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 چکیده
به  غیربانکی اعتباری اتمؤسسو  ها بانکسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی  این مقاله با هدف مدل

حجم نمونه آماری  د بدین منظورشو می، رگرسیون الجیت و پروبیت انجام (یصی)تشخ یزیتما لیتحلروش 
ه گیری از اعضای جامع گر با اجرای نمونه تعیین شده است. پژوهش« گیری غربالگری روش نمونه»از طریق 

ی مالی ها دورهاین حجم نمونه طی  نماید. آوری می گری مشاهدات را جمعگیری غربال آماری به روش نمونه
ات مؤسسو  ها بانکهای مالی هریک از  مقاله پس از بررسی صورت د. در اینشو میرا شامل  98تا  91سال 

مقایسه کلی که  بین دقت  درد. گیر میدهنده مورد ارزیابی قرار  توضیح غیربانکی،  متغیرهای  اعتباری
ی غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج ها روشی روش خطی تحلیل ممیزی و بین پیش

روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در نشان داد که حاصل از این مقایسه 
تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش  که درحالییک سطح قرار دارند، 
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احتمال  ،حلیل ممیزیت ات غیربانکی، رگرسیون الجیت و پروبیت،مؤسس، ها بانککلیدي:  کلمات

 نکول

   JEL: C35, C52, E52بندي  طبقه
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 مقدمه

ی بنگاهی اقتصادی است که از طریق آن، عموم مردم معنا به غیربانکیات اعتباری مؤسسها و بانک

های مربوط به تجارت خود را در آنجا واریز نموده و یا سایر وجوه قابل بازپرداخت و اعطای پول

ای باشد گونه ات اعتباری باید بهمؤسسها و دهند. عملکرد بانکمیاعتبار برای حساب خود را انجام 

ی ناکامی در ایفای معنا بهکه کمترین احتمال نکول را برای آنها داشته باشد. احتمال نکول بانک 

 (.2020و همکاران،  1مارتینز-ی ورشکستگی است )پارادومعنا بهتعهدات یا به بیان دیگر 

افتد منجر به ایجاد وضعیت هایی که در کشور ایران اتفاق میبحرانخصوص  های مالی بهبحران

دهد. بنابراین ات اعتباری را افزایش میمؤسسها و ثبات و ناپایدار شده که احتمال نکول بانکبی

ات اعتباری غیربانکی مؤسسها و الزم است مدلی بهینه برای تعیین رتبه اعتباری احتمال نکول بانک

ات اعتباری مؤسسها و تری از ورشکستگی بانکر گیرد تا بتوان ارزیابی دقیقمورد بررسی قرا

های متنوعی مانند مدل ها مدلغیربانکی و احتمال نکول آنها ارائه نمود. برای احتمال نکول بانک

  الجیت و پروبیت، تحلیل تمایزی و شبکه عصبی وجود دارد.

ایجاد اخالل  مالی کشور مؤید این مهم است که شواهد و قراین تجربی ادوار گذشته در بازارهای

ات پولی غیربانکی( مؤسسها و  )بانک یافته یا متشکل و بحران در بازار پولی کشور شامل بازار سازمان

ها  های اعتباری، لیزینگ الحسنه، تعاونی های قرض )صندوق دهی نشده یا غیر متشکل پولی و سامان

ات اعتباری مؤسسها و  تضامنی یا وابسته با بانک  های صرافی های واسپاری و شرکت یا شرکت

ها و  رود. بانک شمار می های اقتصادی در سطح کالن به نغیربانکی(، عامل عمده و بنیادی بحرا

توانند منفرداً یا مشترکاً با معضل  ، میات پولی غیربانکی نیز همچون سایر واحدهای تجاریمؤسس

؛ لیکن بایستی این مهم مورد توجه قرار روبرو شوند 2ناتوانی در ایفای تعهدات و نهایتاً ورشکستگی

ات اعتباری غیربانکی، مؤسسها و  بانکات و شعاع اثرات مالی ناتوانی در ایفای تعهدات تأثیرگیرد که 

نفعان اصلی  ی اقتصادی است، چرا که ذیها بنگاهورشکستگی سایر  به مراتب فراتر از ناتوانی مالی یا

گذاران، بابت  ود را از دست خواهند داد و سپردهی خ داران، سرمایه این واحدهای تجاری شامل سهام

مالی کشور ما،  تأمیندر مجموع، نظام اقتصادی و  های خود متضرر خواهند شد انداز سود و اصل پس

ی گذشته، سهم  محور(، چرا که در یک دهه و بازیگران آن استوار است )بانکبر پایه بازار پولی 

ات اعتباری غیربانکی در بازار متشکل پولی و همچنین سایر نهادهای پولی در بازار مؤسسها و  بانک

مالی در  تأمینکه سهم بازار سرمایه از کل  حالیدرصد بوده، در 90کل پولی بیش از غیر متش

درصد را تشکیل داده است. از سوی دیگر نظام بانکی  10، کمتر از 96و  95، 94، 93های  سال

                                                                                                                   
1 Parrado-Martinez 
2 Defaulting Banks & Credit Institutions 
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ات اعتباری غیربانکی مجاز مؤسسی غیردولتی، ها بانکی اخیر، با رشد و گسترش  کشور در دو دهه

 و غیر مجاز روبر بوده است. 

ات روانی و ذهنیّت منفی خیل تأثیردلیل   به المللی، دادهای بین که بر پایه تجارب و رخ از آنجایی

ات اعتباری، بسیار گزاف و سنگین است؛ مؤسسنسبت به عملکرد  1سازمانی نفعان برون عظیم ذی

ات اعتباری ناتوان در ایفای مؤسسو  ها بانکهای حیاتی که توان تفکیک بین  مؤلفهشناسایی 

اعتباری توانا در پرداخت تعهدات در سررسید ات مؤسسها و  های درمانده( و بانک آزمودنی ) تعهدات

)مدل( مطلوب و  های سالم( را در نظام بانکی کشور داشته باشد، همچنین طراحی الگو )آزمودنی

)انفکاک صحیح بین آزمودنی ناتوان و  بینی رتبه اعتباری احتمال نکول ایی که قدرت پیش بهینه

داشته باشد از همین بسزایی برخوردار است. در کشور ما درماندگی  ( را2توانمند در ایفای تعهدات

شود؛ لیکن قراین و  ات اعتباری غیربانکی، به وضوح اعالن عمومی و هویدا نمیمؤسسها و  مالی بانک

از حد  4، کفایت سرمایه کمتر3دهی آزمودنی، نسبت مطالبات غیرجاری باال شواهد بسنده نظیر زیان

های پوشش  ول ارزش جاری سهم آزمودنی به کمتر از ارزش اسمی، نسبتدرصد، اف 8  آستانه

منفی، عدم رعایت حدود تسهیالت و تعهدات کالن یا حد  6نامطلوب، وضعیت باز ارزی 5نقدینگی

های در معرض  تواند بیانگر وضعیت نامناسب بانک و غیره می 7تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط

 (. 1396، )احمدیان و گرجی خطر تلقی شود

بینی  های پیش )تخمین( مدل ی برآورد های تجربی انجام شده در حوزه که، پژوهش جاییاز آن

بینی، از  کند که به منظور ارتقا و بهبود توانایی پیش )نکول تعهدات(، پیشنهاد می ورشکستگی

ود، از نکول یا ورشکستگی استفاده ش های مالی یک یا دو سال پیش   اطالعات مصرح در صورت

ها، از اطالعات و  منظور تخمین مدل های پیشین به به پیروی از پژوهش بنابراین در این پژوهش نیز

ات اعتباری غیربانکی سه سال مؤسسهای مالی بانک و  های محاسباتی مصرح در صورت شاخص

ه مؤسسسال نکول بانک یا  (t)ی که دوره ا گونه شود به میاستفاده  (t-3)پیش از ورشکستگی 

 شود. اعتباری در معرض خطر قلمداد می

)تشخیصی( خطی و غیرخطی،  در سه دسته: الف( تحلیل تمایزیبندی اعتباری  های رتبه مدل

های  )خطی، غیرخطی الجیت، پروبیت و توبیت و ج( مدل های رگرسیونی احتمال شرطی ب( مدل

                                                                                                                   
1 Organizational Outsider Stakeholders 
2 Default & Non-default subjects 
3 Nonperforming Loans (NPL) 
4 Capital Adequcy Ratio 
5 Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
6 Net-Open-Position (NOP) 
7 Loans to Connected Parties 
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 شوند بندی می طبقه 1بتکاریسازی فرا های بهینه های عصبی و الگوریتم ژنتیک یا مدل قیاسی شبکه

(. در این پژوهش به تبعیت از 2006، انگلمن و راهومیر  2008، گرین  2007)رستی و سیرونی 

( از فنون تحلیل تشخیصی و احتمال شرطی غیرخطی 2013) پژوهش پیتر گورنی و مارتین گورنی

 .شود استفاده میات اعتباری مؤسسها و  نی احتمال نکول بانکیب الجیت و پروبیت برای پیش

ها های تحلیل تمایزی، الجیت و پروبیت که از پرکاربردترین مدلاین پژوهش به ارزیابی مدل

ها، باید احتمال نکول کند. لذا عالوه بر بانکباشد استفاده میها میبرای احتمال نکول بانک

لحاظ مقایسه میان  پژوهش بهار گیرد. لذا انجام این ات اعتباری غیربانکی نیز مورد بررسی قرمؤسس

ات اعتباری غیربانکی، دارای اهمیت و مؤسسها و های احتمال نکول و بررسی آن در بانکمدل

ات اعتباری مؤسسها و ای که بر احتمال نکول بانکضرورت است. همچنین متغیرهای عمده

ها، کیفیت یگذار هستند توسط ادبیات پژوهش تحت عنوان کفایت سرمایه، کیفیت دارایتأثیر

پژهش عالوه بر  اند. اینمدیریت، کیفیت سود، کیفیت نقدینگی و ساختار سرمایه شناسایی شده

شده توسط محققان پیشین، متغیرهای دیگری مانند حساسیت به ریسک بازار،  متغیرهای شناسایی

های ز مدلتر اتر و جامعکند و مدلی دقیقریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را به مدل اضافه می

آنها بر احتمال  تأثیربین و ارزیابی متغیرهای پیش لحاظ بهنماید. لذا این پژوهش پیشین ارائه می

 ات اعتباری غیربانکی نیز دارای اهمیت و ضرورت است. مؤسسها و نکول بانک

 

 ات اعتباريمؤسسها و مباني نظري احتمال نکول بانک

بینی آن، ی نکول و پیشعبارت به(، احتمال ورشکستگی و یا 1968) 3( و آلتمن1966) 2از زمان بیور

در تحقیقات  الی مورد مطالعه قرار گرفت. بیورهای مکننده جدی توسط محققان و تنظیم طور به

کننده برای احتمال  یبینهای مالی، متغیرهای پیشهای صورتخود، برای ارزیابی روابط میان داده

رویکرد یک متغیره را به  ارائه داد. آلتمن 4ها را از طریق تحلیل تمایزینکول و ورشکستگی بانک

یک تجزیه و تحلیل تمایزی و چندمتغیره گسترش داد که امکان ارزیابی رابطه میان عدم موفقیت و 

به نام مدل  5، مدل دیگری توسط کاکس1972آورد. در سال های مالی را فراهم میمجموعه ویژگی

بینی احتمال نکول ارائه گردید. این مدل که در چارچوب زیست ای پیشبر 6خطرات متناسب

های الجیت و پروبیت تفاوت دارد؛ زیرا واقعیت این است که پزشکی ساخته شده است، با مدل

                                                                                                                   
1 Meta Heuristic Optimization Algorithm 
2 Beaver 
3 Altman 
4 Discriminant Analysis 
5 Cox 
6 Hazard 
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کنند متغیرهای وابسته، زمان شکست را به جای صرفاً عدم موفقیت یا عدم شکست، مشخص می

 (.1972)کاکس، 

ها نیز بینی احتمال نکول بانک، مدل خطرات متناسب کاکس برای پیش1980از اواخر دهه 

رات متناسب کاکس را برای هایی که مدل خطمورد استفاده قرار گرفت. یکی از اولین پژوهش

لین و همکاران ( بود. 1986و همکاران ) 1ها مورد بررسی قرار داد، پژوهش لیناحتمال نکول بانک

-را با تحلیل تمایزی مقایسه کرد و نشان داد که هر دو مدل در طبقه مدل خطرات متناسب کاکس

کنند و معادل عمل می اًفرض تقریب فرض و غیر پیشهای پیشها به دستهبندی صحیح بانک

-عملکرد هر دو مدل را مناسب ارزیابی نمودند. مطابق با تحلیل این محققان، هنگامی که افق پیش

فزایش یافت، مدل خطرات متناسب، اندکی از تحلیل تمایزی بهتر بینی از یک سال به دو سال ا

 (.2010پالگ، در)وانکند عمل می

بینی روشی برای پیش عنوان به( نیز سودمندی مدل خطرات متناسب کاکس را 1991) 2والن

گیرد طور نتیجه می این بق با نتایج لین و همکارانمطاکند. والن نارسایی و نکول بانکی بررسی می

اند، های عمومی تهیه شدهبینی کننده که فقط از دادهکه با وجود تعداد کمی از متغیرهای پیش

بندی کلی مدل  ی هشدار زودهنگام باشد. دقت طبقهتواند ابزاری برامدل خطرات متناسب می

ود ها کم بخطرات متناسب، مناسب ارزیابی شد؛ زیرا خطای نوع اول و خطای نوع دوم در این مدل

 (. 1991)والن، 

-( برای بررسی توانایی پیش1972( از مدل خطرات متناسب کاکس )2000) 3ویلوک و ویلسون

بینی نکول استفاده کردند. عوامل ریسک که در ترین پیشبینی این مدل و همچنین تعیین مناسب

گذار بود مطابق با قبل شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت تأثیرها بینی شکستپیش

 (. 2000مدیریت، سود و نقدینگی بودند )ویلوک و ویلسون، 

تگی یا نکول را معرفی کرد بینی ورشکس( دومین روش پیش1977) 4در اقدامات بعدی، مارتین

بینی کننده ایجاد پیشای در مورد خصوصیات توزیع متغیرهای کنندهگونه فرض محدود که هیچ

ها معرفی شد، تا بینی احتمال نکول بانک، که توسط مارتین برای پیش5کند. رگرسیون الجیتنمی

سی عملکرد بینی شکست بوده است. در بررمنظور پیش کارآمدترین روش آماری به عنوان بهبه امروز 

سیستم فدرال رزرو بودند  عضو 1974های تجاری که از سال کلیه بانک رگرسیون الجیت، مارتین

بانک ناپایدار  57575بانک ورشکسته و  23ها، شامل را مورد بررسی قرار داد. این گروه از بانک

                                                                                                                   
1 Lane 
2 Whalen 
3 Wheelock & Wilson 
4 Martin 
5 Logit 
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های مالی است های صورتنسبت مالی از داده 25بینی کننده شامل بودند. مجموعه متغیرهای پیش

نگی، کفایت سرمایه و سود. مدل بندی شود: کیفیت دارایی، نقدیتواند در چهار گروه طبقهکه می

بینی کننده شامل کیفیت دارایی، کفایت سرمایه و سود را ترجیحی نهایی، تنها سه متغیر پیش

 (. 1977شد )مارتین، شامل می

بینی احتمال ( به ارزیابی پیش1984) 1، با استفاده از نتایج او، اوری و هنوکپس از مارتین

بانک  1190بانک ورشکسته و  100استفاده از الگوی الجیت،  ها پرداختند. آنها بانکول بانک

به پایان  1983شروع و تا پایان ژوئن  1978غیرورشکسته را در یک دوره تخمینی که از دسامبر 

بود.  رهای مطالعه مارتینبینی کننده، مطابق با متغیرسید، مورد بررسی قرار دادند. متغیرهای پیش

نتایج مارتین بود که متغیرهای مهم شامل کیفیت دارایی، کفایت  نتایج این محققان نیز مانند

 (. 1984سرمایه و سود بودند )اوری و هنوک، 

ها بین ( در مطالعه خود، در مورد عدم موفقیت بانک1985و همکاران ) 2پس از آن، بارت

 تأییدد ی، کفایت سرمایه و سود را مور، مجددا اهمیت کیفیت دارای1984تا ژوئن  1981دسامبر 

با استفاده از الگوی الجیت، نقدینگی را عاملی  بر این سه عامل، بارت و همکاران قرار دادند. عالوه

های دانند. نقدینگی در پژوهش آنان، توسط شاخصهای بعدی میمهم در رابطه با ورشکستگی

گیری شد.  اندازهها ها و همچنین لگاریتم طبیعی کل دارایینسبت دارایی نقدینگی، کل دارایی

های نسبت داده 12تنها شامل  ینی کننده مطالعه بارت و همکارانبمجموعه اولیه متغیرهای پیش

دلیل اهمیت باالی آنها، انتخاب شدند  که مطابق با تحقیقات اوری و هنوک بههای مالی بود صورت

 (. 1985)بارت و همکاران، 

های تجاری با ی احتمال نکول را برای بانکبین( در مطالعه خود، دقت پیش1991) 3تامسون

بینی کننده کیفیت دارایی، کفایت سرمایه، سود، نقدینگی و کیفیت استفاده از متغیرهای پیش

بینی، مدیریت مورد بررسی قرار داد. استدالل در مورد گنجاندن کیفیت مدیریت به متغیرهای پیش

دیگر اهمیت  عبارت بهاهمیت کیفیت مدیریت یا  ( بود که1988) 4مبتنی بر مطالعه گراهام و هورنر

 1989تا  1984های اساس ورشکستگی میان سالداد. نتایج تامسون برمدیریت مناسب را نشان می

بینی گفته شده است. این نشان داد که احتمال عدم موفقیت بانک تابعی از تمامی پنج متغیر پیش

مدل، شامل متغیرهای پنج عامل ورشکستگی، دقت طبقه بندی را هم در داخل و هم در خارج 

 (. 1991نمونه نشان داد )تامسون، 

                                                                                                                   
1 Avery & Hanweck 
2 Barth 
3 Thomson 
4 Graham & Horner 
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( با 2000و همکاران ) 1ات اعتباری، استرالمؤسسها و در ادامه تحقیقات مبنی بر احتمال نکول بانک

های ساده و پیچیده ریسک سرمایه را بررسی و مورد مقایسه استفاده از یک الگوی الجیت، نسبت

بینی کننده احتمال نکول است. پیش عنوان بهقرار دادند. این عمل، حاکی از اهمیت کفایت سرمایه 

های های ساده سرمایه، ورشکستگی بانک و همچنین نسبتاین محققان نتیجه گرفتند که نسبت

کند و بنابراین ریسک کفایت سرمایه بینی میها را پیشنکتر سرمایه، احتمال نکول باپیچیده

فاکتور اصلی ریسک در نظر گرفته شود. استرال و همکاران همچنین عملکرد  عنوان بهتواند  می

بینی کننده نکول بررسی کردند. با این حال، شواهد به نفع پیش عنوان بهبندی اعتباری را  رتبه

های مهم نکول تا حدودی ترکیبی است )استرال و همکاران، کنندهبینی بندی اعتبار پیش رتبه

بینی احتمال ترین عوامل پیش( از یک مدل الجیت برای تعیین مناسب2008) 2نواندرس (.2000

بینی کننده، متغیر پیش 23ای اولیه شامل های نروژ استفاده نمود. از میان مجموعهنکول بانک

بینی کننده ترین عوامل در نظر گرفت. این شش پیشمهم بینی کننده راشش پیشن ودرسان

توانند مطابق با مطالعات قبلی، در عوامل ریسک کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سود و نقدینگی  می

 (. 2008بندی شوند )اندرسون، طبقه

بینی الگوی دیگری است که برای پیش (NN)های عصبی ادبیات تجربی مربوط به شبکه

حال حاضر همچنان قدرتمند است. یکی از اولین آغاز شد و در 1990از اوایل دهه  نکولاحتمال 

ها انجام شد، پژوهش اودوم بینی نکول شرکتمطالعاتی که بر اساس شبکه عصبی در چارچوب پیش

( 1968ای که توسط آلتمن )بینی کننده( بود. این محققان، از متغیرهای پیش1990) 3و شاردا

متغیرهای ورودی شبکه عصبی استفاده کرد. پس از آنالیزهای متعدد که در  عنوان به معرفی شدند،

های عصبی با عملکرد های ورشکسته متنوع بود، عملکرد شبکههای سالم و شرکتآن نسبت شرکت

نتیجه  م، اودوم و شاردااساس خطای نوع اول و نوع دوایزی چندمتغیره مقایسه گردید. برتحلیل تم

گرفتند که شبکه عصبی از تجزیه و تحلیل تمایزی چندمتغیره با استفاده از همان مجموعه 

 بینی، عملکرد بهتری دارد. متغیرهای پیش

( اولین محققانی بودند که شبکه 1992) 5( و تام و کیانگ1991) 4، تامپس از اودوم و شاردا

. هر دو مطالعه، عملکرد شبکه عصبی را با کار بردند ها بهبینی شکست بانکعصبی را برای پیش

های بینی نکول مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که شبکه عصبی از مدلاستفاده از یک افق پیش

                                                                                                                   
1 Estrella 
2 Anderson 
3 Odom & Sharda 
4 Tom 
5 Tom & Kiang 
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های دیگر بینی یک ساله بهتر است؛ و مدل الجیت و عصبی از مدلدیگر با استفاده از یک افق پیش

 است.بینی دو ساله بهتر با استفاده از یک افق پیش

( همچنین عملکرد شبکه عصبی را با مدل الجیت مورد مقایسه 1992و همکاران ) 1سالشنبرگر

قرار داد. این محققان نتیجه گرفتند که شبکه عصبی از مدل الجیت با استفاده از یک افق 

 . ماهه بهتر عمل کرده است 18بینی  پیش

 

 هاي تحقیق فرضیه

مدل خطی احتمالی تحلیل تمایزی یا تشخیصی برای تعیین رتبه اعتباری  فرضیه اول پژوهش:

ات مؤسسها و  ها( بانک پذیر در سررسید سپرده احتمال نکول )ریسک عدم ایفای تعهدات سپرده

 اعتباری غیربانکی، از کارایی)محتوای اطالعاتی( الزم برخوردار است.

𝐻0: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,1 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] ≤
1

2
𝐻1: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,1 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] >

1

2
 

مدل غیرخطی احتمالی الجیت، برای تعیین رتبه اعتباری احتمال نکول  فرضیه دوم پژوهش:

ات اعتباری مؤسسها و  ها( بانک پذیر در سررسید سپرده )ریسک عدم ایفای تعهدات سپرده

 )محتوای اطالعاتی( الزم برخوردار است. غیربانکی، از کارایی

𝐻0: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,2 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] ≤
1

2
𝐻1: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,2 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] >

1

2
 

 

مدل غیرخطی احتمالی پروبیت، برای تعیین رتبه اعتباری احتمال نکول  فرضیه سوم پژوهش:

ات اعتباری مؤسسها و  ها( بانک پذیر در سررسید سپرده )ریسک عدم ایفای تعهدات سپرده

 کارایی)محتوای اطالعاتی( الزم برخوردار است.غیربانکی، از 

𝐻0: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,3 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] ≤
1

2
𝐻1: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,3 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] >

1

2
 

 

مدل خطی احتمالی تحلیل تمایزی یا تشخیصی و مدل غیرخطی  فرضیه چهارم پژوهش:

پذیر در  م ایفای تعهدات سپردهاحتمالی الجیت، برای برآورد رتبه اعتباری احتمال نکول )ریسک عد

)محتوای اطالعاتی( یکسانی  ات اعتباری غیربانکی، از کاراییمؤسسها و  ها( بانک سررسید سپرده

 برخوردار نیستند.

                                                                                                                   
1 Salchenberger 
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𝐻0: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,1 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] = 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,2 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] ≤
1

2

𝐻1: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,1 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] ≠ 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,2 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] >
1

2

 

 

مدل خطی احتمالی تحلیل تمایزی یا تشخیصی و مدل غیرخطی احتمالی  فرضیه پنجم پژوهش:

ها و  پروبیت، برای تعیین رتبه اعتباری احتمال نکول )ریسک عدم ایفای تعهدات در سررسید( بانک

 وردار نیستند.رخ)محتوای اطالعاتی( یکسانی ب ات اعتباری غیربانکی، از کاراییمؤسس

𝐻0: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,1 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] = 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,3 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] ≤
1

2

𝐻1: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,1 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] ≠ 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,3 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] >
1

2

 

 

های غیرخطی احتمالی الجیت و پروبیت، برای تعیین رتبه اعتباری  : مدلفرضیه ششم پژوهش

ات مؤسسها و  ها( بانک پذیر در سررسید سپرده احتمال نکول )ریسک عدم ایفای تعهدات سپرده

 اعتباری غیربانکی، از کارایی یکسانی)محتوای اطالعاتی( برخوردار هستند.

𝐻0: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,2 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] = 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,3 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] ≤
1

2

𝐻1: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,2 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] ≠ 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖,3 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘 ; 𝛽)] >
1

2

 

 

های غیرخطی احتمالی الجیت پروبیت و مدل خطی احتمالی تحلیل  مدل فرضیه هفتم پژوهش:

پذیر  ای تعهدات سپردهتمایزی یا تشخیصی برای تعیین رتبه اعتباری احتمال نکول )ریسک عدم ایف

)محتوای اطالعاتی(  ات اعتباری غیربانکی، از کارایی یکسانیمؤسسها و  ها( بانک در سررسید سپرده

 برخوردار نیستند.

𝐻0: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] = 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] = 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 0|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] ≤
1

2

𝐻1: 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] ≠ 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌 = 1𝑖|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] ≠ 𝑎𝑢𝑟𝑜𝑐[𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑥𝑖𝑗𝑘; 𝛽)] >
1

2
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 روش تحقیق

ها، توصیفی  بردی و از نظر نحوه گردآوری دادهنظر هدف، کار نوع روش تحقیق در این پژوهش از

  غیربانکیات مؤسسبندی از اطالعات مربوط به شش بانک و  منظور رتبه باشد. به پیمایشی می

ات اعتباری مجاز مؤسسها و  بانک»جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر کلیه استفاده شده است. 

های  باشد. این پژوهش با استفاده از داده می« فرابورسی و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

غیربانکی ات اعتباری مؤسسها و  بانک»های مالی حسابرسی شده و سایر گزارشات مالی کلیه  صورت

 باشد. می 1398لغایت  1391های  ی زمانی سال طی دوره« مجاز

 

 شرح مدل و متغیرهاي پژوهش

( و 2016مطالعات پیترگورنی و مارتین گورنی )اساس ل مورد استفاده در پژوهش حاضر برمد

 باشد:زیر می صورت به(1396احمدیان و گرجی )

 
DPEit = β0 + β1CQit + β2CSQit + β3MQit+ β4RQit + β5LQit + β6Sivmktit + β7CSit 

+ β8LRit + β9CrRit + εit 

 

 نام متغیر ردیف
نوع 

 متغیر
 گیری نحوه اندازه نماد

 DPE وابسته هانکول بانک 1
صورت وجود نکول عدد یک و در غیر اینصورت عدد در

 صفر

 CQ مستقل کفایت سرمایه 2

از طریق سه روش شامل: )الف( مجموع حقوق صاحبان 

ها، )ب(  گذاری ها و سرمایه سهام به مجموع دارایی

مجموع مطالبات غیرجاری به مجموع حقوق صاحبان 

سهام و )ج( مجموع حقوق صاحبان سهام به مجموع 

ها و  گذاری و سایر تعهدات بانک های سرمایه سپرده

 ات اعتباری غیربانکی.مؤسس

3 

کیفیت 

های  دارایی

 عملیاتی

 OSQ مستقل
ها و مطالبات غیرجاری به مجموع  نسبت مجموع وام

 ها و مطالبات اعطایی وام
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4 
کیفیت 

 مدیریت
 MQ مستقل

های  از طریق چهار روش شامل: )الف( مجموع سپرده

ها، )ب( مجموع سود پرداختی  شعب به مجموع دارایی

ها، )ج(  اراییگذاری به مجموع د های سرمایه به سپرده

های  های عملیاتی به مجموع سپرده مجموع هزینه

های  گذاری، )د( مجموع سود پرداختی به سپرده سرمایه

 های مالی گذاری به سود قبل از هزینه سرمایه

5 
کیفیت سود یا 

 درآمد
 RQ مستقل

های  )الف( بازده داراییاز طریق پنج روش شامل: 

مجموع درآمدهای مالی، عملیاتی، )ب( سود عملیاتی به 

استثنای سود  )به های عملیاتی )ج( مجموع هزینه

گذاری( به مجموع  های سرمایه پرداختی به سپرده

ها و مطالبات اعطایی، )د(  هایی عملیاتی شامل وام دارای

ها و )هـ( سود خالص  ها به مجموع درآمد مجموع هزینه

و  گذاری های سرمایه قبل از مالیات به مجموع سپرده

 سایر تعهدات

6 
کیفیت 

 نقدینگی
 LQ مستقل

ها نقدینه یا  )الف( داراییاز طریق سه روش شامل: 

ها و مطالبات  های درآمدزا )وام نقد به مجموع دارایی شبه

نقد به  های نقدینه یا شبه اعطایی(، )ب( مجموع دارایی

ها و مطالبات اعطایی  ها و )ج( مجموع وام مجموع دارایی

ات مؤسسها و  گذاری بانک های سرمایه به مجموع سپرده

 اعتباری غیربانکی

7 

یت حساس

نسبت به 

 ریسک بازار

 Sivmkt مستقل

گذاری و  )الف( مجموع سرمایهاز طریق دو روش شامل: 

های حقوق به مجموع ارزش ویژه یا حقوق  مشارکت

های عملیاتی یا  صاحبان سهام و )ب( مجموع دارایی

ها و  )درآمد مالی( شامل وام های درآمدزا دارایی

تی یا های عملیا مطالبات اعطایی به مجموع بدهی

های  )هزینه مالی( شامل سپرده زا های هزینه بدهی

 دار گذاری مدت سرمایه

 CS مستقل ساختار سرمایه 8

دار به  ت گذاری دیداری و مد های سرمایه مجموع سپرده

)مطالبات و  های درآمدزای عملیاتی مجموع دارایی

های غیردرآمدزا )اموال منقول  های اعطایی( و دارایی وام

 غیرمنقول و ...(و 
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9 
ریسک 

 نقدینگی
 LR مستقل

نقد و  از طریق دو روش شامل: )الف( مجموع وجوه

مدت در اوراق  های کوتاه گذاری اضافه سرمایهه نقد ب شبه

مدت و  های کوتاه المعامله باضافه تسهیالت و وام سریع

های بلندمدت تقسیم  مطالبات بابت اقساط سال آتی وام

گذاری  دیداری و سپرده سرمایه های بر مجموع سپرده

های جاری، )ب(  با سررسید سال آتی و سایر بدهی

های  گذاری اضافه سرمایهه نقد ب نقد و شبه مجموع وجوه

اضافه تسهیالت و ه المعامله ب مدت در اوراق سریع کوتاه

مدت و مطالبات بابت اقساط سال آتی  های کوتاه وام

های دیداری و  های بلندمدت منهای مجموع سپرده وام

گذاری با سررسید سال آتی و سایر  سپرده سرمایه

نقد  نقد و شبه های جاری تقسیم بر مجموع وجوه بدهی

مدت در اوراق  های کوتاه گذاری اضافه سرمایهه ب

مدت و  های کوتاه اضافه تسهیالت و وامه المعامله ب سریع

 های بلندمدت. مطالبات بابت اقساط سال آتی وام

 CrR مستقل اعتباری ریسک 10

)الف( درآمد خالص ناشی از از طریق سه روش شامل 

 ها و تسهیالت ها و تسهیالت اعطایی به مجموع وام وام

ی درآمد خالص ناشی از عبارت به)مطالبات( اعطایی یا 

های  ها و تسهیالت اعطایی به مجموع دارایی وام

)درآمد مالی( شامل  های درآمدزا عملیاتی یا دارایی

 ها و تسهیالت ها و مطالبات اعطایی، )ب( مجموع وام وام

ها و  )مطالبات( اعطایی غیرجاری به مجموع وام

ها و  تسهیالت اعطایی، )ج( ذخیره زیان ناشی از وام

تسهیالت اعطایی معوق، سررسید گذشته و سوخت 

 ها و تسهیالت اعطایی شده به مجموع وام
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 الگوي تحلیل تمایزي خطي

زمان متغیرهای  هم طور بهتکنیک تحلیل تمایزی یا تشخیصی یک روش پیشرفته آماری است که 

ه اعتباری( مؤسس)بانک و  کند که یک آزمودنی دهد و مشخص می مختلفی را مورد بررسی قرار می

 )ورشکسته( یا غیرورشکسته کننده ات اعتباری نکولمؤسسها و  های بانک یک از گروه در کدام

متغیر  صورت بهگیرد. این روش زمانی مناسب و مطلوب خواهد بود که متغیر پاسخ  )سالم( قرار می

 ترتیبی دو وجهی یا دو ارزشی یا چند وجهی یا چند ارزشی باشد. 

 

 الگوي احتمال غیرخطي الجیت

تقل( های کامالً متفاوتی )درباره رابطه متغیرهای وابسته و مس اساس فرضمدل رگرسیون الجیت، بر

شکل گرفته است. وجوه افتراق مهم این دو مدل در دو ویژگی رگرسیون الجیت  رگرسیون خطیاز 

تواند دیده شود. اول توزیع شرطی  می
 ji XYPr

جای  پیروزی( به -توزیع برنولی )شکست یک  

یک توزیع گوسی )زنگوله شکل یا توزیع نرمال( است چونکه متغیر وابسته دودویی است. دوم 

بینی احتماالتی است و محدود بین بازه صفر و یک و به کمک تابع توزیع لجستیک  مقادیر پیش

کند. در این پژوهش برای وجود  بینی می خروجی پیشآید رگرسیون لجستیک احتمال  دست می هب

ها گیرد. تجزیه و تحلیل دادهعدد صفر به متغیر وابسته تعلق می نکول عدمها عدد یک و نکول بانک

 باشد. می Eviewsالجیت و توسط نرم افزار -های با ماهیت پنلدر این بخش توسط داده

 

 الگوي احتمال غیرخطي پروبیت

های رفتاری، اجتماعی، مالی، پزشکی و مهندسی و مدیریت، حاالتی پیش  پژوهشدر بسیاری از 

 طور بهشود.  گیری می آید که متغیر وابسته یا متغیر پاسخ، در مقیاس دو ارزش یا دو حالتی اندازهمی

ناتوان و درمانده در  عنوان بهها و نهادهای اعتباری(  )بانک مثال شناسایی یک بنگاه واسطه وجوه

ها عدد یک و در این پژوهش برای وجود نکول بانک یه بدهی یا توانمند در پرداخت دیون.تسو

ها در این بخش توسط گیرد. تجزیه و تحلیل دادهعدد صفر به متغیر وابسته تعلق می نکول عدم

 باشد.می Eviewsپروبیت و توسط نرم افزار -های با ماهیت پنلداده
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 مدل مفهومي پژوهش

 
 

 تجزیه و تحلیل 

برای هر بانک در  zی مورد مطالعه از شاخص استاندارد نکول ها بانکمنظور سنجش ریسک نکول  به

 (1کرنل برآورد شده استفاده شد. که نتایج آن در جدول )شماره zهر دوره مالی و مقایسه آن با 

 .نشان داده شده است

 

 هاي سنجش ریسک نکول توصیفي شاخصمار . آ1ه جدول شمار                        

 کمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیر
انحراف 

 معیار

شاخص 

 استاندارد نکول
Z 875/4488  140/1823  92/49098  48705/1-  664/9176  

DPE 562500/0 نسبت نکول  000000/1  000000/1  000000/0  501328/0  
 های محقق منبع: یافته

 

 مانایي متغیرهاي تحقیق

لین و چو استفاده شده است. این آزمون -منظور بررسی مانایی متغیرهای تحقیق از آزمون لوین به

دهد که  مینشان دهد. نتایج  قادیر سری را مورد آزمون قرار میفرضیه وجود ریشه واحد در م

 های مورد مطالعه در این سطح خطا مانا هستند و بنابراین، رفتار مقادیر متغیرها، در طول سری

 خوش تغییرات رونددار نخواهد شد. زمان دست
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 برآورد مدل پروبیت ریسک نکول

، از برآورد مدل رگرسیون پروبیت استفاده ها بانکی احتمال نکول بین پیشورد مدل منظور برآ به

با سایر خطی کامل  دارای هم crr2i,t. با توجه به اینکه در فرایند برازش مدل، متغیر شده است

یند برازش مدل حذف شده و مدل برای سایر متغیرها برازش گردید. بوده از فرآمتغیرهای مدل 

  د.ده می( نتایج برازش این مدل را نشان 2) جدول شماره

 

 ي احتمال نکولبین پیشنتایج تخمین مدل رگرسیون پروبیت در  .2 جدول شماره               

 معناداري zآماره  خطاي برآورد ضریب توضیحي متغیر

Intercept 16+E17/1- 30/7 E 08+  6/1- E 07+  <2e-16 
cq1 30/1- E 17+  98/2 E+09 4/4- E+07 <2e-16 
cq2 42/7 E+15 77/8 E+07 84575851 <2e-16 
cq3 04/1 E+17 99/1 E+09 52579892 <2e-16 
osq 79/7- E+15 27/9 E+08 8405452-  <2e-16 
mq1 60/1 E+16 97/1 E+08 81091373 <2e-16 
mq2 39/3- E+16 06/5 E+09 6696759-  <2e-16 
mq3 55/5- E+17 97/4 E+09 1/1- E+08 <2e-16 
mq4 51/6 E+14 95/2 E+07 22059916 <2e-16 
rq1 30/3 E+17 08/7 E+09 46665828 <2e-16 
rq2 20/2 E+16 30/3 E+08 66445453 <2e-16 
rq3 05/4 E+17 09/4 E+09 98833933 <2e-16 
rq4 14/9- E+14 07/3 E+07 -3E+07 <2e-16 
rq5 15/4- E+17 26/4 E+09 - 7/9- E+07 <2e-16 
lq1 14/7 E+16 16/3 E+09 22603262 <2e-16 
lq2 72/1- E+17 22/5 E+09 - 3/3 E+07 <2e-16 
lq3 60/8 E+15 3.13E+08 27472271 <2e-16 
sivmkt1 - 76/5- E+15 99/7 E+07 - 2/7 E+07 <2e-16 
sivmkt2 64/7 E+14 08/6 E+07 12553250 <2e-16 
cs 78/6- E+15 75/1 E+08 - 9/3 E+07 <2e-16 
lr1 72/1 E+15 16/4 E+08 4137262 <2e-16 
lr2 39/5 E+15 09/3 E+08 17475459 <2e-16 
crr1 71/2 E+16 76/6 E+08 40096844 <2e-16 
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crr3 43/1- E+16 01/7 E+08 -2E+07 <2e-16 
 شاخص های نیکویی برازش

9375/0 مدل بینی پیش توان  
455/1 معناداری مدل e-09 

9935/0 لمشو-هاسمرمعناداری   
 های محقق منبع: یافته

 

 بین پیشکارگیری متغیرهای  هد که بشو میهای نیکویی برازش مدل مشاهده  در بررسی شاخص

توان نتیجه گرفت که  نمایی را بهبود بخشد می درصد تابع درست 75/93توانسته تا در مدل تحقیق، 

واقع  مؤثر ها بانکی نکول بین پیشدرصد در دقت  75/93در مدل توانسته اند تا  بین پیشمتغیرهای 

قابل توجه بوده است.  ها بانکو وضعیت نکول  بین پیشرو رابطه کلی میان متغیرهای  گردند. از این

( نیز در جهت آزمون مناسب بودن مدل p-value=  9935/0لمشو )-مقدار معناداری آماره هاسمر

بوده که نشان از مناسب بودن مدل رگرسیون  05/0حقیق بزرگتر از خطای نوع اول رگرسیونی ت

( p-value=  455/1×10-9)نمایی  سطح معناداری آزمون نسبت درست پروبیت تحقیق دارد.

ارد . نتایج حاصل از دست آمده که نشان از نیکویی برازش مدل رگرسیون د هب 05/0کوچکتر از 

د که مدل رگرسیون ده میی نکول نشان بین پیشهای صحت و اعتبار مدل در  برآورد شاخص

درصد و  296/96ی برابر با بین پیشیی که در وضعیت نکول قرار دارند، دقت ها بانکپروبیت در گروه 

درصد  476/90ی برابر با بین پیشقرار دارند، دقت  نکول عدمیی که در وضعیت ها بانکدر گروه 

کلی برابر  طور به ها بانک نکول عدمدقت این روش در تشخیص وضعیت نکول یا فراهم کرده است. 

 درصد برآورد شده که مطلوب است. 75/93با 

 

 برآورد مدل لجستیک ریسک نکول

، از برآورد مدل رگرسیون لجستیک استفاده ها بانکی احتمال نکول بین پیشمنظور براورد مدل  به

را از طریق تابع انتقال لجیت  بین پیششده است. این مدل، روابط بین احتمال نکول و متغیرهای 

اما نتایج برازش مدل رگرسیونی بر پایه تمامی متغیرهای تحقیق، نشان از عدم  کند. بندی می مدل

د که استفاده از شو میمطابق با نتایج مشاهده همگرایی روش در تخمین ضرایب رگرسیونی دارد. 

های مالی مورد مطالعه در تحقیق در مدل لجستیک، منجر به عدم همگرایی مدل  تمامی نسبت

ه شد. در این روش، گزینی متغیرها استفاد ر تشخیص مدل بهینه، از روش بهینهمنظو د. لذا بهشو می

ی دارای ریسک نکول و ها بانکر دو گروه های موجود بین مقادیر هریک از متغیرها د تفاوت
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د. باتوجه به سطوح شو میمحاسبه و آزمون  1ی فاقد ریسک نکول بر پایه معیار دویانسها بانک

د شو میمربع در تشخیص متغیرهای بهینه مدل رگرسیون لجستیک مشاهده -معناداری آزمون کای

 sivmkt1و  mq1 ،rq1 ،rq5 ،lq2که از بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق، تنها حضور متغیرهای 

ی احتمال نکول بین پیشدر مدل مفید بوده است. لذا مدل رگرسیون لجستیک تحقیق در راستای 

 .( بوده است3، بر پایه این متغیرها برازش داده شده و نتایج برازش مدل به شرح جدول )ها بانک

 

ي بین پیششده در  گزیني تخمین مدل رگرسیون لجستیک بهینه نتایج .3جدول شماره 

 احتمال نکول

 معناداري zآماره  خطاي برآورد ضریب متغیر توضیحي

Intercept - 3518/6  91/3  625/1-  10427/0  
mq1 9115/9  012/5  978/1  04796/0  
rq1 - 4914/104  706/67  - 543/1  12275/0  
rq5 6740/103  512/44  329/2  01985/0  
lq2 - 4265/50  393/19  - 6/2  00931/0  
sivmkt1 5835/0  600/0  973/0  33074/0  

 شاخص های نیکویی برازش

79167/0 بینی مدل توان پیش  
541/6 معناداری مدل e-05 

1494/0 لمشو-هاسمرمعناداری   
 های محقق منبع: یافته

 

-د که مقدار معناداری آماره هاسمرشو میهای نیکویی برازش مدل مشاهده  در بررسی شاخص

( نیز در جهت آزمون مناسب بودن مدل رگرسیونی تحقیق بزرگتر از p-value=  1494/0لمشو )

بوده که نشان از مناسب بودن مدل رگرسیون لجستیک تحقیق دارد.  نتایج  05/0خطای نوع اول 

که مدل رگرسیون  دده میی نکول نشان بین پیشر مدل در های صحت و اعتبا اخصبرآورد ش

درصد  89/88ی برابر با بین پیشیی که در وضعیت نکول قرار دارند، دقت ها بانکلجستیک در گروه 

درصد  67/66ی برابر با بین پیشقرار دارند، دقت  نکول عدمیی که در وضعیت ها بانکو در گروه 

کلی برابر  طور به ها بانک نکول عدمخیص وضعیت نکول یا فراهم کرده است. دقت این روش در تش

د که توان این مدل در تشخیص شو میدرصد برآورد شده است. همچنین مشاهده  17/79با 

                                                                                                                   
1 Deviance 
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ی فاقد ریسک نکول بوده است، اما ها بانکی با ریسک نکول، بیشتر از توان آن در تشخیص ها بانک

 نسبت به مدل پروبیت، کمتر بوده است. ها کبانی وضعیت نکول بین پیشهمچنان توان آن در 

 

 ي وضعیت نکول بر پایه تحلیل ممیزيبین پیش

ند، لذا تشخیص یک گیر میقرار  نکول عدمدر یکی از دو وضعیت نکول یا  ها بانکبا توجه به اینکه 

 بر اساس متغیرهای مورد مطالعه گردد. ها بانکتابع ممیزی می تواند منجر به تفکیک 

 

 برآورد ضرایب متغیرها در تابع ممیزي .4جدول شماره                         

 ضریب تابع ممیزي متغیر توضیحي ضریب تابع ممیزي متغیر توضیحي

cq1 - 0720/154  rq5 4350/248-  
cq2 4780/5  lq1 2750/9  
cq3 6470/123  lq2 4280/56-  
Osq 3510/4-  lq3 2240/1-  
mq1 1720/15  sivmkt1 2170/4-  
mq2 3920/54  sivmkt2 7210/0  
mq3 8870/325-  cs 4540/6-  
mq4 9090/0  lr1 1920/13-  
rq1 6200/237  lr2 9880/13  
rq2 8080/9  crr1 1920/18  
rq3 7270/294  crr3 4280/10-  
rq4 0350/0-  Intercept 7610/8  

 های محقق منبع: یافته

 

اشاره  1به نتایج آزمون الندای ویلکس ها بانکمنظور آزمون معناداری این توابع در تفکیک  به

د که تابع شو میمربع مشاهده -د که با توجه به نتایج آزمون و سطوح معناداری آزمون کایشو می

 بر پایه این تابع از نظر ها بانکمعنادار بوده و تفکیک  05/0ممیزی شناسایی شده در سطح خطای 

د ده میی نکول نشان بین پیشهای صحت و اعتبار مدل در  معنادار است. نتایج برآورد شاخص آماری

ی برابر با بین پیشیی که در وضعیت نکول قرار دارند، دقت ها بانککه روش تحلیل ممیزی در گروه 

 2/95ر با ی براببین پیشقرار دارند، دقت  نکول عدمیی که در وضعیت ها بانکدرصد و در گروه  6/92

                                                                                                                   
1 Wilks' Lambda 
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کلی  طور به ها بانک نکول عدمدرصد فراهم کرده است. دقت این روش در تشخیص وضعیت نکول یا 

  درصد برآورد شده است. 75/93برابر با 

 

 نتایج آزمون فرضیات .5جدول شماره 

 های محقق منبع: یافته

 

ی بین پیشی ها روشی هریک از بین پیشهای تحقیق، میزان دقت  نظور آزمون فرضیهم به

احتمال نکول، از طریق آزمون نسبت مورد آزمون قرار گرفته است. این آزمون با فرض اینکه دقت 

ی احتمال نکول دارد، انجام شده است. لذا بین پیش% نشان از کارایی روش در 70ی باالی بین پیش

یج % مورد آزمون قرار گرفته و نتا70ی صحیح در هر روش از مقدار بین پیشفرض بزرگتری نسبت 

 ( ارائه شده است.5آن به شرح جدول )

د که دو شو میآمده از آزمون مشاهده  دست ه( و سطوح معناداری ب5توجه به نتایج جدول ) با

( از کارایی p-value=  0002/0( و تحلیل ممیزی )p-value=  0002/0روش رگرسیون پروبیت )

دقت روش رگرسیون  که درحالیاند،  برخوردار بوده ها بانکی احتمال نکول بین پیشمعناداری در 

نبوده است. لذا این  7/0معنادار بزرگتر از  طور بهی، بین پیش( در p-value=  082/0لجستیک )

 برخوردار نبوده است. از این رو: ها بانکی احتمال نکول بین پیشروش از کارایی الزم در 

الزم یی ها از کارا احتمال نکول بانک یینتع یبرا ممیزی یلتحل یاحتمال یمدل خط –

 قرار گرفته است. مورد تأیید 05/0ل تحقیق در سطح خطای رو فرضیه او از این برخوردار است.

الزم برخوردار  ییها از کارا احتمال نکول بانک یینتع یبرا یت،الج یاحتمال یرخطیمدل غ –

 قرار نگرفته است. تأییدمورد  05/0رو فرضیه دوم تحقیق در سطح خطای  از این .نیست

الزم برخوردار  ییها از کارا احتمال نکول بانک یینتع یبرا یت،پروب یاحتمال یرخطیمدل غ –

 قرار گرفته است. تأییدمورد  05/0رو فرضیه سوم تحقیق در سطح خطای  از این است.

روش 

 بیني پیش

دقت 

 بیني پیش

حداقل 

 قابل قبول
 فرض صفر

فرض 

 مقابل
 Zآماره 

سطح 

 معناداري

رگرسیون 

 پروبیت
9375/0  7/0  P ≤  0.7 P > 0.7 591/3  0002/0  

رگرسیون 

 لجستیک
7916667/0  7/0  P ≤  0.7 P > 0.7 386/1  0829/0  

تحلیل 

 ممیزی
9375/0  7/0  P ≤  0.7 P > 0.7 591/3  00002/0  
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ی ها روشی هریک از بین پیشهای چهارم تا هفتم تحقیق، میزان دقت  منظور آزمون فرضیه به –

( 6با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. جدول ) ها بانکی احتمال نکول بین پیشمورد مطالعه در 

 د.ده مینتایج این آزمون را نشان 

 

 ي احتمالبین پیشي ها روشمقایسه . 6جدول شماره 

 ی اولبین پیشروش 
روش 

 ی دومبین پیش
 Zآماره  فرض مقابل فرض صفر

سطح 

 معناداری

 پروبیترگرسیون 

رگرسیون 

𝑝1 لجستیک = 𝑝2 𝑝1 ≠ 𝑝2 2.088 0.03662 

𝑝1 تحلیل ممیزی = 𝑝2 𝑝1 ≠ 𝑝2 0 1.0000 
𝑝1 تحلیل ممیزی رگرسیون لجستیک = 𝑝2 𝑝1 ≠ 𝑝2 2.088 0.03662 

 های محقق منبع: یافته

 

باتوجه به سطح معناداری آزمون برای مقایسه دقت دو روش تحلیل ممیزی و رگرسیون  –

توان نتیجه گرفت که کارایی روش تحلیل  آمده می دست هب 05/0کوچکتر از خطای لجستیک که 

معناداری با میزان کارایی روش رگرسیون لجستیک متفاوت بوده است. با استناد به  طور بهممیزی 

توان نتیجه گرفت که تحلیل ممیزی از کارایی  ی صحیح تحت دو روش میبین پیشمقادیر دقت 

باالتری نسبت به روش رگرسیون لجستیک برخوردار بوده است. بنابراین فرضیه چهارم تحقیق در 

 قرار گرفته است. تأییدمورد  05/0سطح خطای 

باتوجه به سطح معناداری آزمون برای مقایسه دقت دو روش تحلیل ممیزی و رگرسیون  –

آمده می توان نتیجه گرفت که کارایی روش تحلیل  دست هب 05/0از خطای  پروبیت که بزرگتر

یکسان بوده است. بنابراین فرضیه پنجم تحقیق  05/0ممیزی و رگرسیون پروبیت در سطح خطای 

 قرار نگرفته است. تأییدمورد  05/0در سطح خطای 

یت و رگرسیون باتوجه به سطح معناداری آزمون برای مقایسه دقت دو روش رگرسیون پروب –

توان نتیجه گرفت که کارایی روش رگرسیون  آمده می دست هب 05/0لجستیک که کوچکتر از خطای 

معناداری با میزان کارایی روش رگرسیون لجستیک متفاوت بوده است. با استناد به  طور بهپروبیت 

از کارایی  توان نتیجه گرفت که رگرسیون پروبیت ی صحیح تحت دو روش میبین پیشمقادیر دقت 
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باالتری نسبت به روش رگرسیون لجستیک برخوردار بوده است. بنابراین فرضیه ششم تحقیق در 

 قرار نگرفته است. تأییدمورد  05/0سطح خطای 

مطابق با این نتایج مشاهده شد که روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت 

تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری  که درحالیو کارایی در یک سطح قرار دارند، 

قرار نگرفته است. چرا  تأییدرو فرضیه هفتم تحقیق مورد  ننسبت به این دو روش داشته است. از ای

ی بوده است و از بین پیشهای خطی و غیرخطی در  کارگیری مدل هدر ب ها روشکه وجه تمایز این 

و  ی خطیها روشهای  نماینده عنوان بهرگرسیون پروبیت آنجا که دو روش تحلیل ممیزی و 

 قرار نگرفته است. تأییداند، فرضیه هفتم تحقیق مورد  غیرخطی دارای دقت یکسانی بوده

 

 گیري بحث و نتیجه

های مالی مورد مطالعه  قیق، یک تابع ممیزی بر پایه نسبتمنظور آزمون فرضیه اول تح به –

بندی شدند. دقت این  در دو گروه دسته نکول عدمنکول و از نظر وضعیت  ها بانکشناسایی شده و 

درصد برآورد شد.  75/93کلی برابر با  طور به ها بانک نکول عدمروش در تشخیص وضعیت نکول یا 

معناداری  طور بهی نشان داد که این نسبت بین پیشنتایج آزمون نسبت در تعیین میزان بزرگی دقت 

و  ها بانکی نکول بین پیشاست و لذا کارایی این روش در  7/0ز پیش تعیین شده بزرگتر از مقدار ا

توان با نتایج تحقیق  های این فرضیه را می قرار گرفت. یافته تأییددر نتیجه، فرضیه اول تحقیق مورد 

 ( همسو دانست. 1396احمدیان و گرجی )

اتکا به متغیرهای جستیک با منظور آزمون فرضیه دوم تحقیق، مدل رگرسیونی ل به –

گزینی شده مدل برازش داده شده و احتمال نکول هر بانک در هر سال بر پایه این مدل  بهینه

 ها بانک نکول عدمبرآورد گردید. نتایج حاصل نشان داد که این مدل در تشخیص وضعیت نکول یا 

ان بزرگی دقت درصد برآورد شد. نتایج آزمون نسبت در تعیین میز 17/79کلی برابر با  طور به

نبوده  7/0معناداری بزرگتر از مقدار از پیش تعیین شده  طور بهی نشان داد که این نسبت بین پیش

 تأییدو در نتیجه، فرضیه دوم تحقیق مورد  ها بانکی نکول بین پیشاست و لذا کارایی این روش در 

با  که درحالیبوده  باشد همسو می (2018گورانسون و نوردگرن )قرار نگرفت که با نتایج تحقیقات 

 ، زاگدودی(2014) و استرابل ، لپتیت(1396) یو گرج یاناحمدنتایج تحقیقات محققانی چون 

ند ده میی ارائه بین پیشکه شواهدی مبتنی بر کارایی این روش در  (2010) و واندرپالگ( 2013)

 باشد. همسو نمی

منظور آزمون فرضیه سوم تحقیق، مدل رگرسیونی پروبیت با اتکا به متغیرهای تحقیق  به –

برازش داده شده و احتمال نکول هر بانک در هر سال بر پایه این مدل برآورد گردید. نتایج نشان 
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یی که در وضعیت نکول قرار دارند، دقت این روش ها بانکداد که مدل رگرسیون پروبیت در گروه 

درصد برآورد شده که  75/93کلی برابر با  طور به ها بانک نکول عدموضعیت نکول یا  در تشخیص

و در نتیجه، فرضیه سوم تحقیق  ها بانکی نکول بین پیشمطلوب است. و لذا کارایی این روش در 

(، 2010پالگ )واندرقرار گرفت که تحقیقات متعددی انجام شده که با نتایج تحقیقات  تأییدمورد 

 باشد. همسو می (1396) یو گرج یاناحمدو  (2012صمد )

برای دو  ها بانک نکول عدمی نکول یا بین پیشمنظور آزمون فرضیه چهارم تحقیق، دقت  به –

روش تحلیل ممیزی و تحلیل رگرسیون لجستیک مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این 

ی نسبت به بین پیشمعنادار بزرگتری در  طور بهآزمون نشان داد که روش تحلیل ممیزی از دقت 

قرار  تأییدرو فرضیه چهارم تحقیق مورد  یون لجستیک برخوردار است. از اینروش تحلیل رگرس

اند، ناهمسو  ( به آن دست یافته1396های این تحقیق با نتایجی که احمدیان و گرجی ) گرفت. یافته

 بوده است. 

برای دو  ها بانک نکول عدمی نکول یا بین پیش منظور آزمون فرضیه پنجم تحقیق، دقت به –

روش تحلیل ممیزی و تحلیل رگرسیون پروبیت مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون 

یکسانی در  نشان داد که روش تحلیل ممیزی و تحلیل رگرسیون پروبیت هر دو از دقت کامالً

رو فرضیه پنجم تحقیق مورد  اند. از این برخوردار بوده ها بانکنکول  ی وضعیت نکول یا عدمبین پیش

ی ارائه بین پیشقرار نگرفت. انتظار محقق بر این بوده که روش تحلیل ممیزی دقت باالتری در  تأیید

دهد، اما با توجه به ماهیت روش رگرسیون پروبیت که بر پایه توزیع تجمعی نرمال استاندارد شکل 

روش رگرسیون پروبیت،  یابی به دقت و کارایی باال در فت که علت دستتوان نتیجه گر د، میگیر می

( 1396مالحظه اجزای خطای مدل از توزیع نرمال بوده است. اگرچه احمدیان و گرجی ) تبعیت قابل

های این فرضیه با نتایج تحقیق  اند و یافته ی پروبیت ارائه کردهدقت باالتری را برای روش غیرخط

 است. ایشان ناهمسو بوده

منظور آزمون فرضیه ششم تحقیق، نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که روش تحلیل  به –

ون ی نسبت به روش تحلیل رگرسیبین پیشمعنادار بزرگتری در  طور بهرگرسیون پروبیت از دقت 

ان ها نش قرار نگرفت، اما این یافته تأییدرو فرضیه ششم تحقیق مورد  لجستیک برخوردار است. از این

کند. لذا  سزایی ایفا می ههای رگرسیون غیرخطی نقش ب د که تابع انتقال در تشکیل مدلده می

ی بر پایه بین پیشتری در  تر بتوان نتایج مطلوب د که با تعریف توابع انتقال دقیقرو انتظار می

 های این فرضیه تحقیق مشابهی وجود ی مشاهده کرد. برای مقایسه یافتههای رگرسیون تحلیل

 نداشته است.
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منظور آزمون فرضیه هفتم تحقیق، نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش تحلیل  به –

تحلیل  که درحالیممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، 

رو فرضیه  به این دو روش داشته است. از اینرگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت 

ی ها روشهای این فرضیه مشاهده شد که  قرار نگرفت. مطابق با یافته تأییدهفتم تحقیق مورد 

اند و آنچه که موجب برتری یک  برتری نسبی نسبت به یکدیگر نبودهدارای  خطی و غیرخطی لزوماً

ه است. بود بین پیشروش نسبت به روش دیگر شده، توابع انتقال بین احتمال نکول و متغیرهای 

 ( نیز ناهمسو است.1396ان و گرجی )های احمدی این نتایج با یافته

 

 پژوهش  کاربردي هايپیشنهاد

ی فرضیات و در راستای ها یافتهی تحقیق، پیشنهادهایی مبتنی بر ها فرضیهی ها یافتهباتوجه به 

 اند: بوده ه این پیشنهادها به شرح ذیلگردد ک یج در صنعت مورد مطالعه ارائه میکاربرد نتا

  

پیشنهاد  ها بانک نکول عدمی نکول و بین پیشباتوجه به عدم کارایی الزم روش رگرسیون لجستیک در 

ک، دقت بیشتری ی رگرسیون لجستیها تحلیلی مبتنی بر ها مدلصورت اتکا به نتایج د درشو می

و توضیحی مورد  بین پیشعمل آید. پایداری نتایج تحت این روش با توجه به ماهیت متغیرهای  به

 سوال است.
  

باتوجه به کارایی مطلوب و یکسان دو روش تحلیل ممیزی و تحلیل رگرسیون پروبیت پیشنهاد 

کار  ه، نتایج هر دو روش در کنار یکدیگر بها بانک نکول عدمی نکول یا بین پیشد در تشخیص و شو می

نسبت به دیگری  ها روشز این ها و نقاط ضعف و قوتی که هریک ا گرفته شود. با توجه به کاستی

بهتر است بر پایه  ها بانک نکول عدمرسد که اجماع کلی نسبت به وضعیت نکول یا  نظر می دارند، به

 هر دو روش صورت پذیرد. تأیید

  

های مالی مورد مطالعه  پروبیت مشاهده شد که مجموعه نسبتی مدل رگرسیون ها یافتهاتوجه به ب

د شو میرو پیشنهاد  اند. از این داشته ها بانکتوجهی در احتمال نکول  قابل تأثیردر این تحقیق، 

ها، با اتکا به نتایج این مدل به  های مدیریت درآمدها و هزینه منظور اتخاذ سیاست به ها بانکمدیران 

 ی احتمال نکول بانک بپردازند. بین پیش
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