیمه، هتل ها و ها، صنعت حمل وسازمانهای خدماتی نظیر بانک

 .(3112و حسن،  یاز حساسیت بیشتری برخوردار است )چو یسودآور
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مشخص  یدوره زمان کی یبانک ها ط یو مال یپول یها استیس یداریتعامل و ثبات و پا جادیها به ا بانک یمال ثبات
بانک،  یرتبه اعتبار یرهایمجموع متغ یگذار ریتاث زانیبه م یبانک یهمچنین بهساز شود. یگفته م یبانک یثبات مال

 یور  و بهره ییکارا شیبر افزا یتایعمل رینسبت درآمد غ تو نوسانا ینظارت بانک نیقوان ،ینوسانات نرخ بهره بانک
صد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی و ، درو در تعریف مالکیت خارجی شود یاطالق م یبانک یبهساز

عمومی از کل سهام سرمایه گفته می شود، که این شرکتها، شامل شرکتهای بیمه، موسسه های مالی، بانکها، شرکتهای 
 باشد. و دیگر اجزای دولت می ولتید

 

 بیان مساله
نشئت گرفته از بحران  یدیمؤسسات عامل کل یمال یثبات یاست که، ب نیوجود دارد ا یمال یثبات یکه از ب یمسئله مهم

 .(3142پول،  امیلیبانکها هم تراز شوند )و یواقع سکیبا ر دیبا یا هیسرما یازهایبانکها است. ن یمال
ها )خصوصا  شرکت ،یدولت یها ر دست سهامداران عمده، سازماند یها و موسسات مال بانک تیاز مالک یبخش

 ریها تحت تاث بانک یمال یها استیممکن است س نی(. بنابرا3144)گوپتا و همکاران،  باشد ی( میگذار هیسرما یها شرکت
 .(3144و همکاران،  ونیگردد )ج هیثبات رو رییمالکان عمده قرار گرفته و منجر به تغ یها استیس

برخوردار است چرا که، ارتباط  یادیز تیبانکها از اهم هیسرما تیکفا یابیکه، ارز کنندیم انی( ب3146و کونو والووا ) دالکا
 .کند یم نیاست، تضم یثبات مال طیرا که از شرا هیو سرما یبانک سکیر انیم

( 3144جمله احمد و همکاران )قرار دادند، از  یرا مورد بررس سکیر تیریو مد هیسرما تیاز محققان اثرات کفا یاریبس
با  یرابطه معنادار و مثبت گریدارد و از طرف د یاعتبار سکیبا ر یو معنادار یرابطه منف هیسرما تیکه کفا افتندیدر
 .دارد ینگینقد سکیو ر یاتیعمل سکیر

اهش اعتبار و باال مایه حیات بانکها هم هست و اگر با توجه به انتشار اطالعات از طریق مراجع رسمی احساس ک مشتری
رفتن بدهی و سودآوری پایین در بانک مورد اعتماد خود را نماید، به سرعت سرمایه و سپرده خود را به مکانی دیگر انتقال 

(. بنابراین 3119 ن،ی)لو افتیکاهش خواهد  گرید یبانک نسبت به بانک ها یبه سرعت توان رقابت نیخواهد داد، بنابرا
انتظار دارد که ضمن تالش در جهت جذب سپرده ها وتخصیص مناسب آنها در فعالیتهای مفید  جامعه از سامانه بانکی

همه جانبه  یموسسات اعتباری می شود، به موازات پیشرفت ها اقتصادی که در نهایت منجر به سود آوری بانکها و
وری که بنحو موثری در تحقق اجتماعی نیز حرکت کرده و بدهی خود را در حد معقول کنترل نموده، به ط اقتصادی و

 یو ثبات مال یداریسطح پا تیخود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازد و در نها نیازهای مشتریان گام برداشته و توقعات و
 یمال ینهادها نیا رانیدر توقعات مد شهیها ر بانک یمال ریغ یها تی(. فعال3119 وان،یو سول تیونی) دیخود را حفظ نما

 .(3149)مرکان و همکاران،  باشد یسود ممکن م نیتردر کسب باال
 نیاز بهتر یکی ینسبت پوشش ن،یدر بانکهاست. عالوه بر ا یمال نیشاخص تأم نیبهتر NPL همان ای یپوشش نسبت
 .بانکها است ینگینقد سکیو ر یاعتبار سکیکاهش ر یبرا یکالن اقتصاد یابزارها
و  یرابطه منف یاست و نسبت پوشش یمنف یاسالم یبانکها NPLs که، نسبت افتندی( در3144و همکاران ) احمد

( مشاهده کرد. 3146) مویو تا تاالیدر پژوهش مور ی توانرا م جهینت نیدارد. هم ینگیو نقد یاتیعمل سکیبا ر یمعنادار
پژوهش  جید. نتافعال پرداختن ریغ یبر وامها سکیر تیریمد ثرا ی( به بررس3143و همکاران ) فیهَن گر،یاز نقطه نظر د

 .ی کندم دیعدم ارائه وام تهد لیبانکها را به دل یسودآور سک،یر تیریآنان نشان داد که، کمبود مد
اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر  عدم

ای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیه
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از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک با 
رد. یکی از های متنوع دا مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندی

ها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناك است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا،  بندی این طبقه
شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم  فعالیت،

یسک داللت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ر
های مناسب )انتقال، اجتناب، کاهش و  تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژی

 ر؟یخ ایوجود دارد  یرابطه معنادار سکیر تیریبانک و مد یثبات مال نیب ایاست که آ نیا یپذیرش( است. لذا مساله اصل

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
 یها زهینشات گرفته از انگ رهایمتغ ریدر سا رهایمتغ نیا یرگذاریو تاث یمال یموسسات و نهادها یثبات مال یبررس تیاهم

را معلول  یبانک یپیدایش مفهوم بهساز شمندان،ی(. اند3116)بارث و همکاران،  باشد یموسسات م نیا یمالکان نهاد
دانند؛ از سوی دیگر در چند سال اخیر، الگوهای  نها و حاکم شدن فضای بسیار رقابتی بر بانک ها میسازما  رشد فزاینده

های   های نوین، فراخور هر بانک با توجه به سیاست  گذاری متعددی از افزایش بهره وری و سودآوری و انجام سرمایه
اند  توسعه پیدا کرده خود،و فرهنگ سازمانی مختص به  مدیریتی آن و نیز با توجه به نیازها، رفتار مشتریان، فرهنگ ملی

 نیقوان ،یبانک، نوسانات نرخ بهره بانک یمانند رتبه اعتبار ییرهایمتغ یرگذاریتاث ی(. بررس3113)برگر و همکاران، 
 یریذپ و ثبات یمال یموسسات و نهادها یخارج تیبر نوسانات مالک یاتیعمل ریو نوسانات نسبت درآمد غ ینظارت بانک

 هیگردد. جذب سرما یمال یها و نهادها در بانک ییو کارا یور بهره شیدر افزا یادیبن زهیانگ انبه عنو تواند یم یمال
از نظر  شرفتهیپ ینسبت به کشورها یبانک هیکشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرما یبانک هیگذاران در بازار سرما

 قیاز طر یبانک یمانند: بهساز یروابط عوامل ییهدف شناسا نیبه ا دنیرس یابوده و در راست تیبااهم اریبس رانیمد
از  یبانک یکنترل نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام و بهساز قیاز طر یبانک یها و بهساز ییکنترل نوسانات بازده دارا

شرکت  یخارج تیات مالکاز نسبت نوسان یبانک یو بهساز یخارج تیو نسبت نوسانات مالک هیکنترل نسبت سرما قیطر
 یها و موسسات اعتبار بانک ییبه هدف غا یابیدر دست یاساس یگشا راه تواند یبانک ها، م یآن بر ثبات مال یرگذاریثو تا

 باشد.

 

 مبانی نظری
 کند، عملکرد و توجه به کارایی باالی خدمات ارائه شده است. نیها را تضم بانک  یبقا تواند یکه م یاز موارد یکی
البته  سهم بانک ها در بازار رقابت خواهد شد. شیو افزا یسودآور زانیم یباعث ارتقا ،یمشتر یتمندیسطح رضا یتقاار

مطمئن شوند که  دیدلخوش کنند، آنها با انشانیمشتر یتمندیبه رضا دینبوده و بانک ها نبا یکاف انیمشتر یتمندیرضا
سهم بازار و  ه،جیشود که در نت یحاصل م یدر بلند مدت منافع بیترت نیوفادار هم هستند.به ا تمندشان،یرضا انیمشتر

بانک  لکیتتشکیل بانک بامسولیت محدود و گشودن ما .ابدی یم شیبانک ها و در نهایت عملکرد مالی افزا یسودآور
دید که مالکان برای عموم، بر روش اداره بانک ها، تأثیر قابل مالحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گر

 .بانک ها، ادارة بانک را به مدیران بانک تفویض کنند
در  یدر گردش آن است که نقش قابل توجه هیسرما تیریمد ،یواحد انتفاع کی تیریبحث های مد نیاز مهمتر یکی

 تیریمدهای جاری و  یدارائ تیریدر گردش در دو گروه مد هیسرما تیریکند. مد یم فایا یرشد و بقای واحد انتفاع
 تیریموضوع مد ،یطیمداوم در عوامل مح راتییو تغ یاقتصاد ستمیشود. با توجه به س یم میهای جاری تقس یبده
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 4331و  4341برخورددار شده است. در دهه  یا ژهیو تیاز اهم یو خدمات یمال یدر نحوه اداره سازمان ها سکیر
 رییتواند همانند هر متغ یم سکیر تیریرار گرفت. مدشرکت ها ق ییمورد توجه مقامات ارشد و اجرا سکیر تیریمد
توانند بر  یم ندیاداره نما یرا به خوب سکیمربوط به ر لیکه بتوانند مسا ییاثر بگذارد. شرکت ها تبر سود شرک یگرید

 یها انیخالص جر یکوشد تا مجموع ارزش فعل یارزش شرکت م شیافزا یبرا تیری. مدابندیتسلط  یطیعوامل مح
 یکننده ا نییارزش شرکت ها اثر تع اهشک ای شیشرکت ها بر افزا رانیمد ماتیرا به حداکثر برساند. تصم ندهیآ ینقد

 حد ممکن خود برسد. نیباشد تا ارزش شرکت به باالتر یبه گونه ا دیبا رانیمد ماتینظر، تصم نیدارد. از ا

 

 یبت بانکها بر رقا آن ریدر بانک ها و تاث یسودآور یو نسبت ها ارهایمع
 :در بانک ها عبارتند از یسود آور یدیکل یها شاخص

   ییبازده دارا
 یریتوان بانک را در بکارگ د،یآ یبدست م هاییبر متوسط کل دارا اتیسود خالص پس از کسر مال مینسبت که از تقس نیا

 .سازد یآن فراهم م رانیمدعملکرد بانک و  یابیجهت ارز بیترت نیدهد و بد یدارد نشان م اریکه در اخت یکل منابع

   هینسبت بازده سرما
و منابع  هیسرما ینسبت سودآور نیاست. ا هیبر مجموع سرما اتیقبل از کسر مال ایسود بعد  مینسبت حاصل تقس نیا

بانکها  ریبا سا سهینسبت چه به صورت مطلق و چه در مقا نیدهد، باال بودن ا یمتعلق به صاحبان سهام را نشان م یمال
 .بانک خواهد بود سهامداران یبانک برا یمطلوب و باال یبازده ای ییرف کارامع

   یو پرداخت یافتیسبت مابه التفاوت نرخ سود درن
)سود و وجه التزام  التیهر بانک است و از تفاوت نرخ بازده تسه یسود آور یشاخص ها نیاز مهمتر یکیفوق  نسبت

بر کل سپرده  میبه سپرده گذاران تقس ی)سود پرداخت پول نیتام نهیو هزپرداخت شده(  یبر کل وامها میتقس یافتیدر
 .است شتریبانک ب یسودآور اشدگردد. هر چه نسبت فوق باالتر ب ی( محاسبه مانیمشتر یها

  به درآمد نهینسبت هز 

 شیمنظور افزاباشد. بانک ها به  یبه درآمد کل م نهیبانک نسبت هز کی ییکارا صیتشخ یمهم برا یارهایاز مع یکی
درآمد  شیافزا یباشند. از طرف یخود م یها نهیو سپس کاهش هز درآمد شیبه دنبال افزا و رفاه سهامداران، یسود آورر

توانند  یدر آن م یها و صرفه جوئ نهیباشد، و در مقابل کاهش هز ینم ریامکان پذ یدارد که به راحت یبه عوامل یبستگ
 .(4942 ،یلیبرسند )وک شتریسود ب کسب یعنیهدف خود،  نیبه عمده تر

   خالص یا هیسبت سود حاشن
 ینسبت در بانک ها نیمنظور محاسبه ا د،بهیآ یبدست م هاییبر جمع دارا یافتیخالص بهره در مینسبت از تقس نیا
 کیتفک طور عدم نیهم و آن، یسود به جا ینیگزیبدون ربا و حذف بهره و جا یبانکدار ی،به علت اعمال و اجرا یرانیا

باشد،  شتریهرچه نسبت فوق ب شود. یالوکاله استفاده م مدحقبانک ها، از سهم سود بانک و درآ یمال یسود در صورت ها
 .(3116 ن،ی)کالسنس و الو تراست یبانک قو یسود آور

 بانکها یبرا یا هیسرما ینسبت ها
 :شوند یم میتقس لیدر بانکها به شرح ذ یا هیسرما یها نسبت

  ثابت به حقوق صاحبان سهام یینسبت دارا
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بانک  هیچقدر از سرما نکهیا ایدهند  یم لیبانک را تشک هیسرما ثابت چند درصد یهاییدهد که دارا ینسبت نشان م نیا
نسبت فوق در  دارد، صنعت به نوع یثابت بستگ ییدر دارا یگذار هیسرما زانیثابت شده است. م یها ییدار دیصرف خر

 .(3114 ز،ییباشد بهتر است )هاسوالد و مارکو بانک ها هر چه کمتر

  ها ییبه دارا هینسبت سرما
باشد نشان  شتریچه ب شده در آن است، هر یگذار هیصاحبان سهام سرما یاز سو یبانک یتیقدرت حما انگرینسبت ب نیا

شود  یم نیتام هیامنابع، از محل حقوق صاحبان سرم شتریسهم ب رایاست، ز یواحد انتفاع شتریدهنده قدرت ثابت ب
 (. 3114و گامبرا،  ی)ستورل 

  به حقوق صاحبان سهام ینسبت کل بده
توان  رایباشد ز یو هرچه کمتر باشد بهتر م باشد یم هیخود از محل سرما یها یبده زیدهنده توان بانک جهت وار نشان

 .(3116 ،یباشد )کوثر یم شتریها ب یبده زیبانک جهت وار

 ینسبت بده
چه قدر کمتر باشد بهتر  دهد. هر یم لیها تشک یبانک را بده یها ییشان دهنده آنست که چقدر از دارانسبت ن نیا

 یمنیخود و ا تیسالمت وضع یآن را به معنا رایدهند ز یم حیکم را ترج یوام دهندگان، نسبت بده یاست به طور کل
 .(3111و پاجانو،  الیکنند )پاد یم یتلق شتریب

  املعملکرد عو یشاخص ها
شده  فیصنعت مشخص و تعر کی تیهستند که بر حسب نوع فعال ییخاص، شاخصها یعملکرد در معنا یها شاخص

 یمال لیدر تحل نییشرکت در طول چند سال محاسبه، روند آنها تع کیتواند در مورد  یشاخص ها م نیوجود دارد. ا یا
عملکرد  یابیارز سهیسال محاسبه و در مقا کیت در چند شرک یشاخص ها برا نیا نکهیا ایواقع شوند  دیشرکت مف کی

عملکرد عوامل در بانکها با توجه به تفاوت  ی(. شاخص ها3113مختلف موثر باشند )اسچاك و همکاران،  یشرکت ها
 :باشد یم لیموسسات به شرح ذ ریآنها با سا

  سرانه شعب از سپرده
باشد و نشان دهنده توان بانک در جذب سپرده به  یب مبانک بر تعداد شع یکل سپرده ها م،ینسبت حاصل تقس نیا

کردن  نهیبه زیبانک از شعب خود و ن نهینسبت باالتر باشد، معرف استفاده به نیهرچه ا زیباشد و ن یتعداد شعب م یازا
 .است نهیهز

  التیسرانه شعب از تسه
بانک  نهیبت فوق نشان دهنده استفاده بهباشد. نس یبانک بر تعداد شعب بانک م التیجمع تسه مینسبت حاصل تقس نیا

 .باشدی باشد، بهتر م شتریچقدر ب باشد و هر یم التیاز شعب خود در جهت پرداخت تسه

 سرانه شعب از سود خالص
باشد. نسبت فوق نشان دهنده کسب سود خالص به  یسود خالص  بانک بر تعداد شعب بانک م مینسبت حاصل تقس نیا

 .چقدر باالتر باشد، بانک موفق تر است اشد، هرب یتعداد شعب هر بانک م

  سرانه پرسنل از سپرده
باشد. نسبت فوق نشان دهنده استفاده بانک از  یسپرده کل  بانک بر تعداد کل پرسنل  بانک م مینسبت حاصل تقس نیا

 .باشد یپرده ها مبانک از محل جذب س شتریب یآورو هرچقدر باالتر باشد، باعث سود باشد یپرسنل جهت جذب سپرده م
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  التیسرانه پرسنل از تسه
 نهیباشد. نسبت فوق نشان دهنده استفاده به یبانک بر تعداد کل پرسنل  بانک م التیکل تسه مینسبت حاصل تقس نیا

 .باشد یم یپرسنل یها نهیکردن هز نهیو کسب سود و به انیبانک از پرسنل جهت پرداخت وام هابه مشتر

 الصسرانه پرسنل از سود خ
باشد. نسبت فوق نشان دهنده استفاده بانک از  یسود خالص بانک بر تعداد کل پرسنل  بانک م مینسبت حاصل تقس نیا

باشد  یکاراتر م نهیهز نهیباشد و هرچقدر باالتر باشد، بانک در کسب سود و مصرف به یم یپرسنل جهت سود آور
 (.3141 س،ی)تورك آر

 

 ها خدمات بانک یها یژگیو
 :باشد که عبارتند از یمهم م یژگیچهار و یدارا خدمات

آن را  ةمز د،یتوان خدمات را با چشم د ینم دیاست که هنگام خر نیناملموس بودن: مقصود از نامشهود بودن خدمات ا (4
رد کوشند در مو یم نانیکاهش دادن عدم اطم یبرا دارانیآنها آگاه شد. خر یاز بو ای دیآنها را احساس نمود، شن د،یچش

است که  نیکند ا یرا ارائه م یکه خدمت یتخصص کس ای فهیرو، وظ نیا ز. اابندیدست  یینوع خدمت به نشانه ها تیفیک
مشهود بر  یتالشها یۀکوشند در سا یمحصول م یها ابیکه بازار ی. در حالدیقابل لمس نما یخدمت را به گونه ا نیا
 اینامشهود  المبودن اق مشهود زانیکوشند بر م یخدمات م یها ابیبازار ند،یفزایاقالم عرضه شده ب ینامشهود زانیم

 .ندیفزایناملموس ب
به  تیدر نها ایگذارند، سپس به فروش  یشوند، آنها را در انبار م یم دیتول یکیزیف یبودن: کاالها کیقابل تفک ریغ (3

کنند.  یو مصرف م دیآنها را تولفروشند، آنگاه )به صورت همزمان(  یرسند. برعکس، خدمات را نخست م یمصرف م
 نکهیکند جدا کرد، چه ا یکه آنها را ارائه م یتوان خدمات را از کس یاست که نم نیخدمات ا یریناپذ کیمقصود از تفک

از  یبخش یرا ارائه کند، در آن صورت و یخدمت یکارمند ای( باشد. اگر کارگر نیدستگاه )ماش ایخدمت انسان  ةارائه کنند
 یابیخاصّ بازار یاه یژگیاز و یکیخدمت حضور دارد،  دیهم هنگام تول ی. از آنجا که مشتردیآ یبه حساب مخدمت  نیا

هردو بر  ،یخدمت و مشتر ةوجود دارد. ارائه کنند یخدمت و مشتر ةارائه کنند نیمتقابل ب ۀاست که رابط نیخدمات ا
 (.3141و رپولو،  رایم-نزیگذارند )مارت یحاصل از خدمت اثر م ۀجینت
 ةدارد: ارائه کنند یبستگ ریخدمت به عوامل ز تیفیاست که ک نیبودن خدمت ا ریگوناگون بودن: مقصود از متغ (9

 .شود یخدمت ارائه م نیکه ا یا وهیخدمت، زمان، مکان و ش
 یمعن نیداست، ب یفاسدشدن گرید انیبه ب ای ینگهدار رقابلیخدمات غ ندیگو یکه م نیبودن: ا یقابل نگهدار ریغ( 6

تقاضا ثابت و  زانی. اگر مدیبه مصرف رسان ایآنها را فروخت  یتوان خدمات را در انبار گذاشت و پس از مدت یاست که نم
 یکه تقاضا نوسان داشته باشد، سازمان ها یهنگام یشود ول یحل م تبودن خدم ینگهدار رقابلیغ ۀباشد، مسأل داریپا

 ییها یکوشند استراتژ یم یخدمات یرو سازمان ها نیشوند. از ا یرو به رو م یتخدمات با مسائل و مشکال ةارائه کنند
 (.3141 هاك،ی)اسچاك و ک برقرار شود یبهتر ۀعرضه و تقاضا رابط نیکه ب ندینما نیتدو

 

 یبانک یداریپا جادیمدیریت ارتباط با مشتریان عملکردی و ا
 این. اند یندی تجاری است که به صورت افقی به هم پیوستهارتباط با مشتری عملکردی شامل اتوماسیون فرا مدیریت

 بک کارکردهای و مشتری به خدمات  استخدام، بازاریابی، جمله از آفیس فرانت در مشتری با تماس نقاط شامل بخش
 –مدیریت کلی و مدیریت فرصتها و یک مرکز تماس  شامل کلیدی بخش این. است... و مالی انسانی، منابع مثل آفیس
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 مدیریت برای الزم اطالعات عملکردی، سیستمهای سایر و مالی انسانی، منابع حال، این با. است –مشتری با تعامل رکزم
بواسطه  کنون،ا هم "سازمانی منابع ریزی برنامه"سیستم  فروشندگان از بسیاری. دارند اختیار در را مشتریان با ارتباط

 ارتباط مدیریت های با سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، وارد بازار سیستمکسب یا فراهم آوردن قابلیتهای ارتباط عملی 
 (.3141 ا،یو والنس نالوی) می شوند مشتریان با

 

 یثبات بانک ییو کارا یمفهوم اعتبار سنج
 احتمال عدم بازپرداخت تسهیالت مالی و و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار به مفهوم ارزیابی و اعتبارسنجی

معیارهای خاصی که نشان دهنده عملکردمتقاضی  موسسات اعتباری از و بانکها اعتبارات ازسوی آنهاست بدین منظور
معیارهای اعتبارسنجی  .نمایند می برآورد راتوان اعتباری متقاضی  و تسهیالت درگذشته باشد،استفاده نموده اند

 نیز اعطای وامهای بزرگ به ارزیابی دقیق متقاضی و بانکها برای درخصوص اعطای وام بزرگ وکوچک متفاوت است و
بررسی وضعیت مالی حقوقی  نیز طریق تحلیل مالی اقتصادی و بازدهی مالی سرمایه گذاری وجوه برای وی پرداخته و از

اعتبارسنجی تسهیالت متوسط وکوچک  لیکن به منظور بازپرداخت اعتبارات وی می پردازد قدرتمتقاضی، به ارزیابی 
 (.3113 ال،یم های امتیازدهی اعتباری ورتبه بندی مشتریان تدوین وتوسعه یافت )فرانک و گونظا

 

 سکیر تیریمد
اطالعات و  یفناور ،یتکنولوژ یشرفتهایرقابت، پ دیشد شیشدن بازارها، افزا یجهان ،یتجار یها طیشدن مح دهیچیپ

از  رهیو غ یفکر یها هینامشهود و سرما یهاییاراد تیاهم شیعرضه کاال و خدمات، افزا نینو یها وهیارتباطات، ش
به  یمال اتینشده مواجه شوند. در ادب ینیب شیسکها و خطرات پیهستند که موجب شده اند تا سازمانها با انواع ر یعوامل

 نیمطرح شده است. در ادامه، ا سکیر تیریتحت عنوان مد یآن بحث از یناش یها انیو جبران ز سکیمنظور کاهش ر
، یآت یهامعامله، قرارداد یارهایهمانند ابزار مشتقه  شامل اخت سکیر تیریمد یاز ابزار ها ییو نمونه ها حیوع تشرموض

در قالب چارچوب ارائه شده توسط  سکیر تیریمد ندیفرآ تاًیشوند و نها یداده م حیتوض سلف و سوآپها یقراردادها
 (.4944فرد،  یلیوک) شود یم انیانگلستان ب  سکیو ر مهیب رانیانجمن مد

 

 سکیر تیریمد یابزارها
 :باشند یم لیبه شرح ذ یکل کالً به چهار دسته یمال یها ابزار

 .است یآنها سهام عاد نیتر جیمربوط به حقوق صاحبان سهام است و را تیمالک ی: ابزارهاتیمالک یابزارها -4
 رند،یگ یم یو حقوق یقیشرکت از اشخاص حق کیهستند که صاحبان  ینشانگر وام یبده ی: ابزارهایبده یابزارها -3

 .توسط شرکتها افتهیاوراق قرضه انتشار  ایو  یو اعتبار یاز موسسات مال یافتیمثل وام در
شوند، مثل  یاوراق بهادار مشتق م ریباشند که ارزش آنها از ارزش سا یم ییمشتقه ابزارها یابزار مشتقه: ابزارها -9

 .و سلف و سوآپها یآت یهامعامله، قرارداد یارهایاخت
 .یبه سهام عاد لیباشند، مثل اوراق قرضه قابل تبد یاز سه ابزار اول م یبیترک ،یبیترک ی: ابزارهایبیترک یابزارها -6

 

 در بانک و تاثیر آن بر عملکرد بانکی سکیر
صورتیکه بانک ازکلیه در  و فعالیتهای بانک محسوب می گردد در غیرقابل انکار ریسک یکی ازاجزای اصلی و پذیرش

بانک  تینوع فعال اصل ریسک و نااطمینانی ریشه در خواهد گرفت. در در انزوا و رکود قرار اجتناب کند ریسکهای موجود
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قسمت فراهم آوردن  سهولت مشاهده نمود. بانک در هصورتهای مالی بانک ب ترازنامه و می توان در دارد. این موضوع را
 قسمت اعظمی از سمت مصارف نیز ی به سپردهای اشخاص حقیقی وحقوقی است و درتامین سرمایه متک وجوه و

 ارزش به افزودن و سود رساندن حداکثر به اقدامات این ازتمامی هدف. گردد تامین می همین سپرده ها داراییهایش از
و لنرت:  کیه گفته دابی به آن ریسک و مدیریت آن، درکانون توجه قراردارد و بدستی مسیر در که است سهامداران

 "بانک. بی پیرایه این یعنی کار به زبانی ساده و و مدیریت ریسک مشغول اند به امور واقعیت این است که بانکها"

 

 ها آن بر رقابت در بانک ریو تاث یبانک های سکیانواع ر
ریسک " به دسته بندی هایی دسته بندی های مختلفی برای انواع ریسکهای بانکی ارائه شده است ازجمله میتوان تاکنون

اشاره کرد   "غیرقابل پیش بینی ریسک قابل پیش بینی و"، و یا "ایستا و ریسک پویا"، "کسیستماتیک وغیرسیستماتی
 .بوده است رو به آن رو است که نظام بانکی با اییجامع بیان کننده ریسکه طور موارد زیر بهلیکن بطورکلی 

بازپرداخت کلیه بدهی ها از محل نقدکردن داراییها به  ناتوانی بانک در عبارت است از ریسک ورشکستگی: -1

 .شد قیمت روز. درصورت وقوع این ریسک حقوق صاحبان سهام منفی خواهد

 :به نقدینگی دارند نیاز دلیل زیر به چهار بانکها ریسک نقدینگی: -2

 .بانک به عنوان تکیه گاهی برای جایگزین کردن منابع خروجی از: اول
 .شود، لیکن تحقق نمی پذیرد برای جبران وجوهی که انتظارمی رود به بانک وارد :دوم
 .شده اند به عنوان منبعی برای بازپرداخت بدهیهایی که سررسید :سوم

 .به عنوان منبعی برای پذیرش معامالت جدیدیکه مناسب و مطلوب هستند :چهارم
 .موارد ذکرشده را برآورده کنند وانند یکی ازکه بانکها نت نقدینگی زمانی اتفاق می افتد ریسک
 داراییها و بدهیها بوده و براساس آن میزان نقدینگی مورد همواره باید مطمئن باشند که دارای ترکیب بهینه ای از بانکها

)برجر و جمله  خود را تامین کنند. انتخاب و گزینش منابع مختلف نقدینگی دربانک به مسائل مختلفی بستگی دارد از نیاز
 :(3113همکاران، 

 نیاز تخمین نقدینگی مورد. 

 دسترسی به بازارهای نقدینگی. 

 مدیریت راهبرد. 

 ویژگیهای مختلف نقدینگی و هزینه ها. 

 پیش بینی نرخ بهره. 
شکاف نقدینگی  نقدینگی بانک رامی توان به صورت یک نمودار زمانی ازمنابع و مصارف بیان کرد که بانکها باید وضعیت

ریسک نقدینگی اغلب در فعالیتهای بانکی پدیده ای اجتناب  .ان محدویتهای قابل پذیرش رامدیریت کنندموجود می
ناپذیراست زیرا بانکها عموماً اقدام به گردآوری منابع با سررسیدهای کوتاه مدت و اعطای وام و تسهیالت بلندمدت 

 .به ریسک نقدینگی خواهدشد بدهیهای بانک منجرازمحل این منابع می کنند. درواقع شکاف بین سررسید داراییها و 

می  بین رفتن شهرت به موسسه بانکی وارد خساراتی که درنتیجه از ریسک شهرت عبارت است از: ریسکها ریسا -3

کاهش ارزش یک دارایی و یا افزایش یک بدهی به دلیل ناآگاهی  شود ریسک حقوقی عبارت است از زیان حاصله از
صورت غیرمترقبه به علت عوامل غیرقابل  هت جاری و سایر ریسکهایی که ممکن است بو مقرراقانون  موسسه بانکی از

  .(4942 ،یپیش بینی رخ دهند )اسکندر
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اشکال درکنترلهای داخلی، خطای انسانی و حوداث غیرمترقبه که دعبارت است از ریسک ناشی از ریسک عملیاتی: -0

نمونه های این  ی کند. ریسک عملیاتی یک مسئله کیفی است ازمدفعالیت عادی موسسات بانکی اختالل ایجادددر
مختل  که فعالیت بانک را یعامل هر یا و وفانسیل، ط سیستم رایانه ای، خطای انسانی، زلزله، ریسک میتوان اختالل در

 .اعتصاب اشاره کرد کند و از دست دادن کارکنان کلیدی و

 فروش در اقالم باالی خط و و ات قیمت دارایی های قابل خریدتغییر عبارت است اززیان ناشی از ریسک بازار: -5

 ریسک این معرض در شوند درجه نقدشوندگی باال نگهداری می به منظور پایین خط ترازنامه، داراییهایی که توسط بانکها
 .قراردارند

آوری بانک است. این دارایی و بدهیها و سرانجام میزان سود نرخ بهره بر تغییر به معنای آثار ریسک نرخ بهره: -6

 .ریسک معموالًزمانی اتفاق می افتدکه بین سررسید داراییها و بدهیها و یا نرخ آنها تفاوت وجود داشته باشد

. اطالعات آوری فن سیستمهای کفایت عدم از ناشی بروز زیان احتمال از است عبارت :اطالعات آوریفن سکیر -7

ک ریس این بانکی، درفعالیت کامپیوتری افزارهای افزارها و سخت نرم ی،ارتباط های ازسیستمها و شبکه استفاده اهمیت
 .از ریسک عملیاتی است یدرواقع شاخه ای

باتوجه به اینکه یکی ازاصلی ترین فعالیت بانکها، اعطای تسهیالت است این ریسک زمینه اش ریسک اعتباری:  -8

بانک نتوانند به تعهدات خود در بازپرداخت تسهیالت  انمشتری چنانچه می گردد تعریف صورت این به و گردد ایجاد می
عمل کنند بانک با این ریسک مواجه می گردد و این ریسک محدود به نکول مشتریان از بازپرداخت تسهیالت نشده و 

ه ریسک اعتباری ارائ (. تعریف دیگری که کمیته بال از4946 ،یدریو ح الهی) گردد تاخیر در بازپرداخت را نیزشامل می
 ای بانک و امکان بالقوه اینکه قرض گیرنده از دهد بدین شرح است. یک ریسک اعتباری به طورساده عبارت است از یم

اجرای تعهدات خود درمقابل بانک درمدت مشخص ناتوان شود. شناسایی، بررسی کیفی وکمی،  در حساب وی، طرف
ان بانکی است زیرا اگر فرآیند پیش گفته )مدیریت ریسک برنامه ریزی برای مقابله با این ریسک یکی ازدغدغه های مدیر

بحران مالی  پیشرفته تر ورشکستگی بانک و مراحل درمطالبات غیرجاری و  اعتباری( بدرستی صورت نپذیرد افزایش در
 ،یگرفته می شوند )کارلت نظر در قطعی است ضمناً چهارشاخص به طورگسترده بعنوان تعیین ریسک اعتباری برای بانکها

3114). 
 افتهیتحقق ن یها یی. دارایجاریاست یهاییبه کل وام ها و دارا)اجرا نشده(  افتهیتحقق ن یی های( نسبت داراالف
 .آنها گذشته باشد دیروز از سررس 31همچون وام هاست که  ییدر آمد زا یهاییدارا
است که  ییسوخت شده وام ها یا. وام هیجاریاست یها یی( نسبت خالص وام سوخت شده  به کل وام ها و داراب

 .اند باشند و بانکها آنها را از دفاتر خود خارج نموده یارزش م یبانک وجود ندارد و عمال ب یامکان وصولشان برا
 .کل حقوق صاحبان سهام یا داراییهای استیجاری و و به کل وامها نسبت ذخیره احتیاطی سالیانه زیان وامها (ج
ریسک اعتباری درحقیقت احتمال اینکه  داراییهای استیجاری. و شکوك الوصول به کل وامهانسبت ذخیره مطالبات م (د

این موضوع باتوجه به اینکه سرمایه  و ارزش می شوند داراییهای بانک خصوصا تسهیالت اعطایی دچار کسر بعضی از
گردد. ریسک  ریسک میبه کل ارزش دارایی هایشان رقم قابل توجهی نیست باعث اهمیت این نوع  بتبانکهانس

یا بخش  حجم باالبه یک فرد، بانک، گروه صنعتی و تمرکزاعطای تسهیالت با اعتباری بانکها با انجام اقداماتی مانند
به آن نیازمندند، سیستم ارزیابی  باریبرای مدیریت ریسک اعت مهمترین ابزاری که بانکها و اقتصادی خاص باال می رود

 (.4942  ،یلیان است )وکامتیازدهی اعتباری مشتری و

 

 پبشینه پژوهش
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قرار دادند.  یمورد بررس "بانک ها یبر ثبات مال هیساختار سرما ریتاث"با عنوان ی(، مقاله ا4938) یانیو مهدو یمیرح
وام  یها ی، مجموع بدهها یی، نسبت وام خالص به کل دارادر سطح بانک یگذار هیمطالعه نشان داد نسبت سرما جینتا

به کل  یقانون هینسبت سرما یعیطب تمیلگار یرهایدارد اما متغ ریبانک ها تاث یها بر ثبات مال ییر کل داراب میتقس
 .ندارد ریبانک ها تاث یبر ثبات مال ییبانک به دارا هیو نسبت سرما هیسرما
 یمورد بررس "یکینپرداخت الکترو یها ستمیدر س سکیر تیریمد"با عنوان ی(، مقاله ا4938فشرده ) یو پا یاسد ناصر

 کمیو  ستیدر قرن ب یمال یستمهایس یادیارکان بن نیاز مهمتر یکی، ICICI فیبنا به تعر سک،یر تیریقرار دادند. مد
به حداکثر رساندن  ه،یاستفاده از سرما یساز نهیعملکرد و به نیبهتر هیدر هر سازمان، ارا سکیر تیری. بخش مدباشدیم

به  یمتناسب و راه کارها ریو با استفاده از تداب دینما یخود مطرح م یبعنوان هدف اصل سهامداران را یهاییارزش دارا
. از دهدیحسابها را پوشش م هیو تسو یاتیعمل سکیبازار و ر سکیر ،یاعتبار سکیر یعنی ،یاساس یها سکیموقع، ر

 نینو یتهایدر توسعه فعال ییبسزا تیمختلف از اهم یسکهایر تیریمد فیبا انواع روشها و وظا ییجهت، آشنا نیا
 .باشدیبرخوردار م یبانکدار
بانک ملت با  انیمشتر التیبازپرداخت تسه یاعتبار سکیمدل ر"با عنوان ی(، مقاله ا4938) یو محمدحسن فخرزاد

 یدهد که براساس شاخص ها یحاصل از برآورد نشان م جیقرار دادند. نتا یمورد بررس "کیلجست ونیاستفاده از رگرس
 یاعتبار سکیر تیریمعنادار بوده و در مد یکنندگ کیقدرت تفک نیو همچن بیاز نظر ضرا کیلجست ونیرگرس ،یرآما

 ینیب شیدرصد پ 42را با احتمال  یبانک انیتواند مشتر یامر م نیبرخوردار است. ا ییاز اعتبار باال یوام بانک یاعطا
 .کند یرداخت وام دسته بندکم در بازپ سکیباال و ر سکیر انیدرست در دو دسته مشتر

 "یاهداف کالن بانک شبردیدرپ یاعتبار سکیر تیریمد ریثاث یبررس"با عنوان ی(، مقاله ا4938و همکاران ) یمیرسلیام
برخوردار  یا ژهیو تیاز اهم زین یشده بانک نییاهداف تع ییکارا ،با توجه به نقش بانکها در اقتصادقرار دادند.  یمورد بررس
 یخود عامل یمقررات بانک گریبانکها، است. از طرف د ییکارا یابیمهم در ارز یارهایاز مع یکیسود،  هیحاش خواهد بود.

 ییبر کارا نیسود و بنابرا هیتواند بر حاش یمقررات، م دیتشد ای لیهرگونه تسه کهیسود است؛ بطور هیبر حاش رگذاریتاث
 یاز الگو یاست که برخوردار ممه نیاز ا یگوناگون حا یهاکشور یعملکرد اقتصاد یرو بررس نیاثرگذار باشد. از ا

در ارتباط است و از  یو رفاه اجتماع یاقتصاد شرفتیبا پ یمختلف اقتصاد یبه بخش ها هیسرما صیدر تخص یکارآمد
 صیبانک ها درتخص یباال بردن بهره ور یدر راستا یکشور نقش کارآمد یدر نظام بانک یاعتبار سکیر تیریرومد نیا

 یم فایدراقتصاد ا یمهم اریکشورها نقش بس ریهمچون سا رانیدر ا ینظام بانک یطرف ازمنابع خواهد داشت و  نهیبه
 ینقش اساس ه،یسرما بازاریعالوه برآن که بانک ها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به سبب عدم توسعه کاف رایز د،ینما

 .دارند یاقتصاد مدت و بلندمدت انیم یبرنامه ها یمال نیدر تام
بانک  یبا ثبات مال یخارج تیو مالک یبانک یبهساز نیرابطه ب"با عنوان ی(، مقاله ا4934) یریو سام دل یچاشم ینبو
دهد که در سه  یحاضر نشان م قیتحق جیقرار دادند. نتا یمورد بررس "شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یها

 .بانک ها وجود دارد یبا ثبات مال یو پنجم رابطه معنادار و معکوس هارمچ هیو در فرض میقاول رابطه معنادار و مست هیفرض
 یدهد که اثر منف ینشان م جیپرداخت. نتا ستیر تیریبانک و مد یثبات مال یخود به بررس قی(، در تحق3144) یالبادر

 سکیر یوجه و مثبت نسبت اهرم برااثر قابل ت ن،یاست. همچن یاعتبار سکیبه ر هیسرما تینسبت کفا یو معنادار
از اهرم، نسبت وام به سپرده ها و اندازه  یو قابل توجه یمنف ریثنشان دهنده تا جینتا ن،یوجود دارد. عالوه بر ا یاعتبار

از تأثیر مثبت و معنادار نسبت کفایت سرمایه، اهرم و نسبت بهره  یاست. در نهایت، نتایج حاک ینگینقد سکیبانک در ر
 .است یاتینسبت به ریسک عمل LTD دار نسبت یو معن یو نشان دهنده تأثیر منف یاتیه ریسک عملوری ب
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 ن،یچ یکننده در بانک ها تیتقو نیو قوان ییکارا ،یبانک یریپذ سکیبا عنوان ر ی(، در پژوهش3144و همکاران ) ژانگ
 یشده است و عملکرد بانک ها یبانک سکیر شیمنجر به افزا یبانک نیتر و سخت تر قوان یقو یداشتند که اجرا انیب

 .ن بوده استیقوان یاجرا ریبانک ها تحت تاث ریاز سا شتریب یتجار
سود بازده در  لیو تحل هیتجز یبرا سکیر تیریکنترل مد یبا عنوان چگونگ ی(، در پژوهش3148و همکاران ) مپریس

تا  3118 یدر سال ها یکره جنوب یبانک ها یید کارابر سود به برآور یمبتن کردیرو کیبا اتخاذ  یکره جنوب یبانک ها
 رینظ یبانک سکیکننده ر نییتع یو شاخص ها رهایدر نظر گرفتن متغ قیپرداختند و مشخص کردند که از طر 3144

 .کرد نییتوان بازده را تع یم DEA نهاده در روش یرهاینکول شده به عنوان متغ ینسبت وام ها
با در نظر گرفتن  ینیچ یدر بانکدار یریپذ سکیو ر یبهره ور ت،یریبا عنوان مد یپژوهش(، در 3148و همکاران ) دانگ

بانک ها را  ییو حجم سپرده ها به عنوان ستانده، کارا یگذار هیتعداد شعب بانک ها و تعداد پرسنل به عنوان نهاده، سرما
اساس بانک ها را  نیبدست آورده و بر هم DEAسک کل با استفاده از مدل یو ر یاعتبار سکیر یرهایدادن متغ ریبا تاث

 به دست آورده اند. ییو دارا سکیر نیب یدار یکرده اند و رابطه معن یرتبه بند

 

  پژوهشی هاهیفرض

 وجود دارد. یرابطه معنادار یاعتبار سکیبانک ها و ر یثبات مال نیب  -4
 جود دارد.و یرابطه معنادار ینگینقد سکیبانک ها و ر یثبات مال نیب  -3
 وجود دارد. یرابطه معنادار یاتیعمل سکیبانک ها ر یثبات مال نیب  -9

 

 

 پژوهش  و متغیرهای مدل رگرسیونی
 ( استفاده می شود که به صورت زیر است:3144برای آزمون فرضیه اول از مدل تحقیق البادری )

                                               
                              

 
 ( استفاده می شود که به صورت زیر است:3144برای آزمون فرضیه دوم از مدل تحقیق البادری )

                                                
                              

 
 ( استفاده می شود که به صورت زیر است:3144تحقیق البادری ) برای آزمون فرضیه سوم از مدل

                                               
                              

 

 : که در آن

 وابسته( ری)متغ سکیر تیریمد
 سکیر ،یاعتبار سکیکه عبارتند از؛ ر شوندیم را شامل سکهایاز ر یسه نوع اصل یتمام بانکها دارا ،یطور کل به

 . یاتیعمل سکیو ر ینگینقد
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 TD-TA (Credit Risk) - یاعتبار سکیر

به تعهدات خود مطابق موافقت نامه مقررات عمل  یمتقاض ایو  رندهیاست که طبق آن وام گ یاتیعمل لیبعنوان پتانس
 سکیسنجش ر یبرا نجایبانک است. در ا یریپذ سکیندن ربه حداکثر رسا ،یاعتبار سکیر تیری. هدف از مدکندینم

آن است  بیباال و معا یاعتبار سکیباالتر باشد نشان از ر ی. هر چه اهرم بدهشودیاستفاده م یاز اهرم بده یاعتبار
 کسیسنجش ر یبرا یمناسب اریرا بعنوان مع TD-TA( استفاده از 3144(. در مقابل احمد و همکاران )3114 جان،ی)دِمر

 در نظر گرفتند. یاعتبار

 

 CAP_TA (Liquidity Risk ) -ی نگینقد سکیر

 نیبه ا تواندیم ینگینقد سکیر نی. همچنشودیم فیتعرمشخص  یبازه زمان کیاحتمال عدم انجام تعهدات بانک در  
 یبه طور کل ای، و منتظره ریسود مورد انتظار و سود غ ،یو آت یفعل ینقد انیباشد که بانک قادر نخواهد بود جر یمعن

 یوام بانک کی تواندیرا که م ییانهایبانک ز هی(، سرما3149را برآورده سازد. با توجه به فاراگ و همکاران ) یمال تیوضع
 .کندیکند را جذب م دیرا تهد

 

 NI_TA (Operational Risk) -ی اتیعمل سکیر

 یدادهایرو ایها  ستمیشکست خورده، مردم و س ای یناکاف یداخل یندهایاز فرآ یاز دست دادن ناش سکیبعنوان ر 
 یبانک یها سکیر گریکامالً متفاوت از د یاتیعمل سکیدادن که ر حی( توض3142. امز و همکاران )شودیم فیتعر یخارج

 یریدرج شده است، اندازه گ یبانک یو حوادث خارج ستمیبانک، فرد، س ندیدر هر فرآ یاتیعمل سکیاست. از آنجا که ر
به  یاتیعمل یها نهیرا با استفاده از هز یاتیعمل سکی(، ر3142و همکاران ) الویروبرو ساخته است. د یا دشوارآن را ب

 یبانک یندهایفرآ از یناش یاتیعمل سکی(، ر3143گولپاند مگ دان ) ی. طبق گفته کنندیم فیتعر یاتیسبت درآمد عمل
. از آنجا که درآمد خالص شودیآن استفاده م یریاندازه گ یبرا هم یا شرفتهیساده، استاندارد و پ یو روشها شودیم فیتعر

 یریاندازه گ ی( براNI-TA) هاییاز درآمد خالص به کل دارا نجایدر ا جهیدر نت دهد،یرا نشان م ندیفرآ نیا تیفیبانک، ک
 .شودیم دهاستف یاتیعمل سکیر

 

 مستقل( ری)متغ یثبات مال
 یدیمؤسسات عامل کل یمال یثبات یاست که، ب نیوجود دارد ا یمال یثبات یاز بکه  یمهم ی(؛ مسئله 3142پّول ) امیلیو

 (.3144)البادری،  بانکها است یت گرفته از بحران مالانش
 است: ریبه قرار ز یسنجش ثبات مال یارهایرو مع نیبانکها هم تراز شوند. از ا یواقع سکیبا ر دیبا یا هیسرما یازهاین

 

 (CAP-ADQ) هیسرما تینسبت کفا
 هیشامل سرما یبانک هیکند. سرما یم یریباارزش را اندازه گ یها ییبانک و دارا هیسرما نیرابطه ب هیسرما تینسبت کفا

 یو بده یبیترک هیابزار سرما ،یبازنشستگ ری)شامل ذخا ثانویه هی( و سرماداریناپا ی)شامل صاحبان سهام و درآمد ها یهاول
 . می باشدوام و ذخائر ناشناخته(  یعموم ریمدت، ذخا اهکوت یها

برخوردار است چرا که، ارتباط  یادیز تیبانکها از اهم هیسرما تیکفا یابیکه، ارز کنندیم انی( ب3146و کونو والووا ) دالِکا
 .کندیم نیاست، تضم یثبات مال طیرا که از شرا هیو سرما یبانک سکیر انیم
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( 3144قرار دادند، از جمله احمد و همکاران ) یرا مورد بررس سکیر تیریو مد هیسرما تیاز محققان اثرات کفا یاریبس
با  یمعنادار و مثبت یرابطه  گریدارد و از طرف د یاعتبار سکیبا ر یو معنادار یمنف یرابطه  هیسرما تیکه کفا افتندیدر
 دارد. ینگینقد سکیو ر یاتیعمل سکیر

 سرمایه ثانویه بر ریسک دارایی ها اندازه گیری می شود. نسبت کفایت سرمایه از طریق جمع سرمایه اولیه و 

 

 (NPL-TL)ی مال نیتأم

از  یکی ینسبت پوشش ن،یدر بانکهاست. عالوه بر ا یمال نیشاخص تأم نیبه کل وام؛ بهتر NPLهمان  ای یپوشش نسبت
 بانکها است. ینگینقد سکیو ر یاعتبار سکیکاهش ر یبرا یکالن اقتصاد یابزارها نیبهتر

 امین مالی از طریق مجموعه وام های پرداخت نشده به کل وام ها محاسبه می شود. ت

 

 (DEP-CAR-RES)ی نسبت اهرم

 .ریذخا یبه اضافه  هیبر سرما میبه کل سپرده ها تقس حهیال نسبت
  ینسبت اهرم / سپرده = هی+ سرما ریذخا
 اشد.ب دیکمتر با ای% برابر 42مقدار  نیبانکها ا یثبات مال یبرا که

 

 (LTD) به کل سپرده ها ینسبت بده

)به  ابدی شیافزا یدر اوراق قرضه دولت یگذار هیو سرما یتا وام ده دهدیاجازه را م نیبه سپرده ا ینسبت بده شیافزا
 (.ینگینقد یمنظور آزادساز

 نسبت بدهی به کل سپردها از طریق وام های کل به سپرده های کل محاسبه می شود. 

 

 (LCR) ینگیدنسبت پوشش نق
 نسبت نقدینگی می باشد که از طریق تقسیم دارایی جاری بر سپرده کل محاسبه می شود. 

 

 (OI-TA) یینسبت استفاده از دارا
 سکیر ینسبت باالتر باشد درجه  نی. هرچه اشودیم یریاندازه گ هاییبر کل دارا یاتیدرآمد عمل مینسبت با تقس نیا

)احمد و  کندیم فایا یاتیو عمل ینگینقد سکیرا با ر یمثبت و قابل توجه ا یت رابطه نسب نی. اابدی یکاهش م یاتیعمل
 (.3144همکاران، 

 

  (یکنترل ری)متغ (SIZE)اندازه بانک 

  .شودیاستفاده م ی بانکهاییدارا یعیطب تمیبه روش لگار پایان دوره یها ییاز دارا ریمتغ نیا یریاندازه گ ی برا
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 تحقیق روش
از نظر روش و  نیخاص است. هم چن نهیزم کیدر  یتوسعه دانش کاربرد ،یاز نوع هدف، پژوهش کاربرد پژوهش نیا

است و اطالعات آن  استقرائی –یاسی. انجام پژوهش در چارچوب قباشد یم یهمبستگ –یفیاز نوع پژوهش توص تیماه
 .باشد یم یدادیاز نوع پس رو

بانک )ملت،  46. جامعه آماری پژوهش، تعداد ردیگ یرا در بر م 4934تا  4934ساله  4دوره  ق،یتحق یقلمرو زمان
 باشد. ( مییو د انهیانصار، خاورم ن،یکارآفر نا،یشهر، س ه،یسامان، سرما ن،یاقتصاد نو ان،یصادرات، تجارت، پاسارگاد، پارس

. باشد یبه آن م یسترسهر مطالعه و پژوهش وجود اطالعات مربوط و قابل اتکاء و سرعت و سهولت د اتیاز ضرور یکی
 یپژوهش، از روش کتابخانه ا ینظر یمبان نیو هم چن ها هیفرض ازیمورد ن یها داده یگرد آور یپژوهش برا نیدر ا

مورد  یها شرکت یمال یها همراه و گزارش یها ادداشتی ،یمال یها ابزار پژوهش، صورت نیاستفاده شده است. هم چن
 تینوع اطالعات در سا نیاست. ا دهیسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر گردموارد تو نیمطالعه بوده است که ا

و  شدهمحسوب  هیثانو یها ها از نوع داده گونه داده نیشده است و ا ویبورس اوراق بهادار تهران موجود بوده و آرش
استفاده  EVIEWS9رم افزار اکسل و  از ن ازیمورد ن یداده ا گاهیپا جادیا یاست. و برا ییاعتبار و روا یمشخصاً دارا
 شده است. 

 

 یافته های پژوهش

 آمار توصیفی 
شده را پردازش کرده و خالصه نمود، آمار  یآور اطالعات جمع توانی ها م آن لهیوس را که به ییها روش ،یطور کل به

( یپراکندگ یارهای)مع نهیو کم نهیشب ار،ی(، انحراف معیمرکز یارهای)مع انهیم ن،یانگیقسمت، م نی. در انامندی م یفیتوص
 آورده شده است. 4 مارهمورد استفاده محاسبه و در جدول ش یرهایمتغ

 

 متغیرهای مورد مطالعه های توصیفی شاخص (:1)جدول 

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین عالمت اختصاری متغیر عنوان متغییر

 TD-TA 1.841649 1.843139 4.643183 1.944198 1.349936 ریسک اعتباری

 CAP_TA 1.444644 1.816494 3.949444 1.393894 1.983443 ریسک نقدینگی

 NI_TA 1.446331 1.484836 4.429486 1.622639 1.488336 ریسک عملیاتی

 CAP-ADQ 42.88413 42.14623 96.43343 4.113494 4.334913 نسبت کفایت سرمایه

 NPL-TL 1.813923 1.442443 4.999138 1.399343 1.393426 تامین مالی

 DEP-CAR-RES 3.341323 3.492843 48.14333 -31.33944 41.41284 نسبت اهرمی

 LTD 81.49328 82.42666 39.33311 4.118293 33.82834 به کل سپرده ها ینسبت بده

 .LCR 4344434. 411323.2 36439363 4164.111 6683122 نسبت پوشش نقدینگی

 .OI-TA 4144844. 418414.2 43932334 4442.111 9139146 ستفاده از دارایینسبت ا

 SIZE 49.48414 49.38883 44.64699 41.33941 1.343469 اندازه بانک

 

 بررسی پایایی متغیرها
است که های پژوهش، پایایی متغیرها باید بررسی شود. پایایی متغیرهای پژوهش به این معنا پیش از تجزیه و تحلیل داده

های مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کواریانس متغیرها بین سال
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هایی نظیر لوین، لین و چو، شود. به این منظور، از آزمونوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیاین متغیرها در مدل، باعث به
 و چو نیل ن،یلومنظور انجام این تحلیل، از آزمون توان استفاده نمود. بهن دیکی فولر میآزمون ایم، پسران و شین و آزمو

 ارائه شده است. 3شود. نتیجه این آزمون در جدول شماره و دیکی فولر استفاده می
 آزمون مانایی(:2)جدول 

 آزمون دیکی فولر و چو نیل ن،یلو  

 معناداری tه آمار معناداری tآماره  نماد متغیرهای پژوهش

 TD-TA 4542124- 151111 25223622- 15111111 ریسک اعتباری

 CAP_TA 2564496- 151111 95292498- 151139 ریسک نقدینگی

 NI_TA 3544444- 151483 25121944- 151114 ریسک عملیاتی

 CAP-ADQ 9345664- 151111 65633432- 151116 نسبت کفایت سرمایه

 NPL-TL 1546368- 151134 95924622- 151429 تامین مالی

 DEP-CAR-RES 2566241- 151111 45341483- 151111 نسبت اهرمی

 LTD 3885482- 151111 25463148- 151111 به کل سپرده ها ینسبت بده

 LCR 8542449- 151111 95929243- 151424 نسبت پوشش نقدینگی

 OI-TA 2531138- 151111 95921212- 151141 نسبت استفاده از دارایی

 SIZE 8593311- 151111 95143424- 151948 اندازه بانک

درصد است و بنابراین، همگی  12/1، مقدار سطح معناداری متغیرهای پژوهش کمتر از 3با توجه به جدول شماره 
 متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی در سطح پایا هستند. 

 

 اول: هیآزمون مدل فرض

 رات ثابت:برازش مدل با اث
 برازش مدل تحقیق فرضیه اول (:3) جدول

                                                                   
          

 یاعتبار سکیرمتغیر وابسته : 

 سطح معنادار tآماره  خطای استاندارد ضرایب شاخص متغیر

 CAP-ADQ 15111244- 15119336 15463343- 154449 نسبت کفایت سرمایه

 NPL-TL 15128994 15492431 15633242 154864 تامین مالی

 DEP-CAR-RES 15114699 15113493 15481116 152129 نسبت اهرمی
 LTD 2549- 15114163 15122248- 153224 به کل سپرده ها ینسبت بده

 LCR 9544- 4513 15464441- 152398 نسبت پوشش نقدینگی

 OI-TA 4548- 8583 35611364- 151439 نسبت استفاده از دارایی

 SIZE 15134384- 15191883 15429843- 159342 اندازه بانک

 15226112 ضریب تعیین F 95343444آماره 

ضریب تعیین تعدیل 
 شده

15643643 

 -مقدار دوربین F 15111148احتمال آماره 
 واتسون

35981333 
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است. این  15111148برابر با   Fداری شده، مدل با اثرات ثابت برآورد شده  است مقداراحتمال معنی در جدول ارائه
درصد  32شود یعنی در سطح اطمینان  درصد رد می   32است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  12/1مقدارکمتر از 

 .مدل معنی داری وجود دارد
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل بیان  22ی در حدود یعن 15226112میزان ضریب تعیین برابر با 

ها  حاکی از عدم خودهمبستگی باقیمانده 3است. مقادیر نزدیک به  35981333شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  می
 ها وجود ندارد(.  ندهدهد )بنابراین خودهمبستگی بین باقیما که یکی دیگر از فروض رگرسیون است را نشان می

 

با توجه به سطح معناداری بدست  یاعتبار سکیربا  هیسرما تینسبت کفامتغیر رابطه بین  پاسخ به فرضیه پژوهش:

  ( تایید نشد. 154449آمده )

 

 :دوم هیآزمون مدل فرض

 برازش مدل با اثرات ثابت:
 برازش مدل تحقیق فرضیه دوم (:0) جدول

                                                                    
          

 نقدینگی سکیرمتغیر وابسته : 

 سطح معنادار tآماره  خطای استاندارد ضرایب شاخص متغیر

 CAP-ADQ 15112642 15112643 45116344 159434 نسبت کفایت سرمایه

 NPL-TL 15636864- 15444423 35363134- 151341 تامین مالی

 DEP-CAR-RES 15114434- 15113388 35334419- 151329 نسبت اهرمی

 به کل ینسبت بده
 سپرده ها

LTD 15112842- 15114641 95343841- 151113 

 LCR 4564- 4598 45864431- 151428 نسبت پوشش نقدینگی

 OI-TA 3541- 4514 15493464- 156164 نسبت استفاده از دارایی

 SIZE 15422441- 15163493 95498411- 151114 اندازه بانک

 15838343 ضریب تعیین F 45933466آماره 

ضریب تعیین تعدیل 
 شده

15461444 

 45481892 واتسون -مقدار دوربین F 15111111احتمال آماره 

است. این  15111111برابر با   Fداری در جدول ارائه شده، مدل با اثرات ثابت برآورد شده  است مقداراحتمال معنی
درصد  32شود یعنی در سطح اطمینان  درصد رد می   32است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  12/1مقدارکمتر از 

 .مدل معنی داری وجود دارد
یان درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل ب 83یعنی در حدود  15838343میزان ضریب تعیین برابر با 

ها  حاکی از عدم خودهمبستگی باقیمانده 3است. مقادیر نزدیک به  45481892شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  می
 ها وجود ندارد(.  دهد )بنابراین خودهمبستگی بین باقیمانده که یکی دیگر از فروض رگرسیون است را نشان می
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به سطح معناداری  ی با توجهنگینقد سکیربا  هیسرما تیکفا نسبتمتغیر رابطه بین  پاسخ به فرضیه پژوهش:

  ( تایید نشد. 159434بدست آمده )

 

 :سوم هیآزمون مدل فرض

 برازش مدل با اثرات ثابت:
 برازش مدل تحقیق فرضیه سوم (:5) جدول

                                                                   
          

 عملیاتی سکیرمتغیر وابسته : 

 سطح معنادار tآماره  خطای استاندارد ضرایب شاخص متغیر

 CAP-ADQ 15111841 15119469 15346362 154941 نسبت کفایت سرمایه

 NPL-TL 15136444- 15432324 15868889- 156286 تامین مالی

 DEP-CAR-RES 15114616 15114344 15818189 156434 نسبت اهرمی

به کل سپرده  ینسبت بده
 ها

LTD 15111968- 15111386 15924484- 158333 

 LCR 4586- 2524 15944619- 158242 نسبت پوشش نقدینگی

 OI-TA 6582 8539 15428143 152494 نسبت استفاده از دارایی

 SIZE 15169933 15134284 45244264 154966 اندازه بانک

 15669321 ضریب تعیین F 35218492آماره 

ضریب تعیین تعدیل 
 شده

15344216 

 -مقدار دوربین F 15113324احتمال آماره 
 واتسون

45443144 

است. این  15113324برابر با   F داری در جدول ارائه شده، مدل با اثرات ثابت برآورد شده  است مقداراحتمال معنی
درصد  32شود یعنی در سطح اطمینان  درصد رد می   32سطح اطمینان  است بنابراین فرض صفر در 12/1مقدارکمتر از 

 .مدل معنی داری وجود دارد
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل بیان  66یعنی در حدود  15669321میزان ضریب تعیین برابر با 

ها  حاکی از عدم خودهمبستگی باقیمانده 3زدیک به است. مقادیر ن 45443144شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  می
 ها وجود ندارد(.  دهد )بنابراین خودهمبستگی بین باقیمانده که یکی دیگر از فروض رگرسیون است را نشان می

 

معناداری بدست  ی با توجه به سطحاعتبار سکیربا  هیسرما تینسبت کفامتغیر رابطه بین  پاسخ به فرضیه پژوهش:

 ( تایید نشد.  154941آمده )

 

 بحث، نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
 یکسب و کار، مثل جهان طیسروکار دارند. تحوالت عمده در مح سکیسازمانها با ر یدر تمام رانیمد ،یکنون طیدر شرا

است .  دهیدر سازمانها گرد تیریرقابت و دشواری مد شیدر فناوری، باعث افزا راتییشدن کسب و کار و سرعت باالی تغ
مبهم و بغرنج  هاییو وابستگ یبرخورد با روابط درون ییتوانا ستیبا یو کارکنان م تیریکسب و کار امروز، مد طیدر مح
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 ازمندیای سازمانها ن دهیچیپ طهاییمح نیو افراد را دارا باشند. در چن ندهایفرا تها،یفعال ف،یفناوری، داده ها، وظا انیم
 سکیر تیری. مدکنند کیمهمشان لحاظ و تفک هاییریگ میرا در زمان تصم یذات ایهیدگیچیپ نیهستند که ا یرانیمد

دهد. به  یم لیرا تشک رییگ میتصم ندیفرا نیاز ا یمعتبر قرار دارد، بخش مهم یاصول مفهوم کیمؤثر که بر مبنای 
مطرح شده  دییجد کردهاییاز رو یکیو سازمان، بعنوان  تیریامروز مد اییدر دن سکیر تیریو مد ییشناسا گر،ید ریتعب

 .ردیگ یسازمانها مورد استفاده قرار م یو ارتقای اثربخش تیکه برای تقو
به دنبال  شهیهم یمال یدارد. موسسات و نهادها یتجار یدر بطن واحدها شهیاست که ر یاز مباحث یکی تیفعال ثبات
ها و  (. چارچوب نهادینه فعالیت3149، اران)هو و همک باشند یخصوصا ثبات در کسب درآمد م ،یبه ثبات مال یابیدست

باشد که به طور  می یمال یها تیفعال یو بهساز یریپذ بتهمان رقا ،یمال یفرایندهای سازمانی موسسات و نهادها
(. در 3112، و همکاران کیباشد )ب نهادها در ارتباط می نیهای سودآور ا غیر مستقیم با فعالیت "مستقیم و گاها
شده  ینیب شیاتی نظیر بانکها، صنعت حمل ونقل، خدمات درمانی ، بیمه ، هتل ها و.... ساختار مناسب و پسازمانهای خدم

در  یها و موسسات مال بانک تیاز مالک ی(. بخش3112، و حسن یاز حساسیت بیشتری برخوردار است )چو یسودآور
، )گوپتا و همکاران باشد ی( میگذار هیماسر یها ها )خصوصا شرکت شرکت ،یدولت یها دست سهامداران عمده، سازمان

 رییمالکان عمده قرار گرفته و منجر به تغ یها استیس ریتاث تحتها  بانک یمال یها استیممکن است س نی(. بنابرا3144
 .(3144، و همکاران ونیگردد )ج هیثبات رو

 یدر بانک ها سکیر تیرینک و مدبا یثبات مال نیپژوهش ما بررسی رابطه ب یبا توجه به مطالب مطرح شده هدف اصل
 یرگذاریو تاث یمال یموسسات و نهادها یثبات مال یبررس تیباشد. اهم یشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ
 .(3116، )بارث و همکاران باشد یموسسات م نیا یمالکان نهاد یها زهینشات گرفته از انگ رهایمتغ ریدر سا رهایمتغ نیا
 :دیگرد نیتدو ریبه صورت ز قیحقت یها هیفرض و

 .وجود دارد یرابطه معنادار  یاعتبار سکیبانک ها و ر یثبات مال نیب :اول فرضیه

 .وجود دارد یرابطه معنادار ینگینقد سکیبانک ها و ر یثبات مال  نیب :دوم فرضیه

 .وجود دارد یرابطه معنادار یاتیعمل سکیبانک ها ر یثبات مال نیب :سوم فرضیه

جهت  ییرهایمتغ نییکردن و تع یاتیعمل یبرا ها، هیفرض نیشروع گشت. پس از تدو قیفوق کار تحق هیرائه سه فرضا با
 ها هیآزمون فرض یبرا ییرهایمتغ ،یانجام شده قبل قاتیو تحق یحسابدار ینظر یها، با بهره گرفتن از مبان آزمون آن

 .دیها استنتاج گرد و مدل میتنظ ها هیفرض یابیارز یبرا ییها در قالب مدل رهایمتغ نی. ادیمشخص گرد
با  ره،یچند متغ ونیو روش رگرس افتیادامه  قیتحق یاجرا یبرا یروش یجو جست یتالش برا رها،یمتغ نییاز تع پس

مناسب،  یمشخص شد، با استفاده از ابزارها قیروش تحق که نیمربوطه، بکار گرفته شد. پس از ا یها توجه به مدل
 .دیآزمون گرد ها هیفرض تیو در نها لیو تحل هیو تجز یبند دسته ،یآور جمع هیآزمون فرض یبرا ازیرد نمو یها داده

 

 قیاول تحق هیآزمون فرض جینتا

 یحاصل از آزمون، حاک جهیمورد آزمون قرار گرفت. نت یاعتبار سکیبانک ها و ر یثبات مال نیرابطه ب :قیتحق هیفرض

 ن.شود ینم رفتهیپذ قیتحق هیفرض جهینشده و در نت دییتا یاعتبار سکیبا ر یبات مالث یرهایاز آن است که رابطه متغ
( 4934) انیو رستم یدیجمش قیتحق جی( همسو  و با نتا3144) یالبادر قیتحق جیبا نتا قیتحق نیبدست آمده در ا جیتا

نشان  قیپرداخت. نتایج تحق سکیر تیریبانک و مد یثبات مال یخود به بررس قی( در تحق3144) یالبادر .باشد یم ریمغا
 سکیبا ر ینسبت اهرم نیب نیاست. همچن یدهنده تاثیر منفی و معنی دار نسبت کفایت سرمایه به ریسک اعتبار

 یرهایمتغ نینشان دهنده عدم وجود رابطه ب  قیتحق یها یها افتهی ریسا .وجود دارد یرابطه مثبت و معنادار یاعتبار
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نشان دهنده رابطه مثبت و  جینتا ت،یاست. در نها ینگینقد سکیبه سپرده ها و اندازه بانک با رنسبت وام  ،ینسبت اهرم
و نشان دهنده عدم  یاتیعمل سکیبه ر ییو نسبت استفاده از  دارا ینسبت اهرم ه،یسرما تیکفا یرهایمتغ نیمعنادار ب
در  سکیر تیری( مد4934) انیو رستم یدیجمش .است یاتیعمل سکیبه کل سپرده ها  با ر ینسبت بده نیرابطه ب

 یاربانکد صنعتدر  یسکو ر ییراکا طتباار سیربر مقاله ینا یرمحو فهدقرار دادند.  یرا مورد بررس یصنعت بانکدار
 تاثیر شناسایی سپسو  بهینه لمد بنتخاا ،بانکها یبند تبهو ر ییراکا یابیارز رمنظو به هشوپژ ین. در استا انیرا
 متریکیراناپاو  یدقتصاا یمبنا با متریکیراپا دیکراز دو رو ،بانکی منظا ییراکا بر نقدینگیو  عملیاتی ،یرعتباا ییسکهار
 لسا طی هشوپژ یرماآ جامعه انعنو به بانک 42 ستارا ین. در استا هشد دهستفاا یاضیر یزسا بهینه یمبنا بر
 نمیا دارمعنا تباطیار که ستآن ا بیانگر مقاله یها یافته همچنین. ستا گرفته ارقر مطالعه ردمو 4932 – 4934یها
 .دارد دجوو انیرا بانکی منظادر  ییراکاو  نقدینگی ،عملیاتی ،یرعتباا یسکر

 

 قیدوم تحق هیآزمون فرض جینتا

حاصل از آزمون،  جهیمورد آزمون قرار گرفت. نت ینگینقد سکیبانک ها و ر یثبات مال  نیرابطه ب :قیتحق هیفرض

 یم رفتهیپذ قیتحق هیفرض جهیشده و در نت دییتا یاعتبار سکیبا ر یثبات مال یرهایست که رابطه متغاز آن ا یحاک
 .باشد ی( همسو م4938و همکاران ) ی( و صمد3144) یالبادر قیتحق جیبا نتا قیتحق نیبدست آمده در ا جینتا. شود
نشان دهنده تاثیر  قیپرداخت. نتایج تحق سکیر تیریبانک و مد یثبات مال یخود به بررس قی( در تحق3144) یالبادر

رابطه  یاعتبار سکیبا ر ینسبت اهرم نیب نیاست. همچن یمنفی و معنی دار نسبت کفایت سرمایه به ریسک اعتبار
 ،ینسبت اهرم یرهایمتغ نینشان دهنده عدم وجود رابطه ب  قیتحق یها یها افتهی ریسا .وجود دارد یمثبت و معنادار
 نینشان دهنده رابطه مثبت و معنادار ب جینتا ت،یاست. در نها ینگینقد سکیپرده ها و اندازه بانک با رنسبت وام به س

 نیو نشان دهنده عدم رابطه ب یاتیعمل سکیبه ر ییو نسبت استفاده از  دارا ینسبت اهرم ه،یسرما تیکفا یرهایمتغ
و  ینگینقد سکیر ریتأث ی( به بررس4938ران )و همکا یصمد .است یاتیعمل سکیبه کل سپرده ها  با ر ینسبت بده

نشان دهنده  یبررس جیچندك پرداختند. نتا ونیرگرس افتیره ران؛یا یدر صنعت بانکدار یمال یداریبر پا یاعتبار سکیر
در  شیاکه با افز یاست به طور یمورد بررس یها در اکثر دهک یمال یداریبر پا سکیدو ر نیا دار یو معن یمنف ریتأث
 عیتوز یباال یها که در دهک ییها بانک گرید انی. به بابدی یکاهش م یداریبر پا سکیدو ر نیا ریتأث یمال یاردیپا
 .دارند ینگیو نقد یاعتبار یها سکیاز ر یکمتر یریرپذیقرار دارند تأث یداریپا

 

 قیسوم تحق هیآزمون فرض جینتا

 یحاصل از آزمون، حاک جهیمورد آزمون قرار گرفت. نت یاتیعمل سکیبانک ها ر یثبات مال نیرابطه ب :قیتحق هیفرض

. شود ینم رفتهیپذ قیتحق هیفرض جهینشده و در نت دییتا یاعتبار سکیبا ر یثبات مال یرهایاز آن است که رابطه متغ
( 4934تاش ) یکیو شه مایخوش س جی( همسو  و با نتا3144) یالبادر قیتحق جیبا نتا قیتحق نیبدست آمده در ا جینتا
نشان  قیپرداخت. نتایج تحق سکیر تیریبانک و مد یثبات مال یخود به بررس قی( در تحق3144) یالبادر .باشد یم ریمغا

 سکیبا ر ینسبت اهرم نیب نیاست. همچن یدهنده تاثیر منفی و معنی دار نسبت کفایت سرمایه به ریسک اعتبار
 یرهایمتغ نینشان دهنده عدم وجود رابطه ب  قیتحق یها یها افتهی ریسا .وجود دارد یرابطه مثبت و معنادار یاعتبار

نشان دهنده رابطه مثبت و  جینتا ت،یاست. در نها ینگینقد سکینسبت وام به سپرده ها و اندازه بانک با ر ،ینسبت اهرم
ن دهنده عدم و نشا یاتیعمل سکیبه ر ییو نسبت استفاده از  دارا ینسبت اهرم ه،یسرما تیکفا یرهایمتغ نیمعنادار ب
تاثیر  ی( به بررس4934تاش ) یکیو شه مایس خوش .است یاتیعمل سکیبه کل سپرده ها  با ر ینسبت بده نیرابطه ب
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 یمقاله بیانگر آن است که ارتباط یایران پرداختند. یافته ها ینظام بانک یبر کارای یو نقدینگ یعملیات ،یاعتبار یریسکها
 . ایران وجود دارد یدر نظام بانک یو کارای ینقدینگ ،یاتعملی ،یمعنادار میان ریسک اعتبار

 

 محدودیتهای پژوهش
است هر قدر  یهی. بدشود یها آزمون م با استفاده از آن قیتحق یها هیاست که فرض یاطالعات قیهر تحق هیاساس و پا

انجام شده  قیل اتکاتر است و تحققاب زین قیحاصل از تحق حینتا رد،یمحقق قرار گ اریدر اخت یتر و کامل تر قیاطالعات دق
 .خواهد داشت یشتریاعتبار ب

شرکت بورس  تیسا یگزارش شده از سو یاطالعات آمار نیها ب اختالف یوجود برخ ق،یتحق یها تیاز محدود یکی -4
 .دبورس اتکا ش تیسا یمورد به اطالعات ارائه شده از سو نیاست که در ا یاطالعات یها و اطالعات مندرج در بانک

 یها سال یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ یها شامل بانک قیتحق نیشده درا یآور اطالعات جمع -3
از  قیتحق جهیآزمون و به طبع آن نت جیاطالعات و تعداد مشاهدات نتا شیکه با افزا ییجا از آن باشد، یم 4934 یال 4934

 .حاصل گردد یمتفاوت جینتا یدوره زمان شیزاا افممکن است ب گردد، یبرخوردار م یاعتبار باالتر
بخصوص  یضعف منابع اطالعات لیبه دل کنیو دقت فراوان صورت گرفته ل یاطالعات سع یآور که در جمع با آن -9

 ها از نمونه آزمون کنار گذاشته شدند. ها، چند مورد از بانک بانک یدرمورد ثبات مال

 

 پژوهش جیبر نتا یمبتن ییشنهادهایپ
 یو ثبات مال ینظام بانک ییکارا شیافزا یدر راستا سکیر تیریاول، توجه به مد هیحاصل از فرض جیبا توجه به نتا -4

بانک  یرا در بلندمدت برا ریز یتواند چالش ها یم یاعتبار سکیر تیریعدم توجه به مد رایدهد ز یبانک ها را نشان م
 :کند جادیا

 سکیپر ر یها تیبه فعال التیتسه یدر زمان اعطا ژهیوالزم به  هیسرما تیعدم توجه به کفا. 

 بانک یها ییدارا تیفیاز ک حیصح یابیعدم امکان ارز. 

 سکیمناسب ر تیریمد یدارا یعدم امکان رقابت با بانک ها. 
 یبانک ها و موسسات مال یمال تیبر موقع ینگینقد سکیعامل ر ریدوم پژوهش تاث هیحاصل از فرض جیبا توجه به نتا -3

 سکیقرار دهد. وجود ر ریرا تحت تاث یمال یها میتواند به صورت بالقوه تصم یم لیدل نیاست و به هم ریانکارناپذ
 : باشد تهداش ریبه شرح ز یتواند تبعات یدر بانک ها م ینگینقد

 التیهمجبور به اخذ تس ازیمورد ن ینگیکه بانک ها به منظور پوشش نقد یبه طور ،یبه بانک مرکز یبده شیافزا 
 . شوند یم یاز بانک مرکز

 ییآن اقدام به فروش دارا نیتام یشود، برا یمواجه م ینگیکه بانک با مشکل نقد یکاهش ارزش سهام بانک، زمان 
ها، ارزش سهام بانک هم کاهش  ییبا کاهش ارزش دارا نیکند، بنابرا یکمتر از ارزش بازار م یمتیخود به ق یها
 . ابدی یم

چرا که  ردیمورد توجه بانک ها قرار گ دیبا یاتیعمل سکیسوم پژوهش توجه به ر هیحاصل از فرض جیابا توجه به نت -9
زیان های برگرفته از ریسکهای عملیاتی که سازمانهای مختلف از جمله بانکها به علت رشد استفاده از فن آوری و 

به طور عمده ناشی از سرقت داخلی، سرقت  درگیر هستند، آنافزایش ارتباطات میان مشتریان و بازارهای سرمایه با 
خارجی، فرایند سازمان در امور مربوطه به استخدام کارکنان و ایمنی محیط کاری، فرایندهای مرتبط با مشتریان، 

 محصوالت و کسب و کار، آسیب به داراییهای فیزیکی و ... هستند.
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 ندهیآ یها پژوهش یبرا ییشنهادیپ
 سکیر تیریها و مد بانک یثبات مال نیکمک به روشن شدن رابطه ب زیو ن قیتحق جیاز نتا ترشیمنظور استفاده هرچه ب به

 :نمود یشتریتوجه ب ریز یبه موضوع ها توان یم ندهیدر آ
 تیریها و مد بانک ینفت و نرخ ارز بر رابطه ثبات مال یمانند: تورم، بها ،یکالن اقتصاد یرهایمتغ ریتاث یبررس -4
  .سکیر
کنترل نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام، کنترل  ها، ییکنترل نوسانات بازده دارا قیبانک ها از طر یثبات مال ریتاث -3

 .ها بانک یبر ارزش ذات یخارج تینسبت نوسانات مالک ه،ینسبت سرما
 .ها بر بازده مورد انتظار سهام بانک یثبات مال یرهایمتغ ریتاث -9
 .ها بانک یر رتبه اعتبارب یثبات مال یرگذاریتاث یبررس -6
 .ها بانک کیستماتیس سکیبر ر یبانک یثبات مال یرهایمتغ ریتاث یبررس -2
 .ها سود بانک راتییبانکها بر تغ یثبات مال یرگذاریتاث -4
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