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 چکیده
 لیتحلغیر بانکی به روش  اعتباری این مقاله با هدف مدلسازی ارزیابی نکول اعتباری بانک ها و موسسات

« گیری غربالگری روش نمونه»حجم نمونه آماری از طریق  انجام می شود بدین منظور (یصی)تشخیزیتما
گیری از اعضای جامعه آماری  هدف پژوهش که مشتمل بر کلیه  گر با اجرای نمونه تعیین شده است. پژوهش

باشد مشاهدات را  می« ها و موسسات اعتباری مجاز فرابورسی و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بانک»
را شامل می شود. در این مقاله پس  98تا 91این حجم نمونه طی دوره های مالی سال  نماید. آوری می جمع

نتایج از بررسی صورتهای مالی هریک از بانک ها ، متغیرهای توضیح دهنده مورد سنجش قرار می گیرد. 
ک ها روش تحلیل تمایزی از دقت و کارایی باال در پیش بینی ریسک نکول بانحاصل از تحقیق نشان داد که 

 برخوردار می باشد.
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 مقدمه

ها و موسسات اعتباری در بازار پول، به دلیل ناتوانی در ایفای تعهدات  امروزه مقوله ورشکستگی بانک

ایی  مالحظه گذاران، که بخش بسیار قابل همچنین خیل عظیم سپردهخود در مقابل صاحبان بنگاه و 

کنند در زمره موضوعات بسیار حساس و  ها و موسسات اعتباری را تامین می از منابع بانک

برانگیز بازار پول مطرح شده است و توجه بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان امور بانکی و  بحث

، چرا که در صورت وقوع بحران در بازار پولی و اعتباری، به دلیل اعتباری را به خود جلب کرده است

و با تاثیرات  1وار ناتوانی و نکول تعهدات حتی یک کنشکر بازار پولی به صورت واکنش زنجیره

مخرب روانی و اجتماعی نامطلوب، سایر بازیگران و فعاالن بازار پولی را متاثر خواهد ساخت و 

ای فعاالن سایر بازارهای  گونه اخبار ناگواری به بار خواهد و به ها و داد موجبات تدارک رخ

های اقتصادی را نیز دچار تزلزل،  مالی)بازارسرمایه و بازار بیمه و اقدامات تامینی( و سایر بخش

سازد. در این راستا تجربیات ناخوشایند و اتفاقات نامطلوب بازار پولی  درماندگی و استیصال می

خود  2اخیر، که منجر به انحالل و ادغام برخی از نهادهای پولی و اعتباری شده ی کشور در یک دهه

های  برهان قاطع و گواه روشنی بر این ادعا است. در تایید این موضوع، طراحی و تبیین مدل یا مدل

که بتواند، ریسک نکول یا خطر ورشکستگی  3نوین بهینه اعتبارسنجی شناسایی درماندگی مالی

وسسات اعتباری غیربانکی و حتا ایضاً سایر نهادهای پولی بازار پولی کشور را پیش از ها و م بانک

 بینی و اعالن کند، از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است. وقوع خطر پیش

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

ها و موسسات پولی  یافته یا متشکل)بانک ور شامل بازار سازماناخالل و بحران در بازار پولی کش

های اعتباری،  های قرض الحسنه، تعاونی غیربانکی( و ساماندهی نشده یا غیر متشکل پولی)صندوق

ها و موسسات  تضامنی یا وابسته با بانک  های صرافی های واسپاری و شرکت ها یا شرکت لیزینگ

رود.  های اقتصادی در سطح کالن به شمار می ه و بنیادی بحراناعتباری غیربانکی(، عامل عمد

توانند منفرداً یا مشترکاً  ها و موسسات پولی غیربانکی نیز همچون سایر واحدهای تجاری، می بانک

روبرو شوند؛ لیکن بایستی این مهم مورد  4با معضل ناتوانی در ایفای تعهدات و نهایتاً ورشکستگی

                                                                                                                   
1 Domino Effect 

های اعتبار در موسسه اعتباری  ورشکستگی موسسه اعتباری میزان و ادغام تعدادی از موسسات اعتباری و تعاونی 2

اعتباری ملل، ورشکستگی موسسه اعتباری توسعه و ایضاً ادغام موسسه کاسپین، تعاونی اعتبار وحدت در موسسه 

و موسسات اعتباری قوامین، انصار حکمت ایرانیان و .. در بانک سپه، خود  اعتباری ثامن در بانک انصار، ادغام بانک

 مهر تاییدی بر این موضوع است.
3 Early Warning Credit Scoring Models or Advanced Early Warning Systems for Financial 

distress 
4 Defaulting Banks & Credit Institutions 
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ها و موسسات اعتباری  ثیرات و شعاع اثرات مالی ناتوانی در ایفای تعهدات بانکتوجه قرار گیرد که تا

غیربانکی، به مراتب فراتر از ناتوانی مالی یا ورشکستگی سایر بنگاه های اقتصادی است، چرا که 

ی خود را از دست خواهند داد و  ذینفعان اصلی این واحدهای تجاری شامل سهامداران، سرمایه

گونه  طور معمول این های خود متضرر خواهند شد. به اندازه ، بابت سود و اصل پسسپرده گذاران

در ایاالت متحده آمریکا اتفاق  2008و  2007ها در بخش بانکی، مشابه با آنچه در سنوات  بحران

افتاد، با پیدایش مشکل و استیصال مالی)درماندگی مالی( در یک یا چند بانک و موسسه اعتباری 

ود و با تسری به سایر کنشگران بازار پولی، کل اقتصاد را دچار تزلزل و نابسامانی و ش آغاز می

ها و  های مالی در سطح بازار پولی، با کاهش سطح اعتماد عمومی به بانک کند. بحران آشفتگی می

ن گذارا ها، به دلیل هجوم سپرده انداز نهادهای پولی داخلی توام بوده و به تدریج منجر به کاهش پس

شود. در مجموع، نظام اقتصادی و تامین  ، و افزایش خروج سرمایه می1های خود برای برداشت سپره

ی  محور(. مضاف بر اینکه در دهه مالی کشور ما، بر پایه بازار پولی و بازیگران آن استوار است )بانک

های تجهیز و  حوزه گذشته، رقابت بین بازیگران بازار پولی کشور، برای کسب سهم از بازار بیشتر در

تخصیص منابع به شدت افزایش یافته است و به دلیل نقش محوری نظام بانکی کشور در تامین 

های عمرانی، هر گونه اختالل و آشفتگی درعملکرد آن قطعاٌ بر سایر  مالی بخش تولید و پروژه

تاثیرات منفی های اقتصادی بویژه بخش تولید و به دنبال آن، در سایر متغیرهای اقتصادی  بخش

 .برجای خواهد گذاشت

المللی، زیان ناشی از ناتوانی بانک ها و موسسات اعتباری در ایفای  بر پایه تجربه و اتفاقات بین

دلیل اثرات روانی و ذهنیّت منفی خیل  گذاران، به  انداز سپرده داران و پس تعهدات بابت سرمایه سهام

کرد موسسات اعتباری، بسیار گزاف و سنگین است؛ نسبت به عمل 2سازمانی نفعان برون عظیم ذی

های ضروری که توان تفکیک بین بانک هاو موسسات اعتباری ناتوان در  بنابراین شناسایی مولفه

ها و موسسات اعتباری توانا در پرداخت تعهدات در  های درمانده( و بانک آزمودنی ایفای تعهدات)

نکی کشور داشته باشد، همچنین طراحی الگو)مدل( های سالم( را در نظام با سررسید )ازمودنی

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

( راداشته باشد از همین بسزایی برخوردار است. در این راستا از 3ناتوان و توانمند در ایفای تعهدات

تصادسنجی متنوعی برای تفکیک نمونه آماری به دو گروه ابزارهای متفاوت، فنون و الگوهای اق

توان  ها و موسسات اعتباری غیربانکی( ناتوان یا توانمند در ایفای تعهدات ، می های)بانک آزمودنی

ها و موسسات اعتباری غیربانکی، به وضوح اعالن  استفاده کرد. در کشور ما درماندگی مالی بانک

                                                                                                                   
1 Rush Banking 
2 Organizational Outsider Stakeholders 
3 Default & Non-default subjects 
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، کفایت 1دهی آزمودنی، نسبت مطالبات غیرجاری باال یر زیانشود؛ اما شواهدی نظ عمومی نمی

( درصد، کاهش ارزش جاری سهم آزمودنی به کمتر از ارزش 8ی) از حد آستانه 2سرمایه کمتر

منفی، عدم رعایت حدود  4نامطلوب، وضعیت باز ارزی 3های پوشش نقدینگی اسمی، نسبت

تواند بیانگر  و غیره می 5تسهیالت و تعهدات کالن یا حدّ تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط

(. به دلیل عدم 1396های در معرض خطر تلقی شود)احمدیان و گرجی،  وضعیت نامناسب بانک

ها سالم  آزمودنی های سالم و ناسالم، در این پژوهش به منظور تمایز بین اعالن عمومی فهرست بانک

ها و  ، به عنوان مالکی برای شناسایی بانک(Z)ی  های ناسالم، از شاخص استاندارد نمره از آزمودنی

موسسات اعتباری غیربانکی سالم یا ناتوان در ایفای تعهد در سررسید استفاده 

از (. این شاخص 2008( و آویسیس و همکاران)2015(و لپتیت و استرابل)2010شود)آلتمن، می

های عملیاتی بانک، بر انحراف استاندارد نرخ بازده  تجمیع نسبت کفایت سرمایه و بازده دارایی

آید، که هر چه مقدار آن کمتر باشد، احتمال ناتوانی آزمودنی افزایش  دارایی عملیاتی به دست می

وانمند در ی شناسایی آزمودنی ت یابد. در این پژوهش برای تعیین نقطه استرس یا حدّ آستانه می

، استفاده (Z)ی  ، شاخص استاندارد نمره6ایفای تعهدات در سررسید، از تابع توزیع کرنل

، (Z)ی  هایی که مقدار شاخص استاندارد نمره . آزمودنی7(2008تسکی، شود)کارمینسکی و پرس می

در جرگه اختیار کنند،  8ی چگالی یا دانسیته تابع کرنل ها بیشتر از ماکزیمم یا بیشینه برای آن

های در معرض خطر)ناسالم(  صورت در زمره آزمودنی بندی شده در غیر این های سالم طبقه آزمودنی

که عوامل متعددی همچون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت  شوند. با عنایت به این شناخته می

داخت توانایی بازپر 9مدیریت، کیفیت سودآوری، کیفیت نقدینگی، حساسیت به ریسک بازار

                                                                                                                   
1 Nonperforming Loans (NPL) 
2 Capital Adequcy Ratio 
3 Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
4 Net-Open-Position (NOP) 
5 Loans to Connected Parties 

 تابع چگالی احتمال( به فرایند تخمین Density Estimation: انگلیسیدر آمار و احتمال، برآورد چگالی )به  6
های  شود نمونه شود. معموالً فرض می می شده از آن متغیر گفته های مشاهده با استفاده از نمونه متغیر تصادفییک 

برای برآورد چگالی، دو راه اند.  ، توزیع شدهتوزیع احتمالمشاهده شده به طور تصادفی و مستقل براساس تابع 
زده  که در آن شکل تابع چگالی مشخص است و فقط کافیست پارامترهای تابع تخمین پارامتریوجود دارد: روش 

 ها. مانند هموارکردن به کمک هسته ناپارامتریهای  ، یا روشنمایی بیشینه درستشوند مثاًل به کمک 
7 Karminsky & Peresetsky,2008 
8 Kernel Density Estimation 
9 CAMELS or Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity to Market 

Risk 
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موثر در ورشکستگی به عنوان  4، ریسک نقدینگی3، ریسک اعتباری2)ساختار مالی(1بدهی

شوند، بنابراین  ها به توانا و ناتوان در پرداخت دیون شناسایی می متغیرهای مهم در تفکیک آزمودنی

های یاد  ( نسبت در حوزه56متعدّد ، از بین ) 5خطی بین متغیرهای توضیحی به منظور رفع هم

( نسبت مالی در حوزه کاملز)کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، 19، تعداد )6شده

( نسبت مالی نیز در 5کیفیت سودآوری، کیفیت نقدینگی، حساسیت به ریسک بازار( و تعداد )

 .های ساختار مالی، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری انتخاب خواهد شد حوزه

بینی ورشکستگی به منظور ارتقای  های پیش در تخمین مدل های تجربی انجام شده پژوهش

از نکول استفاده کرده  های مالی یک یا دو سال پیش   بینی، از داده ها و اطالعات صورت توانایی پیش

ها، از  های پیشین به منظور برآورد مدل اند، بنابراین در این پژوهش نیز به پیروی از پژوهش

های مالی بانک و موسسات اعتباری غیربانکی  تی مصرح در صورتهای محاسبا اطالعات و شاخص

سال نکول بانک یا  (t)آی که دوره  گونه شود به استفاده می (t-3)سه سال پیش از ورشکستگی 

 شود.  موسسه اعتباری در معرض خطر تلقی می

دی های درجه بن بینی احتمال نکول و ورشکستگی به عنوان مدل های آماری پیش تمامی مدل

های درجه بندی اعتباری در سه دسته: الف( تحلیل  شوند. مدل اعتباری شناخته می

های رگرسیونی احتمال شرطی)خطی، غیرخطی  تمایزی)تشخیصی( خطی و غیرخطی، ب( مدل

های  های عصبی و الگوریتم ژنتیک یا مدل های قیاسی شبکه الجیت، پروبیت و توبیت و ج( مدل

، انگلمن و  2008، گرین  2007شوند)رستی و سیرونی  بندی می طبقه 7سازی فرابتکاری بهینه

 (. 2006راهومیر 

( از فنون تحلیل 2013در این پژوهش به تبعیت از پژوهش پیتر گورنی و مارتین گورنی)

 شود. ها و موسسات اعتباری استفاده می بینی احتمال نکول بانک تشخیصی برای پیش

 

 ها و موسسات اعتباريستگي( بانکمباني نظري احتمال نکول)ورشک

                                                                                                                   
1 Solvency 
2 Financial Structure 
3 Credit Risk 
4 Liquidity Risk 
5 Colinearity Problem between Predictors Variables 

بندی  برای رتبه بانک مرکزی ج.ا.ایران، های تعریف شده در اداره سالمت مالی نظام بانکی بر اساس شاخص 6

 کشور. ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و فعال در بازار پولی بانک
7 Meta Heuristic Optimization Algorithm 
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ها به عنوان ابزارهای اصلی حکومت ها در اجرای سیاست های پولی و تأمین مالی، نقش  نکبا

در نظام بانکی کشور  دولت توجه قابل سهم دلیل و به شریان حیاتی اقتصاد جامعه را بر عهده دارند

های بانکی، توقف در ایفای تعهدات مالی  و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده

های اخیر سهم بخش خصوصی در نظام  اما در سال .ها کمتر متصور بوده است )ورشکستگی( بانک

وصی، های مشمول واگذاری به بخش خص بانکی به نحو چشمگیری افزایش یافته و با احتساب بانک

با تسریع روند خصوصی سازی  .سهم عمده نظام بانکی به بخش غیر دولتی اختصاص یافته است

بانک ها که تعهد ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده هایشان وجود ندارد، تهدید ورشکستگی بانک 

لیکن در وضعیت حاضر که عالوه بر بانک های خصوصی، مؤسسات مالی و  ها پررنگ تر شده است.

و تعاونی های بسیاری به فعالیت ها و عملیات بانکی و مالی در چهارچوب شکلی شرکت اعتباری 

های سهامی و شرکت های تعاونی، اهتمام می نمایند و به ویژه نشانه هایی از مشکالت عمیق بانک 

ها و مؤسسات مالی، درزمینۀ اندوخته های قانونی و سرمایه ها و توان مالی پرداخت وجوه سپرده ها 

یون، به چشم می خورد، باید بررسی درزمینۀ قواعد حاکم بر توقف و ورشکستگی بانک ها و و د

ورشکستگی یک و یا تعدادی از بانک ها می  مؤسسات اعتباری امعان نظر بیشتری صورت گیرد.

تواند باعث اخالل در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی گردد که عواقب اجتماعی، سیاسی و 

از این رو بررسی ابعاد مختلف نظام بانکداری و نظارت بر  ر کشور را به دنبال خواهد داشت.امنیتی د

این ابعاد عملکردی می تواند مانع از بروز وقایع مخرب شده و در صورت بروز بحران امکان مقابله با 

 (1396امیر جعفری صامتآن را تسهیل می نماید.)

ها و یا حتی کل نظام  د اعتماد مردم به سایر بانکاگر ورشکستگی یک بانک در کشور اعالم شو

سپرده  برداشت برای هجوم سپرده گذاران صورت به بانکی بحرانشود و  بانکی مخدوش و سلب می

سپرده  فرار مسئله از گذشته. می دهد قرار ورشکستگی معرض در را بانک و شده متجلی هایشان

 و شده ضعیف مالی نظر از بانک مذکور تا شودمی  سبب نیز بانک یک معوق مطالبات افزایش ها،

 . نگردد خویش تعهدات ایفای به قادر

از جمله عوامل موثر بر  در بازارهای مالی و موسسات اعتباری با عنایت به نقش کلیدی بانکها

 می توان به عوامل درون سیستمی و برون سیستمی اشاره کرد . بانکهاورشکستگی 

به عنوان  ه عدم کفایت سرمایمی توان به  ها ی بانکعلل درون سیستمی ورشکستگاز

های آتی وهمچنین  زیان های  مهمترین معیار برای تشخیص توانایی یک بانک در پرداخت بدهی

 که می توان به ریسکهاي عملیات بانکي.  شود احتمالی ناشی از فعالیتهای آن شناخته می

عتباری، کنترل های داخلی، پیگیری و ضعف مدیریت ا)به دلیل عوامل درونی  ریسک اعتباری

رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، مقررات نرخ ها و شرایط )نظارت، وجود فساد و ... یا عوامل بیرونی 
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شامل اوراق بهادار، )ریسک بازار ناشی از حرکت نامطلوب در ارزش داراییها . بروز کند (اقتصادی

و به ، به دلیل تغییر قیمت و نرخ بازار (ویا اوراق مشتقه مرتبط با این داراییها السهام، وام، ارز و کا

اعطای وامهای هنگفت به اشخاص، مشتریان ، صنعت یا بخش خاصی از ناشی از یسک تمرکز ر

به جرأت بتوان گفت  که ضعف مدیریتي و اجرایي. کرداقتصاد و یا حوزة جغرافیایی خاصی اشاره 

ای از عوامل از  این شاید به خاطر طیف گسترده. دی بانکها، مهمترین علت استدر موارد توقف فر

 دهی، فساد و اعمال غیرقانونی، گسترش سریع و رشد اعتباری زیاد، سرمایه قبیل ضعف نظام وام

گذاریهای نادرست، ضعف سیستم های بازرسی و حسابرسی داخلی، مطالبات معوق، ضعف مدیریت 

و نادیده گرفتن  ها های پایین، مدیریت ضعیف دارایی یین و بازده داراییریسک، نرخ سودآوری پا

 نارسایي سیستم نظارت و حسابرسي داخليرا نام برد . قصور در تأمین مالی بانک و مقررات

فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف بانک، حصول اطمینان از اجرای 

هر گونه اشتباه یا سوء استفاده و ارائه گزارشات مالی قابل اعتماد انجام صحیح مقررات، جلوگیری از 

 گیرد. می

که  ثباتي و شوکهاي منفي اقتصاديبي  می توان  علل برون سیستمی ورشکستگی بانکهااز 

یا ضعف نظارت یکپارچه  نبودد. اشاره کرد ن، بویژه در حوزه پولیالهای اقتصاد ک تکانه از

که در  مت و تأمین ثبات شبکه بانکی استالف از نظارت بر بانکها، حفظ سهد که سیستم بانکي

سیستم نظارتی شبکه بانکی بانکهای در معرض خطر به احتمال زیاد دچار بحران صورت ضعف 

به استفاده از منابع بانکهای دولتی در که  ت دولت در صنعت بانکداريالمداخ توقف خواهند شد.

بانکهای  از بازار( بر می گردد.تر نرخهای پایین)های دولت با نرخهای ترجیحی  تأمین هزینه

ت به بخشها یا صنایع خاص، چنین عملیاتی را الخصوصی نیز ممکن است با اجبار به پرداخت تسهی

این امر به نوبه خود میتواند  که نوسانات بازار ارز و سقوط ارزش سهام. برای دولت انجام دهند

 حرانهای بانکی در بانکهایی که بخشی از داراییهای خود را در بازارهای سرمایه، سرمایهموجب بروز ب

 .اند، گردد گذاری کرده

 

 پیشینه پژوهش

(، با مطالعاتی که توسط 1960ی ) بسط و توسعه مدل های پیش بینی احتمال ورشکستگی از دهه

های ورشکسته در مقابل  شرکت  (، از طریق مقایسه بین نمونه1968( و آلتمن )1967بیور )

گیرد. پژوهشگران اخیر نشان دادند که  های غیرورشکسته، صورت گرفت، نشات می شرکت

 بینی شود.  تواند از طریق محتوای اطالعاتی مندرج در نسبت مالی پیش میهای تجاری  ورشکستگی
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های  ی بررسی کارآمدی مدل های گذشته انجام شده در حوزه ای از پژوهش بخش عمده 

های مستخرج از موسسات غیرمالی)موسساتی به غیر از  ها بر روی نمونه آزمودنی 1اعتبارسنجی

صورت گرفته، به دلیل این واقعیت که اساساً در عمل نکول  ها و موسسات پولی و اعتباری( بانک

که  افتاد و دیگر این ها و موسسات اعتباری)ورشکستگی( نسبتاً به ندرت اتفاق می تعهدات بانک

تر  گونه واحدهای تجاری، کم های نقدی این اطالعات مرتبط با وضعیّت مالی، عملکرد مالی و جریان

های اصلی موثر در  طالعات معدودی در باب شناسایی و ارزیابی مولفهدر دسترس بود. با این حال، م

اسکای و  های پرست توان به پژوهش ها و موسسات اعتباری صورت گرفته که می سالمت مالی بانک

های متکثّر خارجی  اشاره کرد. از میان پژوهش( 2010) 3یا گورنی و گورنی 2(2008اسکای ) کارمین

های داخلی و خارجی زیر مختصرًا  توان به پژوهش حوزه انجام شده می و قلیل داخلی که در این

 اشاراتی کرد:

ها و موسسات اعتباری  بینی نکول)ورشکستگی( بانک نخستین تحقیقات انجام شده در باره پیش

ها، ارزش ویژه به  ( انجام داد.  او مدلی با سه متغیر سرمایه در گردش به کل دارایی1942را مروین)

های مالی در  ی، و نسبت جاری ارایه کرد؛ سپس ویلیام بیور برای بررسی توان نسبتکل بده

های مالی مبتنی  متغیره و از نسبت روش تحلیل آماری تکنکول( از  بینی ورشکستگی)احتمال پیش

بینی درستی در  درصد موارد، پیش 78وی در  های نقدی استفاده کرد. مدل برآوردی بر جریان

توانست ارایه کند. از پژوهش های تحلیل تمایزی )تشخیصی(  ورشکستگی می سال قبل از پنج

اشاره کرد. آلتمن پژوهش خود  5(1989( و فولمر)1968های آلتمن ) توان به پژوهش می 4چندگانه

( نسبت مالی و تحلیل آنها با روش آماری 22را برای تدارک مدلی فراگیر شروع کرد و با گزینش )

را ارایه کرد که از پنج نسبت مالی تشکلیل شده بود.  6نه، تابع ثبات بانکیتحلیل تمایزی چندگا

درصد و برای دو سال پیش  95دقّت الگوی آلتمن برای یکسال پیش از نکول)ورشکستگی( تقریباً 

ها نظیر تحقیقات کیمنسکی و  درصد محاسبه شد. اولین پژوهش 83نکول)ورشکستگی( حدود 

، سیستم هشدار سریع را با یک شاخص طراحی کردند که 7(1996روز )( و فرانکل و 1996رینهارت)

الگوهای سیگنالی یا عالمت دهی نامیده شد. این تکنیک بر مبنای روند زمانی متغیّر موثر در ایجاد 

بینی  های آتی را پیش  بحران)ورشکستگی( بانکی گذشته، احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در دوره

                                                                                                                   
1 Credit Scoring Models 
2 Karminsky & Peresetsky,2008 
3 Gurny & Gurny (2010) 
4 Multivariate Discriminant Analysis (MDA) 
5 Fulmer (1989) 
6 The Function of Banking Stability (FBS) 
7 Kaminsky & Reinhart, Frankel & Rose (1996) 
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ر این روش برای متغیّر مورد نظر، یک آستانه تعیین شد که کمتر از آستانه کرد. بدین منظور، د می

های هشدار  بودن متغیر نشانگر، مویید وقوع بحران ورشکستگی یا احتمال نکول بود. گروه دوم، مدل

اند، احتمال  هایی که در سیستم قرار گرفته چندمتغیّره است که بر مبنای آن با توجه به شاخص

توان به پژوهش  ها می شد. از جمله این پژوهش ورشکستگی بانکی تخمین زده می وقوع بحران و

داد  ها، متغیّر پاسخ یا وابسته، رخ ،اشاره داشت. بر پایه این مدل1(2010فرانکل و ساراولوس )

نکول)ورشکستگی( بانکی و متغیّرهای برآوردگر)توضیحی(، متغیّرهای موثر در وقوع نکول بانکی بود. 

ها، طراحی سامانه هشدار سریع را با استفاده از فنون تحلیل تمایزی، پروبیت  م، از پژوهشدسته سوّ

ها،  بندی غیر پارامتریک بررسی کردند. بر پایه این مدل و الجیت، مارکوف سوییچینگ و روش گروه

 کننده)ورشکسته( و سالم)غیرورشکسته( عملی های نکول کننده بانک امکان شناسایی عوامل تفکیک

ها، با بکارگیری متغیّرهای  شود. گروه چهارم از پژوهش است و احتمال نکول نیز محاسبه می

بینی کردند. براساس مفاهیم نظری  غیرکمّی)کیفی(، ورشکستگی)احتمال نکول( بانکی را پیش

ها و  های مربوط به ریسک)مخاطره( بانک ها، متغیّرهایی مانند نمایه حاکم بر این دسته از پژوهش

بینی ورشکستگی)احتمال  سسات اعتباری یا متغیّرهای راهبری)حاکمیّت( شرکتی را برای پیشمو

های  ها به روش رو در نظر گرفتند. دسته پنجم از پژوهش های پیش نکول( بانکی و به عنوان شاخص

توان به پژوهش  آماری، نظیر مخاطره پویا )ریسک دینامیک( مرتبط است. در این حوزه می

( پرداخت. بر اساس این الگوها، امکان تخمین احتمال وقوع بحران بانکی و زمان 2010وی) سام

های مخاطره نسبی کاکس  ( با استفاده از مدل2015وقوع بحران بانکی وجود دارد. آبیوال و همکاران)

ایی، عوامل  های نیجریه ها و گزارشگری مالی بانک های مالی مستخرج از صورت و اطالعات و نسبت

ها و موسسات اعتباری و زمان وقوع ورشکستگی را  بینی ورشکستگی بانک رو و موثر در پیش پیش

هایی که نسبت مطالبات غیرجاری به  شناسایی کردند؛ نتایج تحقیقات آنها نشان داد که بانک

های باالتری دارند، در قیاس با  مجموع مطالبات)ان.پی.ال( باال و مخارج عملیاتی به مجموع دارایی

( با بکارگیری 2014تری مواجه هستند. لی و همکاران) ها با احتمال ورشکستگی افزون یر بانکسا

کاکس، رابطه بین زمان پایداری)ماندگاری( و متغیرهای  2پارامتریک مخاطره نسبی یک الگوی نیمه

از های تجاری و کشاورزی ایاالت متحده آمریکا در دوره پس  موثر در نکول)ورشکستگی( را در بانک

گان،  ( بررسی کردند؛ نتایج نشان داد که مطالبات غیرجاری مشتریان یا وام گیرنده2008بحران )

خان و  شود. آصف ها می بیش از سایر متغیّرها منجر به افزایش احتمال ورشکستگی بانک

های اسالمی را در دو کشورهای مالزی و  های موثر در ورشکستگی بانک ( شاخص2013همکاران)

                                                                                                                   
1 Frankel & Saravelos (2010) 
2 Semi-parametric Relative Risk Ratio (RRR) 
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های کشور مالزی بیشتر در معرض  های پژوهش نشان داد که بانک مقایسه کردند؛ یافته پاکستان

های پاکستانی  مالزیایی در مقایسه با بانک های  ریسک ورشکستگی)احتمال نکول( قرار دارند، بانک

اند و بیشتر در معرض ریسک اعتباری قرار دارند؛  تر عمل کرده در تجهیز)جذب( منابع ضعیف

های پاکستانی در معرض خطر ورشکستگی)نکول دیون و  های مالزیایی بیش از بانک بانک بنابراین

با بکارگیری الگوی رگرسیون  1(2013تعهدات در مقابل ذینفعان اصلی( قرار دارند. زاگدودی )

های  داد آنرا با استفاده از نسبت ها را در کشور تونس مطالعه و احتمال رخ الجیت، ورشکستگی بانک

های خود را دارند؛  ها، توان بازپرداخت بدهی محاسبه کرد. نتایج پژوهش نشان داد که بانک مالی

ها با  ضرایب درآمد عملیاتی، سود به ازای هر نیروی کار و نسبت اهرمی منفی است و این شاخص

های  (، عوامل موثر در ورشکستگی بانک2012احتمال ورشکستگی رابطه منفی دارند. صمد )

های ریسک اعتباری نظیر ذخیره  را با بکارگیری الگوی پروبیت بررسی کرد و از شاخصآمریکایی 

الوصول به  الوصول به مجموع مطالبات جاری و غیرجاری؛ ذخیره مطالبات مشکوک مطالبات مشکوک

مجموع مطالبات غیرجاری و مطالبات غیرجاری به مجموع مطالبات جاری و غیرجاری به عنوان 

ی ریسک نکول دیون بانک)ورشکستگی بانک( استفاده کرد؛ بر طبق  دهنده و توضیحمتغیّرهای موثر 

( درصد احتمال وقوع ورشکستگی 76های ریسک اعتباری تعریف شده، ) های پژوهش، شاخص یافته

بندی کملز و متغیّرهای اقتصاد کالن برای  ( از سیستم رتبه2012دهند. تاتوم ) را توضیح می

بینی کرد،  های تجاری در ایاالت متحده آمریکا استفاده کرد؛ الگو پیش نکبینی ورشکستگی با پیش

دهد. بر پایه  می ها رخ  که با وقوع بحران اعتباری و ورشکستگی بازار رهن، روشکستگی بانک

های مقاله، کل دارایی، شاخص بهای انرژی، نوسان نرخ اسعار )ارزها( و حاشیه نرخ سود یا  یافته

های مالی ناشی از تجهیز یا  های مالی ناشی از اعطای وام و تسهیالت و هزینه رآمدبهره)تفاوت بین د

دار( از جمله متغیّرهای موثر در تبین احتمال  گذاری مدت های سرمایه جذب سپرده

( و 2014ها و موسسات اعتباری هستند. لپتیت و استرابل) ورشکستگی)احتمال نکول( بانک

ها استفاده کردند  بینی ورشکستگی بانک در پیش (z)اخص نمره ( از ش2008آویسیس و همکاران )

  (z)و از الگوی الجیت بهره گرفتند. نتایج بدست آمده از تحقیق، بیانگر مناسب بودن شاخص نمره
ها و همچنین  ها بود. همچنین سایز)اندازه( بانک بینی احتمال ورشکستگی بانک برای پیش

ها به شمار  متغیرهای اقتصاد کالن، مهمترین عوامل موثر در توضیح احتمال ورشکستگی بانک

 بسیار معدودی مشابه های پژوهش گر،ید یشده در کشورها انجام یها وجود پژوهش باروند.  می

( تحت عنوان 1389که می توان به پژوهش رحمانی و اسماعیلی) انجام شده است رانیاتاکنون در 

کارایی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول قراردادهای 

                                                                                                                   
1 Zaghdoudi (2013) 
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قرارداد لیزینگ و انتخاب متغیرهای  23801اطالعات  از استفاده با پژوهشاین  لیزینگ اشاره کرد.

مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین و خط مشی و سیاست اعتباری به مدت قرارداد، 

ی عصبی های رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه  مدل  عنوان متغیرهای پیش بین

ی  فوق در پیش بینی نکول بوده و مقایسه متغیرهای بودن دار معنی از حاکی نتایجبرازش شد. 

لیل تح و لجستیک رگرسیون به نسبت  های عصبیها موید برتری شبکه قدرت پیش بینی مدل 

بینی  ( تحت عنوان تبییّن مدل پیش1396است.پژوهش دیگری توسط احمدیان و گرجی)  تمایزی

های سالم و در معرض خطر انجام شده است.دراین تحقیق  ورشکستگی به منظور شناسایی بانک

های سالم و  تابع تحلیل تمایزی به بانک (z)استفاده از نمره ها و موسسات اعتباری نمونه، با  بانک

( گانه سیستم کملز نیز به عنوان متغیرهای 6و ایضاً متغیرهای ) ورشکسته تقسیم و تفکیک شدند

های اعتبارسنجی، برای  ها و موسسات اعتباری غیربانکی وارد مدل موثر در ورشکستگی بانک

های  ها و موسسات اعتباری غیربانکی شد. از میان مدل انکبینی احتمال نکول)ورشکستگی( ب پیش

اعتبارسنجی موسسات پولی و اعتباری، از مدل خطی احتمال شرطی تحلیل تمایزی چندگانه و 

بینی احتمال  های غیرخطی احتمال شرطی الجیت و پروبیت برای دقت و درجه صحت پیش مدل

( درصد الگوی خطی احتمال 87انگر دقت )ورشکستگی استفاده شد. نتایج پژوهش انجام شده بی

های غیرخطی احتمال شرطی الجیت و پروبیت  درصدی مدل 98شرطی تحلیل تمایزی چندگانه و 

های سالم و ورشکسته است.  در انطباق با شرایط محیطی بازار پولی کشور، برای شناسایی آزمودنی

های اعتبارسنجی، در حوزه  ارایی مدلاکثر قریب به اتفاق مطالعات انجام شده در حوزه ارزیابی ک

تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانک و موسسات اعتباری)به عنوان یکی از ذینفعان بانک یا موسسه 

دهنده( انجام شده است که به دلیل عدم ارتباط با موضوع پژوهش، از  اعتباری غیربانکی عامل یا وام

 ذکر مصادیق آن اجتناب شده است.

 

 ي پژوهشي  ارهیا گز  فرضیه 

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

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

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

     
2

1
ijki,112

1
ijki,10 β;x1YPrauroc:Hβ;x1YPrauroc:H 

 
در روابط ریاضی بیان آماری گزاره ی پژوهش فوق، نماد  iY ها و  نشانگر دو گروه بانک

موسسات اعتباری غیربانکی سالم و ورشکسته، شامل گروهی که نکول کننده تعهدات بابت مطالبات 

شوند و گروه رقیب یا  ( مشخص می1گذران و سایر طلبکاران بوده اند و با کد ) داران، سپرده سهام
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 شوند. غیر ورشکسته)سالم( که با کد صفر تعریف می n1,2,...,i   شامل تعداد مشاهدات یا

تعداد نمونه آماری است. نماد 
 ijkx

بینی  متغیر مستقل یا توضیحی موثر در پیش (k)نشانگر  

ورشکستگی است که برای i مین مشاهده یا عضو نمونه آماری و در دوره j ام قابل تعریف است

و با بردار 
 

ijkij2ij1i x,...,x,xx 
شود. نماد  تعریف می  β مبیّن ضرایب برآوردی k  متغیر

ردار و با ب بینی ورشکستگی است مستقل یا توضیحی موثر در پیش k21 β,...,β,ββ   تعریف

شود. نماد  می  CurveROCUnderAreaauroc   نیز بیانگر سطح زیر منحنی

راک یا تابع خصیصه عملگر است که بایستی مقدار آن برای یک مدل اعتبار سنجی آزمودنی حداقل 

بار معادل عدد نیم باشد و هر چه مقدار این کمیت به سمت عدد یک نزدیک تر شود مدل اعت

تری برخوردار است. مقدار نمره  بینی ورشکستگی آزمودنی از از توان و کارایی افزون پیش سنجی

 iz ی  مدل اعتباری سنجی)تحلیل تمایزی خطی( از رابطهijiji εxβz 
قابل برآورد است  

و تابع آن از رابطه 
 

 i0

1itkiLDA
βxβexp1

1
β,x1YPPD






تبعیت   

 پیتر گورني و مارتین گورنيهای انجام شده توسط محققانی چون  اساس پژوهشکه کنند.  می

ها و  بین ناتوانی در پرداخت تعهدات بانک پیش ی اعتباری اعتبار سنجی یا رتبههای  مدل 1(2016)

موسسات اعتباری غیربانکی )آزمودنی( یا احتمال نکول تعهدات و دیون در مقابل مطالبات ذینفعان 

 ی پژوهشی به شرح زیر است:  گذاران خود، برای آزمون فرضیه داران و سپرده ل سهاماصلی شام

بینی احتمال نکول یا احتمال ورشکستگی آزمودنی)بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی(  تابع پیش

i ام در فرضیه 

 





24

1j

ijji AnalysisntDiscriminaLinearxβz

 
   MEDIANversusβ;xYaurocPDcomp ii,1 

                                                                                                                   
1 Peter Gurny & Martin (2016) 
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نماد  ی فوق در رابطه ix  ( نسبت مالی در حوزه کاملز)کفایت سرمایه، کیفیت 19تعداد )نشانگر

( 5دارایی، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری، کیفیت نقدینگی، حساسیت به ریسک بازار( و تعداد )

بینی  موثر در پیش های ساختار مالی، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری نسبت مالی نیز در حوزه

شکستگی است که برایور n1,2,...,i   نمونه آماری است و با بردار
 i24i2i1i x,...,x,xx  شود. نماد  تعریف می β ( متغیر مستقل یا 24مبیّن ضرایب برآوردی )

و با بردار  بینی ورشکستگی است توضیحی موثر در پیش 2421 β,...,β,ββ  شود تعریف می .

های  نماد
   nnnn

DD 
DD π,π

نیز بیانگر نسبت تعداد آزمودنی  

ی  کننده)ورشکسته، و غیر ورشکسته)سالم( است. مقدار آلفا نیز از رابطه نکول

 DD2

1 xxβ 
شود که در نمادهای  محاسبه می  Dx  و

 
D

x
بردارهای میانگین  

های مالی برای  متغیرهای مستقل یا میانگین نسبت Dn  و
 

D
n

های  مشاهده آزمودنی 

  کننده( و غیرورشکسته)سالم( است که با نمادهای ورشکسته)نکول 2421 iiiD x,...,x,xx   و

 2421 iiiD
x,...,x,xx 

ردار ضرایب تابع تمایزی)ممیزی( یا شود. ب نمایش داده می  iβ  نیز

ی  از رابطه
 DD

1
xxβ  

که در آن نماد    کوواریانس بین -نشانگر ماتریس واریانس

 های ورشکسته و غیرورشکسته است. های مالی( در دو گروه آزمودنی متغیرهای مستقل)نسبت

  

 تحقیقروش 

ها و موسسات اعتباری مجاز فرابورسی و  بانک»جامعه آماری هدف پژوهش، مشتمل بر کلیه 

های مالی  های صورت این پژوهش با استفاده از داده 1باشد. می« پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

                                                                                                                   
اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، آینده، سامان، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین، گردشگری ، تجارت، صادرات،  1

، ملی، پست بانک، قرض الحسنۀ مهر ، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعۀ  ملت، رفاه کارگران ، سپه

 ، خاورمیانه ،دی ، قرض الحسنه رسالت، اعتباری توسعه، اعتباری ملل،اعتباری کاسپین،توسعۀ تعاون ،صادرات 

 موسسه اعتباری نور
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 طی «ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز بانک»حسابرسی شده و سایر گزارشات مالی کلیه 

باشد)قلمرو زمانی(. حجم نمونه آماری از طریق  می 1398لغایت  1391های  ی زمانی سال دوره

گیری از اعضای جامعه  گر با اجرای نمونه شود. پژوهش تعیین می« گیری غربالگری روش نمونه»

 های( اعمال نماید. فیلترهای)صافی آوری می گری مشاهدات را جمع گیری غربال آماری به روش نمونه

 شده به منظور تعیین حجم نمونه آماری پژوهش عبارتند از:

 (1 سال گزارشگری مالی آزمودنی، مختوم به)اسفندماه هر سال باشد.  29 

 (2( آزمودنی منتخب، در طی قلمرو زمانی )پژوهش تغییر سال مالی 1391-1398 )

 گزارشگری نداده باشد. 

 (3 قیمت معامالتی سهام شرکت منتخب در تابلوی بازار اصلی و فرعی بازار سرمایه، توقف )

 ماه را تجربه نکرده باشد.  4معامالتی بیش از 

  (4اطالعات مالی مرتبط با متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش، در بازه )  ی زمانی مورد نظر

 برای آزمودنی منتخب در دسترس باشد 

   (5 در زمره )الحسنه نباشد. بانک و موسسات اعتباری با فعالیت قرض 

 
 30 هاکل بانک

 20 اسفندماه هر سال باشد. 29سال گزارشگری مالی آزمودنی، مختوم به 

 16 ( پژوهش تغییر سال مالی گزارشگری نداده باشد.1391-1398آزمودنی منتخب، در طی قلمرو زمانی )

تابلوی بازار اصلی و فرعی بازار سرمایه، توقف معامالتی بیش از قیمت معامالتی سهام شرکت منتخب در 

 ماه را تجربه نکرده باشد. 4

10 

ی زمانی مورد نظر برای آزمودنی  اطالعات مالی مرتبط با متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش، در بازه

 منتخب در دسترس باشد.

8 

 6 نباشد. الحسنه در زمره بانک و موسسات اعتباری با فعالیت قرض

 

( 6) با توجه به فیلترهای تعبیه شده بر اساس روش غربالگری یا روش حذف سیستماتیک تعداد

 و بانک ملت ینا، بانکس ین، بانکاقتصاد نو یان، بانکپارس ین، بانککارآفرمنتخب) بانک آزمودنی 

 ی مالی انتخاب خواهد شد.  ( دوره8یران( برای )صادرات ا
 

 پژوهششرح مدل و متغیرهاي 

( و 2016مطالعات پیترگورنی و مارتین گورنی )مدل مورد استفاده در پژوهش حاضر بر اساس 

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

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            14 / 26

http://mieaoi.ir/article-1-1162-fa.html


 21         1401 تابستان، نهمسي و فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

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

β7CSit + β8LRit + β9CrRit + εit 

 
 نحوه اندازه گیری نماد متغیرنوع  نام متغیر ردیف

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

از طریق سه روش شامل: )الف( مجموع حقوق صاحبان سهام  CQ مستقل کفایت سرمایه 2

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

حقوق صاحبان سهام و )ج( مجموع غیرجاری به مجموع 

گذاری و  های سرمایه حقوق صاحبان سهام به مجموع سپرده

 ها و موسسات اعتباری غیربانکی. سایر تعهدات بانک

-کیفیت دارایی 3

 های عملیاتی

ها و  ها و مطالبات غیرجاری به مجموع وام نسبت مجموع وام OSQ مستقل

 مطالبات اعطایی

های شعب به  از طریق چهار روش شامل: )الف( مجموع سپرده MQ مستقل کیفیت مدیریت 4

های  ها، )ب( مجموع سود پرداختی به سپرده مجموع دارایی

های  ها، )ج( مجموع هزینه گذاری به مجموع دارایی سرمایه

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

قبل از گذاری به سود  های سرمایه پرداختی به سپرده

 های مالی هزینه

کیفیت سود یا  5

 درآمد

های عملیاتی،  )الف( بازده داراییاز طریق پنج روش شامل:  RQ مستقل

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

های  استثنای سود پرداختی به سپرده ههای عملیاتی)ب هزینه

ها و  ل وامهایی عملیاتی شام گذاری( به مجموع دارای سرمایه

ها و  ها به مجموع درآمد مطالبات اعطایی، )د( مجموع هزینه

های  )هـ( سود خالص قبل از مالیات به مجموع سپرده

 گذاری و سایر تعهدات سرمایه

نقد به  ها نقدینه یا شبه )الف( داراییاز طریق سه روش شامل:  LQ مستقل کیفیت نقدینگی 6

و مطالبات اعطایی(، )ب(  ها های درآمدزا )وام مجموع دارایی

ها و )ج(  نقد به مجموع دارایی های نقدینه یا شبه مجموع دارایی

های  ها و مطالبات اعطایی به مجموع سپرده مجموع وام

 ها و موسسات اعتباری غیربانکی گذاری بانک سرمایه

حساسیت نسبت  7

 به ریسک بازار

گذاری و  رمایه)الف( مجموع ساز طریق دو روش شامل:  Sivmkt مستقل

های حقوق به مجموع ارزش ویژه یا حقوق صاحبان  مشارکت

های  های عملیاتی یا دارایی سهام و )ب( مجموع دارایی

ها و مطالبات اعطایی به مجموع  درآمدزا)درآمد مالی( شامل وام

زا)هزینه مالی( شامل  های هزینه های عملیاتی یا بدهی بدهی

 ردا گذاری مدت های سرمایه سپرده

دار به مجموع  ت گذاری دیداری و مد های سرمایه مجموع سپرده CS مستقل ساختار سرمایه 8
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های اعطایی( و  )مطالبات و وام های درآمدزای عملیاتی دارایی

 های غیردرآمدزا )اموال منقول و غیرمنقول و ...( دارایی

نقد  نقد و شبه از طریق دو روش شامل: )الف( مجموع وجوه LR مستقل ریسک نقدینگی 9

المعامله  مدت در اوراق سریع های کوتاه گذاری باضافه سرمایه

مدت و مطالبات بابت اقساط  های کوتاه باضافه تسهیالت و وام

های  های بلندمدت تقسیم بر مجموع سپرده سال آتی وام

گذاری با سررسید سال آتی و سایر  دیداری و سپرده سرمایه

نقد باضافه  نقد و شبه جوههای جاری، )ب( مجموع و بدهی

المعامله باضافه  مدت در اوراق سریع های کوتاه گذاری سرمایه

مدت و مطالبات بابت اقساط سال  های کوتاه تسهیالت و وام

های دیداری و  های بلندمدت منهای مجموع سپرده آتی وام

های  گذاری با سررسید سال آتی و سایر بدهی سپرده سرمایه

نقد باضافه  نقد و شبه وع وجوهجاری تقسیم بر مجم

المعامله باضافه  مدت در اوراق سریع های کوتاه گذاری سرمایه

مدت و مطالبات بابت اقساط سال  های کوتاه تسهیالت و وام

 های بلندمدت. آتی وام

ها و  )الف( درآمد خالص ناشی از واماز طریق سه روش شامل  CrR مستقل ریسک اعتباری 10

ها و تسهیالت)مطالبات(  به مجموع وامتسهیالت اعطایی 

ها و تسهیالت  اعطایی یا به عبارتی درآمد خالص ناشی از وام

های  های عملیاتی یا دارایی اعطایی به مجموع دارایی

ها و مطالبات اعطایی، )ب(  درآمدزا)درآمد مالی( شامل وام

ها و تسهیالت)مطالبات( اعطایی غیرجاری به  مجموع وام

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

ها و تسهیالت اعطایی معوق، سررسید گذشته و سوخت  وام

 ها و تسهیالت اعطایی شده به مجموع وام

 

 گیري متغیر وابسته نکول )ناتواني در پرداخت دیون( ي اندازه نحوه

بازار پولی در ایفای به موقع  براساس تجربیات جهانی و سایر کشورها، زیان ناشی از ناتوانی فعاالن

دلیل تاثیرات  گذاران، به  اندازهای مدت دار سپرده داران و پس تعهدات خود در مقابل سرمایه سهام

نسبت به عملکرد موسسات اعتباری،  1سازمانی نفعان برون روانی و ذهنیّت منفی خیل عظیم ذی

ی متغیر پاسخی که توان تفکیک بین گیر بسیار گزاف و سنگین است؛ بنابراین شناسایی و اندازه

ها و موسسات  های درمانده( و بانک آزمودنی ها و موسسات اعتباری ناتوان در ایفای تعهدات) بانک

های سالم( را در نظام بانکی کشور داشته  اعتباری توانمند در پرداخت تعهدات در سررسید )آزمودنی

                                                                                                                   
1 Organizational Outsider Stakeholders 
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بینی  ایی که قدرت پیش الگوی مطلوب و بهینهگیری برآوردی آن با طراحی  باشد، همچنین اندازه

رتبه اعتباری احتمال را داشته باشد از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در این راستا به دلیل عدم 

ها سالم  های سالم و ناسالم، در این پژوهش به منظور تمایز بین آزمودنی اعالن عمومی فهرست بانک

ها و  ، به عنوان مالکی برای شناسایی بانک(Z)ی  دارد نمرههای ناسالم، از شاخص استان از آزمودنی

شود. این شاخص  موسسات اعتباری غیربانکی سالم یا ناتوان در ایفای تعهد در سررسید استفاده می

های عملیاتی بانک، بر انحراف استاندارد نرخ بازده  از تجمیع نسبت کفایت سرمایه و بازده دارایی

 شود:    ی زیر محاسبه می دارایی عملیاتی با رابطه

            𝑧it =
1

𝜎it(RetA)
(CapAdq

it
+ RetAit)    

یابد. در این پژوهش برای  هر چه مقدار آن کمتر باشد، احتمال ناتوانی آزمودنی افزایش می

ی شناسایی آزمودنی توانمند در ایفای تعهدات در سررسید، از  تعیین نقطه استرس یا حدّ آستانه

شود)کارمینسکی و  ، استفاده می(Z)ی  ، شاخص استاندارد نمره1تابع توزیع کرنل

ها بیشتر از  برای آن، (Z)ی  هایی که مقدار شاخص استاندارد نمره . آزمودنی2(2008تسکی، پرس

های سالم  اختیار کنند، در جرگه آزمودنی 3ی چگالی یا دانسیته تابع کرنل ماکزیمم یا بیشینه

شوند.  های در معرض خطر)ناسالم( شناخته می ت در زمره آزمودنیصور بندی شده در غیر این طبقه

بندی کاملز همراه با بافت مالی یا  ( مولفه سیستم رتبه6که عوامل متعددی همچون ) با عنایت به این

ساختار سرمایه، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی موثر در ورشکستگی به عنوان متغیرهای مهم در 

( نسبت مالی در حوزه 19شوند، ، تعداد ) کننده و سالم شناسایی می ولها به نک تفکیک آزمودنی

                                                                                                                   
 تابع چگالی احتمال( به فرایند تخمین Density Estimation: انگلیسیگالی )به در آمار و احتمال، برآورد چ 1

های  شود نمونه شود. معمواًل فرض می می  شده از آن متغیر گفته های مشاهده با استفاده از نمونه متغیر تصادفییک 
برای برآورد چگالی، دو راه اند.  ، توزیع شدهتوزیع احتمالمشاهده شده به طور تصادفی و مستقل براساس تابع 

زده  که در آن شکل تابع چگالی مشخص است و فقط کافیست پارامترهای تابع تخمین پارامتریوجود دارد: روش 
جا،  ها. در این مانند هموارکردن به کمک هسته ناپارامتریهای  ، یا روشنمایی بیشینه درستشوند مثاًل به کمک 

متکی به ضرب درونی دو  Gaussian Kernelکننده غیر خطی )کاووس( یا  تابع کرنل یک جداکننده یا تفکیک

بردار است که به صورت 
 



























 


2

ji

2
1

ji
σ

zz
expz,zK

است اگر نقاط با استفاده از تابع انتقال  

 xx:   ضرب داخلی/درونی آنها به صورت  )فضای با ابعاد باالتر( انتقال یابد، حاصلبه فضای ویژگی

     x.x; T ji zzk شود. بنابراین ما از محاسبه  تبدیل می x  اجتناب کرده و بجای آن از تابع

 کنیم. کرنل با توزیع گاووسین استفاده می
2 Karminsky & Peresetsky,2008 
3 Kernel Density Estimation 
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های ساختار مالی یا ریسک  ( نسبت مالی نیز در حوزه5المللی کاملز و تعداد ) بندی بین سیستم رتبه

شود. به هر حال بر اساس رویه فوق چنانچه  اهرمی، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری انتخاب می

انکیمقدار نمره ثبات ب itz  یک آزمودنی i  در دوره t  بیش از مقدار itz  کرنل با

شود در غیر این صورت  ماکزیمم چگالی باشد، آزمودنی سالم و نمره صفر به آن تخصیص داده می

چنانچه مقدار نمره ثبات بانکی itz  یک آزمودنی کوچکتر از مقدار itz با ماکزیمم  1کرنل

شود. به عبارتی  ( به آن تخصیص داده می1کننده تلقی شده و نمره یک) چگالی باشد، آزمودنی نکول

 داریم:

𝑓it(𝐷) ≡ {
1 if 𝑧it ≻ 𝑧kernelfor max:K(𝑧it;zit

′ )

0 if 𝑧it ≺ 𝑧kernelfor max:K(𝑧it;zit
′ )

 

باال نماد  طبق تعریف مدلبر  itz  بیانگر ترانهاده یا ترانسپوزه ماتریس itz و تابع است ،

ی  کرنل نیز با رابطه
   

2

2

itititit 2σzzexpz;zK 
از انجایی که در  شود. تعریف می 

کند پس از محاسبه سطح زیر  این تابع چکالی کرنل از توزیع قرینه یا بهنجارگاووس( تبعیت می

منحنی یا چگالی کرنل و استخراج مقدار  KERNELz متناظر با نمره itz ثبات بانکی هر

کننده است یا در جرگه گروه  ه گروه نکولتواند قضاوت کرد که آزمودنی در زمر آزمودنی، می

 های سالم و توانمند. آزمودنی

گیری  یا گزاره ی پژوهشی، به دلیل تبعیت سطح اندازه برای آزمون فرضیه پژوهش نیدر ا

  خطی مبتنی بر الگوی رگرسیونی احتمال مدل از متغیر پاسخ از منطق دو ارزش ارسطویی،

شامل تحلیل تمایزی خطی )با  (Credit-Scoring Models)اعتباری  دهی نمره یا گذاری نمره

 Linear-Discriminat)شود. تحلیل تمایزی خطی یک( استفاده می-متغیر وابسته صفر

Analysis)) ی احتمالی خطی آماری برای متغیرهای وابسته یا پاسخ رگرسیون  ی مدل در زمره

دوسویی مانند بیماری یا سالمت، مرگ یا زندگی، سیاه یا سفید، توانمند یا ناتوان، ورشکسته یا 

کننده تعهد و ... کاربرد دارند. منظور از دو سویی بودن،  کننده تعهد یا غیرنکول غیرورشکسته، نکول

 ر دو موقعیت ممکنه است. رخ داد یک واقعه تصادفی د
 

                                                                                                                   
 
1
شود می  شایان یادآوری است که تابع تفکیکی کرنل که از حاصل ضرب درونی دوبردار یا دو ماتریس حاصل می 

تواند در فضای برداری به صورت یک چگالی احتمال خطی T

ititzz  یا غیرخطی)گاووسین، سیگموییدی( مطرح

شود. دیگر تابع غیرخطی مشهور این به صورت    1i

T

i0ii βzzβlictanhyperboz;zK  است 
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 الگوي تحلیل تمایزي خطي

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

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

کننده)ورشکسته( یا غیرورشکسته)سالم(  اری نکولها و موسسات اعتب های بانک یک از گروه در کدام

گیرد. این روش زمانی مناسب و مطلوب خواهد بود که متغیر پاسخ به صورت متغیر ترتیبی  قرار می

ای  دو وجهی یا دو ارزشی یا چند وجهی یا چند ارزشی باشد. تابع تمایز)تابع تشخیص(، رابطه

ها و  ها و موسسات اعتباری از جامعه بانک بانک ریاضی است که با داشتن ویژگی هر آزمودنی یا

ها در  توان با جایگزین کردن این خصیصه موسسات اعتباری فعال و مجاز در بازار پولی کشور، می

کننده یا  یک از گروه نکول بین کرد که آزمودنی مورد نظر، به کدام ، پیش1ی تابع تمایز رابطه

دیگر، تحلیل تمایزی خطی، یک ترکیب خطی از متغیّرهای کننده تعلّق دارد. به بیانی  غیرنکول

دهد  بین، به نام تابع تمایز را برای وابستگی یک آزمودنی به یکی از دو گروه تشکیل می پیش

توان یک تابع خطی  . بنابراین چنانچه دو گروه وجود داشته باشد، می2(2014)لکشیمی و همکاران، 

بین که با بردار  توضیحی یا پیش (k)متشکل از  (Zi=λTXi)تبعیض به صورت 

Xi=(xi1,xi2,xi3,…,xik) شود، تعریف کرد که به بهترین وجه ممکن، تمایز را بین  مشخص می

ای انتخاب  گونه بایستی به λ=(λ1,λ2,λ3,…,λk)ها یا  کند. بنابراین بردار الندا دو گروه ایجاد می

ها بیشینه شود. به  اریانس در درون گروهدر بین دو گروه، نسبت به و (λTXi)شوند که واریانس 

متغیرهایي که به لحاظ میانگین در دو سازد تا  عبارتی تحلیل تمایزی این امکان را مهیا می

که کدام  بینی این ، مشخص شوند، آنگاه این متغیرها برای پیشگروه اختالف معناداري دارند

ها و موسسات  کننده و یا بانک ها و موسسات اعتباری نکول ها )بانک یک از گروه آزمودنی، در کدام

 شوند.  کننده( قرار خواهد گرفت، بکار گرفته می اعتباری غیرنکول

معکوس تحلیل واریانس چندمتغیره یک در واقع، تحلیل ممیزی یا تشخیصی)تمایزی(، به نوعی 

ها( برای تحلیل واریانس چندمتغیره، طبقات  رود. سطوح متغیرهای مستقل)عامل طرفه به شمار می

شود و متغیرهای وابسته در تحلیل واریانس  متغیر وابسته)پاسخ( برای تحلیل تمایزی قلمداد می

 روند. ی به شمار میبین)مستقل( برای تحلیل تمایز چندمتغیره، متغیرهای پیش
 

 

 

 

                                                                                                                   
1 Discriminant Function 
2 Lekshimi et al,2014 
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 تجزیه و تحلیل 

برای هر بانک  zبه منظور سنجش ریسک نکول بانک های مورد مطالعه از شاخص استاندارد نکول 

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

 نشان داده شده است

 

 آمار توصیفي شاخص هاي سنجش ریسک نکول. 1 جدول شماره                        
انحراف  کمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیر

 معیار

شاخص استاندارد 

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

 DPE 562500/0 000000/1 000000/1 000000/0 501328/0 نسبت نکول

 منبع: یافته های محقق
 

 بیني وضعیت نکول بر پایه تحلیل ممیزيپیش 

با توجه به اینکه بانک ها در یکی از دو وضعیت نکول یا عدم نکول قرار می گیرند، لذا تشخیص یک 

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

 برآورد ضرایب متغیرها در تابع ممیزي .2 جدول شماره
 ضریب تابع ممیزی متغیر توضیحی ضریب تابع ممیزی متغیر توضیحی

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 

 منبع: یافته های محقق
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اشاره می  1ویلکسبه منظور آزمون معناداری این توابع در تفکیک بانک ها به نتایج آزمون الندای 

مربع مشاهده می شود که تابع -شود که با توجه به نتایج آزمون و سطوح معناداری آزمون کای

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

نکول نشان می  آماری معنادار است. نتایج برآورد شاخص های صحت و اعتبار مدل در پیش بینی

دهد که روش تحلیل ممیزی در گروه بانک هایی که در وضعیت نکول قرار دارند، دقت پیش بینی 

درصد و در گروه بانک هایی که در وضعیت عدم نکول قرار دارند، دقت پیش بینی برابر  6/92برابر با 

نکول بانک ها به درصد فراهم کرده است. دقت این روش در تشخیص وضعیت نکول یا عدم  2/95با 

 درصد برآورد شده است.  75/93طور کلی برابر با 

 

 نتایج آزمون فرضیه .3جدول شماره 

 منبع: یافته های محقق

 

منظور آزمون فرضیه ی تحقیق، میزان دقت روش پیش بینی احتمال نکول، از طریق آزمون به 

% نشان از 70نسبت مورد آزمون قرار گرفته است. این آزمون با فرض اینکه دقت پیش بینی باالی 

کارایی روش در پیش بینی احتمال نکول دارد، انجام شده است. لذا فرض بزرگتری نسبت پیش 

( ارائه شده 3% مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن به شرح جدول )70ش از مقدار بینی صحیح رو

 است.

( و سطوح معناداری بدست آمده از آزمون مشاهده می شود که روش 3با توجه به نتایج جدول )

( از کارایی معناداری در پیش بینی احتمال نکول بانک ها p-value=  0002/0تحلیل ممیزی )

 است. از این رو: برخوردار بوده

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

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

 

 

                                                                                                                   
1 Wilks' Lambda 

روش پیش 

 بینی

دقت پیش 

 بینی

حداقل قابل 

 قبول
 Zآماره  فرض مقابل فرض صفر

سطح 

 معناداری

تحلیل 

 ممیزی
9375/0 7/0 

P 
≤  0.7 

P > 0.7 591/3 00002/0 
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 بحث و نتیجه گیري

مورد مطالعه  به منظور آزمون فرضیه ی تحقیق، یک تابع ممیزی بر پایه نسبت های مالی -

شناسایی شده و بانک ها از نظر وضعیت نکول و عدم نکول در دو گروه دسته بندی شدند. دقت این 

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

به طور  نتایج آزمون نسبت در تعیین میزان بزرگی دقت پیش بینی نشان داد که این نسبت

است و لذا کارایی این روش در پیش بینی نکول  7/0معناداری بزرگتر از مقدار از پیش تعیین شده 

بانک ها و در نتیجه، فرضیه ی تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. یافته های این فرضیه را می توان با 

تفاده از تحلیل ( همسو دانست. ایشان در تحقیق خود با اس1396نتایج تحقیق احمدیان و گرجی )

ممیزی به پیش بینی نکول و عدم نکول بانک ها پرداخته اند و نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که 

درصدی در پیش بینی وضعیت نکول بانک ها داشته است. اگرچه یافته های  87این روش دقت 

ت آن را می تحقیق حاضر دقت باالتری را در پیش بینی وضعیت نکول بانک ها نشان می دهد که عل

توان در جامعیت نسبی نسبت های مالی مورد مطالعه جستجو کرد. چرا که با افزایش تعداد نسبت 

های مالی، انتظار می رود که محتوای اطالعاتی متغیرها نسبت به نکول یا عدم نکول بانک نیز 

انتظار بوده  افزایش یابد و از این رو افزایش دقت پیش بینی با توجه به کارآمدی کلی روش مورد

 است.

یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها که در شرایط  -

است. با توجه به ویژگی ها و مزایایی که ادغام  1بحران های مالی در دنیا تجربه شده، ادغام

ا دارد می تواند یکی از مؤثرترین روش ها برای پیشگیری از ورشکستگی باشد. ادغام بانک ه

یکی از کارسازترین ساز و کارهای اقتصادی برای نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی 

بانکی، افزایش -و ورشکستگی به شمار می رود. ازجمله مزایای ادغام، کسب قدرت بازار پولی

سهام یا سرمایه بانک ها و سهامداران، کاهش هزینه های عمومی و زیرساختی، افزایش 

ستفاده از مزایای مالیاتی، کاهش ریسک اعتباری و عملیاتی بازار، افزایش شاخص کارآمدی، ا

 .بازده حقوق صاحبان سهام و دارایی ها است

و در راستای سیاستهای کلی  بانک ها (ورشکستگینکول )جلوگیری از  در راستایهمچنین  -

اقداماتی مرکزی ، بانک تقویت هر چه بیشتر ثبات و سالمت نظام بانکیبانک مرکزی با هدف 

هم به لحاظ مباحث نظری به انجام رسانده است.که را طی سنوات اخیر هم از بعد اجرایی و 

می توان به ارائه  چارچوب های قانونی، نهادی و نظارتی که کشور ها باید اعمال کنند تا 

لی و در بتوانند ورشکستگیهای بانک ها و به طور کلی نهادهای سپرده پذیر را در زمان ثبات ما

                                                                                                                   
1
  1397امیر ،جعفری صامت 
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دوران بحران سیستمی به نحو مناسب مدیریت نمایند.هدف اصلی و اولیه از تدوین و تبیین 

چارچوب ورشکستگی بانک ها، حفظ ثبات نظام مالی است. شایان ذکر است که اگر برای 

ورشکستگی بانک در دوران عادی، یک چارچوب قانونی ، نهادی و نظارتی قوی وجود داشته 

 شکستگی بانک ها در دوران بحران سیستمی نیز ساده تر خواهد بود.باشد حل مشکل ور

در چارچوب مقررات جهانی ی یبیانیه هاکمیته بال نیز در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها 

اجرای آن از طریق بهبود منتشر نموده است که بر تامین شرایط ثبات و سالمت نظام بانکی برای 

ه، بهبود عملکرد نظارت بانکی، بهبود شفافیت در عملکرد سیستم عملکرد الزامات کفایت سرمای

می باشد و هدف از آن بهبود توانایی بخش بانکداری در تحمل شوکهای ناشی از فشار بانکی 

 اقتصادی و مالی و کاهش ریسک سرایت مشکالت نظام بانکی به بخش واقعی اقتصاد می باشد.
 

 پژوهش  کاربردي هايپیشنهاد

نتیجه ی فرضیه ی تحقیق، پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات و در راستای باتوجه به 

 کاربرد نتایج در صنعت مورد مطالعه ارائه می گردد که این پیشنهادها به شرح ذیل بوده اند:

با توجه به کارایی مطلوب روش تحلیل ممیزی پیشنهاد می شود در تشخیص و پیش بینی  -

ا، با توجه به کاستی ها و نقاط ضعف و قوتی که هریک از روش نکول یا عدم نکول بانک ه

های درجه بندی اعتباری نکول بانک ها نسبت به دیگری دارند نتایج این روش در کنار روش 

 های دیگر تحلیل نکول )الجیت و پروبیت ( بکار گرفته شود. 

مالی مورد  باتوجه به یافته های مدل تحلیل ممیزی مشاهده شد که مجموعه نسبت های -

مطالعه در این تحقیق، تاثیر قابل توجهی در احتمال نکول بانک ها داشته اند. از این رو 

پیشنهاد می شود مدیران بانک ها به منظور اتخاذ سیاست های مدیریت درآمدها و هزینه ها، 

 با اتکا به نتایج این مدل به پیش بینی احتمال نکول بانک بپردازند. 
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 منابع

 ییبه منظور شناسا یورشکستگ یالگوها نییتب(. »1396مهسا، ) ،یاعظم؛ گرج ان،یاحمد .1

سال  ،یمال نیو تام ییدارا تیریمد یپژوهش-ی، فصلنامه علم«سالم و در معرض خطر یها بانک

 .3-17(، ص 1396) زیی(، پا18) یاپیپنجم، شماره سوم، شماره پ

ترجمه فردوس زارع قاجاری، حسین صدقی، علی قیصری گودرزی،  (.2006توافقنامه بال  ) .2

مهدی کاظمیان، مریم کشتکار، حمیدرضا محزونیه، معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 ایران.

تاثیر کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگی بر  .(1399)ید فراهانی ، طیبه ، صبوری ، مج .3

ته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری عملکرد مالی بانک های پذیرف

  31شماره  9اسالمی، دوره 

 اقتصاد سنجی، جلد اول، انتشارات سمت (.1391درخشان، مسعود، ) .4

 دوم،چاپاول و  حمیدابریشمی،جلد اقتصادسنجی،ترجمه . مبانی(1387) دامودار گجراتی، .5

 .تهران دانشگاه ،انتشاراتچهارم 

ی  دوفصلنامه، پیشگیری از ورشکستگی بانکها. (1395) محبوبه ،ثقوری ،محمود ،باقری .6

 ،  32تا  1،صفحات  1395،پاییز و زمستان  76و  75دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی 

های عصبی، رگرسیون لجستیک و کارایی شبکه (.1389غریبه، )رحمانی، علی، اسماعیلی،  .7

، 7های اقتصادی سابق(، دوره لنامه اقتصاد مقداری )بررسیبینی نکول، فصتحلیل تمایزی در پیش

 151-172، صص 4شماره 

، جلد اول و دوم، Eviews8 & Stata12اقتصاد سنجی همراه با کاربرد  (.1394سوری، علی، ) .8

 انتشارات فرهنگ شناسی

 یها مدل ینیب شیتوان پ یابیارز» .(1393) د،یرش ،یرضا؛ تاتل غالم ،یکردستان .9

، سال چهاردهم ،دانش حسابرسیفصلنامه ، «شده لیو تعد هیاول یها مدل سهی)مقایورشکستگ

  55شماره  ،1393تابستان 

 ورشکستگی بانک هاادغام، راهکاری مؤثر جهت جلوگیری از  .(1397؛ )امیر جعفری صامت، .10

  .466تا صفحه  437صفحه  ، 1397،پاییز 37، شماره  11 دورهپژوهش های پولی بانکی،  ،نشریه

 .ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمتمقدمه (.1395، )حافظ نیا، محمدرضا .11

(. عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران ، 1395) .الههبهلولوند،  ؛، محسنمهرآرا .12

 56-27صفحه ، 1394، پاییز و زمستان  2، شماره 2دوره  اقتصادی، یاستهایفصلنامه مطالعات وس
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https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=452797
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=152926
http://mieaoi.ir/article-1-1162-fa.html
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