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 چکیده
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 مقدمه -4

 برعهده را در اقتصاد یمهم یفوظا ی،مال ینهادها ینترمهم عنوان یکی ازها بهبانک

 صیتخص ی،پرداخت یاناتجر یلو تسه یگرها، واسطهسپرده یزدارند که شامل تجه

 یکه دارا حال گذاردر یو اقتصادها یافتهکمتر توسعه یکشورها. در تاعتبارات اس

به  هستند که قادر نهادهایی ها عموما تنهابانک یستند،ن یافتهتوسعه  یمال یبازارها

 کیسبه کاهش ر یاعتبار ی گوناگونهاروشارائه با  توانندیبوده و م یمال یگرواسطه

وجه مورد تیشه هم ینظام بانک ییاراو ک رو سالمت ینکمک کنند. از ا یگذارهیسرما

ناسالم  موثر باشند، توانندیکارا و سالم م یهاکبانکه  یبه همان نسبت یراز ت،بوده اس

. در شود یو اقتصاد یمال یهابحران یجادباعث ا تواندیز میو عملکرد بد آنها ن بودن

ر وجوه بودن دطه چراکه عالوه بر واس کنند،یم یفاا یها نقش مهمبانک یزکشور ما ن

 یهاامهبرن یمال یندر تام ینقش اساسرمایه بازار سبه دلیل توسعه ناکافی  بازار پول

   (.6310 صالحی و بذرگر،) دارند ورکش یمدت و بلندمدت اقتصاد نیام

 مورد هاشرکت یتو مالک یشرکت یتموضوع حاکم اخیر هایسال یط یراندر ا

 یکدر  یو موسسات مال هابانک ینهبه عملکردتوجه قرار گرفته است. از آنجا که 

 یطیراش بررسیآن کشور گردد، لذا  یاقتصاد یتمنجر به بهبود وضع تواندیکشور م

رسد یبه نظر م یگردد ضرور یموسسات مال ها وبانککه موجب بهبود عملکرد 

گذاری و های سرمایهبا عالیق، اهداف، افقی مؤسسات و افراد را هرشرکتسهامداران 

هایی که در اداره امور توجه به پیچیدگیدهند. بایل میمختلف تشک هایتوانایی

ها رود در اداره امور بانکانتظار نمی سهامداران ها وجود دارد، ازها و بانکشرکت

 عمومیدر مجامع فقط هانفوذ سهامداران در بانک .مسئولیتی به عهده گیرند

اعضای  های مالی، انتخابتصویب صورت: پذیر است و در مواردی از جملهامکان

مدیره و بازرس قانونی، اصالح اساسنامه شرکت، تصویب معامالت فوق العاده هیئت 

  (. 6311باشد )رضایی، متمرکز می

از سهامداران این امکان را بعضی  به ایاز ساختارهای سرمایهطرفی برخی از

رسی دست دارنددهد که به میزان کنترلی نامتناسب با مالکیتی که در شرکت می

 اشخاصگذاری است. ها سپردهداشته باشند. مورد مهم دیگر در ارتباط با بانک

 یگذارسپرده عنوان تحت مـالی مؤسساتها و بانکمبادرت به انعقاد قراردادهایی با 

ان در نظام حقوقی ما روشن  ماهیت هـاقرارداد گونـهاین  رواج رغمعلی. نمایندیم

داری بدون ربا نیز کمکی در این باره ننموده است. عدم بـانکو حتی قانون نیست 
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غیر  های مختلف تولیدی و وجود سرمایه های راکد وگردش نقدینگی، در بخش

ا هگذاری و هدایت موثر این منابع توسط بانکفعال، اهمیت سپرده و فرایند سپرده

سازد )فرامرزی، سوی تولید و استفاده بهینه از منابع مالی را خاطر نشان می را به

6311.) 

های اخیر، توجه های نقدی در سالاین است که سود و جریان مهم دیگرمسأله 

گران به خود جلب کرده است. زیادی را از جانب سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل

مندند، چون موقعیت و پاداش د جذاب عالقهها به نگهداری از رشد سومدیران شرکت

ز گران نیها به سود گزارش شده در صورت های مالی شرکت وابسته است. تحلیلان

گذاران جهت اتخاذ تصمیمات به فراهم کردن اطالعات مفید و قابل اتکا برای سرمایه

مستثنی ها همیشه به دالیلی از این امور گذاری هستند  اما بانکسوداور سرمایه

زم ها  نیز المالی و بانک شدند بنابراین اولویت دادن به این نتایج در  موسساتمی

-های مالی متفاوتند به این دالیل: عمده داراییها از اغلب شرکترسد. بانکبنظر می

ها این ها، بانکها، ادعاهای مالی بلندمدت هستند مثل وام به و شرکتهای بانک

ند کنمدت تامین میوش بدهی و سرمایه خود در شکل سپرده کوتاهها را با فردارایی

  (. 6310)پورهاشم فخار، 

 ها گرایشهای غیرمالی در این است که بانکها با شرکتتفاوت اصلی بانک  

های دارند اهرم مالی باالیی داشته باشند. دلیل دوم اینکه، از آنجایی که هزینه

ها وجود دارد، صنعت بانکداری بسیارمقرراتی و کاجتماعی باالیی در ورشکستگی بان

توانند توانایی بانک را در بدست اوردن تحت نظارت است. این ابزارهای مقرراتی می

ها می تواند متفاوت از بازده بازه تحت تاثیر قرار دهد. به این دالیل بازده سهام بانک

 ریسک مساله به توجه های غیرمالی رفتار کند. مورد دیگر این است که عدمشرکت

 پیشامدی به منجر تواندمی خود که داشت همراه خواهد به را ریسک بانکداری، در

 های فعالیت در ریسکها، همین دلیل شود. به بزرگ بانک یک دهی زیان و عظیم

 به توجه دنیا، نهادهای معتبر در ویژه به ورشکستگی بزرگ، احتمال و اقتصادی

است )اکبر بابایی،  گرفته قرار نهادهای اقتصادی این امور راس در ریسک مقوله

6312 .)  

اثرات  هابانک یورشکستگمسأله ورشکستگی هم مورد مهم دیگری است. 

و کل  یافته یتسرا یزن هابانک یرداشته و اثرات آن بر سا یبر شبکه بانک یمخرب

 یستگورشک هایشاخص یناز مشهودتر دهد. یکییقرار م یراقتصاد را تحت تأث
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 یشگیهمهای است. یکی از دغدغه یهسرما یتکفاو مقررات  یتعدم رعا ها،بانک

مواجهه با  یبرا یکاف سرمایهاز  هابانک برخورداری ی،پولناظر بر نظام  ینهادها

 ینگران ینااست.  ای شانحرفهمشکالت و استفاده از آن در رفع  یاقتصاد نوسانات

 زمال یاقتصادنظام  سالمتحفظ  یبرابلکه  گذارانسپرده از یتحما یبرانه تنها 

 التیاز پرداخت تسه ی ناشیاحتمال یهایانز پوشش یبرا بانک یهسرما کفایت است.

. است یتاهم با بسیار هاخط ترازنامه بانک یرز هاییتو تعهدات مربوط به فعال

   (.6311رضایی، ) دیآیاقتصاد به شمار م یهاتیفعال نیترتیاز با اهم یکی یبانکدار

توانند مبادالت یها، مها و پرداختافتیدر تیو هدا یها با سازماندهبانک

اقتصاد شوند،  ییشکوفا و موجب گسترش بازارها و رشد و لیرا تسه یبازرگان

 ،یتجار و یدیتول یهاآنها به سمت بنگاه تیپس اندازها و هدا زیبا تجه نیهمچن

ی ادر راست ،یبازار پول یبه عنوان فعاالن اصل هابانک .دهندرا ارائه  یخدمات ارزشمند

جوه از و تیو هدا یبا قبض و بسط اعتبارات بانک ،یبانک مرکز یاقتصاد ماتیتصم

 یبازارها در گذارند.یاثر م یکالن اقتصاد یرهایمتغ بر عملکرد گر،ید به بخش یبخش

گذاران  هیپس اندازکنندگان و سرما نیب یارتباط کانال کیبه عنوان  هابانک، یپول

 (.  6311 ،)رضایی کنندیم عمل ه،یو کارا از عامل سرما نهیاستفاده به یبر مبنا

 تحقیق حاضر شکاف موجود در پژوهش راجع به ریسک ورشکستگی در 

کند و انتظار می رود اطالعات مفیدی برای سیاستگذاران های اسالمی را پر میبانک

می درراستای توسعه صنعت بانکداری اسالمی درست را ارائه دهد. های اسالو بانک

ازی ها و متنوع سبه عالوه، ارتباط شناسایی شده بین تمرکز مالکیت، ساختار سپرده

 درآمد، راهی جدید برای تجزیه و تحلیل تاثیر این موارد بر ریسک ورشکستگی 

 ساختار ،یتاختار مالکسباشد. در این تحقیق هدف ما بررسی های اسالمی میبانک

وراق شده در بورس ا یرفتهپذ یهابانکی در ورشکستگ یسکسپرده، ساختار سود و ر

تازگی وارد بورس شده و ها بهکه در ایران بانکاست که به دلیل این بهادار تهران

باره صورت نگرفته است که این بیانگر اهمیت تحقیق اخیر مطالعات زیادی در این

 است.

 و پیشینه تحقیق موضوع ادبیات -2

 شود. در این بخش به مرور ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می
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 ادبیات موضوع -2-4

در این بخش به مرور ادبیات موضوع در سه بخش ساختار سود با ریسک ورشکستگی، 

 تاثیر ساختار سپرده بر ساختار سود و ریسک ورشکستگی و در نهایت، تاثیر ساختار

 شود.مالکیت بر ساختار سود و ریسک ورشکستگی پرداخته می

 الف( رابطه ساختار سود با ریسک ورشکستگی

های گذاری دارای سود مشاع یا مشارکت در سود، مدیران بانکهای سرمایهحساب

پذیری بیشتر و کار با سرمایه کمتر کردند. بنابراین، با اسالمی را تشویق به ریسک

گذاری دارای سود مشاع یا مشارکت اطالعاتی باال، افزایش حساب سرمایهعدم تقارن 

های اسالمی، احتماالً اهرم مالی را تقویت و مدیران را های بانکدر سود در بدهی

 نماید. در عوض، این مسئلهتر میگذاری ریسکیتشویق به فرض تصمیمات سرمایه

(. به 2462، 6هد )آالم و تانگدهای اسالمی را افزایش میریسک ورشکستگی بانک

گذاری دارای سود مشاع یا مشارکت در سود های حساب سرمایهعالوه، مکانیسم

ه گری هیچ گونهای اسالمی در طول پروسه مداخله و میانجیکنند که بانکفرض می

ریسکی نپذیرفته و اینکه دارندگان حساب سرمایه گذاری دارای سود مشاع یا 

 کنند. حتمال عدم بازپرداخت و ناتوانی کامالً حمایت میاز ا مشارکت در سود

های اسالمی وجوه جمع آوری شده از دارندگان حساب سرمایه گذاری بانک

سود،  کند. طبق قاعده ساختاررا مدیریت می دارای سود مشاع یا مشارکت در سود

 نرخگذاری دارای سود مشاع یا مشارکت در سود، از طریق مکانیسم حساب سرمایه

المی( اسهای غیرپیش بینی شده بازده سرمایه گذاری )معادل نرخ پایه بهره در بانک

 (. 2461، 2کند )گراساجای خود را با نرخ واقعی تعویض می

رغم مشارکت مستقیم دارندگان حساب سرمایه گذاری دارای در حقیقت، علی

مدت، هیچ بلندمدت و های مالی میانسود مشاع یا مشارکت در سود در دارایی

تضمین یا حق رای اعطاء شده به سهامداران و دارندگان حساب جاری از آنها در برابر 

 کند. به عبارت دیگر، طبق قرارداد حساب های اخالقی محافظت نمیریسک

                                                           
6 Alam and Tang 
2 Grassa 
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( )حاکم بر رابطه بین PSIA) 3گذاری دارای سود مشاع یا مشارکت در سودسرمایه

 شوند. (، سودها بین آنها به اشتراک گذاشته میPSIAهای اسالمی و دارندگان بانک

کنند به جز در مواردی ها کامالً حمایت میاز زیان PSIAهمچنین، دارندگان 

که ناشی از سوء رفتار یا قصور و سهل انگاری بانک باشد. همچنین برخی مطالعات 

پذیری سکری پیشنهاد کردند که افشا و شفافیت بیشتر، نظم بازار را تقویت نموده و

 تواندپذیری هم میدهد. مطالعات بیشتر نشان داد که ریسکها را کاهش میبانک

 (. 2466، 0ها و شرایط اقتصادی باشد )مسعودمتاثر از خصوصیات بانک

های اسالمی بر ( اثر متنوع سازی سودهای بانک2467و همکاران ) 1باربوزا

های اسالمی، نشان داد که در مورد بانکها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و ریسک

ای هبین اتکای بیشتر بر سهم سود محصوالت و مشارکت در سود و زیان، با ریسک

با توجه به مبانی نظری ارائه شده و  ستگی ارتباط وجود دارد. در اینجاباالتر ورشک

رداخته پ ورشکستگی ریسک با سود تحقیقات بیان شده به بررسی رابطه ساختار

 شود.می

 ثیر ساختار سپرده بر ساختار سود و ریسک ورشکستگیب( تأ

 شان، الگویهای اسالمی از همتایان غیراسالمیمشخصه اصلی متمایز کننده بانک

های اسالمی های غیراسالمی، بانکها در سود و زیان است. برخالف بانکمشارکت آن

تنی ند. در واقع، مالیه اسالمی مببرای وام دادن یا وام گرفتن پول نباید بهره تعیین کن

ه ب نماید.بر باور قرآن است که کلیه اشکال بهره و به ویژه بهره وام ها را تحریم می

ه اسالمی تفاوت داشتهای غیرهای اسالمی با بانکها در بانکاین دلیل، ساختارسپرده

مر منجر شوند و این اکه وجوه از طریق چیدمان مشارکت در سود و زیان تجهیز می

 به این نتیجه رسیدند که بیمه سپرده،گردد. های اخالقی بیشتری میبه بروز ریسک

 های فعالیت، تنظیم و کنترل سرمایه و حفاظت از سهامداران بر محدودیت

 (. 2466پذیری مالکین بانک تاثیرگذاراست )مسعود، های ریسکتوانایی
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 ورشکستگی ساختار مالکیت بر ساختار سود و ریسکثیر تأج( 

ها و کاربران ها/ سرمایه گذاریبانک از وجوه جمع آوری شده برای تامین مالی پروژه

های قابل قبول ها و حالتیا سایر درآمد سود های ساختارمختلف براساس چیدمان

کند. با این حال، همان گونه که امروزه تجربه شده است، بسیاری مالیه استفاده می

های اسالمی به طور قابل توجهی از ه نشان داده است که بانکاز مطالعات انجام شد

 (. 2467، 1شوند )دی یونگ و رونالدمنحرف می سود الگو ساختار

ای هاند که در طول سالن در برخی از تحقیقات این گونه استنباط کردهمحققا

، سهم متوسط تامین مالی عدم مشارکت در سود و زیان در تامین 2441تا  2442

درصد از  74درصد بود و  GCC 27/11های اسالمی در کشورهای مالی کل بانک

درصد از تامین مالی  73/60است اما، فقط  های اسالمی را تولید نمودهسود بانک

از نوع تامین مالی مشارکت در سود و زیان  GCCهای اسالمی در کشورهای بانک

را شامل  GCCی در کشورهای های اسالمدرصد از سود کل بانک34است و این امر 

ب های اسالمی سبشود. در نتیجه، تغییر ساختار اوراق بهادار سرمایه گذاری بانکمی

ها شده است. این دسته از مطالعات نشان تغییر زیادی در ساختارهای سود بانک

ر ب های اسالمی متمرکز است ودادند که ساختار سود بر ریسک ورشکستگی در بانک

ها و سهامداران بزرگ باشد، زیرا ساختار سپردهثیر گذار میأها تیت انساختار مالک

( 2461باشند. برای مطالعه بیشتر به گراسا )گذار میثیر أتبر تصمیمات راهبردی 

 مراجعه نمایید.  

اند و رد مطالعه قرار دادهبرخی مطالعات اثر تمرکز مالکیت بر ریسک را مو

است که بین کنترل با ریسک بیشتر ارتباط وجود دارد. های آنها حاکی از این یافته

های اسالمی بزرگ، با ( حاکی از آن بود که برای بانک2466های مسعود )یافته

های اسالمی کوچک، با افزایش یافت، اما برای بانک Zافزایش اندازه بانک، نمرات 

 (. 2461و همکاران ) 7افزایش اندازه بانک، کاهش یافت، کبیر حسن

 

 

 

                                                           
1 De Young and Ronald 

7 Kabir Hassan 
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 پیشینه تحقیق -2-2

 ها دربارهدر سالهای اخیر، بسیاری از مطالعات صورت گرفته روی بخش مالی بانک

 هاند. در این بخش به ارائه پیشینعوامل تعیین کننده ریسک بانک بحث کرده

 شود.    می تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته

 الف( مطالعات خارجی:

های اسالمی کاملی از ریسک نقدینگی بانک( ارزیابی 2461کبیرحسن و همکاران )

اری های اعتببیان کردند که ریسک اسالمی انجام دادند وهای غیردر مقایسه با بانک

از  های اسالمی بهترو نقدینگی رابطه معکوس با یکدیگر دارند و نیز اینکه بانک

العه ین مطنمایند. نتیجه کلیدی اها عمل میاسالمی در مدیریت ریسکهای غیربانک

از  های بانکی با استفادهپیشرفت قابل توجه آن در دقت پیش بینی مسزان ریسک

ن های یادگیری ماشیدهد که مدلهای یادگیری ماشین است. نتایج نشان میتکنیک

های آماری نظیر رگرسیون دقت بیشتر معنی داری نسبت به مدلبه طور متوسط 

  دارد.

ورشکستگی برای  های پیش بینیرتحقیقی مدلد( 2467باربوزا و همکاران )

د های آمار مانناند. این پژوهش، بطور جامع، از تکنیکرا بررسی کردهمدیریت ریسک 

های عصبی استفاده نموده های هوش مصنوعی مثل شبکهرگرسیون لجستیک و مدل

 ارهای بردهای یادگیری ماشین همانند ماشیناست. در این مطالعه، همچنین از مدل

های تصادفی برای پیش بینی ورشکستگی یک سال پشتیبان، خوشه بندی و جنگل

ها با رگرسیون لجستیک مقایسه شده قبل از رویداد استفاده شده و عملکرد این روش

 های آمریکای شمالی صورت گرفته است.  است. این تحقیق روی بانک

( به بررسی رابطه سودآوری و 2467) 1در تحقیق دیگری، بیکر و ویرویلت

ریسک پذیری در شرایط تحت نرخ بهره پایین پرداخته و با استفاده از هر دو رهیافت 

ری را پذیاستاتیک و پویا نرخ بهره بخش بانکی ایاالت متحده و سودآوری و ریسک

 برآورد کردند. آنها دریافتند که در شرایط واقعی، ریسک پذیری بانک عملکرد بانک

سود به علت کاهش تأمین نین همچکند. دهد و سود خالص را کم میرا کاهش می

ها با افزایش اندازه هم، سازد. حتی بانکمالی، ثبات مالی بانک را با ریسک مواجه می

                                                           
1 Bikker and Vervliet 
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( ریسک پذیری 2467) 1توانند جبران نمایند. بوید و نیکولودرآمد پایین خود را نمی

اجه مو رقابتگیرند که وقتی با افزایش نتیجه می و رقابت بانکی را بررسی کرده و

 نند. کهای ریسکی را انتخاب میهای رقابتی به طور منطقی پرتفویشوند بانکمی

، ساختار درآمد و یقی ساختار مالکیت، ساختار سپرده( در تحق2461گراسا )

ین سپرده در رابطه بساختار  تمرکز مالکیت وثیر أتریسک ورشکستگی بررسی و 

های اسالمی در کشورهای شورای و ریسک ورشکستگی در بانک ساختار درآمد

بانک اسالمی خلیج  03ن برای های آرا با استفاده از داده (GCC) همکاری خلیج

ای کمترین با استفاده از مدل سه مرحله 2441تا 2441های فارس در طول دوره سال

داد که ساختار درآمد بر ریسک های آنها نشان مربعات مورد بررسی قراردادند. یافته

المی های اسگذارد. همچنین نشان داده است که بانکورشکستگی در اسالم تأثیر می

 های باالتر و به سهم سود محصوالت مشارکت در سود و زیان مرتبط با ریسک

 های باالتر ناشی از ناتوانی در پرداخت دیون وابستگی بیشتری دارند.ریسک

های اسالمی با اهرم باالتر در مقایسه ( دریافتند که بانک2462) 64م و تانگآال

(، 2466های مسعود )اهرم کمتر ریسک کمتری دارند. یافته های دارایبا بانک

سبب افزایش اندازه  Zهاای اسالمی بزرگ امتیازات اند که برای بانکپیشنهاد کرده

یابد. کاهش می Zهای اسالمی کوچک با اندازه دهد ولی در بانکبانک را افزایش می

این  .ر شدمنتشتوسط آلتمن  6111آلتمن شاخصی است که در سال  - Z امتیاز

شاخص برای محاسبه احتمال ورشکستگی یک کمپانی تولیدی و همچنین ارزیابی 

احتمال نکولی را بیابیم که در آن . فرض کنید بخواهیم قدرت مالی شرکت است

 ، در این صورت  کندمیتجاوز  Eاز سرمایه  π احتمال زیان

نکول احتمال  = 𝑝(π < −E) = 𝑃(
𝜋

𝐴
≤ −

𝐸

𝐴
). 

 Totalکل دارایی ) Aو  Equity))حقوق صاحبان سهام  𝐸در فرمول فوق، 

assetsشود احتمال نکول بصورت ( است. در ادبیات بانکی، فرض می𝑝(𝑅𝑂𝐴 <

−
𝐸

𝐴
λشود که در آن تعریف می ( =

E

A
=

Equity

total Assets
است. با استاندارد سازی  

 متغیرها در احتمال فوق داریم که 
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𝑝 (
(𝑅𝑂𝐴 − 𝜇𝑅𝑂𝐴)

𝛿𝑅𝑂𝐴
<

(−𝜆 − 𝜇𝑅𝑂𝐴)

𝛿𝑅𝑂𝐴
) = 𝑝(

(𝑅𝑂𝐴 − 𝜇𝑅𝑂𝐴)

𝛿𝑅𝑂𝐴
< −𝑧) 

𝑧بصورت  𝑧و لذا شاخص  =
(λ+μROA)

δROA
 که در آن شودمیتعریف  

δROA, , µROA  میانگین و انحراف معیارROA باشدمی . 
های متمرکز بر دهند در بانک( نیز نشان می2466) 66های سانیا و ولفیافته

ساختارهای مالکیت، تنوع و گوناگونی درآمد سبب کاهش ریسک ناتوانی در پرداخت 

گردد. این امر بدین دلیل است که تعداد زیادی از سهامداران روی تصمیمات دیون می

 62باشند. الون و لوینتأثیرگذار می راهبردی برای محافظت از رفاه و ثروت فردی

داد  های آنها نشان(، روی تأثیر تمرکز مالکیت بر ریسک مطالعه کردند. یافته2464)

که کنترل با ریسک باالتری همراه است. سایر مطالعات نیز دریافتند که بیمه سپرده 

  های فعالیت، قوانین سرمایه و محافظت از سهامداران رویگذاری، محدودیت

 های مالکان بانک برای ریسک پذیری تأثیر گذاشته است. توانایی

 ب( مطالعات داخلی

( به بررسی رابطه بین ساختار سپرده، ساختار درآمد و ریسک 6311) رضایی

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. وی نشان ورشکستگی بانک

ود دارد. در واقع، هرچه تمرکز در داد که بین این متغیرها ارتباط معناداری وج

مالکیت فارغ از نوع سهامداری باالتر باشد با ریسک ورشکستگی همبستگی باالتری 

خواهد داشت. با این حال ریسک باالتر ورشکستگی هیچ نوع همبستگی با سهامداران 

ندارد. شاخص ساختار مالکیت را سهامدار نهادی در نظر گرفتیم که بین سهامداران 

ی و ریسک ورشکستگی ارتباط معکوسی وجود دارد و با افزایش سهام در بین نهاد

 شود.ها کاسته میسهامداران نهادی از ریسک ورشکستگی بانک

 اندازه بانک تنوع درآمد غیرمشاع بانکی وثیر أت( به 6311همچنین، فرامرزی )

در این های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. آوری بانکسود بر

ها و نسبت گذاری به کل داراییهای غیر سرمایهمطالعه از متغیرهای نسبت حساب

ها به عنوان متغیرهایی که ساختار سپرده گذاری به کل داراییهای غیر سرمایهحساب

ای هنسبت حسابنتایج نشان داد که متغیر  دهند، استفاده شده است.را نشان می

داری با ریسک ورشکستگی ها رابطه منفی و معنیگذاری به کل داراییغیر سرمایه
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ها افزایش یابد، گذاری به کل داراییهای غیر سرمایهدارد، یعنی اگر نسبت حساب

کل به  گذاریهای سرمایهیابد. اما متغیر نسبت سپردهریسک ورشکستگی کاهش می

داری دارد، یعنی اگر نسبت ها با ریسک ورشکستگی رابطه مثبت و معنیدارایی

ها افزایش یابد، ریسک ورشکستگی نیز گذاری به کل داراییهای سرمایهسپرده

 یابد. افزایش می

( در بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت 6310شهیکی تاش )

شرکت طی  643کرد پانل دیتا با نمونه آماری های بورسی تهران با رویبرای شرکت

دهند که رابطه معنی دار و مثبتی بین مالکیت نشان می 6311تا  6311های سال

دار و منفی بین مالکیت حقیقی و عملکرد نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنی

 شرکت برقرار است. 

 رب هاسپرده و مالکیت تحت سرمایهثیر أت ( به بررسی6310پورهاشم فخار )

تهران مبادرت  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایبانک ها دربانک سودآوری

های پذیرفته شده در بورس که سرمایه تحت مالکیت ورزید. وی نشان داد که بانک

هایی که از دیون و های باالتری را در مقایسه با بانکاند، ریسکرا گسترش داده

با ناتوانی بیشتری در کنند و لذا کنند، تحمل میمی مد سرمایه کسبپرداخت درآ

شوند. همچنین وی پیشنهاد داد که افشاگری و شفافیت پرداخت دیون مواجه می

گردد. ها میبیشتر سبب تقویت اصول و انضباط بازار و کاهش ریسک پذیری بانک

 ها وتواند تحت تأثیر خصوصیات بانکهمچنین نشان داد که ریسک پذیری می

 شرایط اقتصادی قرار گیرد. 

سود، ساختار سود را بررسی  کیفیت بین ( ابتدا رابطه6310صالحی و بذرگر )

ا هگذاری به کل داراییهای غیر سرمایهمتغیرهای نسبت حسابنمود. در این تحقیق، 

ها به عنوان متغیرهایی که گذاری به کل داراییهای غیر سرمایهو نسبت حساب

ر دهد که متغیدهند، استفاده شده است. نتایج نشان میده را نشان میساختار سپر

ارتباط مثبت و معناداری با ساختار  هاگذاری به کل داراییهای غیر سرمایهحساب

 هاگذاری به کل داراییهای سرمایهاما نسبت سپردهسود )درآمدهای مشاع( دارد، 

 ارتباط منفی با ساختار سود دارد. 

 های سودآور مانندها بخصوص سپردهعناست با افزایش رشد سپردهاین بدین م

های مشاع نیز افزایش یابد که این بلند مدت و کوتاه مدت باید درآمدهای حساب

های قرض الحسنه و جاری تواند وجود سپردهنتیجه غیرمنتظره است و علت آن می
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ا هفقدان هزینه برای بانک تواند با توجه بهها میها برای بانککه افزایش این سپرده

دن ساختار سپرده با ها شده و ارتباط مثبت و معناداربومنجر به افزایش درآمد بانک

 ردد. گیید گردد که همه این عوامل منجر به ورشکستگی بانکی میساختار سود تأ

 الزامات سرمایه بانکی بر ریسک ورشکستگی ثیر أت( به 6312اکبر بابایی )

دراین بررسی، ایشان دریافتند که بین الزامات سرمایه بانکی و ورزید.  ها اهتمامبانک

غیرهایی نظیر درآمد مشاع بانکی، اندازه ها در حضور متریسک ورشکستگی بانک

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ساختار سود بانکبانک، سودآوری و 

 لی ارتباط معناداری وجود دارد.با استفاده با استفاده از روش اثرات ثابت و پان

 شناسی تحقیقروش -9

 هاامعه آماری، قلمرو زمانی و روش گرداوری دادهج -9-4

 باشندیمدر  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یهابانک ،قیجامعه تحق

تخاب ان و ملت، سینا، انصار صادرات ،تجارت ان،یپارس ن،یاقتصاد نوهای یعنی بانک

 قلمرو زمانی این تحقیق  است تحقیق جامعه برابر و مطابق تحقیق نمونه اند وشده

 خصوص در اطالعات گردآوری مبانی نظری است. جهت 6311 -6310بازه زمانی 

 د.استفاده ش اسنادی مطالعات و ایکتابخانه روش از تحقیق موضوع ادبیات تبیین

 التمج از تحقیق فرضیات پردازش نیاز، برای مورد اطالعات به دستیابی برای

 هایصورت و ساالنه هایگزارش و تهران بهادار اوراق بورس سازمان هایسالنامه و

 در. استفاده خواهند شد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایبانک مالی

  بهادار، اوراق بورس از شده استخراج اطالعات اطالعاتی: هایبانک تحقیق این

 .باشدمی معتبر اینترنتی منابع خصوصاً و داخلی و خارجی مقاالت ها،نامهپایان

 مدل آماری -9-2

( زیر برای بررسی 2( و )6های )( از مدل2461در این مقاله، با الگو گرفتن از گراسا )

 فرضیات تحقیق استفاده شده است.

(6)  Risk𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡𝑠ℎ𝑖𝑡
+ 𝛽3Deposits structure𝑖𝑡 

+𝛽4EQA𝑖𝑡 + 𝛽5ROA𝑖𝑡 + 𝛽6GDP𝑡 + 
𝛽7𝑀𝑘𝑡_𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8Diversifications𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

 (2                                  )Diversifications𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡𝑠ℎ𝑖𝑡
+ 

𝛽3Deposits structure𝑖𝑡 + 𝛽4EQA𝑖𝑡 + 𝛽5ROA𝑖𝑡 + 

𝛽6GDP𝑡 + 𝛽7𝑀𝑘𝑡_𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  
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 متغیرهای تحقیق -9-9

  شوند.های باال ارائه میدر این بخش متغیرهای موجود در مدل

 الف( متغیر وابسته

 : متغیرهای وابسته این تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها به شرح زیر هستند

( PLSincome) مشاع (: از متغیر درآمدهایDiversificationsسود )ساختار  -6

  شود.استفاده می

: از سه متغیر بازده تعدیل شده حقوق صاحبان سهام (Riskریسک ورشکستگی ) -2

(RAROEبازده تعدیل شده دارایی ،)( هاRAROA و )Z-Score گردد. استفاده می

است که نماینده ریسک ورشکستگی  Zهای اسالمی، نمره معیار عملکرد سود بانک

 شده در مقابل ریسکهای تعدیلداراییهای سهام و باشد. در اینجا از بازدهمی

(RAROE,RAROA) های اسالمی استفاده نیز برای اندازه گیری سودآوری بانک

 ایم. کرده

های نسبت سود قبل از کسر مالیات به دارایی (ROA)ها در اینجا بازده دارایی

نسبت سود پس از کسر  (ROE)دهد، بازده حقوق صاحبان سهام کل را نشان می

نسبت سهام )حقوق صاحبان سهام( به  E/Aدهد و مالیات به سهام کل را نشان می

های های حقوق صاحبان سهام و داراییدهد. در اینجا بازدهها را نشان میدارایی

و بازده  (ROE)تعدیل یافته در مقابل ریسک را با تقسیم بازده حقوق صاحبان سهام 

ایم. مقادیر باالتر بر انحراف معیار در طول دوره نمونه، محاسبه کرده (ROA)ها دارایی

تر ورشکستگی و باشد، زیرا ریسک پائینمطلوب می Z ،RAROE ،RAROAنمره 

 شوند: دهد. همچنین متغیرهای زیر تعریف میسودآوری باالتر بانک را نشان می

Z − Score = (𝑅𝑂𝐴 +
𝐸

𝐴
)/(𝜎𝑅𝑂𝐴) 

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐸/(𝜎𝑅𝑂𝐸) 
𝑅𝐴𝑅𝑂𝐴 = 𝑅𝑂𝐴/(𝜎𝑅𝑂𝐴) 

Total income before tax: مجموع سود عملیاتی قبل از کسر مالیات 

Total equityمجموع حقوق صاحبان سهام : 

σROE :بازده حقوق صاحبان سهام انحراف معیار 

total assetsها: مجموع دارایی 

σROA :هابازده دارایی انحراف معیار 
 𝐸

𝐴⁄ :حقوق صاحبان سهام به دارایی نسبت 
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ROA که نحوه محاسبه بازده داراییباشد، می ها: بازده دارایی( هاROA به شرح زیر )

 باشد:می

ROA =
total income before tax

 total assets
 

ROEباشد:نحوه محاسبه آن به شرح زیر میباشد که : بازده حقوق صاحبان سهام می 

ROE =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 ب( متغیرهای مستقل

 :متغیرهای مستقل این تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها به شرح زیر هستند

نگه داشته شده توسط  هام(: با استفاده از متغیر سHighest-sh) ساختار مالکیت -6

درصدی شود. این متغیر به صورت میسهامدار عمده و مالکیت نهادی اندازه گیری 

از مجموع سهام توسط بزرگترین سهامدار برای هر بانک در هر سال تعریف شده 

 .است

گذاری های غیر سرمایهسپرده(: از دو متغیر Deposits Structureِ( ساختار سپرده -2

( PSIAها )گذاری به کل داراییهای سرمایه( و سپردهNONPSIAها )به کل دارایی

 باشد.میها های مالی بانک میزان آنها منعکس شده در صورتشود. که استفاده می

 ج( متغیرهای کنترلی

 :  متغیرهای کنترلی این تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها به شرح زیر هستند

EQAها بدست : از نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی 

 آید.می
ROAها: بازده دارایی 

GDP :لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی ساالنه 

Mkt-Powerآید.ها بدست می: از نسبت مجموع درآمدها به مجموع دارایی 

 روش برآورد -9-1

 گذاریای از کاالها، توابع سرمایهدر معادالت چندگانه مانند توابع تقاضای مجموعه

اختالل هریک از معادالت های مختلف و جمله تعدادی بنگاه یا توابع مصرف دهک

گیری در یک زمان مشخص بنابر محذوف ماندن برخی از عوامل یا غیرقابل اندازه

تواند با سایر جمالت اختالل همبسته باشد. به دلیل وجود این ها میبودن آن
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 زمان مشخص استفاده از روش تخمین همبستگی بین جمالت اختالل در یک

 (. 6311دهد )عباسی نژاد، یی مدل را افزایش میکارا 63معادالت به ظاهر نامرتبط

قبل از تخمین معادالت رگرسیون به روش معادالت به ظاهر نامرتبط، الزم 

در  است وجود همبستگی همزمان بین جمالت اخالل در معادالت آزمون شود.

کارگیری روش معادالت به ظاهر که همبستگی همزمان وجود نداشته باشد بهصورتی

به عبارتی  نخواهد داشت. 60مزیتی نسبت به روش حداقل مربعات معمولی نامرتبط 

کواریانس غیرقطری باشد، به کارگیری روش معادالت به -دیگر، اگر ماتریس واریانس

منجر به افزایش کارایی خواهد شد، بنابراین نیاز است تا فرضیه  ظاهر نامرتبط

 آزمون شود. همبستگی همزمان(کواریانس )وجود -غیرقطری بودن ماتریس واریانس

آماره آزمون مناسب برای بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی همزمان آماره 

در فرم  ( ارائه شده است.6311است که توسط بروش و پاگان )عباسی نژاد،  61الگرانژ

 باشد: معادله( آماره آزمون به صورت زیر می Mعمومی شامل )

𝐿𝑀 = 𝑇 ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
2

𝑖−1 

𝑗=1

𝑚

𝑖=2
≈ 𝑋𝑀(𝑀−1)

2

2 , 

𝑟𝑖𝑗نشانگر تعداد مشاهدات و  Tکه در رابطه فوق 
: ضریب همبستگی جمالت اخالل 2

پس از مقدارآماره آزمون الزم است مقدارآن با مقدار بحرانی  باشد.معادالت می

𝑀(𝑀مقدار بحرانی دارای درجه آزادی  مقایسه شود. − ، Mبوده که در آن  2/(1

باشد. پس از مقایسه مقدار آماره معادالت همزمان میتعداد معادالت در سیستم 

یید أآزمون با مقدار بحرانی، در فرضیه صفر، همبستگی همزمان بین جمالت اخالل ت

 توان از رویکرد رگرسیون به ظاهر نامرتبط استفاده کرد.شده و می

 هاتجزیه و تحلیل داده -1

 آمار توصیفی تحقیق -1-4

کند و طرح یا الگوی کلی از اطالعات پژوهش را توصیف میها و ، دادهتوصیفی آمار

در آمار توصیفی بعد از د. دهها برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست میداده

 هایآوری اطالعات هدف این است که در زمان کمتر و با دقت بیشتر نتایج دادهجمع

 مشاهده شود. آوری شده جمع
                                                           

63 Seemingly Unrealated Regression (SUR) 
60 OLS 

61 Lagrange 
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های پژوهش برای رسیدن به یک تصویر کلی از لذا بعد از جمع آوری داده

شود. در این بخش برای هر متغیرها آمار توصیفی آنها به صورت گروهی گزارش می

متغیر میزان میانگین، میانه، حداکثر، حداقل، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی 

 است. شده گزارش

 آمار توصیفی: 4جدول 
Table 1: Descriptive statistics 

 Source: Research calculations                                                   های تحقیقخذ: یافتهأم

 

به طور کلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر 

ی، ترین پارامترهای پراکندگمهمها نسبت به میانگین است. از یا میزان پراکندگی آن

دارای کمترین و متغیر  MKTPOWERانحراف معیار است. در بین متغیرها 

ZSCORE باشند. میزان عدم تقارن منحنی بیشترین میزان پراکندگی را دارا می

نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کامالً متقارن است فراوانی را چولگی می

مثبت باشد، چولگی به راست و اگرضریب منفی باشد چولگی  و چنانچه این ضریب

کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع  NONPSIAو  ROAبه چپ دارد. متغیرهای 

 نرمال دارند. 

میزان کشیدگی یا پخی منحنی فراوانی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را 

ی و متغیر بیشترین برجستگ RAROEنامند. متغیر برجستگی یا کشیدگی می

NONPSIA  .ر که مقداهنگامیکمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد

 حداقل حداکثر میانه میانگین رمتغی
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

PLSINCOME 27/4  21/4  11/4  42/4  61/4  13/4  76/2  

ZSCORE 43/326  21/16  21/031  4 10/271  41/7  03/1  

RAROE 71/1  7/0  00/31  21/6-  04/2  04/2  31/64  

RAROA 10/7  2/1  17/374  0/6-  37/2  63/7  16/1  

PSIA 16/4  11/4  10/4  30/4  61/4  31/4-  71/6  

NONPSIA 60/4  66/4  36/4  43/4  41/4  27/4  07/6  

HIGHEST 16/4  11/4  13/4  63/4  26/4  16/4-  22/3  

MKTPOWER 40/4  40/4  41/4  42/4  441/4  21/4-  41/3  

EQA 41/4  41/4  62/4  43/4  467/4  10/4  12/3  

ROA 461/4  42/4  40/4  4042-  441/4  40/4  17/0  

ROE 22/4  20/4  03/4  21/4-  66/4  31/6-  77/1  
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 طبیعی است یعنی در شکل توزیع که بلند و هادادهکشیدگی برابر صفر باشد توزیع 

که رتیدر صو باشند و واریانس کم است.نزدیک به هم می داده ها تقریباًرو به باالست، 

 فت.گرها در نقطه اوج قرار خواهددادهی منحنی توزیع کشیدگی مثبت باشد برآمدگ

 (SUR) برآورد مدل با استفاده از روش معادالت به ظاهر نامرتبط -1-2

و  Z-Score ،RAROAبا توجه به اینکه برای متغیر ریسک ورشکستگی سه متغیر )

RAROE.وجود دارد، باید سه مدل برآورد شود ) 

 برآورد مدل اولالف( 

به عنوان ساختار سود و از  PLSINCOMEشود که از متغیر برآورد می ابتدا مدلی

همانطور که در  به عنوان ریسک ورشکستگی استفاده شده است. Z-Scoreمتغیر 

که همبستگی همزمان وجود نداشته باشد در صورتیشناسی اشاره شد، بخش روش

 نخواهد داشت.   OLSمزیتی نسبت به روش SUR کارگیری روشبه

رگیری کاکواریانس غیرقطری باشد، به-عبارتی دیگر، اگر ماتریس واریانس به

منجر به افزایش کارایی خواهد شد، بنابراین نیاز است تا فرضیه غیرقطری  SUR روش

بنابراین  .کواریانس )وجود همبستگی همزمان( آزمون شود-بودن ماتریس واریانس 

اخالل مدل به صورت زیر در جدول زیر ماتریس ضرایب همبستگی بین جمالت 

 محاسبه شده است:
 ماتریس ضرایب همبستگی بین جمالت اختالل معادالت مختلف :2دول ج

Table 2: Correlation matrix between residuals 

 

 دهد.و عدد داخل )( احتمال این آزمون را نشان می tعدد داخل ][ آماره 

 Source: Research calculations                                                   های تحقیق: یافتهمأخذ
 

شروع برآورد برای تمام متغیرهای مستقل باید  کته قابل توجه این است که پیش ازن

های غیر این صورت امکان روبرو شدن با رگرسیون های مانایی انجام شود. درآزمون

گمان  10-11های کم تحقیق کاذب و نتایج غیرواقعی وجود دارد. با توجه نعداد سال

های مانایی از توان باالیی برخوردار نیستند و نتایج قابلیت اتکا رفت که آزمونمی

نداشته باشند و لذا با اجرای آزمون مانایی در صورت مشاهده نتایجی دال بر وجود 

 Resid01 Resid02 

Resid01 6 - 

Resid02 

71/4-  

[11/1-]  

(444/4)  

6 
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 یک در نتیجهنامانایی )که آنچنان قابل اتکا هم نباشند( باید تفاضل گیری نمود که 

نیازی به انجام ازمون مانایی نگردید. رفت و لذا در شروع تحقیق داده هم از بین می  

زمون مانایی با استفاده آاما برای حصول اطمینان برای مدل یک، بصورت زیر 

های های مانایی برای دادهای از آزمونمجموعه Stataنرم افزار  xtunitrootاز دستور 

د همگی صفر هستن مربوطه که تقریباً p-valueپانلی انجام گرفت و ارائه شد که 

 نشان از عدم وجود نامانایی حتی در حالت تعداد دوره زمانی کم است. 

یه صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی فرض(، 2با توجه به نتایج جدول )

یجـه استفاده از روش درنت شـود،یمـ یرفتهپذ یه وجود آنفرض و رد همزمان

 خواهد OLS شهای به ظاهر نامرتبط منجر به افزایش کارایی نسبت به رورگرسیون

ه یر به دست آمدز صورت به ین مباحث نتایج حاصل از تخمین الگوا به باتوجه .شد

 :است

 
 برآورد مدل اول : 9دول ج

Table 3: Estimation of first model 

 متغیر توضیحی
ZSCORE PLSINCOME 

 t P – valueآماره  ضریب t P – valueآماره  ضریب

PLSINCOME 21/133-  31/1-  444/4  - - - 

NONPSIA 66/333-  12/1-  444/4  01/6  16/6  636/4  

HIGHEST_SH 27/32-  11/6-  401/4  46/4  13/3  444/4  

PSIA 41/2113  11/1  444/4  41/7-  06/61-  444/4  

ROA 13/1471  63/2  431/4  67/1-  41/3-  444/4  

EQA 21/63121  11/3  444/4  63/62-  11/2-  441/4  

MKTPOWER 12/01147  37/0  444/4  01/00-  66/1-  444/4  

GDP 44441/4-  41/6-  211/4  44444443/4  16/2  464/4  

 Source: Research calculations                                                 های تحقیق: یافتهمأخذ
 

( PLSINCOMEشود، متغیر ساختار سود )( مشاهده می3همانطور که از جدول )

مشاع  هاییتفعال( دارد، یعنی اگر ZSCOREداری با ریسک )منفی و معنیرابطه 

ذاری گهای غیر سرمایهیابد. متغیر نسبت حسابافزایش یابد، ریسک بانک کاهش می

( دارد. ZSCOREداری با ریسک )( رابطه منفی و معنیNONPSIAها )به کل دارایی

داری با ریسک معنی ( رابطه منفی وHIGHEST_SHمتغیر ساختار مالکیت )

(ZSCOREدارد، یعنی اگر ساختار مالکیت افزایش یابد، ریسک کاهش می )یابد . 

( با ریسک PSIAها )گذاری به کل داراییهای سرمایهنسبت سپرده

(ZSCOREرابطه مثبت و معنی )های داری دارد، یعنی اگر نسبت سپرده 
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ابد. یریسک ورشکستگی نیز افزایش میها افزایش یابد، گذاری به کل داراییسرمایه

، ROAدار نیست دیگر متغیرهای کنترلی مدل )که معنی GDPهمچنین بجز متغیر 

ROE ،MKTPOWERداری با ریسک ورشکستگی ( رابطه مثبت و معنی

(ZSCORE.دارند ) 

( NONPSIAها )گذاری به کل داراییهای غیر سرمایهمتغیر نسبت حساب

( ندارد. متغیر ساختار مالکیت PLSINCOMEدرآمدهای مشاع )داری با رابطه معنی

(HIGHEST_SHرابطه منثبت و معنی )( داری با درآمدهای مشاعPLSINCOME )

د. اما یابدارد، یعنی اگر ساختار مالکیت افزایش یابد، درآمدهای مشاع نیز افزایش می

درآمدهای مشاع ( با PSIAها )گذاری به کل داراییهای سرمایهنسبت سپرده

(PLSINCOMEرابطه منفی و معنی ) ،داری دارد 

ها افزایش یابد، درآمدهای مشاع گذاری به کل داراییهای سرمایهنسبت سپرده

داری با که رابطه مثبت و معنی GDPیابد. همچنین بجز متغیر نیز افزایش می

، ROA( دارد، دیگر متغیرهای کنترلی مدل )PLSINCOMEدرآمدهای مشاع )

ROE ،MKTPOWERداری با درآمدهای مشاع ( رابطه منفی و معنی

(PLSINCOME.دارند ) 

 ب( برآورد مدل دوم

 RAROAبه عنوان ساختار سود و از متغیر  PLSINCOMEدر این مدل از متغیر 

به عنوان ریسک ورشکستگی استفاده شده است. در این مدل هم آزمون مانایی انجام 

های مربوطه تقریبا صفر  p-valueگرفت و همه متغیرهای مستقل مانا شدند زیرا 

گردید. در جدول زیر ماتریس ضرایب همبستگی بین جمالت اخالل معادالت به 

 صورت زیر محاسبه شده است:

 همبستگی بین جمالت اختالل معادالت مختلف ماتریس ضرایب :1دول ج
Table 4: Correlation matrix between residuals 

 Resid01 Resid02 

Resid01 6 - 

Resid02 

71/4-  

[46/7-]  

(444/4)  

6 

 دهد.و عدد داخل )( احتمال این آزمون را نشان می tعدد داخل ][ آماره  

 Source: Research calculations                                                  های تحقیق: یافتهمأخذ
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 رد یه صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی همزمانفرض(، 0با توجه به نتایج جدول )

ه های بیجـه استفاده از روش رگرسیوندرنت شـود،یمـ یرفتهپذ یه وجود آنفرض و

ین ا به باتوجه .خواهدشد OLS شظاهر نامرتبط منجر به افزایش کارایی نسبت به رو

 :یر به دست آمده استز صورت به SURبه روش  مباحث نتایج حاصل از تخمین الگو

 

 برآورد مدل دوم :1 دولج
Table 5: Estimation of second model 

 متغیر توضیحی
RAROA PLSINCOME 

 t P – valueآماره  ضریب t P – valueآماره  ضریب

PLSINCOME 61/621-  21/2-  421/4  - - - 

NONPSIA 16/71-  11/3-  444/4  01/6  16/6  636/4  

HIGHEST_SH 14/7-  17/6-  416/4  46/4  13/3  444/4  

PSIA 20/120  37/2  422/4  41/7-  06/61-  444/4  

ROA 11/2114  14/3  444/4  67/1-  41/3-  444/4  

EQA 
16/2136  32/3  444/4  63/62-  11/2-  441/4  

MKTPOWER 11/64140  13/3  444/4  01/00-  66/1-  444/4  

GDP 44442/4-  21/2-  421/4  44444443/4  16/2  464/4  

 Source: Research calculations                                                   های تحقیق: یافتهمأخذ
 

( PLSINCOMEشود، متغیر ساختار سود )( مشاهده می1همانطور که از جدول )

مشاع  هاییتفعال( دارد، یعنی اگر RAROAداری با ریسک )رابطه منفی و معنی

ذاری گهای غیر سرمایهیابد. متغیر نسبت حسابافزایش یابد، ریسک بانک کاهش می

( دارد. RAROAداری با ریسک )( رابطه منفی و معنیNONPSIAها )به کل دارایی

داری با ریسک منفی و معنی( رابطه HIGHEST_SHمتغیر ساختار مالکیت )

(RAROAدارد، یعنی اگر ساختار مالکیت افزایش یابد، ریسک کاهش می ).یابد 

( با ریسک PSIAها )گذاری به کل داراییهای سرمایهنسبت سپرده

(RAROAرابطه مثبت و معنی )های داری دارد، یعنی اگر نسبت سپرده 

ابد. یریسک ورشکستگی نیز افزایش می ها افزایش یابد،گذاری به کل داراییسرمایه

( دارد، RAROAداری با ریسک )که رابطه منفی و معنی GDPهمچنین بجز متغیر 

 ( رابطه مثبت و ROA ،ROE ،MKTPOWERدیگر متغیرهای کنترلی مدل )

( دارند. الزم به ذکر است که رابطه RAROAداری با ریسک ورشکستگی )معنی

 است. 2-3ها مانند مدل یک بخش فسیرآنمتغیرها با ساختار سود و ت
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 ج( برآورد مدل سوم

به  RAROEبه عنوان ساختار سود و از متغیر  PLSINCOMEدر این مدل از متغیر 

های مانایی های آزمون  p-valueعنوان ریسک ورشکستگی استفاده شده است. باز هم

صفر شدند و لذا متغیرهای مستقل مانا هستند. در  برای متغیرهای مستقل تقریباً

جدول زیر ماتریس ضرایب همبستگی بین جمالت اخالل معادالت به صورت زیر 

 .محاسبه شده است
 ماتریس ضرایب همبستگی بین جمالت اختالل معادالت مختلف :1 دولج

Table 6: Correlation matrix between residuals 
 Resid01 Resid02 

Resid01 6 - 

Resid02 

10/4-  

[71/0-]  

(444/4)  

6 

 دهد.و عدد داخل )( احتمال این آزمون را نشان می tعدد داخل ][ آماره 

 Source: Research calculations                                                     های تحقیق: یافتهمأخذ
 

 رد مبنی بر عدم وجود همبستگی همزمانیه صفر فرض(، 1با توجه به نتایج جدول )

ه های بیجـه استفاده از روش رگرسیوندرنت شـود،یمـ یرفتهپذ یه وجود آنفرض و

ین ا به باتوجه .خواهدشد OLSظاهر نامرتبط منجر به افزایش کارایی نسبت به روش 

 :یر به دست آمده استز صورت به SURبه روش  مباحث نتایج حاصل از تخمین الگو

 برآورد مدل سوم :7دول ج
Table 7: Estimation third model 

 متغیر توضیحی
RAROE PLSINCOME 

 t P – valueآماره  ضریب t P – valueآماره  ضریب

PLSINCOME 06/0-  41/2-  431/4  - - - 

NONPSIA 16/32-  21/2-  421/4  01/6  16/6  636/4  

HIGHEST_SH 41/4-  16/2-  441/4  46/4  13/3  444/4  

PSIA 11/63  14/2  464/4  41/7-  06/61-  444/4  

ROA 67/040  63/3  442/4  67/1-  41/3-  444/4  

EQA 12/61  41/2  437/4  63/62-  11/2-  441/4  

MKTPOWER 64/611  16/3  444/4  01/00-  66/1-  444/4  

GDP 4444443/4-  07/6-  603/4  44444443/4  16/2  464/4  

 Source: Research calculations                                                    های تحقیق: یافتهمأخذ
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( PLSINCOMEشود، متغیر ساختار سود )( مشاهده می7همانطور که از جدول )

مشاع  هاییتفعال( دارد، یعنی اگر RAROEداری با ریسک )رابطه منفی و معنی

ذاری گهای غیر سرمایهبت حسابیابد. متغیر نسافزایش یابد، ریسک بانک کاهش می

( دارد. RAROEداری با ریسک )( رابطه منفی و معنیNONPSIAها )به کل دارایی

داری با ریسک ( رابطه منفی و معنیHIGHEST_SHمتغیر ساختار مالکیت )

(RAROEدارد، یعنی اگر ساختار مالکیت افزایش یابد، ریسک کاهش می )ما یابد. ا

( رابطه RAROE( با ریسک )PSIAها )گذاری به کل داراییسرمایههای نسبت سپرده

ا هگذاری به کل داراییهای سرمایهداری دارد، یعنی اگر نسبت سپردهمثبت و معنی

که  GDPیابد. همچنین بجز متغیر افزایش یابد، ریسک ورشکستگی نیز افزایش می

( رابطه ROA ،ROE ،MKTPOWERدار نیست دیگر متغیرهای کنترلی مدل )معنی

( دارند. در این مدل نیز رابطه RAROEداری با ریسک ورشکستگی )مثبت و معنی

 است. 2-3ها مانند مدل یک بخش متغیرها با ساختار سود و تفسیرآن

 نتایج تجربی و تفسیرها -1-9

الف( بین ساختار سپرده و ریسک ورشکستگی ارتباط معناداری وجود دارد. اگر نسبت 

ها افزایش یابد، ریسک ورشکستگی گذاری به کل داراییغیر سرمایههای حساب

 یابد. کاهش می

 ب( بین ساختار سپرده و ساختار سود ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج نشان 

ها ارتباط مثبت و گذاری به کل داراییهای غیر سرمایهدهد که متغیر حسابمی

 ( دارد.معناداری با ساختار سود )درآمدهای مشاع

ج( بین ساختار مالکیت و ریسک ورشکستگی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. 

هرچه تمرکز در مالکیت فارغ از نوع سهامداری باالتر باشد با ریسک ورشکستگی 

همبستگی باالتری خواهد داشت. با این حال ریسک باالتر ورشکستگی هیچ نوع 

 همبستگی با سهامداران ندارد. 

اختار مالکیت و ساختار سود ارتباط معناداری وجود ندارد. بین درآمدهای د( بین س

 های ریسک ورشکستگیمشاع که شاخص ساختار سود است در این تحقیق با شاخص

 ارتباط معناداری وجود دارد. 
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 مقایسه با تحقیقات مشابه -1-1

ین گذار در اثیرأدر این بخش، نتایج بدست آمده از مقاله اخیر با نتایج سه مقاله ت

 شود. حوزه مقایسه می

باشد که به این ( مطابق می6311) های تحقیق رضاییقیق با یافتهحالف( نتایج این ت

نتیجه دست یافته بود که بین ساختار سپرده، درآمد و ریسک ورشکستگی ارتباط 

 معناداری وجود دارد.

است  (2461گراسا )تایج حاصل از تحقیق ب( همچنین نتایج تحقیق حاضر مطابق ن

 که به بررسی ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداخته بود. 

( به این نتیجه رسیده بود که 6311ج( همچنین مشابه نتایج این تحقیق، فرامرزی )

 بین تنوع درآمد مشاع بانک با ریسک ارتباط منفی معناداری وجود دارد. 

 جمع بندی -1

 مقدمه -1-4

 نمایدمی یاری را بانک مختلف هایسپرده از بهینه سبد اریو نگهد هاسپرده مدیریت

 در دهیخدمات با نیز را گیرندگانوام رضایت گذاران، سپرده رضایت بر عالوه که

تحقیق حاضر شکاف موجود در پژوهش موجود راجع به . آورند بدست مقرر موعد

یدی اطالعات مف رودکند. انتظار میهای اسالمی را پر میریسک ورشکستگی در بانک

راستای توسعه صنعت بانکداری اسالمی  های اسالمی دربرای سیاستگذاران و بانک

 درست را ارائه دهد. 

 جمع بندی نهایی -1-2

ذاری به گهای سرمایهنسبت سپردهدار بین با توجه به اینکه یک رابطه مثبت و معنی

سبت نگیران بانک و ریسک ورشکستگی وجود دارد بایستی تصمیمها کل دارایی

را کاهش دهند تا ریسک ورشکستگی نیز ها گذاری به کل داراییهای سرمایهسپرده

کاهش بیابد. همچنین از آنجایی که بین ساختار سود و ریسک ورشکستگی ارتباط 

منفی و معناداری وجود دارد، بنابراین سیاستگذاران بانکی باید تالش کنند ساختار 

 ریسک ورشکستگی کاهش یابد. سود را افزایش دهند تا
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