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 نگاهي به اقتصاد

 

 سردبير

 

، خوشبختانه در تمامي فصول شروع شده 4931که از سه ماهه چهارم سال  کشور اقتصاد به رشد روند رو

 4931در ساال   ،براساس ارقاام مدادماتي  که  به طوري ؛اي تداوم يافت مالحظه  با عملکرد قابل 4931سال 

؛ ايا  در  دشا برخاوردار   درصادي  1/41رشاد  از  4931هااي اابات ساال     توليد ناخالص داخلي به قيمت

 .درصدي مواجاه باود   6/4کاهش با  4931در سال توليد ناخالص داخلي کشور عملکرد است که  شرايطي

هاي مختلف اقتصاادي نشاا     بر حسب بخش 4931در سال شده  مروري بر عملکرد رشد اقتصادي محدق

و  "بازرگااني، رساتورا  و هتلاداري   "، "صاععت "، "نفات "هاي  در اي  سال ارزش افزوده فعاليت ،دهد مي

صاد از رشاد   واحاد در  7/1و  7/1، 8/1، 8/3 برابربه ترتيب با سهمي  "حمل و ندل، انبارداري و ارتباطات"

 رشاد  اصالي سهم  چعد هر .اند داشته اقتصادي اي  سالاري در تحدق رشد ؤ، ندش متوليد ناخالص داخلي

ها و افازايش   رفع محدوديتدر نتيجه  به رشد قابل مالحظه ارزش افزوده بخش نفت اقتصادي محدق شده

هااي ااييشاهاهي، ميعاناات و مايعاات گاازي و نياز افازايش تولياد و          توليد و صادرات نفت خام، فرآورده

 معاسابي تحار   در اي  ساال  در بخش غيرنفتي اقتصاد نيز  ،متکي است، با اي  حالصادرات گاز طبيعي 

هااي اابات ساال     باه قيمات  )بادو  نفات   خلي توليد ناخالص دااي که روند رشد  گونه هب ؛شود مشاهده مي

درصاد در   -8/4رشد اقتصادي بدو  نفات از  . رو به افزايش بوده است 4931در تمام فصول سال ( 4931

 ساال افازايش  ايا    چهاارم  تا درصد در فصول دوم 6/1و  1/1، 3/9به ترتيب به  4931سال  نخستفصل 

 .ده اسات رساي درصاد   9/9 باه  4931رشد توليد ناخالص داخلي بدو  نفات در ساال    ،و در مجموعيافته 

 درصادي  3/6از افازايش   ايشاي  ساال نسابت باه ساال     در اي   نيز صععت افزوده بخش ارزش ،همچعي 
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حاکي از بهبوود اابوت جو وه يتو ی      ( درصد -6/4)برخوردار شده که در مقايسه با عملکرد سال پیشین 

 .اس  5931هاي صن تي در سال  ف الی 

هايي همچوو    بخشعملکرد نیز بهبود  5931هاي بخش حقیقي ااتصاد در سال  جحوالت شاخص

هواي   از  مله در بخش صن  ، شاخص جولید کارگاهدهد؛  را نشا  ميصن  ، م د ، کشايرزي ي خدمات 

در اين سوال   ،درصد از ارزش افزيده بخش صن   07حديد در بزرگ صن تي با در اختیار داشتن سهمي 

رشوته ف الیو     ۴4کوه از ممموو     اس  گفتني. برخوردار بود پیشیننسب  به سال  يدرصد 3/0 از رشد

. بوده اس همراه رشد مثب   با، (درصد 0/39تريب اهمی  با )رشته ف الی   56، 5931صن تي در سال 

يسايت نقلیه "هاي صنايع جولید  شاخص به جرجیب مربوط به ف الی اين بیشترين سهم ايماد شده در رشد 

در بخوش   .اسو  سوال  ايون  در  "مواد غذايي"ي  "ييیامواد ي محصوالت شیم"، "جريلر موجوري، جريلر ي نیم

ولیود  ج ،5931از عملکورد جولیود در سوال     کشوايرزي  هواد  يزارت  برآيردهواي بور اسوا     کشايرزي نیوز 

درصود   6/4ي  7/6، 9/0بوه جرجیوب    5934در اين سوال نسوب  بوه سوال     محصوالت زراعي، باغي ي دامي 

 يتو ی  از رکوود حواکم بور    بیشتر متأثر ارزش افزيده بخش ساختما   ،در اين میا . داشته اس افزايش 

ملکرد در اين سال موا ه بووده اسو    ساخ  ي ساز بخش خصوصي در بخش مسکن همچنا  با کاهش ع

منظوور   بوه هاي مالي انمام شده در اين بخوش   مناسب نظام بانکي ي گشايشهاي  اادامکه البته با جو ه به 

 هواي  صادرشده جوسط شهرداري هاي ساختماني ي نیز رشد عملکرد صدير پريانه جقوي  ادرت خريد خانوار

 ، بهبوود 5931سوال   هواي سواختماني در   نگور از ف الیو    پویش شواخص  يک کت مناطق شهري به عنوا  

 .نخواهد بوددير از انتظار  5936ارزش افزيده بخش ساختما  در سال  گذاري ي سرمايه

شاهد  ،مالحظه رشد ااتصاديدر زمینه بهبود اابت آمده  به دس جوفیقات  عاليه بر 5931در سال 

جک رامي شد  نرخ جورم در پايوه   که ؛ به طوريبوديمنیز ( درصد 7/3 برابر)جک رامي جورم دستايرد نرخ 

 ممدددي رامي شد   ،ي ودبا اين . ريد مطلوبي به شمار ميدستايرد مهم ي  ،سال ۴6پس از گذش  سال 

هواي   حواکي از لوزيم اسوتمرار ي جقويو  سیاسو       ،5931مواه سوال    بهمون از نرخ جورم نقطوه بوه نقطوه    

. اسو  جدايم پايداري نرخ جورم در سطحي جک رامي براي سال  اري  منظور بهگرايانه مالي ي پولي  انضباط

هوا   از جحوريم  پیش سطح عملکرددر شرايطي که میزا  جولید ي صادرات نف  خام جقريباً به  ،از سوي ديگر
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در اين  ، بنابراينجکرارپذير نبوده 5936افزيده بخش نف  در سال  رشد باالي ارزشاستمرار بازگشته اس ، 

 ينفتغیرااتصادي يا به عبارجي ااتصاد  ديگر هاي بهبود عملکرد بخش مستلزمجدايم رشد ااتصادي  ،شرايط

به ( ال الي مدظله)جوسط مقام م ظم رهبري  (5936) به نامگذاري سال  اري جو هبا  ري از اين. اس کشور 

 بوا ي هوا  ف الی گیري دایق از منابع مالي مو ود ي اختصاص آ  به   بهره ،ااتصاد مقايمتي، جولید ي اشتغال

  .داردبیش از پیش اهمی   آفريني پايدار حداکثر بازدهي ي اشتغال

 ي اقتصادي ها سياستتجزيه و تحليل 

از متوأثر   5931باالي ااتصادي محقوق شوده در سوال     رشد اي از عمدهبخش  شد، عنوا که  طور هما 

پوس از   ،ي بوالتبع  هواي ناشوي از ا وراي بر وام بووده      گشايشدر نتیمه  ،افزايش جولید ي صادرات نف 

محديد  5936در سال اثر فزاينده اين بخش بر رشد ااتصادي هاي  اري جولید نف ،  استفاده از ظرفی 

 اسو  کوه   غیرنفتيهاي  بخش ف الی بهبود  نیازمند جقوي  ي جدايم رشد ااتصاديري  از اين. خواهد بود

ي مشوکالت  موانع رفع  مین مالي جولید،أعاليه بر راهکارهاي ج بايس  ميبه اين مهم  دستیابيبه منظور 

جسووهیت شوورايط  همچووو هووايي  ااوودامدر چووارچو   بخووش حقیقووي ااتصووادمو ووود در سوواختاري 

، اصوالح اووانین ي مقوررات    کاال ي ترايب مالیاجي، مبارزه  دي با ااچاق ها گذاري، اصالح ج رفه سرمايه

بوا جو وه بوه جنگنواي اعتبواري       ،البتوه  .مدنظر ارار گیورد  صنايع کشور پذيري جقوي  رااب  ي کار بازار

بوه  نیوز  ي جولیودي  هوا  ف الی مالي  جأمین حوزه رفع مشکالت مو ود در در شبکه بانکي، ي ود آمده به

موالي بوا    جوأمین اصالح نظوام   ريد امید ميي  بودههاي اساسي در اين زمینه مطرح  عنوا  يکي از ايلوي 

جمربوه ااتصواد ايورا  از     شوود  خاطر نشا  مي ،با اين حال. دشوادرت ي شتا  بیشتري پیگیري ي ا را 

جولید ناخوالص  "ي  "ها ي خدمات مصرفيشاخص بهاي کاال"، "نقدينگي"عملکرد رشد متغیرهاي کال  

هاي اخیر به خوبي نمايانگر آ  اس  که پیگیري اهداف جحرک جولید در کشور صرفاً از  دهه در "داخلي

هاي جولیدي، نه جنهوا منتهوي بوه     بنگاه مشکالتهاي اصلي  طريق ابزارهاي پولي ي بدي  جو ه به ريشه

سواز افوزايش    به دلیت آثار ي جب ات پولي، زمینه ب ضاً، بلکه دشو نميها  گونه طرح جحقق اهداف ايلیه اين

 .دشوو  موي  منمور به ناپايداري رشود ااتصوادي    سرانمامهاي آجي شده ي  يرهها در د سطح عمومي ایم 

حلي  امع ي راهگشا در رفع جمامي موانوع ي مشوکالت    مالي راهمین أجصرف به ابزارهاي  ياجکا ،بنابراين
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مودنظر متولیوا     ي د طوره بي الزم اس  رفع مشکالت ساختاري جولید  نبودهريي جولید داخلي  پیش

 .امر ارار گیرد

درصودي در   7/3به نورخ جوورم    دستیابيدر زمینه کنترل جورم ي  آمده به دس جوفیقات رغم  به

دهنوده    نشوا  5931مواه سوال    بهمن دي رامي از، افزايش نرخ جورم نقطه به نقطه به سطح 5931سال 

جقوي  انضوباط پوولي ي    ،در چنین شرايطي. اس لزيم ي اهمی  استمرار ي صیان  از اين دستايرد مهم 

در زمینه کنترل نرخ جوورم   آمده دس  بهکنترل رشد نقدينگي از اهمی  بااليي براي حفظ دستايردهاي 

نورخ ارز از جحووالت   با جو وه بوه اثرپوذيري    . که بايد مورد جو ه سیاستگذارا  ارار گیرد بودهبرخوردار 

 ،طوور کلوي   نقدينگي، کنترل رشد نقدينگي از حیث حفظ ثبات بازار ارز ي جض یف انتظارات جورمي ي به

 . فراياني داردي پولي ي ارزي نیز اهمی  ها سیاس ايماد سازگاري میا  

سورمايه در گوردش ياحودهاي     جوأمین ي اعتباري، رييکرد غالب نظام بانکي بر ها سیاس در حوزه 

هاي خالي ااتصواد ي نیوز حمايو  از ياحودهاي کوچوک ي متوسوط        برداري از ظرفی  جولیدي با هدف بهره

الزم اس  ايون رييکورد در آينوده نیوز اداموه       ،متمرکز بوده که با جو ه به شرايط کلي بخش ياا ي ااتصاد

درصود رسویده    7/64بوه   5931سهم سرمايه در گردش از جسهیالت اعطايي شبکه بوانکي در سوال   . يابد

از جسوهیالت  يادشوده  اين رييکرد در بخش صن   ي م د  با اوت بیشتري پیگیوري شوده ي سوهم    . اس 

تمن آ  که در اين سال نظام بانکي در االوب جوأمین موالي     ؛بوده اس  9/3۴برابر پرداختي به اين بخش 

پوس از   ،همچنوین . آيرد  هاي مؤثري را از بخش کشايرزي به عموت  طرح خريد جضمیني گندم نیز حماي 

از سووي بانوک مرکوزي در ارديبهشو  مواه       "هاي کوچک ي متوسط مالي بنگاه جأمیندستورال مت "ابالغ 

جسوهیالت   دريافو   متقاتوي  جولیدي ياحدهاي نام هاي استاني، سامانه ثب  ي جشکیت کارگريه 5931سال 

کوه از عملکورد    انودازي شود   راه تي درياف  جسوهیالت با هدف شناسايي ي گزينش ياحدهاي جولیدي متقا

سورمايه در گوردش    جوأمین جمرکوز بور   . مالي اين ياحدها برخوردار بوده اسو   جأمینمناسبي در خصوص 

ي هوا  ف الی در بهبود عملکرد مؤثري هاي کوچک ي متوسط نقش  ياحدهاي جولیدي ي نیز حماي  از بنگاه

هاي  مالي بنگاهمین أجاي  نظام بانکي از ا راي سیاس  حم. داشته اس  5931صن تي در سال جولیدي ي 

جسهیالت هزار میلیارد ريال  977اس  مبلغ ده شنیز جدايم يافته ي مقرر  5936در سال  کوچک ي متوسط 
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درصد ي بازسازي ي نوسازي  67هاي با پیشرف  فیزيکي باالي  سرمايه در گردش، جکمیت طرحمین أج براي

 .اختصاص يابدياحدهايي که از جو یه فني، مالي ي ااتصادي الزم برخوردارند، 

ي ارزي، بانک مرکزي بر حفظ ثبات بازار در چارچو  جحووالت متغیرهواي   ها سیاس در حوزه 

ماهوه   ثبوات مناسوب بوازار ارز در هشو     رغوم   بهالبته، . رز متمرکز بوده اس کننده نرخ ا  بنیادين ج یین

ي اين سال به دنبال عوواملي نظیور جقويو  دالر در مقابوت ارزهوا      ماه ، در آذر ي دي5931سال  نخس 

گرفته  انتظارات شکت  هاي عرته ارز از سوي صادرکنندگا ، پويايي ، افزايش جقاتاي ارز مسافري،ديگر

بازي، نرخ دالر در  ي سفتهها ف الی بريز برخي نیز  مهوري آمريکا ي  در خصوص نتايج انتخابات رياس 

لي به دلیت ماهی  رياني نوسوانات يادشوده، رينود اصوالحي نورخ ارز از ايايوت       ي ؛بازار آزاد افزايش ياف 

. دکريک ريند نزيلي نوسانات محديدي را جمربه آغاز شد ي نرخ ارز جا پايا  سال در  5931ماه سال  دي

بوه جرجیوب از   پیشوین  نسب  به سوال   5931متوسط نرخ دالر ي يوري در بازار آزاد در سال  ،در مممو 

 .اس درصد برخوردار بود که حاکي از ثبات نسبي بازار ارز در اين سال  0/1ي  6/1برابر رشدي 

 تحوالت بخش اسمي اقتصاد

 متغيرهاي حوزه پولي و اعتباريوضعيت ( الف

 پیشینپايا  سال  هزار میلیارد ريال رسید که نسب  به 3/5۴199به  5931 سالحمم نقدينگي در پايا  

در مقايسوه   نقدينگي اين میزا  رشد. داش ( هزار میلیارد ريال 5/۴965 برابر) رشد درصد ۴/۴9به میزا  

  .دهد ياحد درصد کاهش نشا  مي 3/6 برابر ،(درصد 7/97) 5934با رشد ديره مشابه سال 

 0/۴64) 5934 سالدرصد نسب  به پايا   9/50 برابربا رشدي  5931پايه پولي در پايا  سال 

هزار میلیارد ريال رسید که نسب  به رشد ديره مشابه در سوال   9/5033به ( هزار میلیارد ريال افزايش

 ۴/53ها با  مطالبات بانک مرکزي از بانک. دهد   ميياحد درصد افزايش نشا 4/7، (درصد 3/56) 5934

 برابور ي سوهمي فزاينوده   ( هزار میلیارد ريال افزايش 6/567) 5934درصد افزايش نسب  به پايا  سال 

 خالص ساير ااوالم  .بوده اس  5931جرين عامت فزاينده رشد پايه پولي در سال  ياحد درصد، مهم 1/57

پايوه  ديگور عاموت فزاينوده     ،در رشد پايه پولي ياحد درصد 9/6 برابر فزايندهبا سهمي  بانک مرکزي نیز
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افزي  بر اين، خالص مطالبات بانک مرکوزي از بخوش ديلتوي بوا      .پولي در ديره مورد بررسي بوده اس 

ياحود درصود در رشود پايوه      9/5 برابري سهمي فزاينده ( هزار میلیارد ريال 4/۴7)درصد افزايش  ۴/55

هواي   خوالص دارايوي   در مقابوت، . بوده اس  5931فزاينده رشد پايه پولي در سال ديگر وامت عپولي، از 

 3/7 برابور ي بوا سوهمي کاهنوده     5934درصد کاهش نسب  به پايا  سال  6/7خار ي بانک مرکزي با 

 . اس  بوده  5931عامت کاهنده رشد پايه پولي در سال جنها ياحد درصد، 

توريب فزاينوده    ،بدين جرجیوب . رسید 307/6، تريب فزاينده نقدينگي به 5931 سالدر پايا  

درصد افزايش ياف  که در مقايسه با رشد ديره مشوابه سوال    5/1، 5934نقدينگي نسب  به پايا  سال 

 .دهد ياحد درصد کاهش نشا  مي 5/6، (درصد ۴/55) 5934

 تحوالت بخش خارجي اقتصاد( ب

 3/35هوا بوا افوزايش      واري جوراز پرداخو      مازاد حسا  5931جي، در سال بر اسا  برآيردهاي مقدما

 درافزايش اابت جو ه مازاد حسوا   واري   . میلیارد دالر رسید 4/56، به 5934سالدرصدي نسب  به 

 5/66افوزايش حوديد   ) ، عمدجاً ناشوي از رشود ارزش صوادرات نفتوي    5934سال نسب  به  5931 سال

در . بوود به دلیت افزايش هم زما  حمم صادرات ي افزايش ایم  نفو    (5934درصدي نسب  به سال 

میلیارد  7/34به  5934درصد افزايش در مقايسه با سال  7/97، ارزش فو  صادرات کاال با 5931سال 

مممو  ج هدات . میلیارد دالر رسید 5/69به رام  5درصد افزايش 4/۴7دالر ي ارزش فو  ياردات کاال با 

میلیوارد   0/۴7) درصود  6/61میلیارد دالر رسوید کوه    6/95به رام  5931پايا  سال خار ي کشور در 

جشوکیت  ( هوا  بدهي)آ  را ج هدات بالف ت  (میلیارد دالر 3/57)درصد  4/94آ  را ج هدات بالقوه ي  (دالر

در مقطوع  ( ج هودات بالف وت  )هاي خوار ي   مدت ي بلندمدت از کت بدهي هاي کوجاه سهم بدهي. داد مي

  .درصد بود 6/40ي  4/1۴جرجیب برابر  ي يادشده بهزمان

 

______________________________________________________ 
، 5934با در نظر گرفتن ج ديالت مشابه در سوال  . اس  5931با لحاظ افزايش ج ديالت پوششي در سال  يادشده افزايش. 5

 .بود خواهد درصد 9/3 حديد در افزايش نيا
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 تحوالت بودجه عمومي دولت( پ

 ي مصارف بود ه ديلو   منابعآ  اس  که حاکي از  5931جصوير عملکرد بود ه عمومي ديل  در سال 

نشوا    افوزايش  درصود  9/47 پیشوین، که نسوب  بوه سوال     رسیدهزار میلیارد ريال  5/۴397حديد به 

 میلیارد ريال بود کوه نسوب  بوه   هزار  3/5413مبلغ  5931ال سدرآمدهاي عمومي ديل  در  .دهد مي

سوهم  . درصود جحقوق داشو     3/3۴ ،مصو  بود وه ش ي نسب  به رام افزايدرصد  3/۴3 پیشین، سال

 1/97ي  1/63به جرجیب  سال در اينديل   يعموم ياز کت درآمدها درآمدهاساير ي  يمالیاج يدرآمدها

هوزار   3/04۴اي بوه   هواي سورمايه   حاصوت از ياگوذاري دارايوي    همچنین در اين ديره، منابع .درصد بود

جفکیک منوابع بود وه عموومي    . درصد از منابع عمومي ديل  را جشکیت داد ۴/۴6ي میلیارد ريال رسید 

، سهم منابع ناشي از نف  5931دهد که در سال  ديل  برحسب ااالم ناشي از نف  ي غیرنف  نشا  مي

بوه  ( درصد 0/99)درصد بود که در مقايسه با رام سال پیشین  9/۴6کت منابع بود ه عمومي حديد  از

 .دهد کاهش نشا  مي  ياحد درصد 4/0میزا  

که در مقايسه رسید  میلیارد ريالهزار  ۴/۴707به  5931سال  در(  اري)اي  هاي هزينه پرداخ 

پرداخو   . دهود  درصد افزايش نشا  موي  6/۴7 ن،پیشیي نسب  به سال درصد جحقق  3/36 مصو ،با رام 

 بوه  پیشین نسب  به سال افزايشدرصد  3/14با ( هاي عمراني پرداخ )اي  هاي سرمايه باب  جملک دارايي

 . درصد جحقق داش  ۴/09مصو  سال، با رام  میلیارد ريال رسید ي در مقايسههزار  7/4۴5

، جراز عملیواجي ديلو    يا هاي هزينه با جو ه به رام عملکرد درآمدها ي پرداخ  ،5931در سال 

. درصود افوزايش داشو     3/۴ پیشوین، شد که نسب  به سال میلیارد ريال کسري موا ه هزار  9/657با 

بنوابراين   ؛ري شد همازاد ريبمیلیارد ريال هزار  3/9۴5با اي  هاي سرمايه خالص ياگذاري داراييهمچنین، 

 1/۴33بوا   5931در سوال  ( کسري بود ه)اي بود ه عمومي ديل   جراز عملیاجي ي سرمايه ،در مممو 

 .هزار میلیارد ريال کسري موا ه شد
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 ها تحوالت بازار دارايي( ت

در بوازار آزاد   سالمتوسط نرخ اسمي دالر در اين . ، بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بود5931در سال 

همچنین، هور دالر آمريکوا در   . درصد رشد داش  6/1، 5934ريال بود که نسب  به سال  96447 ربراب

ريوال در اختیوار متقاتویا  ارارگرفو  کوه در       95933در بازار بین بانکي با نرخ متوسوط   5931سال 

، شوکاف نسوبي   5931در سال . دهد درصد افزايش نشا  مي 5/6حديد  پیشینمقايسه با عملکرد سال 

درصود   5/56، بوه  5934ياحد درصد کاهش نسب  به سال  1/7دالر در بازار آزاد از بازار رسمي با  نرخ

 .رسید

، بر حفوظ آراموش ي ثبوات    5931رييکرد کلي بانک مرکزي در حوزه مديري  بازار ارز در سال 

هاي مو ود در  ه  حماي  از جولید ملي ي بهبود فضاي کسوب ي   ه از جمامي ظرفی دبازار ارز با استفا

، از ايايت آذر سال  5931سال  نخس ثبات مناسب نرخ ارز در هش  ماه رغم  به. کار متمرکز بوده اس 

 مهووري   نتايج انتخابات رياس  ،ي ديگرارزها جقوي  دالر در مقابت جح  جأثیر عواملي همچو  5931

کا، جصويب جمديد اانو  آيسا در سناي آمريکا ي برخي نوسانات فصلي از  ملوه افوزايش جقاتوا در    آمري

هاي خار ي، نوسانات بازار ارز افزايش ياف  ي انحراف م یوار نورخ    ايام ارب ین ي پايا  سال مالي شرک 

مناسوب بانوک    يري ي مود  لیکن با مداخلوه  ،ريال در آذرماه رسید 333ماه به  ريال در آبا  950دالر از 

نرخ کاسته شد؛ به نحوي که نوسانات نرخ برابري دالر مقابت ريال در بازار اين مرکزي از شدت نوسانات 

نورخ در  ايون  ، انحوراف م یوار   5931ريند کاهشي در پیش گرف  ي در اسفندماه  5931ماه  آزاد، از دي

کواهش  5934ب  به اسفندماه ياحد درصد نس 96/7درصد ي تريب جغییرات آ  در حديد  4/47حديد 

 . ياف 

در ايون مودت،   . ، ایم  اط ات مختلف سکه طال در بازار با افزايش هموراه بوود  5931سال  در

هزار ريال رسید که در مقايسه با سال  55571میانگین ایم  هر اط ه سکه بهار آزادي طرح  ديد به 

، میانگین ایم  ربع سکه بهار آزادي 5931سال  در. دهد درصد رشد نشا  مي 7/53، در حديد 5934

جرجیوب کمتورين ي    درصود افوزايش، بوه    3/53سکه بهوار آزادي بوا   نیم درصد ي میانگین ایم   7/56با 

، بوه خوود اختصواص    5934بیشترين افزايش ایم  را در بین اط ات مختلف سکه در مقايسه با سوال  



 
 نگاهي به اقتصاد

 

59 

بوه   5934سوال   دالر بوه ازاي هور اينوس در    5/5543افزايش ایم  طال در بازارهاي  هواني از  . دادند

ي افزايش نرخ برابوري دالر مقابوت ريوال در بوازار      (درصد رشد 1/3 برابر) 5931دالر در سال  5/5۴13

 .عوامت جأثیرگذار بر رشد ایم  اط ات مختلف سکه طال در بازار داخلي بوده اس جرين  مهماز آزاد، 

 در. اسو  دهنده رکود بازار در اين سوال   نشا  5931ل بررسي شاخص بور  جهرا  در پايا  سا

ياحود   00۴97بوه عودد    5934درصد کاهش نسب  به پايوا  سوال    0/9شاخص کت با  5931پايا  سال 

درصد کاهش نسب  به پايا  سال گذشوته   9/5ي  0/56هاي مالي ي صن   نیز به جرجیب با  شاخص. رسید

بازار سرمايه شامت بسته بود  طوالني مدت ج وداد اابوت    هاي چالش. ياحد رسیدند 66577ي  595366به 

کواهش نقدشووندگي سوهام، جضو یف      بوه دلیوت  افزايش ريسک بازار  ،جو هي از نمادهاي بازار ي در نتیمه

هاي بازار ي جوس ه ابوزار بودهي ي در نتیموه خوري       مشکالت نقدينگي حقواي به دلیتطرف جقاتاي بازار 

ي نتیمه انتخابات رياس   مهوري آمريکا از  مله عواملي اسو  کوه سوبب     بخش زيادي از نقدينگي بازار

 . سال عملکرد اابت ابولي نداشته باشنداين هاي بازار سرمايه در  شده اس  که شاخص

 بندي جمع

پوس از   5931جمربه نرخ جورم جک راموي در سوال   همراه با درصدي  1/5۴به رشد ااتصادي  دستیابي

در  آ  آثار مثب  کهبوده ااتصاد کشور  يت ی  عمومي دهنده ريند ري به بهبود سال، نشا  ۴6گذش  

بخوش اابوت   . فرايانوي دارد اهمیو   گذاري ي جولید  هاي سرمايه حوزه رفاه خانوارها ي کاهش نااطمیناني

 شوود  موي مربووط   ي گاز به افزايش جولید ي صادرات نف  5931جو هي از رشد ااتصادي کشور در سال 

شوده  محقوق  گیري سهم ايورا  از بوازار  هواني نفو       هاي ا راي بر ام ي بازپس گشايش نتیمهدر که 

هاي آجي نیازمند انگیزش  به رشد ااتصادي باال در سال دستیابي، جدايم اين يت ی  ي با اين حال ؛اس 

فیقوات  از آنما که صیان  ي استمرار جو. اس رشد از اين محت  جأمیني جحريک بخش غیرنفتي ااتصاد ي 

اي  به منظور کنتورل نورخ جوورم در بوازه    الزم اس   ،اس به جورم جک رامي تريري دستیابي در زمینه 

از طريق جقوي  انضوباط  کنترل رشد نقدينگي  ،در اين زمینه آمده دس  بهي صیان  از جوفیقات مطلو  

پرهیوز از جحمیوت    ،در ايون راسوتا   .داشوته باشود  در دستور کار ارار کشور مالي ي پولي هاي  در سیاس 
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به عنوا  يوک عاموت   )ها به بانک مرکزي  جکالیف  ديد به شبکه بانکي ي ممان   از افزايش بدهي بانک

 .اس تريري ( مهم در افزايش رشد پايه پولي ي نقدينگي در چند سال گذشته

ريد بوا   در ااتصاد کشور، انتظوار موي   مو ودهاي خالي  ها ي ظرفی  با جو ه به پتانسیت ،در مممو 

ايون   اسوتفاده بهینوه از  بوراي   مسواعدي ي مناسوب، زمینوه   هوا  سیاسو  انمام اصالحات الزم ي جنظویم  

بهبود فضواي   ،در اين راستا .دشوها ي حرک  ااتصاد کشور در مسیر رشد پايدار ي باثبات فراهم  ظرفی 

 اساسوي هواي   ي مولد نیز از ايلوي ها ف الی هاي حامي  کسب ي کار ي ايماد بسترها، نهادها ي زيرساخ 

آيند که بايد موورد جو وه    به رشد پايدار به شمار مي دستیابيهاي مو ود ي  برداري از ظرفی  براي بهره

انموام   ،بوانکي  شوبکه  نگنواي اعتبواري  جبا جو ه بوه   ،همچنین .ممموعه سیاستگذاري کشور ارار گیرد

هواي اساسوي بوراي     مالي ي رفع مشکالت مو ود در اين زمینه از ايلوي  جأمیناصالحات الزم در حوزه 

  .پیگیري شوند آيد که بايد با  ديّ  سازي شرايط رشد پايدار به شمار مي فراهم



 

 95-55صفحات  9315زمستان ، 76، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند، 

 

 آوریعوامل مؤثر بر سرمایه در صنعت بانکداری با رویکرد تاببررسی 
 

   محسن صالحیدکتر  ،فاطمه عبدالشاه

 

 چکيده

سيستتم بانکتداری ستالم بتا     . دباش« حفظ کارکرد سيستم در هنگام آشفتگی»تواند آوری میتعریف تاب، یاز منظر سيستم

دارد که یک شوک خارجی را کمتری ریسک نکول کم، پایه سرمایه قوی، منابع درآمدی با فراریت کم و سودآوری باال، احتمال 

عوامل اثرگذار بر نسبت حقوق صتاحبان ستمام بته    قاله به بررسی در این م .کندآورتر میاقتصاد را تاب ،بنابراین ،تقویت کند

های واکنش آنتی و  آزموناستفاده از با  9311تا  9311دوره در ( بانک 91)ایران  هایآوری بانکعنوان یک پراکسی برای تاب

توليد ناخالص داخلی به عنوان شوک عرضه، نقتدینگی   تأثير، شده انجامبراساس مطالعات  .پرداخته شده استتجزیه واریانس 

سترمایه نيتز بته عنتوان یتک      . ها بررسی شده استت  به عنوان شوک پولی و نرخ تورم به عنوان شوک تقاضا بر سرمایه بانک

برای  ،نکند، بنابرایآوری بدون استرس و شوک، مفموم پيدا نمیتاب. ها در نظر گرفته شده استآوری بانکپراکسی برای تاب

 یک انحراف معيار هر متغير در ميزان شوک به اندازه. گرفته شده استهای تقاضا، عرضه و پول در نظر بررسی موضوع، شوک

و شتوک  داشته را روی سرمایه  تأثيرکه شوک نقدینگی، بيشترین  دهد های این پژوهش نشان می یافته. نظر گرفته شده است

این موضوع هستند که شتوک پتولی،    کنندهتأیيدنتایج  ،بنابراین. های بعدی قرار دارندتبهتورم و توليد ناخالص داخلی، در ر

 . های تقاضا و عرضه است تر از شوکمممبوده و مؤثرترین عامل بر سرمایه صنعت بانکداری 

 

 .آوری، متغيرهای کالن اقتصادی، آزمون واکنش آنی، تجزیه واریانسسرمایه، تاب :کليتتدیواژگان 

 .,JEL  , C01, C22 E44 G21:بندی طبقه

______________________________________________________ 
 طباطبایی عالمه دانشگاه اقتصاد دکتري دانشجوي                                            f.abdolshah@gmail.com 

  مرکزيکارشناس بانک                                                                               salehi.ac@gmail.com 
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 مقدمه .5

در سراسر  ها بانکتشدید شد، مشکالت بسیاری را به  7002شروع و در  7002بحران مالی که در سال 

زیاادی  کالن اتفاق افتاد و تعداد  و وجوه ها داراییای در بازارها برای اختالالت عمده. جهان تحمیل کرد

ی غیرمالی نیا   ها بخشقرار گرفتند که این اثرات به  تأثیرهای مالی پیچیده تحت از کشورها با سیستم

کشورهایی با مشکالت بخش بانکداری بیشتر، اثرات منفی در بخش واقعی، به خاطر . گسترش پیدا کرد

 . را تجربه کردند غیرهکسری مالی و 

اما این اثرات در برخی کشاورها   ،منفی گذاشت تأثیرکشورها  تماماگر چه اختالل در اعتبار در 

برای توضیح تفاوت شدت این اثارات در کشاورهای مخت،ا ،    . تر بودشدیدتر و در برخی کشورها مالیم

تواند در آور، میسیستم مالی تاب هرزیرا  ؛س ایی پیدا کرد هآوری در بخش بانکداری اهمیت ببحث تاب

 طاور  باه هاا را  اش از جم،ه تخصیص منابع، توزیع ریسک و تسویه پرداخات  دیهر شرایطی، وظای  ک،ی

 . کارا انجام دهد

 آوری تابیک تعری  ساده،  در
دهی مجادد  جذب آشفتگی و سازمان برایتوانایی یک سیستم "

ی کاه سیساتم هناوز وظیفاه، سااختار،      طور به  ؛شوددر حالی که متحمل تغییر شده است، تعری  می

به عنوان تواناایی یاک سیساتم     ،آوری در ابتداتاب واژه ".بازخورهای یکسانی را حفظ کندمشخصات و 

 نخسات ش روی قسامت  تأکیاد آوری این ناوع تااب  . اش تفسیر شدبازگشت به حالت اولیه برایمادی 

برای مثاال مااب،اه باا     .اش استبازگشت به حالت ایستایی اولیه برایتعری  واکر یعنی توانایی سیستم 

روش قسمت دوم بر ش تأکیدبه تدریج تفسیر پویا مطرح شد که . و نگهداری چی ی که هست ها وکش

( دشاو  مای هنگامی کاه متحمال تغییار    )دهی مجدد خودش  سازمان برایتعری  یعنی توانایی سیستم 

 . است

را  هاا  شاوک آور توانایی ایساتادگی در برابار   بانک تاب هرتوان گفت که نی  می ها بانک مورددر 

های حتی در طول دوره ،بنابراین ؛دنگذاران برخوردارگذاران و سرمایهاز اعتماد سپرده ها بانکاین . دارد

 :های خاصی دارند از جم،هآور، ویژگیی تابها بانک. تنش، توانایی دریافت وجوه را دارند

______________________________________________________ 
1. Walker, Holling, Carpenter and Kinzig. (2004).  
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-مای  هاا  باناک تنش،  کند که در طول دورهسرمایه شرایطی را فراهم می: سپر نادینگی و سرمایه . 

-گر مالی، آنها را نسبت باه ریساک  به عنوان واسطه ها بانکناش . شان را کاهش دهندتوانند زیان

 . تواند باعث شکست بانک شودکند و یک کمبود نادینگی میپذیر میهای نادینگی آسیب

ویاژه در شارای    گذاران و مشتریان را باه  یی که سودآور نیستند، اعتماد سرمایهها بانک: سودآوری .7

شاان  آنها قادر نیستند که ذخایری را با سودهای انباشاته  ،همچنین. دهندتنش از دست میوجود 

 . بسازند

و اساتانداردهای اخالقای را    شاته ساختار حااکمیتی ساالمی دا   ،آوریک بانک تاب: حاکمیت خوب .3

هاای احتیااطی در   با اقدام یها بانکگذاران به گذاران و سرمایهدر اینجا نی  سپرده. کندرعایت می

 .  طول دوره تنش بیشتر اعتماد دارند

آوری مالی و عوامل مؤثر بر آن باه عناوان هادی سیساتم اقتصاادی،      های اخیر تابدر پژوهش

 تاأثیر هاایی کاه باه بررسای     در پاژوهش . ها مورد توجه قرار گرفته استبیش از پیش در سیاستگذاری

 تاأثیر تنهاا تحات    ناه  هاا  باناک آوری تاب پرداختند، دریافتند که ها بانک آوریتاب متغیرهای اثرگذار بر

 ،بناابراین . نیا  هسات  محی  پیرامون خاود   تأثیرگیرد، ب،که تحت  قرار می د بانکهای خاص خو ویژگی

ب،کاه بایاد وضاعیت اقتصاادی و      ،باناک  تنهاا عوامال درونای    ، ناه آوریعوامل مؤثر بر تااب  برای تعیین

 . به متغیرهای کالن اقتصادی نی  مورد توجه قرار گیردهای مربوط  نوسان

 ،همچناین  ،آوری صنعت بانکداری استتاب کنندهاز آنجا که سرمایه یکی از عوامل مهم تعیین

در  شاده  انجامآوری در سیستم بانکداری، در این مطالعه بر پایه مطالعات با توجه به اهمیت موضوع تاب

 قرار بدین ادامه در مااله ساختارک،ی. شودبررسی می ها بانکر سرمایه کشورهای مخت، ، عوامل مؤثر ب

و در بخاش ساوم باه مباانی ن اری       مرور شاده  ،شده تجربی انجام های پژوهشکه در بخش دوم،  است

بخش پنجم به تعیین و . دوشها توضیح داده میدر بخش چهارم، ساختار داده .دشو میمربوطه پرداخته 

 . شودپردازد و نتایج در بخش ششم ارائه میتصریح مدل می
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 مطالعات تجربی. 2

 مطالعات خارجی  .2-5

ادبیات تجربی رو به رشدی، با سرعت در حال مطالعه ع،ل و پیامدهای شکنندگی بانک در اقتصاادهای  

در بیشاتر ماوارد متکای بار تجرباه      در خصوص بحاران باانکی    ها پژوهش ،تا این اواخر. معاصر هستند

بررسای و   هاا،  پژوهشبه ویژه، موضوع . های قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بوددست آمده از بحران به

در دهاه  . های متعدد باانکی در دنیاا اتفااق افتااد    مطالعه رکود ب رگ بود، تا اینکه حوادث ورشکستگی

ی بارای  های بانکی به وقوع پیوست که سبب شد انگی ه و مطالاب جدیاد  موج جدیدی از بحران 990 

مطالعاه شناساایی، ع،ال و نتاایج      من ور بهادبیات رو به گسترشی  ،ین اساسابر . فراهم شود ها پژوهش

پاذیری بحاران باانکی از عاوام،ی مانناد      تاأثیر در اقتصاد معاصر به وجاود آماد کاه     ها بانکشکنندگی 

ی اقتصاد کاالن، سااختار باازار باانکی، نهادهاای خاارجی، نهادهاای خااص باازار اعتبااری و           ها شوک

 هاایی  به موضاوع  بیشترمطالعات اخیر . متغیرهای ساختار و توسعه مالی و اقتصاد سیاسی بررسی شدند

 .های اقتصاد کالن بحران بانکی اشاره کردندکنندهتعیین مانند

سیستم بانکاداری آلماان چاادر نسابت باه      "ای با عنوان الهدر ما( 7002)  داورن  و همکاران

-7002دوره  دری آلماان را  ها بانکآوری عوامل مؤثر بر تاب "آور است؟ی کالن اقتصادی، تابها شوک

، یاک  نخسات متغیار  : کردندتوصی  سالمت بانک استفاده  برایاز دو معیار  آنها. بررسی کردند 999 

نسبت سود خالص به حااوق صااحبان   )یر دوم، معیاری از ریسک بازار معیاری از ریسک اعتباری و متغ

مطالعه تعامل باین بخاش بانکاداری و     برای پژوهشمدلی که در این . است(( بازدهی دارایی ها)سهام 

 GDP پاولی اساتاندارد شاامل     VAR .پاولی اساتاندارد اسات    VARاقتصاد کالن استفاده شده است، 

به  ،شده شکل تعدیلدر  VARیک . و نرخ بهره سه ماه است (CPI)کننده واقعی، شاخص قیمت مصری

 : صورت زیر است

               

______________________________________________________ 
1. Dovern, Meier and Vilsmeier. (2008). 
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باردار     و  pی از مرتباه  تاأخیر ای ، یاک چناد جم،اه        ن ار  شامل متغیرهای مورد   که بردار 

شاده اقتصااد    پارامترهای مدل خالصه برآوردبا . است  Σکوواریانس  -جمالت اخالل با ماتریس واریانس

 . شودی ساختاری متنوع مشخص میها شوکبه     کالن، واکنش متغیرهای 

اوه،یاگ  . استفاده شاده اسات  ( 7002)از رویکرد پیشنهادشده به وسی،ه اوه،یگ  ،در این مااله

بعدی با طول واحد  nیک بردار   که       د به عنوان توان می  نشان داد که بردار آنی ساختاری 

 بارآورد  OLSرا باا اساتفاده از        شناسایی شوک ساختاری، ابتدا ضارایب   برای. معرفی شود ،است

با رابطه زیار محاسابه    sمتغیر در افق  nهای آنی ، واکنش با یک بردار آنی ساختاری مشخص . دندکر

 . دشو می

                

 . دارد sدر افق  (IRF)اشاره به بردار تابع واکنش آنی    

شوک پولی اناباضی، شوک تااضای منفی و شاوک عرضاه    هرتوابع واکنش آنی برای  ،بنابراین

واکنش هر . های تنش داردرا روی شاخص تأثیرشوک سیاست پولی، بیشترین . شده است برآوردمثبت 

در ماابال،  . دار اسات انسبت به شوک از ن ار آمااری معنا    ها داراییریسک اعتباری و بازدهی  دو متغیر

داری نسابت  اشود و هیچ واکنش معنشوک تااضای کل، خی،ی کم باعث تنش در سیستم بانکداری می

 . مشاهده نشد ،شوک عرضه کل دهنده های نشانبه شاخص

ی کاناادا  ها بانکا به بررسی این موضوع پرداختند که چر 7009 در سال  راتنوسکی و همکاران

در مرح،اه   پرساش آنها بارای پاساب باه ایان     . آورتر هستندتاب OECDی کشورهای ها بانکنسبت به 

را ای ماایسه کرده و عوامل پایاه  OECDی تجاری ها بانکی کانادا را با ها بانکساختار ترازنامه  نخست،

هاای   آنها از داده. ارزیابی کردند ،کردهی کانادایی در طول آشفتگی مداوم کمک ها بانکآوری که به تاب

 . استفاده کردند 7002ها در میانه سال از شروع بحران پیشاین کشور یعنی  7009پایان سال 

 .کردند تأکیدروی سه معیار نسبت سرمایه، نادینگی و ساختار وجوه  آوری تاببرای 

______________________________________________________ 
1. Ratnovski and Huang. (2009). 
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 بارای ساه معیاار   . رسی کردناد در طول بحران بر ها بانکآنها اثر این سه معیار را روی عم،کرد 

دوم، دو متغیر  ؛7009تا  7002کاهش قیمت سرمایه شرکت از  نخست،: بررسی عم،کرد معرفی کردند

بوده یا بایش از حاد با رگ باوده     ( درصد20)شناسایی اینکه آیا کاهش بیشتر از متوس   برایمجازی 

بانک در طول آشفتگی نیاز  هرمتغیر سوم، متغیر مجازی درجه دخالت دولت که  و (درصد00 تا  22)

 د؟کن میج،وگیری آیا دخالت دولت از تنش بیش از حد : دارد

نتاایج نشاان    ،ک،ای  طاور  به. مدل از یک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است برآوردبرای 

ی کاناادایی  هاا  باناک آوری نسابی  های کوچک کافی، عامل ک،یدی برای تااب دهد که جذب سپردهمی

بینای کمتاری   اما نسبت به دو متغیر دیگر قدرت پیش ؛و نادینگی کافی نی  مهم هستند سرمایه. است

 . دارند

-، تااب "آوری بخاش بانکاداری  تاب: عمان"ای با عنوان در مطالعه( 0 70) بولوگنا و همکاران

 2بارای   7آوری سیستم بانکداری کشور عمان را در ماابل ریسک اعتباری از طریق انجام آزماون تانش  

ی ایان  هاا  باناک رسد که موضوع مهمای بارای   ریسک نادینگی به ن ر نمی. بانک داخ،ی بررسی کردند

ب رگتارین و  . شودزیرا همواره نادینگی فراوانی به وسی،ه دولت، به بخش بانکداری ارائه می ،کشور باشد

هدی آزمون  ،نابراینب. ترین منبع ریسک پرتفوی برای بخش بانکداری عمان، ریسک اعتباری استمهم

ی عماان وجاود   ها بانککه در پرتفوی را های اعتباری دامنه مخت،فی از ریسک تأثیرتنش این است که 

 . از نسبت کفایت سرمایه استفاده شده است ها بانکعم،کرد  من ور ارزشیابی به. ارزیابی کند ،دارد

بدترشدن ناشی از اف ایش  .  :شودانداز متفاوت بررسی می سناریوی ریسک اعتباری از دو چشم

ناشای   ها بانکبدترشدن پرتفوی اعتبار  .7 ،در بخش بانکداری( ها داراییکیفیت ) 3ی غیرجاریها وامدر 

 . ها بانکشان به در بازپرداخت بدهی ها شرکتاز مشکالت 

______________________________________________________ 
1. Bologna and Prasad. (2010). 
2. Stress Test  

3. Non-performing Loans  
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باه کال    NPL، سناریوها از یک اف ایش مالیم تا یک اف ایش شدید در نسبت نخستدر آزمون 

در آزماون دوم، ساناریوی بدترشادن    (. درصاد  70درصد تا  2/7از  NPLنسبت )شود انتخاب می ها وام

 . شودی درآمدی بررسی میها شوکمدت و  غیرمستایم از طریق نرخ بهره کوتاه طور به ها بانکاعتبار 

فاا   . ها قابل مادیریت هساتند  دهد که در یک سطح ک،ی، ریسکنتایج آزمون تنش نشان می

باعاث تغییار    احتماالً( مشاهده شده در آخرین دهه NPLباالتر از اوج نسبت )سناریوهای بسیار شدید 

بدترین سناریو، باعث شد که سیستم بانکداری کاهش اساسی در مادار . شودشکل گسترده سیستم می

 . ایه در این حالت نگه داردنیاز است مادار بیشتری سرم ،بنابراین ؛سرمایه داشته باشد

نداشاته   هاا  باناک روی ترازنامه  یمدت اثر شدیدکه شوک نرخ بهره کوتاه دهد ها نشان می یافته

 ،ک،ای  طاور  باه . هاای عماان نیسات    شوک درآمد نی  خطر جدی برای سطح کفایت سرمایه بانک. است

 ،ثبات سیستم بانکداری نیسات ، ریسک مهمی برای ها بانکگفت که کیفیت اعتبار پرتفوی وام  توان می

 تاأثیر را تحات   ها بانککیفیت سرمایه  ،، سودآوری و در نتیجه شکنندگیها داراییشدن کیفیت اما بدتر

 . دهدقرار می

در طاول   هاا  باناک دهای  به بررسی رابطه بین قدرت ترازناماه و وام  (3 70)   کاپان و همکاران

 هاا  باناک ناش قدرت ترازنامه  ،در این مطالعه. پرداختند 7002-7002 دورههای مالی جهانی در بحران

بارای نشاان دادن قادرت ترازناماه     . ی بخش مالی به اقتصاد واقعی بررسی شده استها شوکدر انتاال 

بانک و نادینگی استفاده شده اسات کاه رابطاه باین ایان       اص،یوجوه  تأمینمعیار اتکا به  7از  ها بانک

 . دهی بانک در شرای  بحرانی بررسی شدوام متغیرها با مادار

ای ای و وجوه غیرسپردههای غیرسپردهبانک از طریق دو متغیر بدهی اص،یوجوه  تأمیناتکا به 

ی غیرنااد  هاا  دارایای نی  معیاری از نادینگی سااختاری اسات کاه ساهم      NSFR. شودگیری میاندازه

 :مدل تجربی مااله با رابطه زیر مشخص شده است .شده است تأمینها که با بدهی بودهب،ندمدت 

                        

 

______________________________________________________ 
1. Kapan and Minoiu. (2013). 
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 :که در آن

  ،(kگیرنده  به قرض jدر کشور  iبانک )بانک  در اعتبار logتغییر :      

وجوه عمده  تأمینمعیاری برای اندازه شوک نادینگی بانک مشخص که از طریق معیارهای :    

  ،آیدمی دست بهو نادینگی ساختاری 

 اثرات م،یت و :   
 
 . دده میتااضای افراد را نشان  

هاا نشاان   برآوردداشتن اثرات تااضا،  با ثابت نگه. شده است برآورد OLSبا استفاده از  رابطهاین 

شاان  عرضاه وام  ،اناد ودهوجوه از طریق بازار ب تأمیناز بحران متکی به  پیشیی که ها بانکدهند که می

 تاأمین توان گفت نهادهای مالی متکی باه  می ،بنابراین. کاهش پیدا کرده استدیگر  یها بانکبیشتر از 

 . ها مواجه هستندوجوه عمده با ریسک رانش ط،بکاران در طول بحران

NSFRنتایج حاکی از آن است اثر مثبت
 تاأثیر اماا سارمایه نیا      ؛بیشتر از سرمایه بوده اسات   

عرضاه  دیگار   یهاا  باناک کمتار از   ،اناد از بحران به سرمایه مجه  شده پیشیی که ها بانک. داردمثبت 

تر در طول ی با ترازنامه قویها بانکتوان نتیجه گرفت که ک،ی می طور به. دهنداعتبارشان را کاهش می

 . اندشان را بهتر انجام داده گریهای اخیر، وظیفه واسطهبحران

و  نشاده  بازپرداخات  یهاا  وام میا ان  به مربوط هایداده بررسی با( 999 ) 7هرموسی،و گن الس

 کاه  ک،مبیاا، دریافات   و مک یاک  کشاور  دو در و آمریکاا  متحاده  ایالت در ایسرمایه یها دارایی نسبت

 کیفیات  همچاون  3کمال  متغیرهای روند .گذاردمی وخامت به رو بحران از پیش متغیر، دو هر وضعیت

 شرای  دهندهتوضیح توانندمی ها بانک اندازه نی  و و نادینگی درآمد مدیریت، ،ها دارایی کیفیت سرمایه،

 مناسابی  هشاداردهنده  تواناد مای  متغیرها این از یک هر روند دقیق بررسی و بوده ها بانک ورشکستگی

 هاا  دارایای بهیناه   مادیریت  و هاا  باناک  مناساب  سارمایه  دیگر، بیان به .شود ت،ای بحرانی برای شرای 

 .دننمای عمل منفی هایشوک ماابل در گیرضربه یک عنوان به دنتوان می

 

______________________________________________________ 
1. Net Stable Funding Ratio.  
2. Gonzalez- Hermosillo.(1999). 

3. CAMEL Variables 
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 مطالعات داخلی .2-2

ی کالن اقتصادی بار مطالباات معاوق    ها شوکاثر "ای با عنوان در مطالعه( 329 )حیدری و همکاران 

 329 -22در دوره  هاا  باناک ی کالن اقتصادی بر روی مطالباات معاوق   ها شوکبه بررسی اثر  "ها بانک

اما از آنجاا کاه متغیرهاای     ،استفاده کردند ARDLاز مدل  نخستبرای این من ور در وه،ه . پرداختند

به  ،همچنین. ده استشنی  استفاده  VARیی هستند، از مدل درون ای مدل، خود دارای خاصیت برون ا

واکانش آنای و تج یاه     ی اقتصاادی، از تاابع  هاا  شاوک من ور بررسی اثر واکنش مطالباات معاوق باه    

از آنجا که در توابع واکانش آنای و   . ها به عنوان اب اری برای تح،یل آزمون تنش استفاده کردند واریانس

تج یه واریانس، متغیرهای رشد اقتصادی بدون نفت، نرخ تورم، نادینگی و نرخ ساود تساهیالت دارای   

رای سناریوساازی از تغییارات متغیرهاای    اند، با  ات بیشتری بر اف ایش نسبت مطالبات معوق بودهتأثیر

 . نامبرده استفاده شده است

د که دخالت مستایم دولت و یا بانک مرکا ی در شارای  اقتصاادی مانناد     ده مینشان  ها یافته

و تورم باعث افا ایش مطالباات معاوق    ( به دلیل کسری بودجه)تغییر در نرخ سود تسهیالت، نادینگی 

  .دشو میها  بانک

 باه  برونا ا  متغیرهاای  باا  بارداری  خودرگرسایون  مدل از استفاده با ( 39 ) همکاران و حیدری

 .اناد پرداختاه  کشاور  خصوصای  یهاا  باناک  از یکی زیان و سود بر اقتصادی کالن یها شوک تأثیر بررسی

 باا  دلما  بارآورد  نتاایح  .هساتند  کاالن  اقتصاد و ایترازنامه متغیرهای از گروه دو شامل درون ا متغیرهای

 و ترازناماه  خ  زیر اقالم ناد، وجوه مانند ایترازنامه یبرون ا متغیرهای که دهدمی نشان برون ا متغیرهای

 زیاان  و ساود  بر غیررسمی، بازار ارز نرخ و تورم نرخ ها،بخش اف وده ارزش مانند کالن اقتصاد هایشاخص

 خاالص  ساود  سمت از وارده یها شوک که است نای بیانگر آنی واکنش تابع نتایج .گذارندمی تأثیر ها بانک

 ایان  بیاانگر  تنش آزمون نتایج این، بر اف ون .شودمی ایبهره خالص سود شدید تالطم موجب ایغیربهره

-می تغییر ایغیربهره خالص سود از ترسریع ایبهره خالص سود اقتصادی، رکود وقوع صورت در که است

  .کند
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بررسی عوامل مؤثر بر نسابت کفایات   "ای با عنوان ر مطالعهد( 329 )سپهردوست و همکاران 

. به بررسی عوامل مؤثر بر کفایت سرمایه پرداختناد  "322 -29های  سال دری ایران ها بانکسرمایه در 

و در ن ار گارفتن اثرهاای ثابات و      تااب،ویی های برای این من ور از رگرسیون چندمتغیره در قالب داده

که متغیرهای می ان ناادینگی و نارخ باازده     دهد های پژوهش آنها نشان می یافته. تصادفی استفاده شد

، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای انادازه باناک، ساهم تساهیالت اعطاایی، نارخ باازده حااوق         ها دارایی

صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیالت اعطایی و اهرم مالی، رابطاه منفای و معناادار باا نسابت کفایات       

ییاد  أها و نسبت کفایت سرمایه تدار بین متغیر سهم سپردهاکه وجود رابطه معن رند، در حالیسرمایه دا

 .دنش

 مبانی نظری  . 9

 آوری مفهوم تاب .9-5

بینای  قادری کاه پایش    هتوضیح اینکه چرا اقتصادهای م،ی و مح،ی ب برایآوری، گاهی اوقات تاب واژه 

  .شودکنند، استفاده میبیشتر از انت ار بهبود پیدا میبینند یا با سرعتی آسیب نمی ،شودمی

. به معنی حالت ارتجاعی داشتن اسات  Resilio التین واژه، (آوریتاب) Resilienceریشه ک،مه 

از آن زمان باه  . پذیرفتند پیشسال  30آوری را بیش از ین بار مفهوم ک،ی تابنخستبوم شناسان برای 

. های ب،ندمدت مانند تغییر آب و هوا تطبیاق داده شاد  مدت و پدیده مورد بالیای کوتاه دربعد، این واژه 

. تفسیر اقتصادی آن را بررسای کردناد  ( 7009)و چانگ ( 7002 و 7002)گران دیگری مانند رز تح،یل

، مربوط به بوم شناختی، مهندسای، رفتاار ساازمانی    متونهایی در  تواند از نمونهآوری اقتصادی میتاب

 . سال گذشته سود ببرد 30های مربوطه در طول  ری ی و رشتهبرنامه

هاای   آوری آن را برای توصی  باززیستی سیساتم  شناسان در تعری  گسترده و مفید از تاب بوم

تار   آوری را در مفهاومی گساترده   ین کسی بود کاه تااب  نخست( 923 )  هالینگ. پیچیده به کار بردند

باه   ،وی همچناین . «هاا در جاذب تغییارات و ایساتادگی در ماابال آنهاا       سیستمتوانایی »: تعری  کرد

______________________________________________________ 
1. Holling .(1973). 
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  پایم . گیاری کارد  اندازه ،شود آوری را براساس اندازه شوکی که جذب می کرده و تاب ظرفیت بافر اشاره

آوری را برحسب سرعت بازگشات سیساتم باه     شناختی دیگری ارائه داد و تاب یک تعری  بوم(  99 )

 . نجش نمودتعادل تعری  و س

آوری را به مفهوم پایداری مرتب  کردند که  شناختی، تاب شناسان و اقتصاددانان بوم تعدادی از بوم

آوری  پیشانهاد داد کاه تااب   ( 992 ) 7کاماان . ب،ندمدت با کیفیت غیرکاهشی زنادگی دارد  یاشاره به باا

یک ویژگی اص،ی پایداری این است که به منابع طبیعی شامل محای  وابساته   . اصل مفهوم پایداری است

. ددها  میتخریب کردن، معیوب کردن یا هدر دادن منابع، قاب،یت دوام اقتصادی ب،ندمدت را کاهش . است

آوری را باه عناوان معیاار ظرفیات      تااب (  92 )تیرمن  در زمینه بالیای ب،ندمدت، مانند تغییر آب و هوا،

 .  تعری  کرد ،سیستم که رخداد یک حادثه خطرناک را جذب کرده و  بهبود پیدا کند

شاناختی را باه    آوری باوم  ین کسانی بود که تا حدی تعریا  تااب  نخستیکی از ( 7000) 3آدگر

ه اجتمااعی مارتب  کارد و برحساب     آوری اجتماعی را باه سارمای   وی تاب. جوامع انسانی گسترش داد

( مانند مهاجرت)ئل جمعیتی و مسا( مانند حاوق مالکیت)، نهاد (مانند استاالل منابع)عوامل اقتصادی 

 . گیری کرد اندازه

و یاک ویژگای سارعتی محساوب      شاته آوری قادمتی طاوالنی دا   در ع،وم پایه و مهندسی، تاب

از بروز تنش یک ساازه   پسنیاز  ن ر از نوسان مورد صریزمانی که  مدت ،بر اساس این تعری . شود می

 . سازد آوری آن را مشخص می گردد، تاب یا سیستم به حالت تعادل اولیه باز می

های مخت،  کاهش زیان زل له در چهاار   تح،یل جامعی را از جنبه( 7003) 2برونیو و همکارانش

آنهاا ادعاا کردناد کاه     . دناد کرری مطارح  آو عناوان تااب   باا سطح فنی، سازمانی، اجتماعی و اقتصادی 

 : عد داردآوری چهار بُ تاب

 اجتناب از زیان اقتصادی مستایم و غیرمستایم  :استحکام،  

______________________________________________________ 
1. Pimme .(1991). 
2. Common .(1995). 

3. Adger .(2000). 

4. Bruneau, et al. (2003). 

5. Robustness  
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 (انبار یمانند موجود)برداری نشده  ظرفیت اقتصادی مازاد یا بهره  :فراوانی، 

 مانند اف ایش ظرفیت و اصالح تااضا، کمک خاارجی،  )پایدارکردن اقدامات   :با تدبیر بودن

 ،(های رونق بهینه کردن استراتژی

 از حادثه پیشکردن زمان بازگشت به سطح کارکردی  بهینه  :سرعت. 

آنهاا مفهاوم ظرفیات    . آوری را ارائه کردند تعری  محدودتری از تاب( 7003) 2ک،ین و همکاران

بناباه  . دهد های ارائه شده توس  برونیو را پوشش میکردند که تعداد زیادی از ویژگیرا طرح  2تطبیای

مانند )که نیروهای منفی  شودست و هنگامی به تطبیق متوسل میا 9تبیین آنها، تطبیق مکمل تسکین

 . شوند نمی( تسکین)فرونشانده ( تغییر آب و هوا

از ن ر . آوری در اقتصاد نی  ارائه شده استبتری از تا های اخیر تعاری  به نسبت دقیق در سال

آوری اقتصاادی   تااب . تواند به دو صورت ایستا و پویا تعریا  شاود   آوری در اقتصاد می تاب( 7009) 2رز

ایان  . هنگاام باروز شاوک اسات      باه  (مانند تداوم تولید)اش  توانایی یک سیستم در حفظ وظیفه 2ایستا

بنیادی اقتصاد یعنی تخصیص کارای منابع هم تراز است کاه باه هنگاام وقاوع فجاایع       مسألهتعری  با 

تواناد بادون تعمیار و     ایان اسات کاه مای     ،شاود  دلیل اینکه به عنوان ایستا تعری  می. دشو تشدید می

تواناد   دهد، ب،که همچنین مای  قرار می تأثیربازسازی که نه فا  سطح جاری فعالیت اقتصادی را تحت 

 . آید دست بهقرار دهد،  تأثیرانی آینده آن را نی  تحت مسیر زم

 9آوری اقتصاادی پویاا   تواناد تااب   و مای  گرفتاه تر که مالح ات پویا را دربر  یک تعری  عمومی

کند تاا حالات مط،اوبش را    شوک شدید بهبود پیدا می هرنامیده شود، سرعتی است که یک سیستم از 

فهوم ریاضی یا ثبات سیستم است، زیرا داللت بار ایان دارد   این مفهوم همچنین شامل م. آورد دست به

______________________________________________________ 
1. Redundancy 

2. Resourcefulness  

3. Velocity 

4. Klein, et al. (2003). 

5. Adaptive Capacity 

6. Mitigation 

7. Rose .(2009). 

8. Static Economic Resilience 

9. Dynamic Economic Resilience 
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 مساأله تار اسات، زیارا     نسبت پیچیده بهآوری  این نوع تاب. که سیستم توانایی بازگشت به عاب را دارد

شود کاه فراینادهایی قابال اجارا بارای       گذاری ب،ندمدت همراه با تعمیر و بازسازی را شامل می سرمایه

 . داز حادثه هستن پسمراحل 

های تصمیمات سیاست عمومی یا خصوصای   های داخ،ی و هم از محرک آوری هم از محرک تاب

یاا   7(ذاتای )تواناد عم،کاردی    ها، توانایی جذب زیان یا بهبود سریع مای  در زمان بحران  .شود ناشی می

بارای مثاال   ) هاا دارد  آوری ذاتی اشاره به توانایی معمولی مااب،ه با بحران تاب. باشد 3(تطبیای)اکتسابی 

های دیگر را جایگ ین کنند یا توانایی بازارها که مناابع   های فردی که نهادهموجودی انبار، توانایی بنگاه

از حادثاه افا ایش    پایش تواند  ها می این توانایی(. را در واکنش به عالیم قیمتی تخصیص مجدد بدهند

آوری ذاتای را افا ایش    های تااب استراتژی ری ی بهبود و واکنش اضطراری، برای مثال، برنامه. پیدا کند

 .دهدمی

آوری تطبیای اشاره به توانایی حفظ وظیفه در شرای  بحرانی از طریق مهاارت و تاالش زیااد     تاب

برای مثال اف ایش دادن امکانات جانشینی نهاده در عم،یات تجاری یا تاویت کردن باازار باه وسای،ه    )دارد 

شوک، از طریاق   هراز  پس یباا(. کنندگان و مشتریان کردن عرضه اهنگارائه دادن اطالعات به من ور هم

و  کارده آوری تطبیای، از یادگیری پاس از حادثاه تبعیات     تاب. تواند اف ایش پیدا کند بهبود تکنولوژی می

 .گذاری نیاز نداردبه سرمایه کند، اگرچه ل وماً مرز کارایی تولید را به سمت باال منتال می

 آوری در صنعت بانکداریتقویت تاب  .9-2

با هدی ایجاد یاک   ها بانککمیته بال پیشنهادهایی را برای تاویت قوانین مربوط به نادینگی و سرمایه 

آور به ویژه هنگامی کاه  سیستم بانکداری قوی و تاب هرزیرا  ؛آورتر ارائه کرده استبخش بانکداری تاب

 هادی بساته  . ای بارای رشاد اقتصاادی اسات    اعتباری هستند، پایهگری در مرک  فرایند واسطه ها بانک

ی ناشای از تانش ماالی و    هاا  شوکجذب  من ور بهاصالحی کمیته بال، اف ایش توانایی بخش بانکداری 

 .  شودمیمنجر اقتصادی است که در نهایت به کاهش ریسک انتاال از بخش مالی به بخش واقعی 

______________________________________________________ 
1. Mileti. (1999). 

2. Operational (Inherent) 

3. Acquired (Adaptive) 
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 یه تقویت چارچوب جهانی سرما .9-2-5

ی اعطاشاده، شارای    هاا  وامهای ناشی از عدم بازپرداخات  به اتکای سرمایه خود در ماابل زیان ها بانک

با وجودی که در بهترین حالت نی  ممکن . کنندنامساعد بازار و برخی تنگناهای عم،یاتی ایستادگی می

پژوهشاگران   بناابراین، ای مناسب در اثر حاوادث نااگوار از پاای درآیاد،     است بانکی با موقعیت سرمایه

یای کاه از وضاعیت    هاا  باناک هایی نام بردند کاه نشاان داده   از بررسی(  700) یر زیادی از جم،ه گری

های بانکی بیشاتر باوده و ابعااد    شان در ماابل بحرانآوریتاب ،اندتری برخوردار بودهای مناسبسرمایه

 .ها محدودتر بوده است  این بحرانآمیفاجعه

از سرمایه کافی، کمیته بال را بر آن داشت تا با درن رگارفتن   ها بانکدرک ضرورت برخورداری 

اهمیت ماررات پیشگیرانه در زمینه داشاتن سارمایه مناساب، تادوین اساتانداردهای مناساب کفایات        

گیاری حاداقل   کمیته، سیساتم انادازه   ،922 در سال . را در دستور کار خود قرار دهد ها بانکسرمایه 

در بیانیاه اول،  . معرفای کارد  (  بال )ای بال ای موسوم به بیانیه یک سرمایهبیانیه درسرمایه مناسب را 

رود که تمامی پیاام  ، رکن اص،ی بیانیه به شمار میها بانکگیری سرمایه ترتیبات ناظر بر چگونگی اندازه

سرمایه الزم برای مااب،ه با مخاطرات احتمالی در داخل آن باه صاورت    بیانیه مبنی بر دارا بودن حداقل

 . ماهرانه طراحی شده است

گیری ک،ی ریسک اعتبااری  عمل بر اندازهدر ، توجه آن  های به کار رفته در بال رغم ظرافتبه

مهم در بانکداری از جم،ه ریسک عم،یاتی و باازار   دیگر هایو کنترل محدوده آن باقی ماند و به ریسک

تغییرات ایجادشده در محی  مارراتی و بانکی جهان نیاز باه بیانیاه    ،از سوی دیگر. کمتر پرداخته است

 . داشته باشد گفته پیشساخت که همگامی بیشتری با تغییرات ای جدیدی را مطرح میسرمایه

های ب رگ ماالی و  در بحران ها بانکهای ناشی از درگیری کمیته بال با درک مشکالت و ه ینه

آوری بخش بانکداری، در بیانیه دوم دست به کار تدوین استانداردهای جدیادی در  با هدی اف ایش تاب

بیانیاه دوم بارخالی بیانیاه    . ی مخت،  زده استها داراییزمینه کفایت سرمایه با در ن رگرفتن ریسک 

رکان اصا،ی شاامل حاداقل      3در ساختار بیانیه به ترتیب . ای استپیچیده پیشین دارای ساختار کامالً

______________________________________________________ 
1. Greir 
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ای اسات  بینی شده و طراحی آن باه گوناه  نیاز، فرایند بررسی ن ارتی و انضباط بازار پیش سرمایه مورد

 . کنندیکدیگر را تاویت می و متاابالً بودهکه به صورت سیستماتیک در ارتباط 

ه قانونی را اف ایش داد و پوشش ریسک چارچوب سرمایه را بااال  ، کیفیت سرمای7اصالحات بال 

در معرض آنها قرار دارند توس  سرمایه باا کیفیات بااال     ها بانکهایی که زیرا مهم است که ریسک ؛برد

اضاافی در سیساتم   توس  یک نسبت اهرمی کاه هادفش محادودکردن اهارم      ها بانک. پشتیبانی شود

گیاری باوده، بیماه    اضافی حمایتی در ماابل ریساک و خطاای انادازه    هکردن یک الی بانکداری و فراهم

، کمیته بال شماری از عناصر احتیاطی کالن را در چارچوب سرمایه معرفی کرده است سرانجام. اندشده

 . کندها و ارتباطات متاابل نهادهای مالی کمک میهای ناشی از چرخهکه به واردکردن ریسک

به آزماون اساترس    ها بانکنیاز  خصوصای در ارت بانکی بال اطالعیهن  کمیته 999 در سال 

در ایان ساند   . نیاز را منتشار کارد   سرمایه مورد شان برای محاسبههای داخ،یبه عنوان بخشی از مدل

BCBS
 :کندبیان می  

-الزم برای مااب،ه با ریسک های داخ،ی برای ارزیابی می ان سرمایه یی که از روش مدلها بانک"

. ری ی دقیق و جامعی برای انجام آزمون اساترس داشاته باشاند   باید برنامه ،برندبهره می 7های مخت، 

ای تحات  قابل مالح اه  طور بهرا  ها بانکتوانند شناسایی رویدادها یا اثراتی که می برایآزمون استرس 

 ".ستها بانک یک ج ء ک،یدی ارزیابی موقعیت سرمایه ،قرار دهد تأثیر

 معرفی یک استاندارد نقدینگی جهانی   .9-2-2

 یاک پایاه  . اما به تنهایی کاافی نیسات   ؛قوی شرط الزم برای ثبات بخش بانکداری است نیاز به سرمایه

هیچ  ،به هر حال. نادینگی قوی تاویت شده از طریق استانداردهای ن ارتی به همان اندازه اهمیت دارد

کمیته بال باا معرفای اساتانداردهای ناادینگی      ،بنابراین. ارداستاندارد هماهنگی در این حوزه وجود ند

همانند اساتانداردهای جهاانی سارمایه،    . هماهنگ جهانی به دنبال ایجاد چارچوبی برای نادینگی است

 . استانداردهای نادینگی، ال امات حداق،ی را بنا خواهد گذاشت

______________________________________________________ 
1. Basel Committee on Banking Supervision  

 سرمایه ذخیره.  7
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ای رغم سطوح سارمایه به ها بانکاز های مالی، تعداد زیادی اولیه بحران "فاز نادینگی"در طول 

هاا، اهمیات   بحاران . شان را مدیریت نکردناد زیرا آنها نادینگی ؛رو هستند هکافی، هنوز با مشکالتی روب

ه ینه پایین باه   باها، وجوه از بحران پیش. نادینگی را به بازارهای مالی و بخش بانکداری یادآور کردند

باه   تواناد در شرای  بازار نشان داد چاادر ساریع ناادینگی مای    تغییرات سریع . آسانی در دسترس بود

سیستم بانکداری . طوالنی دوام داشته باشد تواند برای یک دورهنادینگی مینبود ناپدید شود و  سرعت

حمایت از عم،کرد بازارهای پول و  برایگیرد که نیاز به اقدام بانک مرک ی تحت استرس شدید قرار می

 . ادهای فردی دارددر برخی موارد نه

ای مادیریت ریساک   ناشای از نااص در اصاول پایاه     هاا  بانکشده توس  برخی  مشکالت تجربه

اصاولی را بارای مادیریت درسات      7002در واکنش به این موضوع، کمیته بال در . نادینگی بوده است

 . ریسک نادینگی و ن ارت به عنوان پایه چارچوب نادینگی منتشر کرد

دو اساتاندارد حاداقل بارای     تکمیل این اصول، کمیته، چارچوب نادینگی را باا ارائاه   من ور به

روزه اسات کاه    30یکی از این استانداردها نسبت پوشش ناادینگی  . وجوه نادینگی تاویت کرده است

نسابت پوشاش ناادینگی    . مدت در ماابل اختالالت نادینگی بالاوه استآوری کوتاههدفش تاویت تاب

یی با کیفیت باال دارناد کاه در ماابال    ها داراییکافی  ی جهانی به اندازهها بانکهد کرد که تضمین خوا

اساتاندارد دوم، نسابت   . یک سناریوی تحت استرس وجوه مشخص شده توس  ناظران، مااومت کنناد 

 هاا  باناک هاایی بارای   و انگیا ه  دادههای نادینگی را هدی قرار ساختاری ب،ندمدت است که ناسازگاری

 . کندهایشان فراهم میوجوه فعالیت تأمیناستفاده از منابع پایدار برای  من ور هب

 هاساختار داده .4

، باه بررسای   322 -97دوره  در(  تاایی  2 یاک نموناه   )ی ایران ها بانکبا استفاده از اطالعات فص،ی 

. شاود واریانس پرداختاه مای  های واکنش آنی و تج یه متغیرهای اثرگذار بر سرمایه با استفاده از آزمون

______________________________________________________ 
های کشاورزی، م،ی، پارسیان، مهر ایران، سرمایه، اقتصاد ناوین، کاارآفرین،   بانکهای حاوق صاحبان سهام و دارایی  داده.  

در هار  ،  سپه، صانعت و معادن، مساکن و م،ات    سینا، پاسارگاد، توسعه صادرات، پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، سامان، 

 . استفاده شده است ،زمانی مورد بررسی دوره درشده و از نسبت آنها به عنوان متغیر وابسته  ماطع با هم جمع
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 تاأثیر بارای بررسای   . کندآوری بدون شوک و استرس مفهوم پیدا نمی، تاب گفته شد پیشترطور که  همان

رساد و هار چاادر واحاد زماان      های ساالنه مناسب به ن ر نمای ، استفاده از داده  آوریشوک در بحث تاب

هاا  ، طول داده ها بانکهای مربوط به داده مورددر  ،همچنین. نتیجه بهتری ارائه خواهد شد ،کوچکتر باشد

در . دشاو خطی می، کوتاه است که باعث ایجاد مشکالتی از جم،ه هم در مطالعات سری زمانی گ ارش شده

هار چناد ایان روش نیا  باا       ؛های ساالنه باه ماهاناه یاا فصا،ی اسات     این موارد بهترین عمل تبدیل داده

باا اساتفاده از روش آمااری باوت و      هاا  باناک های مربوط باه  داده    ،مطالعه در این. ی مواجه استهایانتااد

هاای تفکیاک داده   ترین روشاین روش از عمومی. های فص،ی تبدیل شده است به داده( 992 )  همکاران

 .، دردسترس بودن و معتبر بودن را دارد  ساده بودن شاملیک روش تفکیک مناسب  های ویژگیکه  بوده

 :بردار ماادیر فص،ی باشد   ماادیر ساالنه و   بردار   شود ، فرض می  الگوسازی روش برای

               

                  

 . است 2که در اینجا  بوده tهای تعداد زیردوره sکه در آن، 

فصا،ی  شود متغیری که بایاد  روش کاربوت به زبان ساده به این صورت است که ابتدا فرض می

 : داردیک فرایند مشخص به صورت زیر  ،شود

     
    

   مادل در ن رگرفتاه شاده بارای     . اسات    امین تفاضل  dاز  1*(ST-d)یک بردار    ،در این رابطه

وقفاه   dدهد که این متغیرها با تفاضالت گذشته خود به صورت یک فرایند خودرگرسیونی باا  نشان می

مااتریس  . شاود درن ر گرفته می   یک فرایند مشابه نی  برای متغیر قابل مشاهده ساالنه . مرتب  است

از یاک        دهناده   در اینجا فرض شده فرایند تشاکیل . شودبرای آن تعری  می  مشابه  Uبرداری 

 : شودحل می   له زیر برای متغیر فص،ی أمس  از درن رگرفتن این فرایندها پس. نوع هستند

       
    

______________________________________________________ 
شااخص قیمات     مطالعه موردی درآمدهای نفتی دولات )زمانی های کردن سری فص،ی“برای توضیح بیشتر به مااله .   

 .  رجوع شود“ (مصری کننده و نادینگی
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براساس یک متغیار غیرقابال مشااهده     Q از آنجا که. است   یافته از  حداقل مربعات تعمیم برآوردکه 

بارآورد کارد و در گاام دوم باا      Uرا برحساب   Qله ابتدا باید أ، شکل گرفته است برای حل این مس  شده

 . آورد دست بهرا     باال،استفاده از مسأله حداقل سازی 

عوامل ک،یدی کالن اقتصادی در این مطالعه شامل لگاریتم تولیاد ناخاالص داخ،ای باه عناوان      

متغیر طری عرضه، نرخ تورم به عنوان متغیر طری تااضا و لگاریتم ناادینگی باه عناوان متغیار پاولی      

 بیشاتر ا کاه در  از آنجا . سایت بانک مرک ی گرفته شده اسات  وبهستند که اطالعات مربوط به آنها از 

در ایان   ،ی منفی مطرح شده اسات ها شوکگیر در ماابل مطالعات، سرمایه مناسب به عنوان یک ضربه

به عنوان یک پراکسای بارای سارمایه اساتفاده      ها دارایینی  از نسبت حاوق صاحبان سهام به  پژوهش

 .آوری صنعت بانکداری باشدبکننده تا شود که یکی از عوامل تعیینمی

 

 معرفی متغيرها .5جدول 

 توصيف متغير

DEA  ها دارایینسبت حاوق صاحبان سهام به 

logGDP لگاریتم تولید ناخالص داخ،ی 

dlogLIQ لگاریتم نادینگی 

dIR نرخ تورم 

 تعيين و تصریح مدل  .1

سایم   . دارندات متااب،ی بر روی یکدیگر تأثیرمتغیرهای اقتصادی به ع،ت پیچیدگی رواب  بین بازارها، 

 بررسای  کاه  هنگاامی  ،بناابراین  اند،در ارتباط یکدیگر با غالباً اقتصادی متغیرهای چون که است معتاد

 یاک  الاب ق در متغیرهاا  باین  متاابل ارتباطات تا الزم است است، مدن ر زمانی سری متغیر چند رفتار

 . مورد توجه قرار گیرد VARهم مان مانند  معادالت سیستم الگوی

را در شاکل   VAR، الگاوی  یاک وقفه زمانی برای هار   pو  درون امتغیر  Nسیم  با فرض وجود 

 :ماتریسی به گونه زیر معرفی کرده است
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 n*1باردار  : ،  ل متغیر واردشده در ماد   nدربرگیرنده هر n*1یک بردار : های آنو وقفه ،  که در آن

 .از جمالت خطا n*1بردار :   از ضرایب و  n*nبردار : ،  از جمالت ثابت

ود ریشاه واحاد در باین    نبا پس از ایستا نمودن تمامی متغیرها و اطمیناان از   پژوهش،در این 

از . شاود  مای اساتفاده   (VAR)متغیرهای الگو و تعیین طول وقفه بهینه، رویکرد خودرگرسیون برداری 

 ،نیسات  ا از دید اقتصادی زیاد قابل اتکاضرایب این متغیرها و تفسیر آنه برآورد VARآنجا که در مدل 

باه تح،یال برخای از     ،هساتند  VARهاا کاه از خاواص    با استفاده از تابع واکنش آنی و تج یه واریانس

  .شود پرداخته میو اثر آنها بر سرمایه  درون ای وارده بر متغیرهای ها شوک

 هاآزمون مانایی داده .1-5

یاا متغیرهاای   )زیرا متغیرهایی با ریشه واحاد   ؛هاستبرای تصریح مدل، آزمون مانایی داده نخستگام 

-هاا، آزماون  ترین روشبرای آزمون ریشه واحد، متداول. کنندنتایج غیرقابل اعتمادی ایجاد می( غیرمانا

 وشر. هسااتند( PP)و فی،یااپس پاارون   (ADF)یافتااه  هااای ریشااه واحااد دیکاای فااولر تعماایم    

 PP ،               و فرضایه   برآورد کارده راρ هاای آزماون   آمااره . کناد را آزماون مای     

مااتریس   نناده برآوردکو   Newey-westباا اساتفاده از واریاانس ناهمساانی     ( 992 )پارون  -فی،یاپس 

 . همبستگی، برای خودهمبستگی سریالی، مناسب استکوواریانس سازگار با خود

ADFفرضیه صفر، ساری  با. کندآزمون وارد می رابطهرا نی  در     های ، وقفه     ، عالوه بر 

 ،ولی اگر فرضیه صافر باه نفاع فرضایه ماابال رد شاود       ،)δ:0H=0(دارای یک ریشه واحد هستند  

)0<δ:1H(  ماناست  متغیر: 

                       

 

   

     

    . عبارت از مرتبه خودرگرسایونی هساتند    مادار ثابت و   عم،گر تفاضل مرتبه یکم،    ،در آنکه 

 .اند عبارت از جم،ه اخالل تصادفی    و    وقفه  عبارت از برداری از ضرایب بر روی ماادیر با

 ،و در غیار ایان صاورت   ( DF)ن ار را دیکای فاولر     باشد، آزماون ماورد      در صورتی که 

 . نامندلر تعمیم یافته میفو دیکی
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-فولر تعمایم -، ایستایی هر یک از متغیرهای معادالت با استفاده از آزمون دیکیپژوهشدر این 

و بدون روناد و باا عارض از     أها در دو حالت عرض از مبدپرون در سطح و تفاضل داده-یافته و فی،یپس

 . گیردقرار میدرصد مورد بررسی 0 و  2،  داری او روند در سطح معن أمبد

دهد که فرض صافر مبنای بار وجاود ریشاه واحاد بارای تولیاد         نتایج ایستایی متغیرها نشان می

ولی لگاریتم نادینگی، نسبت حاوق صاحبان سهام به دارایی و نرخ تورم در  ،ناخالص داخ،ی رد شده است

کاه   دهاد  مای که نتایج نشان  هدگیری انجام دابار تفاضل این آزمون را با یک ،بنابراین. سطح ایستا نیستند

متغیرهاای نسابت    ،رد شادند، بناابراین   ،گیاری بار تفاضال  پس از یک ی دیگرفرضیه غیرایستایی متغیرها

انباشته از مرتبه یاک   (logLiq)و لگاریتم نادینگی  (IR)نرخ تورم ، (EA)حاوق صاحبان سهام به دارایی 

 .مطالعه در جدول زیر ارائه شده است متغیرهای موردنتایج آزمون ایستایی برای . ندهست     Ιیا 

 پرون برای ایستایی متغيرها -یافته و فيليپسهای دیکی فولر تعميمنتایج آزمون .2جدول 

 2 (ADF) یافتهفولر تعميم -آزمون دیکی (PP) 5پرون -آزمون فيليپس

و  أبا عرض از مبد متغيرها

 روند
 أبا عرض از مبد

و  أبا عرض از مبد

 روند
 أبا عرض از مبد

29/7 37/2 22/7- 029/0- EA 

9 /0 *97/7 2/  **22/ - EA 

**22/ -  /7 22/0 *22/2 LOGGDP 

 2/2 2 /7 22/  22/0 IR 
***9 / - * 2/2- 29/0 **22/ - IR 

9/  3 /2 9 /3 29/ 7 LOGLIQ 

22/0- *2 /7- 0 /  *22/7- DLOGLIQ 

 .پژوهش هاییافته: مأخذ

داللت بر ایستایی در ساطح  *** درصد و  2داللت بر ایستایی در سطح ** درصد،  داللت بر ایستایی در سطح * : توضیح

نارخ تاورم و    IR:لگااریتم تولیاد ناخاالص داخ،ای،      :logGDPنسبت دارایی به حاوق صااحبان ساهام،    EA:. درصد دارد0 

:LogLiq لگاریتم نادینگی . 

______________________________________________________ 
1. Phillips Prone 

2. Augmented Dickey-Fuller 
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 VAR تعيين وقفه بهينه در الگوی .1-2

های خودرگرسیون برداری تعیین طول در مدل مسألهین نخستاز بررسی ایستایی متغیّرهای مدل،  پس

، (AIC)یاک  ی، آکا(SC)بیا ین   -در اینجا برای تعیین طول وقفاه از معیاار شاورات    . وقفه بهینه است

. استفاده شده است (LR)7درستنمایی و نسبت (HQ)و حنان کوئین  (FPE) بینی خطای نهایی پیش

به عنوان وقفه بهینه  3اساس تمام معیارها، وقفه  د که در مدل مورد ن ر برده مینشان  3نتایج جدول 

 . است

 VARوقفه بهينه در الگوی  .9جدول 

 LogL LR FPE AIC SC HQ وقفه

0 2/70 9- NA 23/0 27/ 0 29/ 0 22/ 0 

  02/737 0 /2239 29/3  / - 29/0- 07/ - 

7 29/279 2 /22  92/2 22/7- 7/7- 2/7- 

3 23/903 22/ 27* 92/9* 22/7-* 33/7-* 99/7-* 

 .پژوهش هاییافته: مأخذ

 VARآزمون ثبات الگوی  .1-9

 تاأثیر اگار  . یک تکانه به جم،ه اختالل بستگی دارد تأثیر، به میرا یا ماندگار بودن VARثبات یک مدل 

-تکانه ماندگار باشد، مادل بای   تأثیرمدل با ثبات و اگر   ،اختالل در طول زمان میرا باشد تکانه به جم،ه

  شان کمتر از یک باشد یعنی درون دایره واحد قارار بگیرناد،   ، مادار مط،ق هاریشه تماماگر . ثبات است

VAR اگر . است( مانا)شده باثبات برآوردVAR ای مثاال خطاای   بار )آمده  دست بهنتایج  ، با ثبات نباشد

  3.معتبر نیستند( استاندارد تابع واکنش آنی

______________________________________________________ 
1. Final Prediction Error 
2. LikeLihood Ratio 
3. Lütkepohl .(1991). 



 

 5931زمستان ، 67، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

01 

هاا   یافتاه . استفاده شاده اسات    AR Rootsاز  شدهبرآورد VARبرای بررسی شرط ثبات الگوی 

شارط ثباات    VAR ،در نتیجه ،اندواحد قرار نگرفته ها خارج از دایرهاز ریشه یککه هیچ  دهد نشان می

 ((. 2)جدول : پیوست)را دارد 

 (Impulse – Response Function) تابع واکنش آنی .1-4

دهاد کاه یاک    نتایج نشان مای . آمده از تابع واکنش آنی این مدل در زیر ارائه شده است دست بهنتایج 

شوک آنی به اندازه یک انحرای استاندارد از متغیرهاای کاالن اقتصاادی، باعاث چاه میا ان تغییار در        

 .شودآوری سیستم بانکداری میتاب دهندهمتغیرهای نشانسرمایه به عنوان یکی از 

معماول باا    طاور  باه  VAR، تج یه و تح،یال پویاای مادل    (920 )پس از مااله سیم  در سال 

ی وارد بار مادل باا اساتفاده از تج یاه      هاا  شاوک . انجاام شاده اسات    "متعامد"استفاده از واکنش آنی 

عماود   ،بینای محاسابه شاوند   تج یه واریانس خطای پایش های آنی یا از اینکه واکنش پیش  چولسکی

   7.حساس است VARاین رویکرد به ترتیب متغیرها در مدل  ،با این حال. شوندمی

کاه ایان    کارده تج یه و تح،یل واکنش آنای اساتفاده    برایدر اینجا از یک روش جایگ ین نی  

-ج یه و تح،یل واکانش آنای تعمایم   ت ،این رویکرد. ناص را نداشته و به ترتیب متغیرها حساس نیست

 . است 3یافته

هاای آنای متعاماد و    ، واکانش کواریانس جماالت اخاالل قطاری باشاند     -اگر ماتریس واریانس

بر  ی واردها شوکاین دو فا  در مورد واکنش آنی  ،یافته منطبق هستند و اگر غیر قطری باشند تعمیم

 2.منطبق هستند VARمعادله اول در 

اساس تج یه چولسکی با ترتیب متغیرهاای لگااریتم ناادینگی، لگااریتم تولیاد       واکنش آنی بر

 . ناخالص داخ،ی و نرخ تورم، در زیر ارائه شده است

 

______________________________________________________ 
1. Cholesky Decomposition. (1991). 

2. LAutkepohl. (1991). 

3. Generalized Impulse Response Analysis 

4. Hashem Pesaran and Yongcheol Shin. (1997). 
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 نتایج واکنش آنی به یک انحراف معيار شوک چولسکی .5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پژوهش هاییافته: مأخذ

. آماده اسات   دست بهو سرمایه،  GDPدار و مثبتی بین لگاریتم ااساس نمودار باال، رابطه معن بر

هاای  پاژوهش  بیشاتر و  باوده کشاور   هار تولید ناخالص داخ،ی معیار مناسبی از اندازه و رشد اقتصادی 

اف ایش در رشد اقتصادی ممکان  . اندتجربی این شاخص را به عنوان معیار رشد اقتصادی استفاده کرده

نیاز باه   ،گویی این تااضاها باشند پاسبقادر به  ها بانکبرای اینکه  ؛دشونجر ماست به اف ایش در تااضا 

سرانه است، باعث  GDPهمراه با اف ایش  در بیشتر موارداف ایش رشد اقتصادی که . سرمایه مازاد دارند

اقتصاد با تاورم   هرگری  بوده و در  افراد ریسک بیشترزیرا  ؛بیشتر شود ها بانکگذاری در شود سپردهمی

این امر به افا ایش حااوق صااحبان    . کنندگذاری میسپرده ها بانکهای تولیدی در باال به جای فعالیت

 .  شودمیمنجر  ها بانکسرمایه در  ،سهام و در نتیجه
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در  تواناادماای ایاان متغیاار. دارد هااا بانااکباار ساارمایه  یدارامنفاای و معناا تااأثیر ناارخ تااورم

با توجه به اینکه اف ایش نرخ تورم . گذار باشدتأثیر ها بانکگذاری در سپردهافراد برای های  گیری تصمیم

، باعاث خواهاد شاد کاه     داشاته باشاد  را در پای   بانکهای ورودی وجوه ناد به  جریان تواند کاهشمی

وق اص،ی حاا  از آنجا که یکی از منابع. یابد کاهشنشده شرکت نی   ها و می ان سودهای تاسیم اندوخته

ماالی از   تاأمین باا انجاام    بنابراین،سود انباشته است، ، مالی تأمین صاحبان سهام به عنوان اب اری برای

باین نارخ    منفای دهنده ارتباط  که نشانکند، حاوق صاحبان سهام کاهش پیدا میطریق سود انباشته، 

 . است (سرمایهنسبت کفایت ) ها دارایینسبت حاوق صاحبان سهام به تورم و 

دار بر امنفی و معن تأثیرها دارای لگاریتم نادینگی به عنوان یک متغیر پولی نی  در تمامی دوره

و ضریب ف اینده  پایه پولی مؤلفهشامل دو که همان نادینگی است حجم پول در گردش . سرمایه است

سکناس و مسکوک در گردش به عالوه ساپرده  ا مجموع به قدرت پر پول همان یا پولی پایه .پولی است

 کارده دش را تعیاین ن رولی این عامل به تنهایی حجم پول در گ ،دشو مین د بانک مرک ی گفته  ها بانک

ی تجاری و تعامالت اقتصادی ماردم نیا  باه عناوان     ها بانکهای و ضریب ف اینده پولی ناشی از فعالیت

نادینگی بر سرمایه بسته باه اینکاه    تأثیرطالعات تجربی، اساس م بر. کندمهم نادینگی عمل می مؤلفه

اگر تغییر . هم مثبت و هم منفی باشدتواند می ،تغییر حجم نادینگی ناشی از تغییر کدام ج ء آن است

مثبات بار حااوق     تاأثیر دارای  در بیشاتر ماوارد   ،نادینگی ناشی از اف ایش ضریب ف اینده پولی باشاد 

در خ،ق پول اف ایش پیدا کارده   ها بانکزیرا قدرت  ؛است ها بانکر سرمایه ب ،صاحبان سهام و در نتیجه

اما اگر اف ایش نادینگی ناشای از افا ایش پایاه     ؛شودمنجر تواند به اف ایش حجم سرمایه آنها و این می

جریان ورودی وجوه ناد به بانک کااهش پیادا    ،شودمیمنجر به تورم  در بیشتر مواردچون  ،پولی باشد

هاا، بخاش اع مای از    اسااس داده  از آنجا که در ایران بر. منفی بر سرمایه خواهد گذاشت تأثیرکرده و 

 . ددارمنفی بر سرمایه  تأثیراین متغیر  ،در نتیجه ،اف ایش نادینگی ناشی از اف ایش پایه پولی است

باه باناک مرکا ی باه      هاا  باناک انک مرک ی، خالص بدهی با نگاهی به آمار منتشرشده توس  ب

هاا  با شیب تند در حال اف ایش باوده کاه داده   397 تا  322 عنوان یکی از اج ای پایه پولی، از سال 

باا توجاه باه    . حاکی از آن است که یکی از دالیل اص،ی آن، اف ایش بدهی دولت به این سیساتم اسات  
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ها بیشتر باه سیساتم باانکی و     سال این دربانک مرک ی، دولت گرفتن از  های دولت در قرضمحدودیت

 22 3ات اعتباری، مؤسسو  ها بانکبدهی دولت به  322 در سال . ات اعتباری متکی شده استمؤسس

ها ار می،یاارد توماان      2برابری باه   9 سال با اف ایش  2 دردر حالی که این رقم  ،می،یارد تومان بوده

افا ایش  . مدیریت مناسب اقتصادی، این بدهی بازگشت نی  داده نشده اسات  نبودبه ع،ت . رسیده است

را مجبور به استاراض از بانک مرک ی کرده که به افا ایش پایاه    ها بانک،  بدهی دولت به سیستم بانکی

 .  شان محدود کرده استرا برای اف ایش سرمایه ها بانکشده و قدرت منجر پولی نی  

 رشد اجزای نقدینگی .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 ا.ا.بانک مرک ی ایران ج: مأخذ

 .دهد تغییرات نشان میدرصد محور افای سال و محور عمودی نرخ رشد را بر حسب : توضیح

اساس واکنش آنی، متغیر نادینگی به عنوان یک شوک پاولی در   که بر دهد نشان مینتایج باال 

کاه در ایاران    بوده ها بانکن ر، مؤثرترین متغیر بر ساختار سرمایه  بین متغیرهای کالن اقتصادی مورد

 . منفی بر سرمایه است تأثیردارای 

 تأییاد نتایج باال را  ، یافته که به ترتیب متغیرها حساس نیست واکنش آنی براساس شوک تعمیم

 .کندمی
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 یافته نتایج واکنش آنی به یک انحراف معيار شوک تعميم .9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .پژوهشهای یافته: مأخذ

 5تجزیه واریانس .1-1

بینای متغیار   ی هر یک از متغیرها در واریاانس خطاای پایش   برون ای ها شوک تأثیربرای تح،یل می ان 

  .گ ارش شده است آمده، دست بهزیر نتایج نمودار در . شده استسرمایه از تج یه واریانس استفاده 

 

______________________________________________________ 
1. Variance Decomposition 
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 نتایج تجزیه واریانس .4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .پژوهشهای یافته: مأخذ

بیشترین تغییر در سرمایه، متع،ق به خاود ایان متغیار     نخست، در مرح،ه یادشدههای دوره در

و در مرح،ه بعد به ترتیب متغیار لگااریتم ناادینگی، نارخ تاورم و رشاد تولیاد ناخاالص داخ،ای           بوده

درصاد   97درصاد از   92تابع تج یه واریانس این است که تاریبااً   برآوردنتایج . را دارند تأثیربیشترین 

درصاد تغییارات    2/3 ،همچناین . گاردد های گذشته این متغیر برمای تغییرات واریانس سرمایه به دوره

تم درصد وابسته به لگااری  0/ 0ها و درصد مربوط به نرخ رشد قیمت 22/0مربوط به لگاریتم نادینگی، 

 . تولید ناخالص داخ،ی است
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را بار سااختار    تاأثیر کند که شاوک پاولی بیشاترین    می تأییدنتایج آزمون تج یه واریانس نی  

و در مرح،اه   باوده  هاا  بانکشوک نادینگی یک خطر اص،ی برای سرمایه  ،بنابراین ،دارد ها بانکسرمایه 

  .شوک عرضه قرار دارند ،بعد شوک تااضا و سپس

  نتایجارائه  .7

ی موقت یا دائم را جذب کرده و خود را باا  ها شوکآور است که بتواند تاب قتصادیزمانی یک سیستم ا

-برای ارزیاابی تااب  . سرعت در حال تغییر وفق دهد، بدون اینکه ثبات خود را از دست بدهد  شرای  به

توان استفاده کرد کاه در ایان   آوری می، از معیارهای کمّی مانند سرمایه، نادینگی و سودها بانکآوری 

باه عناوان    هاا  دارایای ها صرفاً از نسبت حاوق صاحبان سهام به به ع،ت دردسترس نبودن داده پژوهش

 . یک پراکسی برای سرمایه استفاده شده است

آوری در سیستم بانکداری بسرمایه با رویکرد تا کنندهدر پی بررسی عوامل تعیین پژوهشاین 

من ور اثر سه متغیر کالن اقتصادی نرخ تورم به عنوان متغیار طاری تااضاا، لگااریتم     بدین . استبوده 

تولید ناخالص داخ،ی به عنوان متغیر طری عرضه و لگاریتم نادینگی به عنوان متغیر پولی بار شااخص   

 . دشو میسنجیده  ها دارایینسبت حاوق صاحبان سهام به 

بارای بررسای    ،بناابراین . ی از اعاراب نادارد  آوری بدون وجود استرس و شوک، مح،مفهوم تاب

ی وارده باه  هاا  شاوک اسااس   بار  ، بایاد آوری در سیستم بانکی از کانال سرمایهتاب کنندهعوامل تعیین

شاوک پاولی، شاوک تااضاا و شاوک عرضاه باا اساتفاده از          تاأثیر اقتصاد تح،یل کرد که در این مااله 

 .  بررسی شده است VARهای واکنش آنی و تج یه واریانس در مدل  آزمون

. دارد هاا  باناک بار سارمایه    یدارامنفای و معنا   تاأثیر که شوک نادینگی  دهد ها نشان می یافته

از . تواند بسته به منشأ شوک هم منفی و هام مثبات باشاد   این متغیر می تأثیر ،طور که اشاره شد همان

بار   ،بناابراین  ،ش در پایاه پاولی اسات   از ناحیه اف ای در بیشتر مواردآنجا که در ایران اف ایش نادینگی 

زیرا اف ایش نادینگی از ناحیه اف ایش پایه پولی باعث اف ایش تورم شده  ؛اثر منفی دارد ها بانکسرمایه 

باعاث کااهش حااوق     موضاوع کند که همین را دچار اختالل می ها بانکو جریان ورودی وجوه ناد به 

شاوک نارخ تاورم بار     . دارد ها بانکمنفی بر سرمایه  یرتأثیشوک نرخ تورم نی  . شودصاحبان سهام می
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گذاری در باناک عمادتاً باه    سپرده ،زیرا در شرای  تورمی ؛گذاردمی تأثیر ها بانکگذاری افراد در سپرده

 تاأثیر . شاود باعث کاهش حاوق صااحبان ساهام مای    موضوعین او  شدهمنجرکاهش ارزش واقعی پول 

 . دار استاشوک عرضه بر سرمایه، مثبت و معن

دهد که شاوک پاولی، ماؤثرترین    نتایج آزمون واکنش آنی و تج یه واریانس همچنین نشان می

تار از  ست که خی،ی مهام ها بانکآوری و یک خطر اص،ی برای تاب بودهعامل بر سرمایه بخش بانکداری 

 . ی تااضا و عرضه استها شوک

آوری سیساتم  ساطح تااب   نناده ک سپر نادینگی و سرمایه، سودآوری و حاکمیت خوب تعیاین 

 تماام را بار   هاا  شوک تأثیرباید  ها بانکآوری برای تعیین عوامل مؤثر بر تاب ،بنابراین. بانکداری هستند

هاا،  در این مااله به ع،ت دردسترس نبودن داده. این متغیرها یا یک شاخص ترکیبی از آنها بررسی کرد

 .سرمایه پرداخته شده استی کالن اقتصادی بر ها شوکبه بررسی  صرفاً

 

 
 

  



 

 5931زمستان ، 67، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

22 

 منابع

 هاا  باناک شرای  اقتصاد کالن بر ساود و زیاان    تأثیر .( 39 ) .اع م ،هادی و احمدیان ،حیدری 

، 7 باانکی، شاماره   -هاای پاولی  پاژوهش  .(ی خصوصی کشاور ها بانکمطالعه موردی یکی از )

 .  39 تابستان 

 هاای کاالن    بررسای اثار شااخص    .(329 ) .ایماان  ،ناوربخش  و زهارا  ،زواریاان  ؛هادی ،حیدری

 .2فص،نامه پول و اقتصاد، شماره  .ها بانکاقتصادی بر مطالبات معوق 

 بررسی عوامل مؤثر بر نسابت کفایات سارمایه در     .(397 ) .سپهردوست، حمید و آئینی، طیبه

های حسابداری ماالی، ساال پانجم،    مج،ه پژوهش .322 -329 های  سال دری ایران ها بانک

 (.2 ) ره چهارم، شماره پیاپیشما

 مطالعاه  )های زمانی فص،ی کردن سری. (390 ) .محمد ،محمد و قاسمی ،واعظ ؛سعید  ،صمدی

فص،نامه اقتصاد پاولی،   .کننده و نادینگیشاخص قیمت مصری  موردی درآمدهای نفتی دولت

 . 390 ، پایی  و زمستان 7مالی، شماره 

 آوری اقتصاادی ایاران  مفهاوم و ارزیاابی تااب    .(392 ) .فاطماه  ،عبدالشااه  و ابوالفضل ،غیاثوند. 

 .  9 -22  ص، ص29فص،نامه پژوهشنامه اقتصادی، سال پان دهم، شماره 

  هاای بااانکی در اقتصااد ایااران   شناسااایی بحاران . (329 ) .محماد  ،نااادع،ی و ساعید  ،مشایری .

 . 22-29 ص، ص ، ش 22های اقتصادی،  سیاست

 Adger, W.N. (2000). Social and Ecological Resilience: Are They Related?, 

Progress in Human Geography 24(3): pp. 247–364. 

 Bologna, P and Prasad, A. (2010). Oman: Banking Sector Resilience. IMF 

Working Paper, WP/10/61.  
 Boot J.C.G., W. Feibes and J.H.C. Lisman. (1967). Further methods of 

derivation of quarterly figures from annual data. Cahiers Economiques de 

Bruxelles, 36: pp. 539-546. 

 Bruneau, M., S. Chang, R. Eguchi, G. Lee, T. O’Rourke, A. Reinhorn, M. 

Shinozuka, K. Tierney, W. Wallace, and D. von Winterfeldt. (2003). A 



 
 آوریعوامل مؤثر بر سرمایه در صنعت بانکداری با رویکرد تاب

 

41 

Framework to Quantitatively Assess and Enhance Seismic Resilience of 

Communities. Earthquake Spectra 19: pp. 733–52. 

 Dovern, J. Meier, P and Vilsmeier, J. (2008). How Resilient is The German 

Banking System to Macroeconomic Shocks?, Kiel Working  Paper No. 

1419.  

 Feldman, Ron J. and Jason Schmidt. (2001). Increased Use of Uninsured 

Deposits: Implications for Market Discipline. Federal Reserve Bank of 

Minneapolis-Fed Gazette March: pp. 18–9. 
 Frauke de Weijer. (2013). Resilience: a Trojan Horse for A New Way of 

Thinking?, Discussion Paper, European Center for Development Policy 

Management.  

 González-Hermosillo, B. (1999). Determinants of Ex-Ante Banking System 

Distress: A Macro-Micro Empirical Exploration of Some Recent Episodes. 

IMF Working Paper, No. 99/33.  

 González-Hermosillo, B. C Pazarbaşioğlu and R Billings. (1997). 

Determinants of Banking System Fragility: A Case Study of Mexico. IMF 

Staff Papers 44(3), pp 295.314. 
 Hashem Pesaran, M and Yongcheol, Shin. (1997). Generalized Impulse 

Response Analysis in Linear Multivariate Models. Journal of Econometrics 

74, pp. 119–147. 

 Henry, G and Kok, C. (2013). A Macro Stres Testing Framework for 

Asesing Systemic Risks in the Banking Sector. Occasional Paper Series, 

No. 152.   
 Holling, C. (1973). Resilience and Stability of Ecological Systems. Annual 

Review of Ecology and Systematics 4: pp. 1–23. 

 Kapan, T and Minoiu, C. (2013). Balance Sheet and Bank Lending Dueing 

the Global Financial Crisis. IMF Working Paper, WP/13/102.  
 Lutkepohl, H.  (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, 

Department of Economics. European University Institute.  

 Pimm, S. L. (1991). The Balance of Nature? Chicago: University of Chicago 

Press. 



 

 5931زمستان ، 67، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

21 

 Ratnovski, L and Huang. (2009). Why Are Canadian Banks More Resilient?, 

IMF Working Paper, Wp/09/152.  

 Robert, C. (2004). Macroeconomic Deteminants Of Banking Financial 

Performance And Resilience in Singapore.  Monetary Authority of 

Singapore.  
 Rose, Adam Z. (2009). Economic Resilience to Disasters, Published Articles 

and Papers. Paper 75.  

 Sedghi khorasgani, H. (2011). Essays on Financial Stability In EMEAP 

Countries. Thesis Submitted for the Degree of  Doctor of Philosophy, At 

the University of  Leicester. 

 Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter and A. Kinzig. (2004). Resilience, 

adaptability and Transformability in Social–ecological Systems. In 

Ecology and Society, 9(2): p. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 آوریعوامل مؤثر بر سرمایه در صنعت بانکداری با رویکرد تاب

 

46 

 پيوست

 VARآزمون ثبات الگوی  .4جدول 

Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: DEA1 DLOGLIQ1 LOGGDP1 DIR1  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 3 

Date: 09/19/16   Time: 10:10 

  
  

     Root Modulus 

  
  

 0.888317  0.888317 

 0.831678 - 0.222128i  0.860830 

 0.831678 + 0.222128i  0.860830 

 0.547440 - 0.317614i  0.632905 

 0.547440 + 0.317614i  0.632905 

 0.258012 - 0.508476i  0.570191 

 0.258012 + 0.508476i  0.570191 

-0.539050  0.539050 

-0.307346 - 0.425463i  0.524862 

-0.307346 + 0.425463i  0.524862 

-0.397331 - 0.075026i  0.404353 

-0.397331 + 0.075026i  0.404353 

  
  

 No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

  

 .شپژوههای یافته: مأخذ       
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 واکنش آنی متغير وابسته  به یک انحراف معيار شوک چولسکی .1جدول 
 

     
     

 Response 

of DEA1:     

 Period DEA1 DLOGLIQ1 LOGGDP1 DIR1 

     
     

 1  0.544598  0.000000  0.000000  0.000000 

  (0.01864)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

 2  0.273953 -0.117824  0.008767 -0.055049 

  (0.02699)  (0.03107)  (0.02574)  (0.02710) 

 3  0.241073 -0.105522  0.023972 -0.092731 

  (0.03187)  (0.02881)  (0.01827)  (0.02691) 

 4  0.143242 -0.042774  0.051602 -0.127178 

  (0.03413)  (0.02635)  (0.02081)  (0.03192) 

 5  0.091712 -0.111983  0.030803 -0.113503 

  (0.03741)  (0.02855)  (0.01658)  (0.03031) 

 6  0.060397 -0.115301  0.026662 -0.101755 

  (0.03900)  (0.02937)  (0.01544)  (0.03233) 

 7  0.047696 -0.118172  0.033305 -0.083049 

  (0.03644)  (0.02903)  (0.01458)  (0.03203) 

 8  0.041114 -0.110962  0.044025 -0.081194 

  (0.03414)  (0.02802)  (0.01456)  (0.03228) 

 9  0.041006 -0.092706  0.051303 -0.074979 

  (0.03244)  (0.02724)  (0.01442)  (0.03216) 

 10  0.039044 -0.073267  0.050819 -0.068480 

  (0.03137)  (0.02657)  (0.01378)  (0.03170) 

     
     

 .پژوهشهای یافته: مأخذ
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 یافته ه  به یک انحراف معيار شوک تعميموابستواکنش آنی متغير  .7جدول 

     
     

 Response 

of DEA1:     

 Period DEA1 DLOGLIQ1 LOGGDP1 DIR1 

     
     

 1  0.544598 -0.350102 -0.102551  0.323769 

  (0.01858)  (0.02331)  (0.02882)  (0.02230) 

 2  0.273953 -0.266366  0.064446  0.139059 

  (0.02856)  (0.02968)  (0.02968)  (0.03183) 

 3  0.241073 -0.235805  0.059570  0.085567 

  (0.03511)  (0.03424)  (0.03090)  (0.03041) 

 4  0.143242 -0.124849  0.018298 -0.016232 

  (0.03405)  (0.03784)  (0.02383)  (0.02747) 

 5  0.091712 -0.144735  0.094471 -0.019349 

  (0.03528)  (0.03901)  (0.02321)  (0.02088) 

 6  0.060397 -0.127145  0.103350 -0.027661 

  (0.03683)  (0.04212)  (0.02399)  (0.01757) 

 7  0.047696 -0.121179  0.108987 -0.023524 

  (0.03546)  (0.03991)  (0.02243)  (0.01486) 

 8  0.041114 -0.111426  0.103858 -0.030755 

  (0.03494)  (0.04056)  (0.02249)  (0.01475) 

 9  0.041006 -0.097372  0.086461 -0.031622 

  (0.03350)  (0.04001)  (0.02257)  (0.01402) 

 10  0.039044 -0.081221  0.067750 -0.031028 

  (0.03281)  (0.03992)  (0.02256)  (0.01326) 

     
     

 .پژوهشهای یافته: مأخذ       
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 تجزیه واریانس .6جدول 

      
      

 Variance 

Decomposition 

of DEA1:      

Period S.E. DEA1 DLOGLIQ1 LOGGDP1 DIR1 

      
      

 1  0.544598  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.623400  95.62824  3.572207  0.019779  0.779776 

 3  0.683412  92.01404  5.356473  0.139497  2.489989 

 4  0.712907  88.59485  5.282409  0.652120  5.470618 

 5  0.736899  84.46888  7.253381  0.785076  7.492668 

 6  0.755663  80.96474  9.225773  0.871055  8.938429 

 7  0.771539  78.04915  11.19592  1.021914  9.733024 

 8  0.786007  75.47602  12.78052  1.298358  10.44511 

 9  0.797707  73.54244  13.75897  1.674173  11.02442 

 10  0.806536  72.17540  14.28459  2.034729  11.50528 

      
      

 .پژوهشهای یافته: مأخذ      



 

 59-77، صفحات 9315زمستان ، 76، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند، 

 

 بر تورم در ایران رابطه مبادلهثباتی  اثر بیبررسی 
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 مقدمه. 5

هاي خارجي بر متغيرهاي کالن اقتصادي،  از منظر سياستگذاران اقتصادي، تحليل اثرات تجارت با طرف

هاي مهم در زمينه  تجهارت    یکي از شاخص. برخوردار بوده است اي ویژههاي مختلف از اهميت  در دوره

 ،اسهت رابطه  مبادهه     ،آید مي دست ب خارجي ک  از نسبت شاخص قيمت کاالهاي صادراتي ب  وارداتي 

کهالن  دیگهر   متقابل ميان متغيرهاي تأثيرمستقيم بر توهيد ناخاهص داخلي، از طریق  تأثيرک  عالوه بر 

 بارين نخستبراي  «مباده   رابط نرخ » اصطالح. خواهد بود مؤثربر رشد اقتصادي مانند نرخ ارز و تورم، 

یکهي از  رابطه  مبادهه     جدیهد،   اقتصهاددانان   دیهدااه   از  .دشه مطهرح    و مارشها     ریکاردو  در نظریات

 رابطه  مبادهه    که  تغييهرات   طهوري   به  اسهت  اقتصاد کالن   مسائل  ترین ابزارهاي تجزی  و تحليل مهم

  سهازد تهها در هههمان    کشورها را قهادر مهي   ،رابط  مباده بهبود  .اثر مستقيمي بر رفاه آنها دارد، کشورها

  قهدرت خرید کشورها رابط  مباده  کاهش ،عکسربهو  انجام دهندبيشتري را   صادرات درآمدي،  سهطح

ب  آهسهت    رابط  مباده ي ها شوکاین احتما  نيز وجود دارد ک   .دهد را در بازارهاي جهاني کاهش مي

 (افهزایش تهورم  ) ي پوهينهااتهوزیع درآمهد و افهزایش احتما  بروز بحر  شدن  بدتر اقتصادي،  شدن رشد

مسهتقيم و ههم به  دهيهل      طهور  به  ماهي هستند ک  هم   يها شوک،  رابط  مباده ي ها شوک .شودمنجر 

 کهردن ثبهات   به  بههي   ههاي پهوهي و مهاهي،    ینهده فزا  ثبهاتي  و بهي   رابط  مباده  يثبات بيارتباط قوي بين 

و نرخ تورم ب  شدت ب  هم مهرتب    رابط  مباده . زند دامن ميتورم  ویژه ب اقتصادي  کهالنهاي  شاخص

از  ،نتيجه  در  ،کنهد  تضهیيف مهي    را  ثابت  تدریج نظام نرخ ارز  ب  رابط  مباده ي بزرگ ها شوکهستند و 

  .شود ميتورم افزایش   باعث طریق نرخ ارز،

 به   شدت خام نفتي، ب  مواد  صادرکننده و توسی  در حا  کشورهاي از یکي عنوان ب  نيز ایران

 کشور رابط  مباده نفت،  جهاني قيمت نوسان با و بوده وابست  نفت صادرات حاصل از ارزي درآمدهاي

______________________________________________________ 
1. Ricardo 

2. Marshal 

 .1  ص(. 31  . )يتقو  . 
4. Kiran, Ijaz and Muhammad, Zakaria. 
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 از ک  این ب  توج  با و نفتي درآمدهاي ب  کشور وابستگي ارفتن در نظر با  .شود مي يثبات بي دچار نيز

رابطه    ،نتيجه   در و نفهت  جههاني  قيمت مختلف، خارجي و داخلي هاي بحران وقوع اثر در 711   ده 

 تهورم  بهر  رابط  مبادهه  ي ثبات بي اثر بررسي ب  مطاهی  است، این شده فراوان نوسان دچار کشور مباده 

 .پردازد مي 11  - 7 دورهکشور در 

زمينه    ایهن  در نظهري  مبهاني  به   ،دوم بخهش  :بهود  بدین شهرح خواههد   مباحث ادام ترتيب،  بدین

مهروري بهر رونهد     چهارم و پنجم ب  و بخش ، مروري داشت شده انجام مطاهیات سوم ب  بخش. اختصاص دارد

ششهم، هفهتم    هاي بخش در سرانجام، و پردازد مي و آزمون مانایي متغيرهاپژوهش ، میرفي مد  رابط  مباده 

 . ندشو مي بندي ارائ  ، برآورد اهگوي تورم و جمعرابط  مباده ي ثبات بيو هشتم ب  ترتيب محاسب  

 مبانی نظری. 2

ي کهالن اقتصهادي و   هها  شهوک ب  دو دست   رابط  مباده ي ها شوکدر زمين   طور کلي، متون نظري ب 

ي هها  شهوک بر نقش شاخص نرخ ارز در برخورد با نخست، دست  . شوند ميهاي سياستي تقسيم  واکنش

تأکيد و دست  دوم ب  طراحي سياست پوهي بهين  در یک اقتصاد باز کوچک داشت  تمرکز  رابط  مباده 

   .دارند

دهند، از  هاي ارز پيوند مي را ب  نرخ رابط  مباده ي ها شوکاز این نوع ادبيات ک   نخستدست  

شهده   تأکيهد  مسهأه  در این نظریات بر این . اند بهره ارفت ( 799 )  و ميده(  79 )  نظریات فریدمن

بر این اسها،،  . دکن ميپذیر، ب  عنوان یک کمک فنر در یک اقتصاد عمل   است ک  نظام نرخ ارز انیطاف

ي ها شوکو اقتصاد را قادر ب  مقابل  با  دادهیک تنظيم آرام در قيمت را   اجازه پذیر انیطافنظام نرخ ارز 

از طریهق تغييهر   ( برقهراري تیهاد   )نظام نرخ ارز ثابت، تنظيم نرخ ارز واقیي  مورداما در   دکن مي ونزابر

ها و دستمزدها چسبنده باشهند، ایهن    اار قيمت. ايرد هاي اسمي داخلي و دستمزدها صورت مي قيمت

نظهام نهرخ ارز    کند که  اقتصهاد کشهورهایي بها     بيني مي این نظری  پيش. د پرهزین  باشدتوان ميتنظيم 

______________________________________________________ 
 .1  ص(. 37  . )يکازرون.   

2. Hove, S., Mama, A. T., and Tchana, F. T. (2012). 
3. Friedman 

4. Meade 
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ر هزینه  و  باشد و از فرآیندهاي پُ مقاومي خارجي ها شوکتواند نسبت ب   طور باهقوه مي ، ب پذیر انیطاف

نيز ب  این نتيج  دست یافته  اسهت که  واکهنش متغيرههاي      (  11 )  برودا  .طوالني جلوايري نماید

از کشهورهاي بها    پهذیر  انیطهاف ارز  در کشورهایي با نظام نرخ رابط  مباده ي ها شوککالن اقتصادي ب  

ي تجهاري  ها شوکاز شرای   پسکاهش ارزش نرخ واقیي ارز  ،همچنين ،نظام نرخ ارز ثابت کمتر است

دههد بها    ب  کشهورها اجهازه مهي    پذیر انیطافايرد ک   نظام نرخ ارز  نتيج  مي وي. منفي، ضروري است

( 119 )  ادواردز و یياتهایي . کننهد از طریق تغييرات آرام نرخ ارز مقابله    رابط  مباده ي منفي ها شوک

 رابط  مباده ي ها شوکرا تحت شرای   پذیر انیطافنيز ب  طور تجربي قدرت جذب شوک نظام نرخ ارز 

آنهها  . مهورد بررسهي قهرار دادنهد       71 -111   کشهور بهراي دوره    3 اي شهامل   با استفاده از نمون 

، همچنهين . ي ارز ثابت شده اسهت ها نرخبهتر از نظام  پذیر انیطافهاي ارز  اجراي نظام نرخ دریافتند ک 

هاي واردشهده به  اقتصهاد     هاي نرخ ارز، ب  نوع شوک ک  اثر رژیم دهد نشان ميها  این پژوهشهاي  یافت 

اسهب هسهتند،   ي اسهمي من ها شوکي ارز ثابت براي مقابل  با ها نرخنظام  ،ب  عنوان مثا . بستگي دارند

 . ي واقیي مناسب هستندها شوکبراي مقابل  با  پذیر انیطافدر حاهي ک  نرخ ارز 

کنند  هاي پوهي در یک اقتصاد باز کوچک استدال  مي ها بر طراحي سياست دست  دوم از نظری 

. توانند ب  عنوان یک سياست پوهي در بخهش خهارجي انجانهده شهوند     ک  تغيير نرخ ارز و نرخ بهره مي

اهذاري   با استفاده از اهگوهاي ههدف (  11 ) 1کومهوف و (111 ) 9، سونسون(773 )  با  ،براي مثا 

توان ب  مهار  کنند ک  با تغيير نرخ ارز و نرخ بهره و با ایجاد شرای  مناسب تجاري مي تورم استدال  مي

کوچک، باید نرخ تهورم   دهد ک  اقتصادهاي باز ها نشان مي این پژوهش. اقدام کردي نرخ مباده  ها شوک

 . هدف قرار دهند رابط  مباده ي ها شوکهاي اقتصادي ناشي از  را براي کاهش نوسانات در فیاهيت

______________________________________________________ 
1. Ibid 

2. Broda 
3. Edward and Yeyatai 
4. Ball  

5. Svenson 
6. Kumhof 
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به   . بر تورم نيز مطاهیات مختلفهي انجهام شهده اسهت     رابط  مباده اثراذاري تغييرات  مورددر 

تراهيا و با استفاده از بس  مد  در مطاهی  خود بر اقتصاد اس( 779 )  اروئن و همکارانش ،عنوان نمون 

بهاي کاال و خدمات، تورم و رابطه  مبادهه      و با مقایس  روند زماني شاخص(  77 )  اروئن و شوئتریم

با در نظر اهرفتن سه     آنها. بازرااني در س  دوره مختلف، درصدد یافتن ارتباط ميان این متغيرها بودند

و نحهوه   9و کاالههاي ييرقابهل مبادهه      کاالهاي قابهل واردات   ،دست  کاال شامل کاالهاي قابل صادرات

ها را ب  صورت مجموع تغييهرات ایهن سه  دسهت       تغييرات قيمت هر دست ، تغيير سطح عمومي قيمت

ات نرخ ارز بر کاالههاي قابهل صهادرات و واردات، تیریهف رابطه  مبادهه        تأثيربا توج  ب  . منظور کردند

هاي کاالهاي صادراتي و وارداتهي و تغييهر قيمهت کاالههاي ييرقابهل       يمتبازرااني بر اسا، تغييرات ق

 :ها ب  صورت تیریف شده است مباده  بر اسا، منحني فيليپس، رابط  تغييرات سطح عمومي قيمت

( )                                                                                   

شده، در رژیم نرخ ارز شناور نيز با تغيير در   هاي رژیم نرخ ارز ثابت تیریف ک  بر اسا، ویژاي این رابط 

ب  عنوان اثر جانشيني و ضهریب   σγ اثر مستقيم و ضریب  α، ضریب باالدر رابط  . ضرایب صادق است

 σγ  تغييهر  ( باهفیهل ریهزي شهده و توهيهد     ب  عنوان تابیي از شکاف توهيد برنام )ب  عنوان اثر درآمدي

 . ها در نظر ارفت  شده است رابط  مباده  بازرااني بر تغيير سطح عمومي قيمت

با استفاده از رابط  ميان قيمت کاالهاي صادراتي (   1 ) 1دیگر، ایجاز و همکارانش  در مطاهی 

و وارداتي در داخل و خارج از کشور پاکستان و نقش آفریني نهرخ ارز اسهمي، تغييهرات رابطه  مبادهه       

 ،سهپس . بازرااني را ب  صورت تفاضل قيمت اسمي خارجي کاالهاي صادراتي و وارداتي در نظر ارفتند

مومي قيمت در خارج از کشور ب  سطح عمومي قيمهت داخلهي، نهرخ ارز    با استفاده از نسبت شاخص ع

 : دندکرحقيقي را ب  صورت زیر محاسب  

______________________________________________________ 
1. Gruen 
2. Gruen and Shuetrim 

3. Exportable Goods 
4. Importable Goods 

5. Non Tradable Goods 

6. Kiran Ijaz,Muhammad Zakaria 
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( )                                                                                                      
     

  نرخ ارز اسمي،       نرخ ارز حقيقي،      آن،ک  در 
شاخص عمومي قيمت در خارج از کشور و   

با استفاده از تبدیل هگاریتمي، نرخ ارز حقيقي ب  عنوان تابیي . هاي داخلي است سطح عمومي قيمت   

در . از تغييرات نرخ ارز اسمي، تغييرات رابط  مباده  بازرااني و تورم داخل و خارج قابل بازنویسي است

ز و همکارانش منحني فيليپس را ب  صورت تابیي از نرخ ارز حقيقهي، نهرخ تهورم دوره    این مطاهی  ایجا

کسري بودج ، حجم پو  و قيمهت نفهت    تأثيراند و با توج  ب   در نظر ارفت   قبل ب  عنوان تورم هست 

در تهورم داخلهي ایهن کشهور، ایهن دو متغيهر نيهز به  مهد  اضهاف            ( اي ب  عنوان قيمت کاالي واسط )

آن تحليل شهده به  شهکل    ب یضرابدین ترتيب مد  نهایي ک  ب  صورت هگاریتمي برآورد و . ستا شده

 : زیر تیریف شده است

( )                                                                                                    

πرابط  مباده  بازرااني،      توهيد ناخاهص داخلي،    آن،ک  در 
 

خارجي کاالهاي صهادراتي،   

 . قيمت نفت خواهد بود    کسري بودج  و    عرض  پو ،    نرخ ارز اسمي،     

 مروری بر مطالعات انجام شده .9

تهرین   ک  در ادام  ب  مههم  انجام شدهآن بر تورم  تأثيرو  رابط  مباده ي ثبات بيمطاهیات متیددي در زمين  بررسي 

 .آنها اشاره خواهد شد

باعهث تههورم   مبادهه   رابطهه  شیافهزا  ایه آ" عنهوان  بهها يا در مقاهه  ( 779 ) همکهاران  و اهروئن 

که  در   پهژوهش آنهها  . اند پرداخت  ايو تورم در استراه مباده  رابط  يها شوکرابط   يب  بررس"شود؟ يم

کهاهش نهرخ تهورم به  علهت       ای شیک  افزا داشت  يرا در پ ج ينت نیانجام شده است ا 791 - 7 دوره

 يهها  شهوک  نيرابط  ب يهنگام بررس و بودهنرخ ارز وابست   راتييتغ ب ت شد ب  مباده  رابط  يها شوک

 . توج  شود زينرخ ارز ن راتييب  تغ دیو تورم با مباده  رابط 

______________________________________________________ 
1. Core Inflation 

2. Gruen and Shuetrim 
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به    "ايه تهورم کن  يبهرا  ایه مد  پو کی" عنوان اي با در مقاه ( 777 )  همکاران و دوروا  کید

ههاي   یافته  . انهد  پرداخت  ايدرکن  71 -71 دورهدر ( مباده  رابط از جمل  )بر تورم  مؤثرعوامل  يبررس

بهر تهورم    بلندمهدت  راتيتهأث  يدارا مبادهه   رابط و  يخارج يها متيق و ارز نرخ ک  دهد يم نشان آنها

 . ندداربر تورم  مدت کوتاه راتيتأثعرض  پو  و نرخ بهره  اما بوده،

به    "در حا  توسی  يدر کشورها مباده  رابط  يها شوک" عنوان با يا در مقاه (  11 )  برودا

 نیه به  ا  پژوهش وي جینتا. در حا  توسی  پرداخت  است يدر کشورها مباده  رابط  يها شوک يبررس

  یباعث کاهش تورم و در شهرا  ،نرخ ارز ثابت  یدر شرا مباده  رابط  يمنف يها شوکصورت است ک  

بر تورم بها توجه  به      مباده  رابط  يها شوک ريتأث ،نیبنابرا ،دشو يمتورم  شیباعث افزا ،نرخ ارز شناور

 . ندشو يم نيينرخ ارز تی يثبات يثبات یا ب

و تهورم در   مبادهه   رابطه   يهها  شوک" عنوان با اي در مقاه (   1 )  همکاران و يهو دو يس

که  بها    پهژوهش آنهها  . اند و تورم پرداخت  مباده  رابط  يها شوکرابط   ي، ب  بررس"نوظهور ياقتصادها

به  ایهن    شده، انجام 731 -1 1 دورهکشور در  9  يپانل برا يبردار يونياستفاده از روش خودرارس

 کاهش و شدهتورم  شیباعث افزا مباده  رابط در  شیک  با فرض ثبات نرخ ارز، افزا استنتيج  رسيده 

 در نوسهان  بها  و بهوده با توج  ب  ثابت بودن نرخ ارز  ج ينت نیا اما  شود يم تورم در کاهش باعث آن در

 . رواب  میکو، شوند ،است ممکن ارز نرخ

به    "و تورم در پاکستان مباده  رابط نوسانات " عنوان با يا در مقاه (   1 )  همکاران و جازیا

که  بها اسهتفاده از روش اشهتاور      پهژوهش آنهها  . انهد  در پاکستان پرداخته   ريدو متغ نیرابط  ا يبررس

داشهت    يرا در په  ج ينت نیدر کشور پاکستان انجام شده است، ا  71 -  1  دورهو در  9افت ی ميتیم

 .اذارد يم يبر تورم بر جا يو مینادار يمنف ريتأث مباده  رابط نوسانات  ک 

 . انجام نشده است رابط  مباده در مورد اقتصاد ایران مطاهیات زیادي در زمين  نوسانات 

______________________________________________________ 
1. Durevall and Ndung’u 

2. Broda 

3. Hove, Mama 

4. Kiran Ijaz, Muhammad Zakaria, 
5. Generalized Method of Moments 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjJqYSK0dPQAhUGiRoKHWz0AvMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eviews.com%2Fhelp%2Fcontent%2Fgmmiv-Generalized_Method_of_Moments.html&usg=AFQjCNG43IPKEKcquCdW4yPxf-ceHnYgGg&sig2=E480t9UiIJ0fnu6hNe08kw&bvm=bv.139782543,d.d2s
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تیيين ارتباط متقابل علت و میلوهي و پویا بهين رابطه    "عنوان  بااي  در مقاه ( 17  ) عسگري

ب  بررسي و تحليل ارتباط بين رابط  مباده ،  "مباده  و کسري حساب جاري با روش همگرایي در ایران

 دورهسازي تصحيح خطهاي بهرداري در     و کسري حساب جاري با استفاده از مد  رابط  مباده نوسانات 

- :93   دههد که  در دوره   نشان مي وي هاي یافت  .ب  صورت فصلي پرداخت  است  :1   - :11  

یک ارتباط بلندمدت بين متغيرههاي مهورد    :93  - :11   دوره در و  یک رابط  همگرایي  :1   

، توهيهد ناخهاهص   رابطه  مبادهه   وسهيل  متغيرههاي     کسري حساب جاري ب  ،همچنين .وجود دارد نظر،

 . شود داخلي و درآمد خارجي توضيح داده مي

ثباتي  بيتغييرات رابط  مباده  بر   سههم    بررسي"عنوان  بااي  در مقاه ( 31  )و همکاران  يتقو

و رشهد   رابطه  مبادهه   مهدت تغييهرات    ب  بررسي تغييرات بلندمهدت و کوتهاه   "ارز در اقتصاد ایران  نرخ

ههاي خودرارسهيو    مهد   و  هاي اسهترده  خودتوضيحي با وقف  هاي برآورداقتصادي با استفاده از روش 

بها وجهود    دههد که    نشان مهي  هاي پژوهش آنها یافت . اند پرداخت  3   - 3 دورهدر ایران در   برداري

و  بهوده در نوسهانات نهرخ ارز نهاچيز     رابط  مباده ي ها شوک  نقش ،رابط  مباده متقابل نرخ ارز و  تأثير

اثهر توهيهد    ،نتيجه  دیههگر    استناشي از تغييرات خود نرخ ارز   در اقتصاد ایران  ارز  بيشتر نوسانات نرخ

نتيجه    اثرات بهبود این رابط  در کاهش تورم داخلي اسهت   بهبود رابط  مباده  و متقابالً ،ناخاهص ملي

هاي نادرسهت   در کاهش رشد اقتصادي است ک  از اتخاذ سياست  رابط  مباده   اثرات دیگر این پژوهش،

  .ناشي شده است ،هاي مورد بررسي سها  درتجاري در اقتصاد ایران -اقتصادي

ي رابطه  مبادهه  بهر رشهد     ثبات بيبررسي اثر "عنوان  بااي  در مقاه ( 37  )کازروني و همکاران 

 1   -39 دورهو رشهد اقتصهادي در ایهران در     رابطه  مبادهه   ي ثبهات  بيب  بررسي  "اقتصادي در ایران

 1   ههاي   سا  درکشور   ميزان نوسانات رابط  مباده   آنها ابتدا با استفاده از اهگوي اارچ. اند پرداخت 

اثهر ایهن نوسهانات بهر رشهد توهيهد ناخهاهص داخلهي در قاههب اهگهوي            ،را محاسهب  و سهپس   39  تا 

______________________________________________________ 
1. Convergent 

2. ARDL 

3. VAR 

4. Garch 
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ثباتي  ک  بي دهد هاي پژوهش آنها نشان مي یافت . اند دهکرتحليل  را  هاي استرده خودتوضيحي با وقف 

 .بر رشد اقتصادي در ایران دارد يدار امینمنفي و  تأثيردر بلندمدت  رابط  مباده 

 بهر  رابطه  مبادهه   ي هها  شهوک  تهأثير  خصوص در يمطاهیات ارچ  افت ، موارد پيشبا توج  ب  

 تهأثير  خصوص در اما ،شده انجام مانند نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادي در ایران اقتصادي کالن متغيرهاي

پهژوهش را نسهبت به     موضوع ایهن  ین او  نشده انجام اي بر تورم در ایران مطاهی  رابط  مباده ي ثبات بي

 .ندک متمایز مي ي دیگرها پژوهش

 در ایران رابطه مبادلهمروری بر روند . 4

اما یکي از مفاهيم بسيار مشههور رابطه  مبادهه  که       وجود دارد، رابط  مباده تیاریف مختلفي در مورد 

اسهت که  به       ، رابط  مباده  خهاهص یها کهاالیي   شود ميدر بيشتر مطاهیات تجربي نيز استفاده  میموالً

 :دشو ميصورت زیر تیریف 

      
  
 

  
 (    )                                                                                               11*  

  خاهص، ( پایاپاي)رابط  مباده  تهاتري      ، آندر ک  
 

 شاخص قيمت کاالهاي صهادراتي و  

  
 

خاهص ایران از حاصل نسهبت   رابط  مباده در این مطاهی ،   .شاخص قيمت کاالهاي وارداتي است  

به  دسهت آمهده      3  شاخص ضمني قيمت صادرات ب  شاخص ضمني قيمت واردات ب  سها  پایه    

که  حجهم بيشهتري از واردات را بها مبادهه  مقهادیر        دههد  نشان مهي خاهص    مباده   افزایش رابط . است

 .آورد دست ب  توان ميمشخص از صادرات 

نمایش داده  ، در نمودار  97  - 7هاي  سا  در  3  بط  مباده  خاهص ایران ب  سا  پای  را

اما  ،واحد بوده  /1 برابر با  رابط  مباده رقم  97  د، در سا  شو ميطور ک  مشاهده   همان. شده است

بیهد و بجهز    به   19  از سا  . این مقدار ب  علت آياز جنگ تحميلي در ایران رو ب  افو  اذاشت  است

______________________________________________________ 
1. ARDL 

2. Net Barter (or Commodity) Terms of Trade. 

 

 .1  ص(. 37  . )يکازرون . 
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برنامه  او ، رونهد رابطه      پایانو با   1  از سا  . بوده است  زیر   1  ، این رقم تا سا  11  سا  

واحهد   1/1 زمان با کاهش جهاني قيمت ب  رقهم   و هم درنگ بيمباده  با بهبود موقت مواج  شده، وهي 

شده و   ابط  مباده  مشاهده، روند صیودي مالیمي در ر13  از سا  . کاهش یافت  است 11  در سا  

 روند رابطه  مبادهه  نسهبتاً    31  از سا  . رسيده است 31  واحد در سا    /  رابط  مباده  ب  عدد 

همهراه بها اعمها      71  ادام  داشهت  و از سها     71  داراي نوساناتي بوده و این روند نوساني تا سا  

واحهد    /1 ب  طوري ک  رقم رابط  مباده  از  ،کرده کاهش پيدا رابط  مباده ها علي  ایران، روند   تحریم

بررسي این روند و نوسهانات   ،بنابراین. رسيده است  7  واحد در سا   31/1ب  مقدار  71  در سا  

بيشهترین  . ددهه  مهي ي باالیي در روند این متغير را نشهان  ثبات بيها  موجود در رابط  مباده  در این سا 

و  11  واحد و کمترین آن مربوط به  سها      /1 و برابر با  71  ب  سا  مقدار رابط  مباده  مربوط 

  .واحد است 9/1 برابر 

 

    (5913-39 دوره)در ایران  رابطه مبادلهروند . 5نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پژوهش نیا محاسبات: مأخذ

 

______________________________________________________ 
 .شد خواهد پرداخت  مباده  رابط ( يشرط انسیوار) نوسانات يبررس ب  مقاه  ششم قسمت در.  

 واحد
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 و آزمون مانایی متغيرها پژوهشمعرفی الگوی . 1

  از پهژوهش ایجهاز و همکهاران    بهر نهرخ تهورم    رابط  مباده  يثبات بي تأثير برآوردبراي  پژوهش این در

 .اهگوبرداري شده و با توج  ب  ساختار اقتصادي کشور ایران مد  زیر پيشنهاد شده است(   1 )

P=F(GDP,M,REER,OILP,TOTV,DUM)  (9)                                                                  

توهيهد ناخهاهص    GDP،  ( 3  بر اسا، سها  پایه    ) کننده شاخص قيمت مصرف P ،آنک  در 

 مهؤثر نهرخ ارز   REERنسبت حجم نقدینگي ب  توهيد ناخاهص داخلي،  M،  3  داخلي ب  قيمت ثابت 

 DUMو  مبادهه   رابطه  نوسهانات   TOTVمتوس  قيمت نفت سبک و سهنگين ایهران،    OILPحقيقي، 

 .است  متغير دامي

آمار و اطالعات مربهوط به    است تمامي متغيرها ب  صورت هگاریتمي در مد  وارد شده و  افتني

اسهتخراج    و بانک جهاني  سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران وباز  پژوهشتمامي متغيرهاي 

، صورت ارفت  و نتایج این آزمون یادشدهمتغيرهاي تمام آزمون ریش  واحد براي  ،همچنين. شده است

 .منیکس شده است،  در جدو  

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Kiran Ijaz and Muhammad Zakaria 

 مهد   وارد را يمجاز ريمتغ توانيم کند، رييتغ دستخوش را جینتا ،يانشده وارد اثرامکان وجود دارد ک   نیا آنجا از.  

 را میتحهر و  رهايمتغ در دیشد نوسانات ،يليتحم جنگ همچون يعوامل راتيتأث يحد تا توانديم زين ريمتغ نیا ک  کرد

 داده صهفر صورت نبود، عهدد   درو  کی عدد ريمتغ نیا ب صورت وجود  در. سازد انینما شده، نگرفت ک  در مد  در نظر 

 شهده  ارفت  نظر در   مقدار 71   و 37   میتحر يها سا  و 11   تا 11   يليجنگ تحم يها سا  يبرا. )شوديم

 (.است شده داده صفر هاسا   يبق و

3. www.cbi.ir 

4. www.data.worldbank.org 
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 های سری زمانی  آزمون ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته برای سطح داده .5جدول 

Mackinnon Critical Values  

I(1) I(0) نام سری 
51% 1% 5% 

1 / - 79/ - 19/ -   / - 9 /1- LP 

1 / - 79/ - 1 / - - 3 / - LTOT 

1 / - 79/ - 19/ -   / -  9/ - LTOTV  

1 / - 79/ - 19/ -   / - 1 /1 LY 
1 / - 79/ - 19/ - 17/ - 11/ - LM 
1 / - 79/ - 19/ -   / -   /1- LOILP 

1 / - 79/ - 19/ - 99/ - 1 / - LREER 

 .پژوهشهاي  یافت : مأخذ

 

بهراي  ( رابط  مباده ب  يير از هگاریتم )بنابراین طبق این آزمون، تمامي متغيرهاي انتخاب شده 

نيهز در سهطح    رابط  مبادهه  هستند و هگاریتم  I( )انباشت  از درج  یک بوده یا  ،9وارد شدن در رابط  

(1)I مانا است. 

 رابطه مبادلهی ثبات بیمحاسبه . 7

سنجي کالسيک، وجود ناهمساني بين واریانس اجزاي خطا و در  اقتصادهاي  یکي از فروض اساسي مد 

نشهان داد که  سهري زمهاني برخهي از متغيرهها در طهو         (  73 )  انگهل . اسهت متغير وابست   ،نتيج 

مختلف نوسانات متفاوتي دارند و احتما  وجود ویژاي همساني واریانس بهراي ایهن متغيرهها     هاي دوره

هاي زماني از روش واریهانس   محاسب  ميزان واریانس ناهمساني براي سري منظور ب وي . بسيار کم است

  :ب  شکل زیر استفاده کرد P با رتب  (  آرچ)شرطي خودتوضيح 

t
'
tXtY                                                                                                    (1)  

______________________________________________________ 
 .محاسب  شده است 1 بخش در ک  مباده  رابط  يثبانيب.   

2. Engle  

3. ARCH 

 .7  ص (. 37  .) يکازرون.   
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2
1t

p

1i
itH




                                                                                             (1 )  

 :ک  در آن

tY : (رابط  مباده ي ثبات بي) شود بررسي ميمتغيري ک  نوسانات آن، 

Xt  :بردار متغيرهاي توضيحي، 

Ht : واریانس شرطيY   در ساt، 

P :رتب  اهگوي آرچ. 

ميهانگين و   رابطه  ب   1رابط  : وجود دارد  رابطدر این روش دو  ،شود طور ک  مشاهده مي همان

 :واریانس زیر را استرش داد رابط ( 731 )  بلرسلو. واریانس مشهور است رابط ب   1 رابط 

2
1t1tHtH


                                                                                    (3)  

شهود، در روش   طهور که  مشهاهده مهي     همان. یافت  یا اارچ مشهور است  این مد  ب  آرچ تیميم

 :مقدار واریانس شرطي ب  س  عامل بستگي دارد  ،اارچ

-  :جزء ثابت،  

که  بها مجهذور خطهاي میادهه        پيشينهاي  اطالعات مربوط ب  ميزان نوسان در دوره -

2، پيشينميانگين در دوره 
1-tε  (جزء آرچ مد )نشان داده شده است، 

 (.جزء اارچ مد ) Ht-1بيني واریانس شرطي در دوره اذشت   مقدار پيش -

ههاي مهد  اهارچ ممکهن اسهت از       رتبه  . یک استرتب  آرچ و اارچ هر دو برابر  باال،در اهگوي 

 :ب  صورت زیر خواهد بود  (p,q)درجات باالتر نيز باشد، براي مثا  یک اهگوي اارچ با رتب  




  
q

1j

p
1i

2
itijtHjtH  (7                     )                                         

ورد آبهر  واقهع، در . فراواني بر اعتبار نتایج حاصل از اهگوي اارچ دارد تأثير qو  pانتخاب مناسب 

 :شود واریانس شرطي یک متغير شامل س  مرحل  زیر مي

______________________________________________________ 
1. Bollerslev  

2. GARCH 
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  ،براي میاده  ميانگين ARMAبرآورد اهگوي   . 

 ،ARMAبر روي پسمادهاي  ARCH-LMهاي تشخيص و آزمون  انجام آزمون . 

 .اارچ و محاسب  واریانس شرطي، برآورد  وجود واریانس شرطي تأیيددر صورت  . 

در این مطاهی  از اهگوي اارچ ب  شکل زیر براي محاسب  واریانس شهرطي رابطه  مبادهه  ایهران     

 :استفاده شده است

 

mtq.....1t1tktTTp......1tTT10tTT   ( 1)                        

2
it

q
1j

p

1i
ijtHjtH   



   (         )                                                              

ب  صورت جدو   1 رابط براي  ARMAاهگوي . استجزء شرطي رابط  مباده   Hب  طوري ک  

 :زیر است

  51رابطه برای  ARMAالگوی  .2جدول 

 سطح خطا t-Statistic ضرایب عالمت اختصاری نام متغير

 C  9/1-  9/ - 1 /1 أمبدعرض از 

 DUM  3/1  3/  1 /1 متغير مجازي

 LTOT(-1) 9 /1 11/  11/1 پيشينیک دوره  رابط  مباده 

DW  3/  R2   /1 

ARCH TEST F=  سطح خطا=1/ 1  /  

Serial Correlation Lm 

Test 
F= 9 /  

 

 سطح خطا=1/  

 .پژوهش هاي یافت : مأخذ

بهر اسها،    ،همچنهين  ،شود، ضرایب ب  دست آمده قابل قبهو  بهوده   طور ک  مشاهده مي همان

ARCH-LMآزمون 
 .، وجود واریانس شرطي پذیرفت  شده است 

نتایج این اهگو به  صهورت   ، IGARCH(1,1)و با استفاده از مد    ARCHاثرات تأیيدبا توج  ب  

 :آمده است دست ب جدو  زیر 

______________________________________________________ 
 .است شده داده شینما ، در جدو   ARCH-LMآزمون  جینتا.   
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 IGARCH(1,1)نتایج الگوی  .9جدول 

 سطح خطا Std. Error z-Statistic ضرایب متغيرها

C 11/1 1 /1 11/  1/1 

LTOT(-1) 11/1 17/1  1/1 1/1 

DUM   /1- 1 /1 11/3- 1/1 

 Variance Equation   

RESID(-1)^2  9/1  7/1   /  1/1 

GARCH(-1) 9 /1  7/1 3 /  1/1 

R-squared  1/1 DW  3/  

 .پژوهش هاي یافت : مأخذ

 ، محاسهب  شهده، در نمهودار    روابه  بهاال  واریانس شرطي رابط  مباده  ایران ک  بها اسهتفاده از   

 .نمایش داده شده است

  (درصد)       (    5939تا  5913) واریانس شرطی رابطه مبادله در ایران .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

هها دچهار تغييهرات مختلفهي      این سا  در رابط  مباده شود، واریانس  طور ک  مشاهده مي همان

ههاي اقتصهادي و در پهي آن     هاي جنگ تحميلي و انهواع تحهریم   شروع این نوسانات در سا . بوده است

و شهروع دوران   11  همراه بها آيهاز دهه    . تغييرات مداوم قيمت صادرات همراه بوده، شدت ارفت  است

روند رابطه  مبادهه  از ثبهات نسهبي      سازنداي و کاهش مشکالت اقتصادي و سياسي پيش روي کشور،
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مبادهه  و مقایسه  آن بها      ب  روند رابط  کوتاهنگاهي . برخوردار و از ميزان نوسانات آن کاست  شده است

ي هها  شهوک وقهوع   تهأثير کشهور تحهت     مباده   ي رابط ثبات بيدهد ک   روند قيمت جهاني نفت نشان مي

 .قيمتي در بازار نفت نيز بوده است

 الگوی تورم برآورد. 6

 کهامالً بهر نهرخ تهورم از روش حهداقل مربیهات       رابطه  مبادهه   نوسهانات   اثر در این مطاهی  براي برآورد

اثهر ایهن    بهرآورد ارفت  در این زمينه  بهراي     در بيشتر مطاهیات صورت. استفاده شده است  ،شده  تیدیل

برداري با وقفه  اسهترده اسهتفاده شهده     در مطاهیات داخلي از اهگوي خودتوضيح ویژه  اون  متغيرها، ب 

اي بها عنهوان    ، در مقاه (71  ) محمدي. هایي را ب  دنبا  دارد است، اما استفاده از این اهگو محدودیت

، بها بيهان عهدم توجه      "ARDLکاربرد نادرست مد  : هاي سري زماني خطاي متداو  در کاربرد مد "

یي متغيرها و اشکاالت حاصل از برونزاهم زماني و  هاي این روش مانند ب  برخي محدودیت پژوهشگران

از ایهن رو، در ایهن   . هاي جایگزین اقتصادسهنجي را مطهرح کهرده اسهت     آن در برآورد، استفاده از روش

 .استفاده شده است ،تیدیل شده کامالًمطاهی  از روش حداقل مربیات 

متغيرها روش حهداقل مربیهات   ، براي بررسي هم انباشتگي و رواب  بلندمدت (771 ) فيليپس

چه  فهوق سهازاار     در روش حداقل مربیات میموهي انگل ارنجر ااهر . کاال تیدیل شده را میرفي کردند

براي  حداقل مربیاتروش  ،همچنين. است، اما ب  طور مجانبي بدون تورش و داراي توزیع نرما  نيست

مشهاهدات زیهاد اسهت، نتهایج سهازاار و       اي ک  داراي حجم نمون  و تیداد برآورد رارسيون هم انباشت 

هاي کوچک برآوردارهاي روش حداقل مربیات میموهي داراي توزیع  کارایي ب  همراه دارد، اما در نمون 

بيان کهرد که  روش حهداقل مربیهات      توان ميب  طور کلي . با تورش است همراهييرنرما  بوده و نتایج 

تصهحيح  : کند ک  عبارتند از ربیات میموهي اعما  مياصالح شده دو تصحيح روي روش حداقل م کامالً

شده  تیدیل کامالًحداقل مربیات فيليپس نشان داد ک  برآوردهاي  ،همچنين. تورش و تصحيح درونزایي

______________________________________________________ 
1. Fully Modified Ordinary Least Square 

2. Philips 
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. متغيرها درونزا هستند، ب  طهور مجهانبي کاراسهت    تمام، در شرایطي ک  (733 ) مانند روش یوهانسن

انباشهتگي ماننهد    اي ههم  هاي تهک میادهه    کند، روش این نکت  نيز مفيد است ک  هانسن بيان مي ،اهبت 

ههاي مکمهل یکهدیگر     و روش سيستم مانند یوهانسن ب  عنهوان روش  شده تیدیل کامالًحداقل مربیات 

حهداقل  توان افت به  وسهيل  روش    مي ،در مجموع. هاي جانشين شوند، ن  ب  عنوان روش محسوب مي

توان یهک بهرآورد بهينه  از بهردار      ک  توس  فيليپس و هانسن مطرح شد، مي شده تیدیل کامالًیات مرب

  .انباشتگي را داشت     هم

در واقع، فيليپس و هانسهن برآورداهري را پيشهنهاد کردنهد که  بها اسهتفاده از تصهحيح شهب           

باشهتگي و تغييهرات   ان پارامتریک، مشکالت ب  وجهود آمهده از همبسهتگي بلندمهدت بهين میادهه  ههم       

شده نهام   تیدیل کامالً حداقل مربیاتبرآوردار پيشنهادي آنها ک  . کند متغيرهاي تصادفي را برطرف مي

 کهامالً برآوردار حداقل مربیات . کاراست کامالًهاي  دارد، ب  طور مجانبي نااریب و داراي ترکيب مجانب

هها   باقيمانهده  سهوی  هاي کواریانس بلندمدت متقهارن و یهک    شده، از برآوردارهاي اوهي  ماتریس  تیدیل

را  بهاال جمیهي   و میاده  ههم  (y,x)بیدي فرآیند برداري سري زماني  n+1فضاي  ،حا . کنند استفاده مي

 .شود ارفت  ميدر نظر  رابط  باالمانده ب  دست آمده از  را باقي u1tو  ارفت در نظر 

     
     

                                                                                            (  )  

       ک  
      

متغيرهاي توضيحي تصهادفي اسهت     nرارسورهاي روند میين، قطیي و    

 :دشو ميک  توس  یک دستگاه میاده  ب  شکل زیر بيان 

      
    

     
    

                                                                                    (  )  

         

از طریههق          نيههز ممکههن اسههت بهه  صههورت ييرمسههتقيم ماننههد       u2t ،همچنههين

 .ب  وجود آید( ايري  بدون تفاضل)هاي در سطح  رارسيون

       
 

         
 

                                                                                    (  )  

 

______________________________________________________ 
1. Johansen 

 .   ص(.  7  .) يمحمد.  



 

 5931زمستان ، 67، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

55 

 :آید دست ب هاي تفاضلي  یا ب  صورت مستقيم از طریق رارسيون

        
           

                                                                                 ( 9)  

 ههها از طریههق باقيمانههده  شههده  را مههاتریس کواریههانس بلندمههدت محاسههب     و  ااههر 

           
       

 :ردکهاي تیدیل شده زیر را تیریف  توان واریانس مي ،، سپسشود ناميده    

     
               

                                                                                         ( 1)  

 .خواهد بود باالنيز ب  صورت  برآوردکنندهجمل  تصحيح اریب 

     
                

                                                                                        ( 1)  

آیهد که     شده نيز ب  صورتي ب  دست مي تیدیل کامالًبرآوردار روش حداقل مربیات  سرانجام،و 

         در آن، 
       

 .است    

    
  

   
        

  
            

  
       

 
   
  

 
    ( 3)                                                

روش حداقل بر تورم از  رابط  مباده ثباتي  بي تأثيربراي برآورد  ،طور ک  بيان شد همان ،بنابراین

 .ارائ  شده استدر جدو  زیر  برآورداستفاده شده است ک  نتایج این  تیدیل شده کامالًمربیات 

 بر تورم رابطه مبادلهثباتی  بی تأثيربرآورد  .4 جدول

 سطح خطا t-Statistic ضرایب متغيرها

LY 7 /1 37/ 1 11/1 

LTOTV   /1  1/  11/1 

LM 7 /1 1 /  1 /1 

LREER  3/1 71/  11/1 

LOILP   / - 97/9- 11/1 

C 19/ 1 - 19/ 1- 11/1 

DUM   /1-   / - 11/1 

R2 71/1  

 .پژوهش هاي یافت : مأخذ
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 آزمهون براي ایهن منظهور    .انباشت  باشند  نتایج این برآورد زماني قابل اتکا است ک  متغيرها هم

  .اند انباشت  ک  متغيرها هم دهد نشان ميهانسن و فيليپس انجام شد و نتایج این دو آزمون 

، توابع خودهمبستگي و ضرایب خودهمبسهتگي مجهذور پسهماند انجهام شهده      Qهمچنين آزمون 

و بهوده  د مد  فاقد ایرادات خودهمبستگي یا تصریح يل  مهد   ده مينتایج این دو آزمون نيز نشان . است

داده و اهگوي ييرخطي دیگري در پسماند وجهود   يها را در خود جا  اهگوي ييرخطي موجود در داده ،مد 

  .وجود ندارددر پسماند   ARCHاهگوي  ،همچنين ،مد  ب  طور مناسب تصریح شده ،بنابراین  ندارد

باعهث   رابطه  مبادهه   ثبهاتي   افزایش یک درصدي در هگاریتم بي د،شو ميطور ک  مالحظ   همان

بها توجه  به  نتهایج مشهخص اسهت که          ،بنهابراین . ها شده است درصدي شاخص قيمت 1/  افزایش 

در صورت وجود یهک سيسهتم   . دارد در بلندمدت مثبت و میناداري تأثيربر تورم  رابط  مباده ي ثبات بي

. افزایش تهورم باشهد   از علل رابط  مباده رود تغييرات  نرخ ارز ثابت و با تیدیل نرخ ارز واقیي، انتظار مي

توان به  ایهن صهورت تشهریح کهرد که  هنگهامي که           و تورم را مي رابط  مباده این رابط  مثبت ميان 

باعهث کهاهش    موضهوع این . یابد یابد، تغييرات نرخ ارز نيز افزایش مي افزایش مي رابط  مباده تغييرات 

. خواهد داشت افزایش تورم را در پيآن کاهش توهيد و  دنبا و ب   هاذاري و تجارت خارجي شد سرمای 

اارچ  افزایش نرخ ارز در سيستم ييرمستقيم، باعث کاهش قيمت کاالي توهيد داخل در  ،ب  بيان دیگر

ههي به  دو دهيهل تضهیيف پهو  داخلهي در اقتصهاد ایهران اثهر نهامطلوبي بهر            وشود   خارج از کشور مي

واردات  اصهلي نخست آنک  حجم   اذارد ميو تجارت خارجي ( چ  داخلي و چ  خارجي)اذاري  سرمای 

ک  با افزایش نرخ  شت دااي اختصاص  اي و سرمای  ب  کاالهاي واسط ( درصد 19بيش از  میموالً)کشور 

همچنهين، بها توجه  به      . دکنه  ایجاد مهي شده کاالهاي توهيدي، تورم   مستقيم در هزین  تمامطور  ب ارز، 

اشي از عمليات تجاري، در نوسانات شدید نرخ ارز، بازراانهان و  بر تسوی  مبادالت خارجي ن فرآیند زمان

شوند و این موضوع باعث تضیيف مبادالت خهارجي و رونهد    اذاران ریسک زیادي را متحمل مي سرمای 

 .تشکيل سرمای  در چنين مواقیي خواهد شد

______________________________________________________ 
 .است مدهآ وستيدو آزمون در پ نیا جینتا.   

 .است مدهآ وستيدو آزمون در پ نیا جینتا.   
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 مهؤثر  نيز ب  ترتيب افزایش یک درصدي در هگاریتم حجم پهو ، نهرخ   ي دیگردر مورد متغيرها

هها شهده    درصدي شهاخص قيمهت   1/ 7 و 3/1 ، 1/ 7واقیي ارز و توهيد ناخاهص داخلي باعث افزایش 

که  هنگهامي که  درآمهد افهزایش      د کهر توان این طور اسهتدال    این متغيرها نيز مي تأثيردرباره . است

واههد یافهت   تهورم افهزایش خ   ،آن دنبها  در نتيجه  به    . یابد، تقاضاي پو  نيز افزایش خواهد یافهت  مي

توانهد   ههاي توهيهد مهي    از جنب  دیگر، افزایش توهيد ب  سبب افزایش در تقاضاي نههاده   .(فرضي  فيشر)

با افزایش قيمت تمهام شهده کهاال موجهب تهورم       موضوعاین . ها شود نوع نهاده  باعث افزایش قيمت این

. دهنده اثر مثبت درآمد بر تهورم اسهت   نشان موضوع،این . ناشي از تغيير قيمت عوامل توهيد خواهد شد

با در نظر ارفتن شاخص برابري قدرت خرید، نرخ ارز و تورم نيز ب  طور مثبت با یکهدیگر   یک سوي،از 

، طبهق  سهوي دیگهر  از . تنز  ارزش واحد پو  داخلي باعث افزایش تورم خواههد شهد  . همبست  هستند

ب  طور مشاب  دیهدااه  . ، تورم نيز افزایش خواهد یافترابط  مقداري پو  هرااه عرض  پو  افزایش یابد

عرض  پو  اثهر مثبتهي بهر تهورم خواههد       ،بنابراین. کند ک  تورم یک پدیده پوهي است پوهيون ثابت مي

افهزایش یهک درصهدي در هگهاریتم ایهن       د،شهو  ميطور ک  مالحظ   درباره قيمت نفت نيز همان. داشت

رابطه   طور ک  مشهخص اسهت،    همان. ها شده است يمتدرصدي شاخص ق  /  شاخص، باعث کاهش 

در این رابط  میکو، . قيمت نفت و نرخ تورم در این مد  ب  صورت اثري میکو، استخراج شده است

کننده نفهت   یابد، کشورهاي صادر بدان علت است ک  در مواقیي ک  قيمت نفت افزایش مي بيشتر موارد

دها و ذخهایر ارزي، نوسهانات کمتهري را در نهرخ ارز تجربه       از جمل  ایران ب  دهيل افزایش حجم درآمه 

اي بر روي نهرخ تهورم اثهري     این عدم نوسان از طریق تثبيت قيمت کاالهاي مصرفي و واسط . کنند مي

هاي ارزي  در تخصيصشده کاهنده خواهد داشت و برعکس در شرای  کاهش قيمت نفت، مضایق ایجاد

تشدید افهزایش نهرخ ارز، نهرخ تهورم نيهز افهزایش        باتورمي شده و  باعث ایجاد نوسان و تغيير انتظارات

شهده و از    با افزایش قيمت نفت، واردات اقالم مختلف ب  این نوع کشورها تسهيل ،از سوي دیگر. یابد مي

باعث کنتر  نرخ تورم در ایهن کشهورها   ( مدت  در کوتاهصرفاً )طریق کنتر  قيمت کاالهاي قابل مباده  

 .خواهد شد

______________________________________________________ 
1. Fisher 
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 بندی  جمع. 8

و درآمدهاي نفتي سهم باالیي از بودج   استبا توج  ب  اینک  ایران یکي از کشورهاي صادرکننده نفت 

ي در متغيرههاي کهالن   ثبهات  بيهاي جهاني نفت خام باعث  دهد، نوسانات قيمت را در کشور تشکيل مي

بهر تهورم در    رابط  مباده ي ثبات بياثر  تالش شد ،در این پژوهش. دشو مي رابط  مباده  ویژه ب اقتصادي 

 از روش اارچ ناایستا استفاده راستا، ابتدا با ینا در. بررسي شود 11  - 7دوره
 ثباتي نهرخ   بيميزان  

حهداقل مربیهات   تورم با اسهتفاده از روش   نرخ بر نوسانات این اثر ،سپس و محاسب  کشور مباده   رابط 

 تیدیل شده کامالً
بهر تهورم    بلندمهدت  در مبادهه   رابط  ثباتي بي ک  دهد مي نشان ها یافت . شد تحليل 

 .مثبت و میناداري دارد تأثير

 ههاي  يثبهات  بي میرض در همواره نفتي، مواد محصوهي تک  صادرکننده عنوان ب  ایران ،بنابراین

 شده متحمل منبع این از را فراواني اقتصادي هاي آسيب و بوده نفت قيمت يبرونزا يها شوک از ناشي

 صهادرات   توسی  و صادراتي تنوع افزایش مباده ، رابط  ثباتي بي کاهش راه بهترین راستا، این در. است

 نيهز و  کشهور  کهل  صهادرات  سبد در نفت سهم کاهش ،نتيج  در و نسبي هاي مزیت اسا، بر ييرنفتي

 .است هاي مناسب پوهي و ماهي اعما  سياست

  

______________________________________________________ 
1. IGARCH 
2. Fully Modiefied OLS 



 

 5931زمستان ، 67، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

05 

 منابع

 بر مباده  رابط  تغييرات سهم بررسي .(31  ). پروان  سالطين،و  آزادمهر کهرام، مهدي  تقوي، -

 . 31زمستان ي، اقتصاد پژوهشنام  .ایران اقتصاد در ارز نرخ ثباتي بي

 اقتصادي رشد بر مباده  رابط  ثباتي بي اثر بررسي .(37  ). سکين  سجودي،و  عليرضا کازروني، -

 .71 شماره .37 بهار اقتصادي تحقيقات .ایران

تیيين ارتباط متقابل علت و میلوهي و پویا بين رابط  مباده  و کسري  .(17  ). منصور عسگري، -

 .1 شماره ، پژوهشنام  بازرااني .حساب جاري با روش همگرایي در ایران

ارز حقيقهي و   بررسي ارتباط بين ناميزاني نهرخ  .( 7  ). حسين علي زاده، نبيو  تيمور محمدي، -

فصلنام  پژوهشنام  اقتصادي، سها    .اي و مصرفي در ایران اي، سرمای  واردات کاالهاي واسط 

 . 9سيزدهم، شماره 

کاربرد نادرست مهد   : هاي سري زماني کاربرد مد  خطاي متداو  در .(71  ). تيمور محمدي، -

ARDL ( مد  خودرارسيوني و توزیع با وقف). سها  شهانزدهم    ،هاي اقتصهادي ایهران   پژوهش

 .1 شماره  ،71تابستان 

 

- Ball, L. (1998). Policy Rules for Open Economies, NBER Working Paper 

Series (6760). 

- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity. Journal of Econometrics 31, P. 307. 

- Broda, C. (2004). Terms of Trade and Exchange Rate Regimes in Developing 

Countries. Journal of International Economics, 63(1). 

- Broda, C., and Tille, C. (2003). Coping with Terms-of-Trade Shocks in 

Developing Countries. Current Issues in Economics and Finance, 9(11), pp 1–7.  

- Durevall, D., and Ndung’u, N. S. (1999). A Dynamic Model of Inflation for 

Kenya: 1974–1996 (IMF Working Paper No. 99/97. 

Washington,International Monetary Fund.)  

- Edwards, S. (2006). The Relationship between Exchange Rates and Infation 

Targeting Revisited. NBER Working Paper Series (12163). 

http://www.ensani.ir/fa/2178/profile.aspx
http://www.ensani.ir/storage/Files/20100911122226-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%20%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%20%d8%b9%d9%84%d8%aa%20%d9%88%20%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%d9%8a%20%d9%88%20%d9%be%d9%88%d9%8a%d8%a7%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%20%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87%20%d9%88%20%da%a9%d8%b3%d8%b1%d9%8a%20%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%20%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%20%d8%a8%d8%a7%20%d8%b1%d9%88%d8%b4%20%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a%20%d8%af%d8%b1%20%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20100911122226-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%20%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%20%d8%b9%d9%84%d8%aa%20%d9%88%20%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%d9%8a%20%d9%88%20%d9%be%d9%88%d9%8a%d8%a7%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%20%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87%20%d9%88%20%da%a9%d8%b3%d8%b1%d9%8a%20%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%20%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%20%d8%a8%d8%a7%20%d8%b1%d9%88%d8%b4%20%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a%20%d8%af%d8%b1%20%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20100911122226-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%20%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%20%d8%b9%d9%84%d8%aa%20%d9%88%20%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%d9%8a%20%d9%88%20%d9%be%d9%88%d9%8a%d8%a7%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%20%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87%20%d9%88%20%da%a9%d8%b3%d8%b1%d9%8a%20%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%20%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%20%d8%a8%d8%a7%20%d8%b1%d9%88%d8%b4%20%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a%20%d8%af%d8%b1%20%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20100911122226-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%20%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%20%d8%b9%d9%84%d8%aa%20%d9%88%20%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%d9%8a%20%d9%88%20%d9%be%d9%88%d9%8a%d8%a7%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%20%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87%20%d9%88%20%da%a9%d8%b3%d8%b1%d9%8a%20%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%20%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%20%d8%a8%d8%a7%20%d8%b1%d9%88%d8%b4%20%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a%20%d8%af%d8%b1%20%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86.pdf
http://www.ensani.ir/fa/505/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/35155/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/35155/magazine.aspx


 
 بر تورم در ایران رابطه مبادلهاثر بی ثباتی 

 

69 

- Edwards, S. and Yeyati, L. (2005). Flexible Exchange Rates as Shock 

Absorbers, European. 

- Engle R. F., (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with 

Estimates of the Variance of U. K. in Ation. Econometrica, 50. p, 98. 

- Friedman, M. (1953). Essays in Positive Economics, University of Chicago 

Press.  

- Friedman, M.( 1953). The Case For Flexible Exchange Rates, Essays in 

Positive Economics. Chicago, University of Chicago Press.  

- Gruen, D., and Shuetrim, G. (1994). Internationalization and the Macro-

Economy. In P. Lowe and J. Dwyer (Eds.), International Integration of the 

Australian economy: Proceedings of a Conference (pp. 309–363). Sydney: 

Reserve Bank of Australia.  

- Hove, S., Mama, A. T., and Tchana, F. T. (2012). Terms of Trade Shocks and 

Inflation Targeting in Emerging Market Economies (Working Paper No. 

273). Cape Town: Economic Research Southern Africa.  

- Johansen, S (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of 

Economic Dynamic and Control, 12. 

- Johansen, S. and Juselius, K .(1990). Maximum Likelihood Estimation and 

Inference on Cointgeration – With Applications to the Demand for Money, 

Oxford Bulletin of Economics and Statistical, 52. 

- Kiran Ijaz, Muhammad Zakaria, and Bashir A. Fida. (2014). Terms-of-Trade 

Volatility and Inflation in Pakistan. The Lahore Journal of Economics 19 : 

1 (Summer): pp. 111–132.  

- Kumhof, M. (2001). A Critical View of Inflation Targeting: Crises. Limited 

Sustainability. 

- Meade, J. (1955). The Theory of International Economic Policy. Vol. 2, 

Oxford University. 

- Svensson, L. (2000). Open-economy Inflation Targeting. Journal of 

International Economics. 

 

 



 

 5931زمستان ، 67، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

05 

 پيوست

 (آزمون هم انباشتگی متغيرها)هانسن آزمون .1جدول 

 Stochastic Deterministic Excluded  

Lc statistic Trends (m) Trends (k) Trends (p2) Prob.* 

 0/5256  5  0  0 0/2 

 

 (آزمون هم انباشتگی متغيرها)هانسن آزمون .7جدول 

 Value Prob.* 

Phillips-Ouliaris tau-statistic -5/467627  0/0327 

Phillips-Ouliaris z-statistic -33/38812  0/0175 

 

 خود همبستگی آزمون .6جدول 

 AC   PAC  Q-Stat  Prob* 

1 0/225 0/225 1/8325 0/176 

2 -0/011 -0/065 1/8367 0/399 

3 -0/290 -0/289 5/0790 0/166 

4 -0/26 -0/157 7/8889 0/096 

5 -0/100 -0/023 8/3019 0/140 

6 -0/07 -0/154 8/5578 0/200 

7 0/030 -0/056 8/5987 0/283 

8 0/037 -0/040 8/6615 0/372 

 

 واریانس ناهمسانی آزمون .8جدول 

 AC   PAC  Q-Stat  Prob* 

1 0.148 0.148 0.7861 0.375 

2 -0.138 -0.163 1.4951 0.474 

3 0.101 0.156 1.8868 0.596 

4 -0.151 -0.237 2.7966 0.592 

5 0.024 0.166 2.8198 0.728 

6 0.021 -0.133 2.8380 0.829 

7 -0.109 0.015 3.3654 0.849 

8 0.237 0.214 5.9556 0.652 
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  هاي منتخب خصوصي ايران بانکداري الکترونيک بر سودآوري بانک تأثيربررسي 

 

 آبادحامد صادقي علي
، نرجس حيدرزاده اقدم 

 

 

 چکيده

هااي   عرصه در اهداف گوناگون با را خود نيز حضور مالي اتمؤسس و هابانک. آوري اطالعات اثرات شگرفي بر صنعت بانکداري داشته است امروزه فن

خادمات  ه ئا اراباانکي در   بناابراين،  .هاي نوين در نظام بانکداري يک ضرورت انکارناپايير اسات  آوري استفاده از فن. اندکرده تکنولوژي نوين تثبيت

. بارداري را داشاته باشاد    که از ابزارهاي نوين پرداخت، بيشترين بهره عملکرد بهتري داردآن کسب سود،  دنبالوقت به مشتريان و به مطلوب و تمام

هااي  بانکداري الکترونيک بر سودآوري بانک تأثيربررسي » پژوهش،با توجه به اهميت موضوع سودآوري در عمليات بانکداري، هدف از اين  روي، بدين

هااي منتخاب    هاي کشور ايران و نمونه آماري نياز باناک   بانک اين پژوهش،جامعه آماري . است، «9319 تا 9335هاي  سال درمنتخب خصوصي ايران، 

 "لاوين لاين و چاو   " ط روند متغيرها از آزماون جلوگيري از رگرسيون کاذب ناشي از ارتبا براي( پايايي)بررسي مانايي  منظور به. استخصوصي ايران 

باا توجاه   . ه استدشگيري استفاده  کردن از جمله لگاريتم( مانا)هاي پايا که در برخي موارد براي رفع مشکل مانا نبودن متغيرها از روش شدهاستفاده 

کاار باردن    همنظور از با  اين پژوهش،، در استابزارهاي پرداخت الکترونيک  تمامهاي متعدد و متنوع از بانکداري الکترونيک که دربرگيرنده  به تعريف

هاي خاودپرداز، پاياناه فاروش و پاياناه     گيار آن، شامل دستگاهتأثيرواژه بانکداري الکترونيکي، تمرکز بيشتر بر سه ابزار پرداخت الکترونيکي مهم و 

متغيرهااي  . شاده اسات  استفاده تابلويي هاي  ها، از مدل داده ونيکي بر سودآوري بانکابزارهاي مختلف بانکداري الکتر تأثيربراي بررسي . شعب است

هااي تمرکاز باازار     شامل بانکداري الکترونيک، شااخ   نيزمتغيرهاي مستقل  .استها و بازده حقوق صاحبان سهام  بازده دارايي ،وابسته، سودآوري

هاا  بانکداري الکترونيک بر سودآوري، بازده داراياي هاي سازوکاردهد که اثر  نشان مي اين پژوهشهاي  يافته. استبانک، سهم بازار بانک و اندازه بانک 

    .استدار امعنو مثبت هاي منتخب، و بازده حقوق صاحبان سهام بانک

 

 .تابلوييهاي ها، بازده حقوق صاحبان سهام، داده بانکداري الکترونيک، سودآوري، بازده دارايي :کليااديواژگان 

 .JEL  , C44 G210 :بندي طبقه

______________________________________________________ 
ا.ا.بانک مرکزي ج ،الملل هاي مخصوص و چندجانبه  اداره بين الملل، رئيس دايره حساب کارشناس ارشد مديريت بازرگاني بين    

h.sadeghi@cbi.ir  
 کارشناس ارشد مديريت بازرگاني داخلي، کارشناس امور مالي و بانکي.                     
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 مقدمه. 5

 هگاي هگاي ايرگفر  و    ر  سگا   و ا تباطگات  اطالعگات  آو يفگ   شگرف  ر  وگو     تحوالت به توجه با

 پگويي و مگايي   به با ا هاي گستفرگي آن تا ودّي بور  که و به طو  کامل متحو  شد  سنّتي بانکدا ي

   .شد  است ها بانکتسهرالتي بفاي مشتفيان  گذاشته و مسبب ففاهم شدن تأثرفنرز 

 سگاند  و   وگداکرف  بگه  هموا   ر  تال  هستند تا سور  ا اقتصارير هاي بنرا  عنوان به ها بانک

  ا ر  جهگت  هگا  بانگک  توانگد  مگي  که است ا  ابزا هايي يکي اطالعات  آو يف  .ها  ا کاهش رهند هزينه

 يفيگد ا   و پگو   انتقگا   وسگا،ر  ر يافت صگو ت  مانند بانکير هايفعايرت .هزينهر کمک نمايند کاهش

 بگه  يگورپفرا ر  هگاي  رسگترا   ا  اسگتاار   مرا ر عنوان به. شوندسبب کاهش هزينه مي اينتفنتر طفيق

و ي و سگورآو ي   بهگف   افگزايش  و کا منگد  هگف  ا اي به فعايرت وجم کاهش معامالتر افزايش رقت ر 

  .رنبا  را ربانک  ا به و مشتفيان بفاي  مان ر  جويي صففه ا  همه تف يواهد شد و مهمنجف م

 کشو ر ر  پفرايت ابزا هاي و ايکتفونرکي پو  يدمات هاي پرشففت وجور با يصوص اي  ر 

 و بانکي بر  و بانکي ر ون تعامالت کفرن ايکتفونرکي بفاي اطالعاتي يکپا چه هايسامانه ا  استاار  ر 

 اطالعات آو ي ف  رريرل همر  به. سرستم بانکي ر  آغا   ا  قفا  را ر بانکر به مشتفيان بفيط اتصا 

 وگذ   نرگز  و بگانکي  يدمات شدن تف ا  ان و هاهزينه کاهش باعثاست که بايستهر نتوانسته   آنچنان

  .شور اسکناس و ها بانک فرزيکي شعب توسعه نظرف سنّتي هاي ويه

 سگمت  بگه  سگفعت بگه  ايرگف  هگاي  رهگه  ر  يگدماتر  کننگدگان  تگأمر  اکرف  بانکي همانند نظام

و  جديد مشتفيان جذ، هار هزينه کنتف  بفاي  اهي عنوان به نوي ر هاي آو ي ف  بف  وي گذا ي سفمايه

 ر  ضفو ت  اهبفري يک عنوان به  ا ها آو ي ف  اي  ا  استاار  و آو ر   وي مشتفيان تحقق انتظا ات

  .است رار  قفا  يور کا  رستو 

______________________________________________________ 
 .03 ص  (. 3  . )همکا انکفيم  ار  و  رايي.  

 . 1 ص  (.31  . ) ورم  ار  و همکا ان.  

 .0 ص (. 3  . )هاشمي.  
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 يدمات هايو سرستم پو  شکل ر  ايعمد  تغررفات ايجار باعث اناو ماترکر صنعت توسعه

عناوي   با جديدي هايايکتفونرکي پديد  بانکدا ي توسعه و ظهو  طفيق ا  و د ش بانکدا ي عفصه ر 

 3رهگاي يگورپفرا    رسگترا   1راينتفنتگي  بانکگدا ي   ررو   ا  ا  بانکدا ي  ربانک تلا   ريانري بانکدا ي

 .است آو ر  وجور به  مجا ي و شعب آنالي  بانکدا ي  رپايانه شعب  رهاي ففو پايانه

 ويژ  به  ) کشو  يها بانک بر  موجور  قابتي فضاي راي  پژوهش انجام راليلتفي   يکي ا  مهم

 وگازز  بسگرا   سورآو ي آنها مرزان و آنهاست ايترا  عظرمي ر  سفمايه که بور  (يصوصي يها بانک

تگفي بگه    و اقتصار مقاومتي  نگ و بگوي جگدي   11هاي اصل  است که با ر  نظف گففت  سراست اهمرت

 بايد  قابتير با ا  ر  ماندن باقي که امفو   بفاي اندر کف ر ك ها بانک همه ايفان نرز ر  .گرفر يور مي

اصگل  ) ا  يگور  مشتفيان  ضايت بتوانند رهند تا ا ازه مشتفيان به بانکي ايکتفونرکي يدمات نوعي به

  3.آو ند ففاهم ر(ايکتفونرک تجا ت سرستم وازز اهمرت ر 

هار جامعه آمگا ي و وجگم نمونگه و نرگز      ر اهدا ر ففضرهپژوهشپفرايت  به اربرات  با رر  ارامه

هگا و   شناسي بگا ر  نظگف گگففت  متغرگف     ر به بف سي و  و (مطايعات رايلي و يا جي) پژوهشپرشرنه 

و آ مگون ففضگراتر    پژوهشهاي مبتني بف ففضرات  با ا ازه مد  رسپس. شور پفرايته مي پژوهشمد  

 . ا ازه يواهدشد هاپرشنهارگرفي و  نرز نترجه پايانو ر  پفرايته ها  به تبرر  و توضرح يافته

ا  )ايکتفونرکگي   بانکگدا ي  اصگلي  هگاي شايص ا  استاار  با که است آن پژوهش  اي ا  هد 

 بف سگي  به ((PINPAD)و پايانه شعب ( ATM)هاي يورپفرا   ر رسترا (POS)هاي ففو   پايانهقبرل 

 .شور يصوصي ايفان پفرايته ي منتخبها بانک سورآو ي بف آنها تأثرف

 :به شفح  يف است پژوهشففضره اصلي اي  

______________________________________________________ 
1. Home Banking 

2. Phone Bank 

3. Cell (Mobile) Banking 

4. Internet Banking 

5. ATM (Automated Teller Machine)  
6. POS (Point of Sale) 

7. PINPAD (Personal Identification Number Pad)  
8. Virtual and Online Branch Banking 

 .3 -  صص (.    . )شرخاني. 3
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 .معنارا ي را ر تأثرفي منتخب يصوصي ايفان ها بانکاستقفا  بانکدا ي ايکتفونرکي بف سورآو ي 

 :ي ففعي به شفح  يف استها ففضره

ي منتخگب  هگا  بانگک   (ROA)هگاي  استقفا  بانکدا ي ايکتفونرکي بگف نگفب بگا ر  را ايگي     . 

 .را ر مربت معنارا ي تأثرفيصوصي ايفان 

ي هگا  بانگک   (ROE) ايکتفونرکي بف نفب بگا ر  وقگوص صگاوبان سگهام    استقفا  بانکدا ي  . 

 . را ر مربت معنارا ي تأثرفمنتخب يصوصي ايفان 

 پژوهشمبانی نظری و پيشينه . 2

 مبانی نظری . 2-5

 اهمرگت  بگه  توجگه  بگا  و جهاني با ا  و ناوذ ر  ايکتفونرک هاي تجا ت عمرق و گستفر  تأثرف به توجه با

هگا و ابزا هگاي    يفسگايت  که است  ضفو ي اقتصارير هايفعايرت و تجا ت ر  اعتبا ي و پويي مبارالت

  اسگتار يگ   ا ر . ايکتفونرکر راشته باشگند  تجا ت توسعه با همرام و متناسب  شد پو ر تبار  و انتقا 

 و کگفر   ر گرگف   ا يگور  يگدماتر  بخشگي  تنگو   و گسگتف   تويرد برشتفر و مشتفيان جذ، ر  ها بانک

 .نمايند هماهنگ هاي اطالعات و ا تباطاتفناو ي با  ا يور سفعت به

هگاي  گستف   قابت همفا  با تحوالت وسرع ر  عفصگه تجگا ت و بانکگدا ير بسگرا ي ا   و     

نظام بانکي . استر  کفهاي نوي  واکم آو يگرفي ف کا  بهو فضاي  قابت  ا ر   کفر تي  ا متحو  نس

نرز ا  اي  قاعد  مسترني نبور  و با پردايش مااهرم نوي  ر  بانکدا ير شرو  ا ازه يدمات به مشگتفيان  

بگه سگمت اسگتاار  ا  پگو      گفايش  وند غرفقابل انکا  . نقاط جهان رچا  تحو  شد  است رو تفي ر  

  .ستويژ  ر  رو رهه گذشته مشاهد  شد  ا   ايکتفونرک ر  اربرات به

  قابت ر  موفقرت عاملتفي  مهم عنوان به  مان اتال  عدم و امو  سفيع انجام بانکير نظام ر 

  ياري بسرا  ا     قابتر اي  کنند  اصلي تعرر   ک  عنوان به مشتفيان و شورمي محسو، ها بانک

______________________________________________________ 
1. Return on Asset  
2. Return on Equity  
3. Oladejo Morufu. (2016). 
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ر  پگذيف  تکنويگوژي   . هسگتند  قازل ها بانک فني تخصص بعدي ر جه ر  و سفعت و تکنويوژي بفاي

ايعگار  آن   ففر راشگته اسگتر کا آمگدي سرسگتم و کگا کفر فگوص       پرشتفهايي که  جديدر اعتمارر  يسک

 ..اهمرت را ر

ر  آمفيکا به يدمت گففته شد و به مفو   333 با  ر  سا  ر  نخستبانکدا ي ايکتفونرک بفاي 

چند رهه گذشگته ر    ر صنعت بانکدا ير  .يافتيافته و ر  وا  توسعه  واج  هاي توسعهر  مران کشو 

. اسگت ر  کگف ي ايتصاصي بانکي و بر  بانکي اقگدام  ها شبکهکفرن عملرات رايلي و ايجار   مو ر مکانرز 

اي  بستف ر  تعامل با اينتفنتر بانکدا ي جديدي  ا به وجور آو ر  که بگه بانکگدا ي اينتفنتگي موسگوم     

هگايي اسگت کگه    بانکدا ي ايکتفونرک شامل سرسگتم . حو  کفر  استو بانکدا ي ايکتفونرکي  ا مت بور 

 سانير ا تبگاط و تگفاکنش ا  يگدمات و     سا ر تا ر  سه سطح اطال ات مايي  ا قار  ميمؤسسمشتفيان 

   .هاي بانکي استاار  کنندسفويس

 و فعگا   اسگتر ويژگگي   توجگه  قابگل  سنّتي بانکدا ي با ايکتفونرکي بانکدا ي مقايسه ر  آنچه

 هگاي مختلف هزينه هايشرو  به نمايدمي سعي سنّتي بانکدا ي .است ايکتفونرکي نرف بانکدا يآيند 

 توسعه به رنبا  بانکي يدمات جامع ا ايه با ايکتفونرکي بانکدا ي که صو تي رهدر ر  کاهش  ا بانکي

ر يافگت کگا مزر ر  ا اي    طفيق ا » ر آمد افزايش بفاي و بور  مشتفي  ضايت جلب هد  با تحو  و

 هايهزينه کاهش هفچند که ايکتفونرکي بانکدا ي بنابفاي ر ر  .کند مي گذا يسراست« يدمات هزا ا

 يگدمات  ا ازگه طفيگق   ا  بانگک  ر آمگد  هد ر  شد تفي  اصلي گرفرر اما مي قفا  توجه مو ر نرز بانکي

 سگنتي  و بانکدا ي ايکتفونرکي بانکدا ي هاي ويژگي بر  تطبرقي مقايسه  يفر جدو  ر  .است متنو 

 .استد  شا ازه 

 

 

 

______________________________________________________ 
 .3 ص  (.    ) .فکو  ثقره.  
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 تیبانکداری الکترونيک و سن هایويژگی مقايسه .5جدول 

 بانکداری سنتی بانکداری الکترونيک

 يحاظ مکاني  بهبا ا  نامحدور  -

 هاي تجا ي  قابت نام -

 ا ازه يدمات گستفر  -

ا ازه يدمات متنو  بف اساس نرا  ساا   مشتفي و  -

 نوآو ي

 ي چند منظو   مجهز به امکانات ايکتفونرکيها بانک -

 تمفکز بف هزينه و  شد ر آمد -

 ساعته 1 ا  نظف  ماني نامحدور و  -

 وجور  ابطه نزريک و تنراتنگ بر  بانکي -

به ريرل استاار  ا   ايانهر وجم کاغذ و نرفوي انساني  -

 .به شدت کاهش مي يابد

 با ا  محدور  -

 ها بانک قابت بر   -

 زه يدمات محدورا ا -

 ا ازه يدمات به يک شکل ياص -

 متکي بف شعب -

 تمفکز بف هزينه  -

 کسب ر آمد ا  طفيق واشره سور  -

 ر  قرد ساعات ارا ي -

 نبور  ابطه نزريک و مفتبط بر  بانکي -

به ريرل وجور سايتا  مبتني بف کاغذر به تعدار  -

 . ياري نرفوي انساني نرا  را ر

 (.    .)  بردي و گور  ي: أيذم

گرفي و  به  وند تد يجي شکل توجهاهمرت گستف  بانکدا ي ايکتفونرکي ر  ايفان و با  نظف به

ي شگرف  بگف   تگأثرف گذا  بانکدا ي ايکتفونرک کگه ا  بععگد کگا بفري     تأثرفهاي مهم و  سا ماندهي سامانه

اندر  ي عامل راشتهها بانککسب  ضايت مشتفيان و نرز سورآو ي برشتف  هرنترجر  هاي بانکي و  فعايرت

 .  يارشد ر فهفست شد  استهاي  سامانه  يفر  جدو  

 

 

 

 

 

 



 
  هاي منتخب خصوصي ايران بررسي تاثير بانکداري الکترونيک بر سودآوري بانک

 

15 

 های بانکداری الکترونيکسامانه .2جدول 
 شرح سامانه

 ها بانکهاي کا ت بانکي و ا تباط سامانهشبکه تبار  اطالعات بانکي بفاي پفرايت و انتقا  وجه بر  شتا،

 بفاي انتقا  وجه کا تي با استاار  ا  امکانات مفکز شتا،سامانه ووايه ايکتفونرک بانکي  سحا،

 بانکي هاي کالن بر  سامانه تسويه نايايص آني بفاي پفرا   و تسويه آني تفاکنش ساتنا

 صو ت انبو  ا  وسابي به وسا، ريرف بانکي به سامانه پاياپاي ايکتفونرک بفاي انتقا  وجه بر  پايا

 صو ت ايکتفونرکي و امکان تسويه ر  ساتنا ايکتفونرکي بفاي انتشا  او اص بهارا  بهتسويه او اص بهارا   تابا

 هاي شبکه پفرايت کا ت شبکه ايکتفونرک پفرايت کا تي بفاي مديفيت و انتقا  تفاکنش شاپفك

 هاي نزر بانک مفکزيهاي رويتي و وسا،بخشي به وسا،بانکدا ي متمفکز بانک مفکزي بفاي انتظام نسرم

 بانکي  يايي و ا  ي  ساني ايکتفونرکي مايي بف اساس استاندا ر سوزرات بفاي مبارالت بر سامانه پرام سپام

 نظام مديفيت امضاي ريجرتا  به عنوان  يفسايت کلرد عمومي بفاي بانکدا ي اينتفنتي و مجا ي نمار

 يکپا چه اطالعات هويتي مشتفيانسنجي ايکتفونرک بانکي بفاي ايجار پايرا  جامع و نظام هويت نها،

 هاي ملي پفرايتسامانه مديفيت اسنار بانک مفکزي بفاي مديفيت و تسويه اسنار مايي سامانه سما

 هاي شتابي مشتفيان نظام بانکيمفکز امدار مشتفيان بفاي پاسخرويي به مشکالت و مسازل تفاکنش مام

 بانکي کالن بر  بومي و با نويسي شد  ساتنا بفاي پفرايت ر مد (ساتناي ايفاني) ملي پفرايت سامانه آ يا

 بانکي و بانک مفکزي بفاي ا ازه يدمات بر  ها بانکبانکير محرط ا تباطي بر  مفاکز  شبکه ملي بر  مبر 

 به ساتنا با امکان ا سا  و ر يافت رستو  پفرايت ها بانکافزا  واسط بفاي اتصا   نفم قاصدك

 يافت کا ت اعتبا ي و نظا ت کا ت اعتبا ي بفاي بف سي سوابق اعتبا ي متقاضران ر مفکز کنتف   مکنا

 سامانه تصويفبفرا ي ايکتفونرکي چک بفاي استاندا رکفرنر يکپا چري و وذ  گفر  فرزيکي چک چکاوك

 اي واسط مران ها، پفرايت همفا  و سوزرچ شتا، سامانه پفرايت ايکتفونرک سرا ر سامانه سپاس

 تماسي صو ت آفالي  و تکنويوژي غرف هاي  يز بهکرف وجو  ايکتفونرک بفاي پفرايت کروا

 هاي بانکيمفکز کنتف  امنرت شبکه و پاسخرويي فو يت کاشف

 هاي عملرات کا ت ر  نظام بانکي اطالعات و رار آو ي گفرسامانه نظا ت ايکتفونرکي کا ت بفاي  سناك

 ها بانکگرفي آنالي  و نظا ت ايکتفونرکي عملرات ايکتفونرکي بانکي با امکان گزا  سامانه نظا ت  سنا،

 ها و نرز نظا ت بانک مفکزي بف آنها ايحسنه بفاي انجام نرا هاي عملراتي صندوصشبکه ففاگرف قفض شاق

 بانکيسامانه يکپا چه مانرتو ينگ بفاي ثبت اطالعات اجزاي شبکه و وضعرت عملراتي سرستم  سرما

 شبکه ايتصاصي مخابفات بانکي بفاي پوشش کامل واودها و عملرات بانکي با مشا کت شفکت مخابفات کا اشا،

ISMS   پذيفي و صحت اطالعات  سرستم مديفيت امنرت اطالعات با هد  بهبور امنرتر محفمانرير رستفس 

AML   مبلغ متعا   و ا سا  هشدا  ال مهاي برشتف ا  ود پويشويي بفاي شناسايي تفاکنش سامانه ضد 

IDC    هاي اينتفنتي بفاي مديفيت کا اتف ا تباطات اينتفنتي و امنرت تجهرزاتمفکز رار 

BI 1  هاي پااليش شد  با هد  پشترباني ا  کسب و کا  بانکيسامانه هوشمند کسب و کا  بانکير مفکز رار 

CSD 3 ايکتفونرک ثبتر يفيدر با يفيدر انتقا  و استعالم او اص بهارا را ي او اص بهارا ر سرستم يزانه 

 .11ص  (.31  . )يندان و اومدي: أيذم

______________________________________________________ 
1. ISMS (Information Security Management System)  

2. AML (Anti-Money Laundering) 

3. IDC (Internet Data Center) 

4. BI (Business Intelligence)  

5. CSD (Central Securities Depository) 
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   پژوهشپيشينه . 2-2

 ا  بفيگي  يالصگه  به رارامه ر . است انجام شد  مختلاي هاي پژوهش ايکتفونرکر بانکدا ي  مرنه ر 

 .رشو مي اشا   پژوهش اي  موضو  با مفتبط يا جي رايلي و هاي پژوهش

 مطالعات داخلی . 2-2-5

 ر  ايکتفونرگک  بانکگدا ي  يگدمات  تگأثرف  بف سگي »ر  پژوهشي با عنوان  (31  ) ففهنري و همکا ان

آمگا ي   جامعگه  علّگي و انتخگا،   -توصگراي  پگژوهش ر با  و  «يفستان استان ملت بانک منابع افزايش

 و توصگراي  آمگا    و  ا  اسگتاار   بگا ناگفر   30 يفستان بگه تعگدار    استان ملت بانک شعب کا کنان

و ر  کگف  تحلرل و تجزيه SPSSافزا   توسط نفم( ففيدم  اي  تبه آ مون و اي روجمله آ مون) استنباطي

 رسگترا   و ففو  پايانه رسترا  بانکر همفا  بانکر اينتفنت بانکر به اي  نترجه رست يافتند که تلا 

 .گذا ند تأثرف ملت بانک منابع افزايش بف يورپفرا 

بانکگدا ي ايکتفونرگک بگف     تگأثرف بف سگي  »ر  پژوهشي با عنوان  ( 3  )و همکا ان  منش صايح

با استاار  ا  نظفيه  فتا ر سايتا  و عملکگفرر و ر  نظگف گگففت  نگفب بگا ر       « ي ايفانها بانکسورآو ي 

هگاي صگار   بگه     ها به عنوان متغرف وابسته و معففي متغرفهاي مستقلي همچگون نسگبت کگا ت   را ايي

ر به تجزيگه و  هاي تابلويي رار هاي يورپفرا ر نسبت امکانات به تعدار شعب و با استاار  ا  مد   رسترا 

هگاي   کگا ت رهد ا تباط مربت و معنارا ي مران نسبت تعگدار   نشان مي هاي آنها يافته. تحلرل پفرايتند

تعدار تسگهرالت اعطگايي و سگورآو ي  ابطگه      رهمچنر . هاي يورپفرا  و سورآو ي وجور را ر رسترا 

 . مربت و معنارا ي با يکديرف را ند

هاي يورپفرا ر پايانگه   گرفي رسترا کا  به تأثرف»ر  پژوهشي با عنوان  ( 3  ) اسد ار  و کراني

کا گفانر سپهر صار اتر صگنعت   ملير تجا تر  فا )منتخب ي ها بانکففو  و پايانه شعب بف سورآو ي 

آو ي  بگه ايگ  نترجگه رسگت يافتنگد کگه فگ        «      -  رو    ر ( غرگف   و معدنر ملتر کگا آففي  و 

بگف عملکگفر و    يمربتگ  تگأثرف ر گاتگه  پگرش هگاي بانکگدا ي ايکتفونرکگي    اطالعات و ا تباطات و  يفشايه

 .ي ايفان راشته استها بانکسورآو ي 
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 بگه بف سگي   «ايکتفونرگک  بانکگدا ي  با ا يابي هاي چايش» عنوان با اي مقايه ر ( 30  ) باقفي

ر  مقايه يگور   وي. پفرايته است آو ي سور بف آن تأثرف و نحو  بانکدا ي ايکتفونرک مختلف هاي چايش

 ا  ايکتفونرگک يگدمات بانکگدا ي    هاي  يفسايت ا  نرهدا ي و سا ي پرار  ر  وايي که" :ندک مياعالم 

 ر  ايگفان  ايکتفونرگک  بانکگدا ي  يدمات شد مدعي توان مي آيدر وسا، مي به ها بانک اصلي هاي هزينه

 مجاني تواند مي يدمات که توجره کفر توان مي ها هزينه کاهش به توجه با اينکه نخست. "است مجاني

 هگاي تففرعگي   تخارگف  ا ازه ها فعايرت نخست  و هاي ر  شايد. است سا ي ففهنگ موضو  رباشد؛ روم

 به  ا آن سورآو ي که است بانکدا ي صنعت ر  قرمت جنگ مصاريق يکي ا  مقويه اي  اما باشدر مؤثف

 .رهد مي قفا  تأثرفتحت  شدت

 مطالعات خارجی. 2-2-2

بانکگدا ي ايکتفونرکگي بگف     تگأثرف »بگا موضگو      توسط سرنگ سلوجا و واوگه  پژوهشير 3 0 ر  سا  

رسگته   1ر  )بانگک     مرگان  ر  00 -1 0 هگاي   سگا   ر « ي تجگا ي هندوسگتان  ها بانکسورآو ي 

اثگف مربگت    رهند  نشان هاي اي  پژوهش يافته. شدانجام (  يز اقتصاري آن کشو  ي بز گ بفنامهها بانک

 تأثرفرهند    نتايج ريرف نشان. استي قديمي يصوصي و ملي ها بانکبانکدا ي ايکتفونرکي بف سورآو ي 

 بگر   اير شگعبه  بانکدا ي يصوص يي ر وسورآو ي بور ر  بف يورپفرا  هاي رسترا  تعدار افزايش ربتم

 .را ر وجور امعن  ابطه ناچرز و بي ها بانک سورآو ي و شعب تعدار

 عملکگفر  و ايکتفونرکگي  بانکدا ي»با موضو    توسط گانرو و همکا ان پژوهشير 3 0 ر  سا  

. شگد انجگام   0 0 -  0 هگاي   سگا   ر « (کررگايي  بانگک  :مطايعه مو ري)  وآندا ر  تجا ي يها بانک

 هگاي رسگترا   ماننگد  ايکتفونرکگي  بانکدا ي به اي  نترجه رست يافتند که سرستم پايانر   پژوهشرفان

معگامالت   و همگفا  تلاگ   بانکدا ي ايکتفونرکير هايسرستم مبارالت چک مستقرمر پفرايت يورپفرا ر

هگاي   کگاهش هزينگه   رهگاي بانگک و ر  مقابگل   و ي و را ايي افزايش سورآو ير بهف ريرل  هب ايکتفونرکير

 .را ر بانک کررايي عملکفر بف بسرا   ياري تأثرفعملراتير 

______________________________________________________ 
1. Singh Saluja and Wadhe 

2. Ngango, et al  
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آو ي اطالعات بگف سگورآو ي    ف  تأثرف»توسط نوافح ساوم با موضو   پژوهشير 3 0 ر  سا  

کگه   رهگد  هگاي پگژوهش وي نشگان مگي     يافتگه . شدانجام ر 003  -0 0 هاي  سا  ر « ي ا رنها بانک

گذاشگته و سگفمايه    تگأثرف هاي جمعرت شگنايتي بگف موانگع اسگتاار  ا  بانکگدا ي ايکتفونرکگي        ويژگي

  .را ر يارشد ي ها بانکمعنارا ي بف گستف   تأثرفي تجا ي ها بانک

 تگأثرف هاي اعتبگا ي و   کا بفر کا ت»ايغد  و همکا ان با موضو  توسط کما  پژوهشير   0 ر  سا  

- 00 هگاي   سگا   ر « ي ا رن با تمفکز بف شايص نفب با ر  وقوص صاوبان سگهام ها بانکبف سورآو ي  آنها

ي تجا ي فعا  ر  کشگو  ا رنر بگا افگزايش    ها بانککه  رهد هاي اي  پژوهش نشان مي يافته. شدانجام   00 

 تگأثرف ريرگل   هبگ  هگا  بانگک اي  . انداعتبا ير بف ا ازه يدمات بانکدا ي ايکتفونرک متمفکز شد  هاي صدو  کا ت

مربت بف افگزايش سگهم    تأثرفو نرز  ها بانکمايي هاي  ييرا اهاي اعتبا ي بف افزايش  معنارا  و قابل توجه کا ت

گگذا ي بگف    هار بخش بز گي ا  منابع مايي يور  ا به افگزايش وجگم سگفمايه    ر آمد يايص ا  طفيق اي  کا ت

ي تجا ي ا رن سعي ر  افزايش ر آمد ناشگي ا   ها بانکنرز  سفانجام. هاي اعتبا ي ايتصاص رارند  وي کا ت

ر  نظگف گففتگه شگد  کگه سگبب       ها بانکا  منابع مايي  يور يک منبعکه   آنجاو ا  رند کفهاي اعتبا ي  کا ت

ر شايص اصلي نفب با ر  وقگوص صگاوبان سگهام ر     رشو ميي فعا  ر  کشو  ا رن ها بانکسورآو ي باال ر  

 .شور نظف گففته مي

ر ر  کشگو  ا رن بگا   ايسعدي نو  موسيو  يفاويشتوسط وعسني علي  پژوهشير   0 ر  سا  

ر 000  -003 هاي  سا  ر « ي ا رنها بانک سورآو ي و ايکتفونرکي بانکدا ي  ابطه بف سي»موضو  

شگامل   نخسگت رسگته   ؛ندکفربندي  تقسرم رسته سه به  ا نمونه يها بانک  استا اي  ر  که شدانجام 

 است که ييها بانکرسته روم شامل . رهند نمي ا ازه ايکتفونرکي بانکدا ي يدمات کهاست  ييها بانک

 کگه  اسگت  ييهگا  بانگک  رسگته سگوم نرگز شگامل     و انگد  کفر  يدمات ا ازه (کمتف ا  رو سا )تا گي  به

 ROA و ROE هگاي   شگايص  ا  بدي  منظو  .رهند مي ا ازه ايکتفونرکي بانکدا ي يدمات هاست مدت

 رهنگد  نبگور   نشگان   نتايج .اندر کف استاار  ريارشد  بانک رسته سه سورآو ي مقايسه و بف سي بفاي

 رسگته  ر   ROAويگي  ابطگه معنگارا  بگا    و واشره سور   ROEبا  ايکتفونرکي بانکدا ي معنارا  ا تباط

ر ويگي   ROAو ROE بگا  ايکتفونرکي بانکدا ي معنارا  ا تباط نبورر  يصوص رسته روم . است نخست
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 سورآو ي با قوي و معنارا   ابطهر  رسته سوم نرز هرچرونه . دش تأيرد ابطه معنارا ي با واشره سور 

 .رشو نمي تأيردا  گذشت رو سا  ا  ر يواست ا ازه يدمات  پس

بانکگدا ي آناليگ  بگف     تگأثرف »بگا عنگوان     توسگط سگومفا و همکگا ان    پژوهشير   0 ر  سا  

ر صدر کشف  ابطه بانکگدا ي اينتفنتگي ا  طفيگق     پژوهشرفانکه ر  آن  شدانجام « ها بانکسورآو ي 

کگه بانکگدا ي    رهگد  هگاي آنهگا نشگان مگي     يافتگه . بورنگد ي تجا ي پاکستان ها بانکو، با سورآو ي ر  

هگا و سگورهاي کسگب     سا ر تا هزينگه   ا قار  مي ها بانک ا افزايش رار  و  ها بانکايکتفونرکي سورآو ي 

عنگوان متغرگف    هتفي با يکديرف تطابق رهند و انگدا   بانگک بگ     ا ر  رو    ماني کوتا  ها بانکشد  توسط 

بگا انگدا      هگا  بانگک کگه    طگو ي  هبگ  ؛را ر تگأثرف نرز بف  ابطه بر  بانکدا ي اينتفنتي و سورآو ي کنتفيي 

سگوار   به اي  نترجه  سردند که مشگتفيان بگي   پژوهشرفان رهمچنر . پذيفند برشتفي مي تأثرفمتوسطر 

انکگدا ي  توجهي به بانکدا ي ايکتفونرکي نداشته و مانع مهمي ر  تهره و تويرد يگدمات و محصگوالت ب  

  .شوند ايکتفونرکي محسو، مي

اثف تکنويگوژي اطالعگات بگف    »با موضو    توسط جال  کفيم و ومدان پژوهشير 0 0 ر  سا  

که ر  کنافانس ا وپگار مديتفانگه و ياو مرانگه     شدانجام « ي کشو  ا رنها بانکتوسعه ماتفيس عملکفر 

هگاي   بانکدا ي ايکتفونرکگي و شگايص  هاي  سا وکا    ابطه رر  صدر تبر پژوهشرفانآن  ر و د شا ازه 

گگذا ي ر    تکنويگوژي اطالعگات بگا سگطوح مختلگف سگفمايه       پژوهشرر  اي  . بورندمختلف سورآو ي 

هاي يورپفرا ر شعب سرا  و  افزا ير اينتفنت بانکر تلا  بانکر رسترا  افزا ير نفم هاي سخت  يفسايت

فان ر  انتها به ايگ  نترجگه رسگت يافتنگد کگه اسگتاار  ا        پژوهشر. گرفي شد  است پرامک بانک اندا  

ر نسگبت بگا ر    (EPS)ر سور هگف سگهم   (MVA)افزور   مربتي بف ا    تأثرفسرستم مديفيت اطالعاتر 

 تگأثرف را ر؛ ويي استاار  ا  سرستم مگديفيت اطالعگات   ( NMP)و واشره سور يايص ( ROA)ها را ايي

راشتهر که اي  امف ممک  است به ريرل افگزايش ر   ( ROE)ام مناي بف نسبت با ر  وقوص صاوبان سه

 .باشدگذا ي ر  بخش تکنويوژي اطالعات بور   هاي سفمايه هزينه

______________________________________________________ 
1. Haidar Sumra, et al  

2. Akram Jalal- Karim and Allam M.Hamdan  
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اينتفنتي بگف   بانکدا ي تأثرف»توسط هرسا  ر  کشو  تفکره با موضو   پژوهشير  00 سا   ر 

 بانکدا ي ر  سورآو ي که رهد ميهاي اي  پژوهش نشان  يافته. شدانجام  «ي تفکرهها بانکسورآو ي 

 و اينتفنتگي  بانکگدا ي  کگه  رشگو  مگي  اشگا    مو ر اي  به و است تد يجي  وند يک ايکتفونرکي را اي

 و شگد   ايمللي بر  و جامعه هاي بخش به ها بانک و ور موجب تو يع کانا  کفرن با اضافه ايکتفونرکي

 .را ر پي ر   ا ها بانکآو ي  سور

نتفنتگي بگف   يبانکگدا ي ا  تگأثرف »بگا موضگو      توسط ا سو  و همکا ان پژوهشير  00 ر  سا  

  پگژوهش بگا اسگتاار  ا   و  وگداقل     ير  ا. شدانجام   33 -003  هاي سا  ر « ها بانکسورآو ي 

فهگاي کنتفيگي يگاص    رو با اسگتاار  ا  متغ  يارشد هاي  سا  ر ه ربانک ر  تفک   افته ي  مرمفبعات تعم

هگاي   نگه يي و با ر  وقوص صاوبان سهامر هزينتفنتي بف با ر  را ايبانکدا ي ا تأثرفبانکي و اقتصارکالنر 

  يگ ج اينتگا . دشگ ک بانگک ر کشگو  بف سگي    رستماترنه ر ون کنتفيي بحفان سيون و هزرسرسفبا ر کم

 ماني رو سگايه  ف ريأتنتفنتي بفبا ر  وقوص صاوبان سهام با يبانکدا ي ا تأثرفرهد که  پژوهش نشان مي

 .شور شفو  مي

 پژوهشمدل مفهومی . 5شکل 

 
 .پژوهش اي  ر  شد  يگفرآو  يا جي و رايلي پژوهشهاي  ا  پرشرنه بفگففته يو مد  تفکرب ها يافته: مأيذ        

______________________________________________________ 
1. Ezsouz, et al 
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آو ي اطالعگات ر   شگد و توسگعه ايگ  صگنعتر      شبکه بانکي کشو  ما نرز با ر ك جايرگا  فگ   

افزا  و بستفهاي ا تباطي انجگام رار  کگه نمونگه     افزا ر نفم هاي هنراتي  ا ر  بخش سخت گذا ي سفمايه

مهمگي   پفسگش اما  است؛نمار بانکدا ي ايکتفونرک ر  نخستبا   آن نصب رسترا  يورپفرا ر به عنوان 

 ريرگف  و ابزا هگاي ( ATM)گگذا ي ر  رسگترا  يگورپفرا      آن است که آيگا سگفمايه   ررشو ميکه مطفح 

موجگب   هگا  بانگک ر توسط (PINPAD)هاي شعب و پايانه( POS)هاي ففوشراهي ايکتفونرکي مانند پايانه

 شد  است يا يرف؟ ها بانکسورآو ي و يا افزايش سورآو ي 

 روش شناسی . 9

 انتخا، و تبرر  و محتواي آن پژوهشر ا  موضو  پژوهش انجام بفاي مناسب  و  اساساً ها پژوهش ر 

 بگفاي  يافتگه نظگام  و اطمرنان قابل معتبفر هاي ا  و ابزا ها قواعدر ا  اي مجموعه پژوهش  و  .شورمي

 تگأثرف  رپگژوهش  ايگ   ر . اسگت  مشگکالت  وگل  ا  بگه  رسگترابي  و محصگوالت  کشف هار بف سي واقعرت

 . شور ي منتخب يصوصي ر  ايفان بف سي ميها بانکبانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي 

وجگم   آنهگا که ا  مران  بور ي عضو شبکه بانکي ايفان ها بانکجامعه آما ي اي  پژوهشر شامل 

متگوايي ا  سگا     سگا    شگامل   پگژوهش با    .اندبفگزيد  شد ي منتخب يصوصي ايفان ها بانکنمونه 

ي منتخگب و نرگز   هگا  بانگک هاي مايي  صو ت مانندهاي آما ي نرز ا  منابعي  رار . است  3   تا 3   

 .  استدشا استخفاج .ا.اطالعات موجور ر  وبرا  بانک مفکزي ج

هاي متعدر و متنو  ا  بانکگدا ي ايکتفونرگک کگه ر بفگرفنگد       توجه به تعفيف با: مستقل متغرف

بگگفرن واژ  بانکگگدا ي  کگا   بگگهمنظگو  ا    ايگگ  پگگژوهشر   راسگت پفرايگت ايکتفونرگگک   ابزا هگگاي تمگام 

 هگاي رسگترا   شگامل  آنر تأثرفگگذا  ايکتفونرکير تمفکز برشتف بف سه ابزا  پفرايت ايکتفونرکي مهگم و  

 ر  وشگور   نمگايش رار  مگي   «EB» ايتصگا ي  وفو  بايورپفرا ر پايانه ففو  و پايانه شعب است که 

 عنگوان  بگه  شگعب  پايانگه  و فگفو   پايانگه  يگورپفرا ر  هاي رسترا  ر  هاتفاکنش مبلغ مجمو بفگرفند  

 .استر  بانکدا ي ايکتفونرک  ها بانکعملکفر  گرفياندا   شايص

                                                                                                                     ( )  
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 .کنگد  اشگا   مگي   سگور  و آو رن ر آمگد  رست به توانايي شفکت ر به سورآو ي : متغرفهاي وابسته

عالقه  يگاري   اعتبا رهندگانر گذا ان وسفمايه .استگرفي سورآو ي اندا   معرا  تنها سوريايصر يا ر آمد

 مجبو ند يورر نرا  ها بفاي جذ، سفمايه مو ر شفکت .به ا  يابي سورآو ي جا ي و آتي يک شفکت را ند

 يبقگا  روام و. آو نگد  رست بهگذا ان و اعتبا رهندگان سفمايه منظو  بهبا ر  مناسب  تأمر ي کافي بفا سور

بگا ر  مناسگب    تگأمر   تعهگدات و  تمامبفاي انجام  به توانايي آن ر کسب ر آمد بلندمدتر يک شفکت ر 

هاي جا ير مبلغي اضافي به نگام    اي که پس ا  پفرايت هزينهبه گونه؛ را ربفاي سهامدا ان اصلير بستري 

افزون بف . شور نمايش رار  مي« PR »با وفو  ايتصا ي پژوهش سور بفاي شفکت باقي بماند که ر  اي  

ا  ( بگه عنگوان يکگي ا  متغرفهگاي وابسگته     )تبرر  بهتگف مبحگث سگورآو ي     منظو  بهپژوهش اي  ر  اي ر 

و نفب با ر  وقوص صگاوبان سگهام   ( ROA)ها  اييهاي مهم ريرف سورآو ير ا  جمله نفب با ر  را  شايص

(ROE )نرز به عنوان سايف متغرفهاي وابستهر استاار  شد  است. 

 پژوهشهای مبتنی بر فرضيات   مدل. 9-5

 

                                                                 

 (ففضره اصلي : مد  )

                                                               

 ( ففضره ففعي  : مد  )

                                                               

 ( ففضره ففعي  : مد  )

 :که ر  آن

PR  = ر(متغرف وابسته)شايص سورآو ي بانک 

ROA  =ر(متغرف وابسته)ها  شايص با ر  را ايي 

ROE  = ر(متغرف وابسته)شايص با ر  وقوص صاوبان سهام 

IMC  = ر(متغرف مستقل)شايص تمفکز با ا  بانک 

______________________________________________________ 
1. Profitability 
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SIZE  = ر(متغرف مستقل)شايص اندا   بانک 

SHARE  = ر(متغرف مستقل)شايص سهم با ا  بانک 

EB  =پايانگه فگفو  و    يورپفرا ر هاي هاي رسترا  بانکدا ي ايکتفونرک که شامل مبلغ تفاکنش

 ر(متغرف مستقل)پايانه شعب 

ε = رمد  يطاي جمله 

β  =   أمبدعفض ا. 

 تحليل و تجزيه روش. 9-2

. شگور  مگي  استاار  استنباطي و توصراي آما  ا  ها پژوهش برشتف ر  اطالعات تحلرل و تجزيه به منظو 

 بف سگي  مطايعه مو ر يها بانک بفاي پژوهش متغرفهاي  ماني سفي نمورا  و توصراي هايآما   مقاريف

 .شور مي استاار  تفکربي هاي رار  ا  ها ففضره آ مون بفاي استنباطي آما  ر  که وايي ر  ؛شور مي

 اطالعگات » ا  اسگتاار   ؛شوندمي تقسرم گفو  سه به آما ي اطالعات ا  استاار  يحاظ  به هامد 

 اسگتاار   نرگز  پژوهش اي  ر  که مد ر بفآو ر سوم  و  و« مقطعي هاي رار » اساس بف ر« ماني سفي

 مقطعي واودهاي سفي يک ر و  اي  ر . است« پانل يا تابلويي هايرار » اساس بف بفآو ر .است شد 

 مطايعگات  ر  کگه   و  ايگ   کمک با. گرفندمي قفا  توجه مو ر سا  چند ر ( ها بانکها يا شفکت مرالً)

 بگه  توجگه  بگا . يابدمي افزايش مطلو، ود تا مشاهدات تعدار استر شد  استاار   يار نرز ايرف هايسا 

 توضرحير متغرفهاي مران کمتف چندگانه يطيهم باالتفر تغررفپذيفي باعث شد  ارغام مشاهدات اينکه

و  مقطعگي  مطايعات به نسبت پانل شورر مطايعاتمي هاکنند بفآو ر باالتف کا آيي و برشتف آ اري ر جه

 . بفتفي را ر ر ماني سفي يا

 اسگتنباطي  و توصراي آما  ا  اطالعات تحلرل و تجزيه به منظو  نرز پژوهش اي  ر   وير بدي 

 .شد يواهد استاار 
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  پژوهشهای يافته. 4

تجزيگه و   3   - 3ي منتخب يصوصگي ر  ايگفانر ر  رو     ها بانکاطالعات مفبوط به  رر  اي  مفوله

. بف سگي شگور   پگژوهشر هگاي اصگلي و ففعگي    تا ا تباط بر  متغرفها بفاي آ مگون ففضگره   شد تحلرل 

 .اند شد تجزيه و تحلرل  Eviews 8افزا   شد  با استاار  ا  نفمآو ي  گفرهاي  رار 

هاي آما  توصراي مانند مرگانرر ر مرانگهر   بف سي آما  توصراير ابتدا با استاار  ا  شايص بفاي

شگور و نفمگايرتي متغرفهگاي وابسگته بگا      انحفا  معرا ر چويري و کشردگي وضعرت متغرفها بف سي مي

ا ازه شگد  و  بفاي تجزيه و تحلرل سه معاريه . گرفر مو ر بف سي قفا  مي« جا کو بفا»استاار  ا  آ مون 

پايگايي متغرفهگا و فگفوض کالسگرک     . استاار  شگد  اسگت   تابلوييهاي ها ا  رار  بفاي تحلرل اي  مد 

هگا و  هار نداشگت  يورهمبسگترير ناهمسگاني وا يگانس باقرمانگد       گفسرون مانند نفما  بورن باقرماند 

ايبتگه ر   . سي شد  اسگت ها و نمورا هاي مناسبر بف نداشت  همخطي بر  متغرفهاي مستقل با آ مون

بگفاي نمونگه يورهمبسگتري و اسگتاار  ا      . نرفاني ر  يصوص اي  موا ر کمتف اسگت  تابلوييهاي رار 

 نرگز ور اثگفات و  نبوجور يا  رسپس. افتدهاي سفي  ماني برشتف اتااص ميآ مون رو بر  واتسون ر  رار 

  .تفي  مد  بفآو ر شد  است مناسب ريتها بف سي شد  و ر  نهابورن اثفات ر  مد   ثابت يا تصارفي

بگدي  گونگه کگه هفگگا       ؛بور  است  يا مقدا  اوتما   مبناي استنباط ا   وي سطح معنارا ي

ر صگد اطمرنگان    33ففض صاف ر  سطح  رباشد 03/0مقدا  اوتما  يا سطح معنارا ي آ مون کمتف ا  

 . شور ر مي

 جملگه  ا ي پفاکنگدگ ي هاشايص و انهرم و  رنررام جمله ا ي مفکزي هاشايص  يف جدو  ر 

 .است شد  محاسبه مختلفي فهارمتغي بفاي چوير وي دگرکش انحفا  معرا ر

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Significant Level 

2. P-value  
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 پژوهشآمار توصيفی برای متغيرهای  .9جدول 
 کشيدگی چولگی انحراف معيار بيشينه کمينه ميانه ميانگين مشاهدات متغير

PR 1   0             3  3   10 0 /   1/  

ROE 1   3 /0    /0 0 3/0 3  /0 0  /0 0 3/0 00 /1 

ROA 1  0 3/0 0  /0 00 /0 0  /0 0  /0 13 /     /  

SIZE 1    3 01 3  1  3 33 1   0   0 10   30/  03/1 

IMC 1     /0   3/0 0 3/0 0  /0 0  /0 13 /     /  

SHARE 1     /0    /0 00 /0 3  /0   1/0 0  /  10 /  

EB 1   33 1   0  0 10  3   1  3 3  /    /   

ATM 1        1 33 0   3        3 011/1  0 /   

POS 1   3  0   1  0   1 0   3    1 1/  031/  

PINPAD 1   3 3  3  0     3         /   3/  

 .پژوهش هاي يافته: مأيذ

 شگور؛ مگي متغرفهگا انجگام   ( مانايي)ر ابتدا آ موني بفاي بف سي پايايي يا ايستايي بفآو رپرش ا  

ممکگ  اسگت  گفسگرون کگاذبي ناشگي ا  ا تبگاط  ونگد         رنباشگند ( پايا) يفا ر  صو تي که متغرفها مانا 

هگاي  بفاي  فگع ايگ  مشگکل ا   و    . کنند  باشد و نتايج رچا  اشکا  شد  و گمفا  مد آمتغرفها پديد 

ا  ( پايگايي )بفاي بف سي مانگايي  . شور گرفي استاار  ميگرفي يا تااضل  اکفرن متغرفها مانند يرا يتمپاي

"يوي  ير  و چو" آ مون
ففضره صاف اي  . يالصه شد  است  يفکه نتايج آن ر  جدو   استاار  کفر   

صو ت يورکگا  بگه    هبتعدار مشاهدات . استآ مون وجور  يشه واود يا عدم مانايي ر  متغرف مو ر نظف 

 .رار  باالنس شد  است   

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Levin, Lin and Chu  
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 پژوهشنتايج آزمون بررسی پايايی متغيرهای  .4جدول 

 مشاهدات متغير
آماره لوين 

 لين و چو

سطح 

 احتمال
 نتيجه

PR    3 /3 0000/0 مانا 

ROE     0 /11- 0000/0 مانا 

ROA    1 /1 0000/0 مانا 

LSIZE *       /   0000/0 مانا 

IMC     33/3 000/.0 مانا 

**SHARE      3/  0  /0 مانا 

EB      0/3  0000/0 مانا 

ATM     3 /  000 /0 مانا 

POS    1 /  00  /0 مانا 

PINPAD       /3 0000/0 مانا 

 .پژوهش هاي يافته: مأيذ   

 .شد مانا گرفياي  متغرف ر  سطح مانا نبور  و با يرا يتم *

 .ر صد ماناست 3ر  سطح  **
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 نتايج آزمون چاو و هاسمن برای تعيين نوع مدل .1جدول 

 مدل

 آزمون هاسمن آزمون چاو يا ليمر

آزمون  نتيجه

 اثرات
 مقدار

درجه 

 آزادی

مقدار 

 احتمال

-مقدار کای 

 دو

درجه 

 آزادی

مقدار 

 احتمال

PR 

 F 33/3   /3 0003/0مقطعي 

3 /  1 3 /0 
اثفات مد  با 

مقطعي کاي  تصارفي

 رو -
 1/   3 0000/0 

ROE 

 F 3 /3   /3 0001/0مقطعي 

مقطعي کاي  مد  با اثفات ثابت 0/ 000 1   /3 

 رو -
  /   3 0000/0 

ROA 

 F  1/     /3 0000/0مقطعي 

  /  1  3/0 

مد  با اثفات 

 تصارفي
 

مقطعي کاي 

 رو -
0 /1  3 0000/0 

ROE  مقطعيF 3 /    /3 0000/0 

 مد  با اثفات ثابت 00/0 0 1 0 /  
ATM 

مقطعي کاي 

 رو -
  /   3 0000/0 

ROE  مقطعيF   /    /3 0000/0 

0 /  1  3 3/0 
مد  با اثفات 

 POS تصارفي
مقطعي کاي 

 رو -
  / 1 3 0000/0 

ROE  مقطعيF 3 /3   /3 0000/0 

  /3 1   1 /0 
 مد  با اثفات

 PINPAD تصارفي
مقطعي کاي 

 رو -
1 / 3 3 0000/0 

ROA  مقطعيF 0 /     /3 0000/0 

 3/3 1  3  /0 
مد  با اثفات 

 ATM تصارفي
مقطعي کاي 

 رو -
 0/1  3 0000/0 

ROA  مقطعيF 3 / 1   /3 0000/0 

  /3 1     /0 
مد  با اثفات 

 POS تصارفي
مقطعي کاي 

 رو -
 1/30 3 0000/0 

ROA  مقطعيF   /3   /3 0000/0 

11/  1 0   /0 
مد  با اثفات 

 PINPAD تصارفي
مقطعي کاي 

 رو -
  /   3 0000/0 

 .پژوهش هاي يافته: مأيذ

 ففضره اصلي

 .معنارا ي را ر تأثرفي منتخب يصوصي ايفان ها بانکاستقفا  بانکدا ي ايکتفونرکي بف سورآو ي 

 : يف ا ازه شدبفاي بف سي ففض اصلير مد  
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متغرفها و جلوگرفي ا   گفسرون کاذ، اي  مد  به شفح  يف ( مانايي) با توجه به جدو  پايايي

 :دشاصالح 

  

 

 :ففض صاف و ففض مقابل ر  اي  مد  به صو ت  يف است

 

 

ر مناسب بورن مد  مقطعي با آ مون چاو يا يرمف  ر شد  و آ مگون  3جدو  اطالعات بف اساس 

بگفاي ايگ  ايرگو     پانلي تحلرل نتايج  يف جدو  ر . هاسم  ايروي اثفات تصارفي  ا پرشنهار کفر  است

 :است شد  آو ر 

 

 (PR) ها بانکاثر بانکداری الکترونيک بر سودآوری : نتايج مدل اول  . 7جدول

 

 

 

 

 

 

 .پژوهش هاي يافته: مأيذ            

 

 مقدار احتمال tمقدار  ضرايب متغيرها

C   /    -    / - 0100/0 

L IMC   /331- 1  / -     /0 

L SIZE  3/ 3  11 /  0 3 /0 

SHARE   /  0  330/  03 3/0 

EB 0   /0  33/  0000/0 

R-squared   /0 

F-statistic  1/1  

Prob (F-statistic) 0000/0 

itεitEB4βitSHARE3βitSIZE2βitIMC1β0βitPR +++++=

itεitEB4βitSHARE3βitLSIZE2βitLIMC1β0βitPR +++++=

 .را ي وجور ندا ر مد  معنا

 .را ي وجور را ر مد  معنا

 

=≠

====

4,...,2,1i0iβ:1H

04β...2β1β:0H
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پرداستر بانکدا ي ايکتفونرک به عنوان متغرف مستقل با سورآو ي   که ا  نتايج جدو   طو  همان

به نحوي کگه بگا يگک واوگد افگزايش ر       ؛ را ر يو مربترا   معنابه عنوان متغرف وابسته قوياً ا تباط  ها بانک

اگف چگه مقگدا  پگا امتف کوچگک     . شورافزور  مي ها بانکواود بف سورآو ي  0/   0 ربانکدا ي ايکتفونرک

 .شورففضره اصلي پذيففته مي ربنابفاي . شوراست ويي ففض عدم وابستري به شدت  ر مي

 ففعي هايففضره 

ي منتخب يصوصي ايفان ها بانکهاي ستقفا  بانکدا ي ايکتفونرکي بف نفب با ر  را اييا:  ففضره ففعي 

  .معنارا ي را ر تأثرف

 :تدوي  شد پژوهشبفاي اثبات اي  ففضره مديي به شفح  يف بف اساس مباني نظفي  

 

                                                               

 

مناسب بورن مد  مقطعي با آ مون چاو يا يرمف  ر شد  و آ مگون   ر3جدو  اطالعات بف اساس 

 . هاسم  ايروي اثفات تصارفي  ا پرشنهار کفر  است

 .است شد  آو ر بفاي اي  ايرو  پانلي تحلرل نتايج ر  جدو  ر 

 ROAاثر بانکداری الکترونيک بر : نتايج مدل دوم  .6جدول

 tمقدار  ضرايب متغيرها
مقدار 

 احتمال

C 0  1/0- 1 / - 00  /0 

L IMC 01  /0-   /1- 0000/0 

L SIZE 00 3/0-   / - 010 /0 

SHARE    3/0 10/  0000/0 

EB 
 - 0×33/  3 /1 000 /0 

R-squared 3 /0 

F-statistic 0 /   

Prob(F-statistic) 0000/0 

 .پژوهش هاي يافته: مأيذ
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بانکگدا ي ايکتفونرگک اثگف مربگت و      رپرداسگت   جگدو   شد  ر   اطالعات ر جکه ا   طو  همان

به نحوي که به ا اي هگف يگک واوگد افگزايش ر       ؛ي مو ر مطايعه را رها بانک را ي بف با ر  را اييامعن

 .شورها اضافه ميواود به با ر  را ايي  /33 × 0 - شايص بانکدا ي ايکتفونرکر 

ي هگا  بانگک استقفا  بانکدا ي ايکتفونرکي بف نفب بگا ر  وقگوص صگاوبان سگهام      : ففعيففضره 

 .معنارا ي را ر تأثرفمنتخب يصوصي ايفان 

 :تدوي  شد پژوهشمديي به شفح  يف بف اساس مباني نظفي  ربفاي اثبات اي  ففضره 

                                                               

مناسب بورن مد  مقطعي با آ مون چاو يا يرمف  ر شد  و آ مگون   ر3جدو  اطالعات بف اساس 

 .هاسم  ايروي اثفات ثابت  ا پرشنهار کفر  است

 .است شد  آو ر بفاي اي  ايرو  پانلي تحلرل نتايج ر  جدو  ر 

 ROEاثر بانکداری الکترونيک بر : نتايج مدل سوم  .1جدول

 tمقدار  ضرايب متغيرها
مقدار 

 احتمال

C   3/  01/  0000/0 

L IMC    /0  3/1 0000/0 

L SIZE 0  /0-   / - 0000/0 

SHARE 3  /0- 00/1- 000 /0 

EB 
 - 0× /   3/3 0000/0 

R-squared  3/0 

F-statistic 33/  

Prob(F-statistic) 0000/0 

 .پژوهش اي  هاي يافته: مأيذ

ا نگد و بانکگدا ي ايکتفونرگک نرگز اثگف مربگت و       ارمعنتمگام متغرفهگا    ر جگدو   اطالعات طبق 

به نحوي که به ا اي هف يک واوگد   ؛ي يصوصي را رها بانک وي با ر  وقوص صاوبان سهام را ي امعن

واوگد افگزايش ر  بگا ر  وقگوص صگاوبان سگهام         /0 ×0  - افزايش ر  شايص بانکدا ي ايکتفونرکر

 .يواهرم راشت
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 هاپيشنهادارائه گيری و  نتيجه. 1

 نتايج آمار استنباطی. 1-5

( مانگايي )هگاي اصگلي و ففعگير ابتگدا پايگايي      به منظو  اثبات ففضره پژوهشبفاي تصفيح صحرح مد  

 ر  پگژوهش متغرفهگاي   تمگام مشخص شگد کگه   « چو ير يوي »با استاار  ا  آما   . شدمتغرفها آ مون 

 .گرفي مانا شدو تنها متغرف اندا   بانک ر  سطح مانا نبور که با يرا يتم بور سطح مانا 

بگفاي   رسگپس  شگدر بفاي انتخا، نو  مد  مقطعي يا با اثفات ا  آ مون يرمگف يگا چگاو اسگتاار      

 .شد هگففتانتخا، مد  با اثفات ثابت يا تصارفي ا  آ مون هاسم  بهف  

هگاي  مگاني ممکگ  اسگت فگفوض کالسگرک       اي که وجور را رر ايگ  اسگت کگه ر  سگفي    نکته

ويي ر   رنظف قفا  گرفرها مدهاي ضفايب و باقرماند هاي ثباتر آ مون گفسرون نقض شور و بايد آ مون

بگفاي بف سگي    ربگفاي مرگا   . کنگد  و يگا کمتگف بگفو  مگي     شگته ندا  مشکالت وجگور  اي تابلوييهاي رار 

نرگز بگه نحگوي اسگت کگه       بگفآو ر يورهمبستري نرا ي به بف سي آما   رو بر  واتس  نرست و  و  

  .رشو تشفيح مي شد ر مطفوحهاي  ر  اي  بخش نتايج بفا   مد .  ورناهمساني وا يانس ا  بر  مي

 ها مون فرضيهنتايج نهايی آز. 1-2

 تأثرفي منتخب يصوصي ايفان ها بانکاستقفا  بانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي : پژوهشففضره اصلي 

 .معنارا ي را ر

 مد  نهايي ففضره اصلي

متغرفهگا و  ( پايگايي )هگاي جگدو  مانگايي     گففته شد ر بگا ر  نظگف گگففت  يفوجگي     کا  بهمد  

 .جلوگرفي ا   گفسرون کاذ، نهايي شد  است

 

 

ر بانکدا ي شو ر مشخص مي بندي شد  ر  جدو   افزا  و اطالعات طبقه به يفوجي نفم توجهبا 

 يو مربتگ را   امعنبه عنوان متغرف وابسته ا تباط  ها بانکايکتفونرک به عنوان متغرف مستقل با سورآو ي 

 هگا  بانگک واود بف سگورآو ي   0/   0 رکه با يک واود افزايش ر  بانکدا ي ايکتفونرک اي گونهبه  ؛را ر

itεitEB4βitSHARE3βitLSIZE2βitLIMC1β0βitPR +++++=
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مرزان . شوراگف چه مقدا  پا امتف کوچک است ويي ففض عدم وابستري به شدت  ر مي. شورافزور  مي

R) بفا   ايرو
بورن را  امعنو نشان ا  (  1/1 )مد  نرز باال  Fاست و آما   ( 0/  )نرز بسرا  يو،  (2

 . کل  گفسرون را ر

و مقايسگه آن بگا پرشگرنه      ا  جدو   آمد  رست بهبا ر  نظف گففت  توضرحات و نتايج  بنابفاي ر

مگد  بگفا   شگد     )ر  يصوص ففضره اصلي  پژوهشکه نتايج اي  ر کفگونه ارعا  توان اي  مي پژوهش

 شگد   هگاي انجگام   پگژوهش  نرزو (  3  )ني رايلي توسط اسد ار  و کرا شد  انجام هاي پژوهشر با (او 

(   0 )ر سومفا و همکگا ان  (3 0 )ر گانرو و همکا ان (3 0 )يا جي همچون سرنگ سلوجا و واوه 

 تگأثرف  پگژوهش سو با ففضره اصلي ايگ    ر هم  استا بور  و ر  تمامي موا ر به نوعي هم( 00 )و هرسا  

بگدي  تفترگب بگا قاطعرگت     . اسگت د  شاثبات  ها بانکمربت و معنارا  بانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي 

هفچنگد  . معني بف سورآو ي نداشته اسگت  مناي يا بي تأثرفتوان اذعان کفر که بانکدا ي ايکتفونرک  مي

ا هگاي نگوي  و   گرفي ابزکگا   بهپس ا  گذشت چندي  سا  ا   تأثرفمشاهد  اي   ها پژوهشکه ر  بفيي 

 . ايکتفونرکي بانکي صو ت پذيففته است

هف يگک ا    ها بانکبانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي  تأثرفر  بف سي  برشتف پژوهشرفانهفچند 

هگاي فگفو ر پايانگه     هگاي يگورپفرا ر پايانگه    ابزا هاي  يفمجموعه بانکدا ي ايکتفونرک همچون رسترا 

ا  کگل رانسگته و ا  هفيگک بگه صگو ت      ي زگ جزهمگفا  بانگک  ا    و شعبر بانکدا ي اينتفنتير تلا  بانک

هاي  نمايند و ر  يصوص سورآو ي نرز هف يک ا  شايص نرز به بانکدا ي ايکتفونرک تعبرف مي جداگانه

ROA  وROE  هگاي  برشگتف پگژوهش  بدي  تفترب ر  . اند ر کف ا به نوعي شايص کل سورآو ي معففي 

 ها بانکمربت بانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي  ر  برشتف موا رمعنارا  و  تأثرفرايلي و يا جير ارعاي 

(ROA  وROE )است پژوهشسو با نتايج اي   اثبات شد  که هم   . 

( ROA)هگاي  استقفا  بانکگدا ي ايکتفونرکگي بگف نگفب بگا ر  را ايگي      : پژوهشففضره ففعي او  

 .معنارا ي را ر تأثرفي منتخب يصوصي ايفان ها بانک
 پژوهشمد  نهايي ففضره ففعي او  
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ر کگه  شگو  ر مشگخص مگي   بندي شگد  ر  جگدو     افزا  و اطالعات طبقه به يفوجي نفم توجهبا 

که به  اي گونهبه  ؛را ر بف سيي مو ر ها بانک را اييرا ي بف با ر  امعنبانکدا ي ايکتفونرک اثف مربت و 

ها اضافه واود به با ر  را ايي  /33 × 0 - ا اي هف يک واود افزايش ر  شايص بانکدا ي ايکتفونرکر 

R)مرزان بفا   ايرو . شورمي
ر  ايگ   . ندرا امعنر صد  33تمام ضفايب ر  سطح  و بور  0/ 3بفابف (  2

 Fآمگا    . هاي بانک را ر اثف معنارا ر امّا مناي بف با ر  را ايي( Size)هاي بانک  را اييبر  ضفيب مرزان 

ففضره ففعي  ربنابفاي  ؛کلي  گفسرون را ررا ي  امعنو مقدا  اوتما  آن نشان ا  (   / 0)مد  بز گ 

هگاي    وي با ر  را اييرا ي امعنکه بانکدا ي ايکتفونرک اثف مربت و ر شو ميمشخص  شد  واو  اثبات 

 .ي مو ر مطايعه را رها بانک

 پگژوهش و مقايسه آن بگا پرشگرنه     ا  جدو   آمد  رست بهبا ر  نظف گففت  توضرحات و نتايج 

مد  بگفا   شگد    )ر  يصوص ففضره ففعي او   پژوهشاي  هاي  يافتهکه ر کفگونه ارعا  توان اي   مي

ر (  0 )ر يفاويش و ايسعدي (3 0 )ط گانرو و همکا ان يا جي توس شد  هاي انجام پژوهشر با (روم

بانکدا ي ايکتفونرک بف نفب  تأثرفر هم  استا و را اي نتايج يکسان بور  و (0 0 )جال  کفيم و ومدان 

 برشگتف پژوهشگرفان  کگه    آنجگا رايلي هگم ا   هاي  پژوهشر  . اند  ا معنارا  رانسته ها بانکبا ر  را ايي 

رانندر تمامي موا ر موجور  مي ROEو  ROAهاي سورآو ي  مان آ مورن شايصبف سي سورآو ي  ا ه

رانندر نرگز بگا     ا متأثف ا  و ور و عفضه بانکدا ي ايکتفونرک مي ها بانککه سورآو ي  پژوهشر  پرشرنه 

 .سو هستند هماهنگ و هم پژوهشنتايج اي  

بگا ر  وقگوص صگاوبان سگهام     استقفا  بانکدا ي ايکتفونرکي بف نفب : پژوهشففضره ففعي روم 

(ROE )معنارا ي را ر تأثرفي منتخب يصوصي ايفان ها بانک. 
 پژوهشمد  نهايي ففضره ففعي روم 

                                                               

ر کگه  شگو  ر مشگخص مگي   ر  جگدو    بندي شگد   افزا  و اطالعات طبقه به يفوجي نفم توجهبا 

 ؛ي يصوصگي را ر هگا  بانگک  وي با ر  وقوص صاوبان سهام را ي امعنبانکدا ي ايکتفونرک اثف مربت و 

واود افگزايش    /0 ×0  - که به ا اي هف يک واود افزايش ر  شايص بانکدا ي ايکتفونرکر اي گونه به
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هگا و مرگزان   هاي بانک به کگل سگپفر    ضفيب سهم سپفر . راشت ر  با ر  وقوص صاوبان سهام يواهد

Rمرزان بفا   ايرو . را ايي بانک نرز اثف مناي  وي با ر  وقوص صاوبان سهام را ر
کگه   اسگت  3/0 ر 2

کلگي  گفسگرون   را ي امعنگ و مرزان اوتمگا  آن نشگان ا    (  /33)باال  Fبسرا  باال و يو، بور  و آما   

 .شور ره ففعي روم پذيففته ميففض ربنابفاي . را ر

و مقايسه آن با پرشگرنه    ا  جدو   آمد  رست بهبا ر  نظف گففت  توضرحات و نتايج   وير بدي 

مگد  بگفا     )ر  يصوص ففضره ففعي روم  پژوهشکه نتايج اي  ر کفگونه ارعا  توان اي  ر ميپژوهش

(  00 )ر ا سگو  و همکگا ان   (  0 )يا جي توسط کما  ايغگد    شد  هاي انجام پژوهشر با (شد  سوم

را ي  وي بگا ر   گفرر که بانکدا ي ايکتفونرک اثف مربگت و معنگي   همسو بور  و ر  تمامي آنها ثابت مي

يفاويش و ايسگعدي   مانند هاي پژوهشرفاني يافتهيي با و ري يصوصي را رها بانکوقوص صاوبان سهام 

 .  ر  تضار است( 0 0 )دان ر جال  کفيم و وم(  0 )

 های پژوهش پيشنهاد بر اساس يافتهارائه . 1-9

ر يزوم توجه برشتف به اي  مقويگه  ها بانکبا توجه به اثف مربت بانکدا ي ايکتفونرک بف سورآو ي و با رهي 

و  يبفاي سورآو ي برشتف و جذابرت و بگا رهي برشگتف سگهام يگور ا  يگک سگو       ها بانک. شورآشکا  مي

هاي برشتف ا  سوي ريرفر بايد به توسگعه بانکگدا ي ايکتفونرگک    افزايش  ضايت مشتفيان و جذ، سپفر 

ي عضگو  هگا  بانگک بفرا ي توسط  اصالح و بهف  منظو   يف بهپرشنهارهايي به شفح  بنابفاي ر. همت گما ند

 :رشومي ا ازهشبکه بانکي ايفان 

گرفي و استاار  بهرنه ا  ابزا هاي بانکدا ي کا  بهکا کنان و مشتفيان ر   مرنه نحو   مؤثفآمو    -

 رايکتفونرک و ايجار اطمرنان و امنرت بفاي مشتفيان ر  استاار  ا  اي  يدمات

 رهاي بانکدا ي ايکتفونرکها و پايانهشد  ا  طفيق ر گا  ا ازهافزايش يدمات  -

 بانکگدا ي  يگدمات  ا  مشتفيان برشتف استاار  بفاي مناسب تبلرغات و هامشوص ا ازهو  سا يففهنگ -

 رايکتفونرک

 رآنها بفاي بهرنه يابيمکان و شعب پايانه و ففو  پايانه يورپفرا ر هاي رسترا  تعدار افزايش -

 رافزا هانفم و تجهرزات  ساني  و  يدمات بانکدا ي ايکتفونرک با به ا ازهکرارت  افزايش -
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 رکشو  ر  آن سا يو شبره ي ريرفکشو هاا  ايروهاي موفق بانکدا ي ايکتفونرک ر   استاار  -

ر يافت کا مزر يدمات بانکدا ي ايکتفونرکر توسگط   هايرستو ايعمل يصوص ر  با نرفي و بف سي -

  .ها بانکبانک مفکزي و شو اي هماهنري 

اي آنر ر  کشو هايي با نظام مشگابه  انجام مطايعات تطبرقير ر   مرنه بانکدا ي ايکتفونرکي و ابزا ه -

پرشففته يا ر  وا   ريرف جنوبي و اما ات متحد  عفبي و کشو هايا رنر تفکرهر مايزير کف  مانند

 . آنهاسا ي  ايروبفرا ي صحرح و بومي رتوسعه و سپس

ي موفگق يگا جي ر    ها بانکو استاار  ا  تجا ،  باالگرفي پرشنهارهاي کا  بهبدي  تفترب و با 

گونه يدمات به با  نشسته و سورآو ي مو ر انتظگا   ا بگه    اندا ي اي   ا  بفاي ها بانکاي   مرنهر هزينه 

 .رنبا  يواهد راشت

. شگور مگي  و  ههايي نرز  وبگ هار موانع و محدوريتهف کا  پژوهشير ففايو  هدفي که را ر با چايش

يحاظ  بهکه بدي  ريرل هم  بور ها و آما   محدوريت اصلي اي  پژوهش کمبور اطالعات ر   مرنه ا ازه رار 

طگو  مرگا     بگه . ر محدوريت وجگور راشگت  (ي مو ر بف سيها بانک)سفي  ماني و هم ا  نظف تعدار مقاطع 

چگگا چو،  نبگگورن شگگامل اسگگتاندا ر و يکسگگان هنرگگام پگگژوهشهگگاي مواجگگه شگگد  ر   بفيگگي محگگدوريت

ها و ر يافت آما  و اطالعگات  جا و آسان به رار ر  بفيي مقاطع  ماني و رستفسي يک ها بانکرهي  گزا  

چند کگه بگه ريرگل اتخگاذ     هف. استتف آنها تف و مستقل ريرل سايتا  پرچرد  هي يصوصي بها بانکمستد  

هاي مگفتبط ر   رهدا ي آما  و رار هاي تجمرع آما ي ر  بانک اطالعاتي متمفکز و ايجارر ثبت و ن سراست

 .هاي ايرفر  ا   ا ر  بفيي موا ر هموا  نمور سا ر  هاي پفرايت بانک مفکزي  ارا   نظام

و  1   است که با توجه به تغررف سرستم سنّتي شعب به سرستم متمفکز ا  اوايل سا   گاتني

با ابزا هگاي نگوي  بانکگدا ي ايکتفونرکگي و بگه       ها بانک عايت ففصت تطبرق و هماهنگ شدن  ريرلبه 

ر    3   تگا  3   هاي مفتبطر محدور   ماني مو ر پژوهش ا  سگا   بفرا ي  سردن بفيي پفوژ بهف 

 .نظف گففته شد
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 ريزي عملياتي در بانک ملي بر موفقيت بودجه مؤثربررسي عوامل 

 

  اسالم زاده دیام ،یداود همت ،یصفار یمهد

 

 چکيده

وجه برنامه را با نتااي  برناماه    تأميناي است که ارتباط بين سطوح ريزي توسعه يافتهروش بودجه ،ريزي بر مبناي عملکردبودجه

هاد  از ايان   . دهاد ها افازاي  ماي  وري را در هر سازماني از جمله بانکاثربخشي، کارايي و بهره ،اين موضوع .دکنميمشخص 

 -کاربردي و از نوع توصايفي  پژوه ،اين  .ريزي عملياتي در بانک ملي ايران استودجهبر موفقيت ب مؤثربررسي عوامل  پژوه ،

 5پرسشنامه دلفي و پرسشانامه   پژوه ،ابزار  .ه استانجام شد بانک ملي ايراندر  9315موردي است که در سال  نيزپيمايشي و 

ياک فرضايه    پژوه در اين . ريزي عملياتي بانک ملي شناسايي شدبر موفقيت بودجه مؤثرعامل  1در مرحله دلفي . اي بودگزينه

هاا  هاي توصيفي و آزمون استنباطي نسابت، فرضايه  و انجام آزمون پژوه از تکميل  پسفرضيه فرعي تدوين شد که  1اصلي و 

اي، که عوامل پايه دهد ميها نشان يافته. استده شمدل استفاده ييد أتها و  از تحليل عاملي براي کفايت داده ،همچنين ؛شدييد أت

شود که بانک ملاي  گيري مينتيجه بنابراين،. ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي ايران رفتاري، ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجه

 .دازدريزي عملياتي بپرو پس از ايجاد ترتيبات الزم به اجراي بودجه پرداخته يادشدهبايد در مرحله نخست به آموزش عوامل 

 

 اي، عوامل رفتاري، عوامل ساختاري، عوامل محيطي، بانک مليريزي عملياتي، عوامل پايهبودجه :کليااديواژگان 

 .JEL  , E5 M41 , H61 :بندي طبقه
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 مقدمه. 5

عملياتي و استراتژي براي دستيابي به اهداف بلندمدت و تضمين موفقيت در تصميمات تيم مدديريت   کارايي

در  هدا  سدازمان هدايي در بقدا و توسدته تواندايي     آمدن چالش وجود بهسازي سبب فرآيند جهاني. ستا ضروري

حدوزه حادابداري   ن امتخصصد در رقابتي که روز به روز در حال افزايش است، . المللي شده استبازارهاي بين

يکي از اين ابزارهدا  . هاي مناسب نيازمندنديگير تصميمابزارها براي کمک به مديريت در ترين اکارمديريت به 

ريدزي عمليداتي در   بودجده   .شدود بهبود مديريت ميها و ريزي عملياتي است که سبب شفافيت هزينهبودجه

، 89، يوندان  88، ژاپدن  89ي موجود در استراليا ها سازماندر  ،براي مثال. کشورها رواج پيدا کرده استر بيشت

علدت ايدن   . ندد کنمياستفاده  خود يريز بودجهاز اين تکنيک براي   درصد 89و هند  89، ترکيه 11 فنالند 

گرايدي  پدييري، خلدا ارزو و نتي ده   ريزي سنتي به پاسخگويي، شفافيت، انتطداف بودجهعدم توجه  موضوع،

ها فدراهم  ، اثربخشي و صرفه اقتصادي فتاليتکاراييريزي عملياتي زمينه توجه به سازي بودجه با پياده  .است

 هدا  باندک و از جمله  ها سازمان تمامدرآمد و بازده آنها افزايش خواهد يافت که اين موضوع در  سران ام،و  شده

   .نيز مصداق دارد

هادتند کده نقدش آنهدا در امدور       يو خددمات  يات اعتبدار مؤساد  نينخادت از  يات بانکمؤسا

 يحادابدار  ياطالعدات  يهدا ادتم يبرخوردار اسدت و ززم اسدت از س   ياژهيو تيکشور از اهم ياقتصاد

باندک   نيتدر بده عندوان مهدم    يملبانک . ندکنخود استفاده  يهاتيبر فتال اينظارت دق يبرا يکارآمد

 يباندک ملد   ديد اساسدنامه جد  بيتصدو  يدر پد  1   از سدال   9.ادت ين يامر مادتثن  نياز ا زين يدولت

 ميتنظ ،يحفظ ارزو پول، حفظ موازنه ارز فيوظا نياز جمله ا افت،ي شيبانک افزا نيا يهاتيمائول

در سال . بود يمرکز انکب کي فيوظا ،گريد بيانبه  ايو  ها بانک ريسا تياعتبارات کشور، نظارت بر فتال

 کيد آن تفک فيفراهم و وظا يبانک مل يبرا يدياساسنامه جدسيس بانک مرکزي، همزمان با تأ 8   

______________________________________________________ 
1. Chew, et al. (2016); Sorinel, et al. (2013). 

2. Zaneta .(2013). 

3. Sissy, et al.(2017); Chew, et al. (2016).   
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   .طلبديبانک را م نياعملياتي و استراتژي در  کاراييموارد توجه به  نيا تمام. دش

ابزارهاي دستيابي بده ايدن دو عنصدر    ترين ريزي عملياتي از مهمبودجه ،که بيان شد طور همان

 نيد در ا  .دهدد يمد  شيهدا را افدزا  خدمات و برنامه تيفيک ياتيعمل يزيربودجه ،يلحاظ نظر به  .است

. ندد کنتوجده   زيد هدا ن تيد فتال نيا جيخود، به نتا يهاتيعالوه بر فتال ديبا ها سازمان ي،زيربودجه وهيش

-يمد  مدا ک اسدت    يکنون گاهيجا: تهاسپرسش نيبه ا ييپاسخگو يدر پ ياتيعمل يزيربودجه نديفرآ

 ،در اصد   9م يخود را بان  شرفتيپ ديبا چگونه م يهدف برس نيبه ا ديبا چگونه م يک ا باش ميخواه

 يهااز راه يکينموده که  انيب يچرا که بانک جهان ؛دش نييتب جينتا تيريمد يبرا ياتيعمل يزيربودجه

 .آن اثرگيارند تيبر موفق يادياست که عوام  ز جينتا تيريمد ،بهبود عملکرد

 يبررسد  ريدزي باندک ملدي بدا شناسدايي و     کمک به بهبود سياتم بودجه پژوهش، نيا هدف از

 تيد موفق يبدرا  يتداکنون عدوامل  . است رانيا يدر بانک مل ياتيعمل يزيربودجه تيبر موفق مؤثرعوام  

ايدن عوامد    از جملده  . برخوردارندد  يمتفاوت تياهماند که از درجه شده ييشناسا ياتيعمل يزيربودجه

نظدام   ،يزشينظام انگ ر،ييتغ تيريعملکرد، مد تيريمد نه،يهز تيريمد ،يزيربرنامه تيريتوان به مديم

 ،يعملکرد، رهبر يارهايرابطه، استفاده از مت نيمحکم در ا يقانونگيار 1آموزو و مهارت،  ،ييپاسخگو

 نده يهز تيريمد ،موارد نيا نياز ب. دکراشاره  1ريياز تغ يبانيو پشت يحاابرس اک،ير تيريمد ،يرهبر

عوامد   ( 98  ) آذر و وفدايي  9.عوام  شناخته شده اسدت  نيتراز مهم يکيآن به عنوان  هاي کيو تکن

از اجرا و ديگدري   پيشيکي عوام   ؛ريزي عملياتي را در دو گروه مترفي نمودندبر موفقيت بودجه مؤثر

باباجاني و (   1 ) زانتا. کردندعوام  زمان اجرا که هر يک از اين موارد را نيز به موارد ديگري تقايم 

______________________________________________________ 
 (.19  . )ييبابا.   

 .(  1 . )همکاران و سرني .   
3 . Blaine, et al. (2000). 

 (.91  . )يپناه.  9

 .( 8  . )اينيپور و ترابيرجا.   

 .(81  . )و همکاران ينيخداداد حا.  1
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ي عمليداتي  ريز بودجهتوجه به سه عام  رفتاري، ساختاري و محيطي را عام  موفقيت ( 81  ) رسولي

 پژوهش، نيا ماأله ياتيعمل يزيربودجه ديو فوا رانيدر ا يبانکدار اتميس تيبا توجه به اهم. دانند مي

بندابراين، پرسدش ايدن     .است رانيا يدر بانک مل ياتيعمل يزيربودجه تيبر موفق مؤثرعوام   ييشناسا

کده بدا    کدامند  رانيا يدر بانک مل ياتيعمل يزيربر بودجه مؤثرعوام  که  اين صورت استبه  پژوهش

در ادامه اين مقاله به ترتيب بده تشدري    . گيرد مورد بررسي قرار مياي   گزينه  ابزار پرسشنامه دلفي و 

، تحليد   پژوهش شناسي، رووپژوهشبر موفقيت آن، بيان پيشينه  مؤثرريزي عملياتي و عوام  بودجه

    .شودگيري پرداخته ميآماري و بحث و نتي ه

 ريزي عملياتيبودجه. 2

دلي  . گردد ي عملياتي بر ميريز بودجهبه ( حاابرسي عملکرد)ها  سازمانريشه اصلي نظارت بر عملکرد 

بر استفاده اثربخش، کارآ و با صرفه اقتصدادي از   ها سازمان تماماين است که امروزه تمرکز  موضوع،اين 

تدرين   براي ان ام ايدن کدار مهدم   . نياتپيير  ، چرا که بدون اين مفاهيم بهبود ماتمر امکاناستمنابع 

بدراي بهبدود مادتمر     يرو مديريت مبتني بر فتاليت ابدزار مهمد   از اين بوده،ها  فتاليت تمرکز بر ماأله

و  بدوده بر مبناي فتاليت نياز  (يابي ارزو) که براي دستيابي به اهداف اين نوع مديريت به بهايابي است

در جهدت بهبدود     .اسدت ي بدر مبنداي فتاليدت نيداز     ريز بودجهبراي ان ام بهايابي بر مبناي فتاليت به 

بار ين نخاتعملياتي را براي  ريزياستفاده از بودجه ها سازمانهاي وري فتاليت، اثربخشي و بهرهکارايي

  9 و  .پيشنهاد کرد 898 در آمريکا و در سال   کميايون اول هوور

ها و سط  وليت پاسخگويي دولتئدر دهه هشتاد قرن بياتم ميالدي به علت ارتقاي سط  ما

هاي کشورهاي اروپايي به فکر تحول در سياتم مديريت ايدن قبيد  نهادهدا    مطالبات شهروندي، دولت

گيدري نظدام   از ايدن رو، شدک   . دشد من در  افتادند که به رويکرد مديريت عمومي نوين بخش عمدومي  

ر که پارادايم مديريت عمومي ندوين نيدز مطدر  و بده تددريج د     د شريزي عملياتي از زماني آغاز بودجه

______________________________________________________ 
1. Chew, et al. (2016). 

2. First Hoover Commission 

3. Chew, et al. (2016). 
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، اثربخشدي و  کدارايي ويژگي اصلي مديريت عمومي ندوين، تأکيدد بدر    . کشورهاي اروپايي به اجرا درآمد

کارگيري منابع عمومي از طريا استفاده از سازوکارهاي مدورد عمد  در    اقتصادي در مصرف و به صرفه

   .دغيير ياباي به عملياتي تاز برنامه ها دولتبندي بخش خصوصي است که موجب شد تا نظام بودجه

هداي  بيندي ريزي براي تقويت صدحت پديش  هاي نوين بودجهريزي عملياتي يکي از رووبودجه

گيري مخارج بدر  ريزي عملياتي به جاي اندازهمديران با بودجه. مالي و افزايش درک مالي مديريت است

در ايدن  . توجده دارندد  ها و نتايج به دسدت آمدده   ها بر حاب خروجيگيري هزينهحاب منابع به اندازه

مندابع   ،هاي مرتبط با آنها شناسايي و پس از آندر نظر گرفتن محصوزت و خدمات، فتاليت با ،سياتم

يدابي بدر   ريزي عمليداتي سيادتم هزينده   بنابراين، اساس بودجه. شودها برآورد ميززم براي اين فتاليت

 : يابي بر مبناي فتاليت سه هدف استراتژيک داردسياتم هزينه. مبناي فتاليت است

 کشف منابع سودآور شرکت،  منظور به هاهزينه دقيا شناسايي . 

 کارآ و مؤثر،  هايفتاليت شناسايي . 

 . ترافزون کارايي دستيابي به منظور بهمنابع مورد نياز در آينده  مقادير برآوردو  شناسايي . 

 منظدور  بده يابي بر مبناي فتاليدت  اصول سياتم هزينهبندي بر مبناي فتاليت از سياتم بودجه

 ،ريزي بدر مبنداي فتاليدت   در قلب سياتم بودجه. کنداحتياجات منابع در آينده استفاده مي بيني پيش

به جاي آنکه هزينه منابع  ،در اين سياتم. يابي بر مبناي فتاليت متکوس جاي دارديک سياتم هزينه

هدا  تخصيص يابند، ابتدا تقاضا براي خروجدي ( محصوزت و خدمات) هابه خروجي ،ها و سپسبه فتاليت

ماير از بداز بده    ،در واقع. شودهاي ززم، منابع مورد نياز تشخيص داده ميمشخص و بر مبناي فتاليت

-يابي بر مبناي فتاليت جاي خود را به ماير از پايين به باز در سياتم بودجده پايين در سياتم هزينه

 :دهدشک  زير مقاياه اين دو تکنيک را نشان مي. دهدناي فتاليت ميبندي بر مب

 

  

______________________________________________________ 
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 بندي بر مبناي فعاليت يابي بر مبناي فعاليت و بودجه  مقايسه هزينه .5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 8  . )نمازي: مأخي

گيدرد تدا   مي کار بههاي فتاليت را ريزي است که محرکريزي عملياتي يک رويکرد برنامهبودجه

هداي ززم  گدام . هاي ززم براي تهيه کميت و کيفيت توليدد را بدرآورد کندد   هاي فتاليتسطو  و هزينه

 :ريزي عملياتي شام  موارد زير استبراي بودجه

 ع،يد شدوند، مثد  توز  ورد آبدر آن  يهدا نده يکه هز ديرا انتخاب کن يافهيوظ ايکار  کي . 

 ،يو حاابدار يمال نيتأم ،يابيبازار

 ،ديکن ييرا شناسا يانتخاب فهيان ام وظ يززم برا يهاتيفتال تمام . 

 ،ديکن ييشناسا تيهر فتال يرا برا تيفتال محرک . 

 د،يد برآورد کن يبرآورده ساختن اهداف خروج يرا برا تيززم از هر محرک فتال ح م .9

 ،و فروو در بودجه جامع ديمث  سط  مشخص شده تول

 ،ديکن ييرا شناسا تيهر فتال لهيوس همصرف شده ب منابع . 

 .ديهر منبع را برآورد کن هيته نهيهز .1

 منابع

ABB 

از به يزان نيو م ينيب  شيفروش را پ

کننده منابع را  نييتع يها  تيفعال

 .کند  يمشخص م

 تيفعال

ABC 

ها را به منابع و   تيفعال

 .دهد  يص ميمحصوالت تخص

محصوالت و  ينيب  شيپ

از يخدمات مورد ن

 انيمشتر

: نهياهداف هز

محصوالت و خدمات 

 د شدهيتول

 تيفعال

 منابع
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ريزي عملياتي و سنتي براي دايره حاابداري در يک شرکت توليددي کوچدک در   تفاوت بودجه

 :جدول زير آمده است

 بر مبناي فعاليت ريزي بندي سنتي در مقابل بودجه بودجه .5جدول 

 فعاليتتوصيف  بودجه سنتي
 هزينه هر واحد

 (تومان)
 سطح فعاليت

 هزينه فعاليت

 (تومان)

 111.    1 9 11  گزارشگري مطلوب 911.111 حقوق و دستمزد

 1.111   111.   1  پاسخگويي به مکالمات تلفني 91.111 تملک

 11.111  1   11 .  هاي مديريتي  تهيه گزارو 9.111  ملزومات

 1.111   111.     هاي مبادله دادهآوري گرد 111.   استهالک

 111. 9  1.111    تحلي  مبادله 111.   (و غيرهب آبرق، ) تاهيالت

 91.111 1  911 آموزو و مربيگري 9.111  ماافرت

 300.000 جمع 300.000 جمع

 (. 8  . )نمازي: مأخي

هدر  . کنيدد ريزي عملياتي را مشاهده ميبودجه ،بودجه سنتي و در سمت چپ ،در سمت راست

هداي  بودجه سنتي تصوير جامتي از هزينه. دو بودجه براي سط  يکااني از ک  مخارج تهيه شده است

-شده نشان نمدي  اطالعات ارائه ،با وجود اين. کند  مورد انتظار منابع مختلف براي يک دوره را فراهم مي

چگونده ايدن بودجده بده      هاي خاصي به مصرف خواهد رسيد،دهد که چگونه منابع شرکت براي فتاليت

زدن در دسدتيابي بده     ها بدون صددمه ان امد و چگونه ممکن است هزينهدسترسي به اهداف شرکت مي

هاي سفر براي دايره حادابداري  توانند کاهشي را در هزينهمديران مي ،براي مثال. اهداف، کاهش يابند

غيدرممکن اسدت    ،با اين حال. شودمياي اد کنند، به اين اميد که چنين کاهشي به افزايش سود من ر 

 . هاي سفر با دستيابي به اهداف شرکت ارتباط داردکه مديران متوجه شوند چگونه هزينه

هاي خدا  اجدرا شدده در دايدره     هاي مرتبط با فتاليتريزي عملياتي، فهرستي از هزينهبودجه

هداي  ها بدا تغييدر در سدط  فتاليدت    ريزي عملياتي هزينهي بودجهها دادهبا . کندحاابداري را تهيه مي

 ،همچندين . تري فهميده خواهد شدبر روي وظيفه هدف به شک  آسان تأثيرشوند و خا  مديريت مي

بدراي  . دشدو  مدي هاي مدديريتي هزينده من در    تري در مورد رخداد هزينه و فرصتهاي جالببه پرسش

مدان   قراردادهاي م دد با فروشدندگان  توانآيا مي  شودمبادله پردازو مي 111  چرا هر سال  ،مثال
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  چرا آن فتاليدت بدراي   تا تتداد مبادزت را کاهش داد هاي عرضه بلندمدت داشتنامه موافقت در قالب

تحليد    مبادلده  1111 ر سدال    چرا هد تومان هزينه دارد تا مبادزت ت زيه و تحلي  شود  هر مورد 

هداي پاسدخگويي   بدراي کداهش هزينده    توانآيا ميتومان هزينه دارد   1   چرا يک تماس تلفني شود

هدا گزارشدگري مدورد    براي کداهش هزينده   توان مي  آيا مات پاسخگويي تلفن را خودکار کردتلفن، خد

  د را به يک منبع خارجي منتق  کردقبول خو

هاي مورد انتظار شود، هزينهها براي يک دوره مشخص ميبه محض اينکه سط  بودجه فتاليت

تواند به يدک بودجده منبدع بدا     بندي بر مبناي فتاليت ميسپس، بودجه. ت مشخص شده استهر فتالي

 يمدؤثر ريزي عملياتي به صورت اگر بودجه. هاي فتاليت به منابع خا  منتق  شودکردن هزينه  مرتبط

ابزارهداي ديگدري    ،با وجود اين. نشان دهد هاي نقدي در سود و جريان را اجرا شود، نتي ه بايد افزايش

و افدزايش در جريدان    کدارايي ريزي عملياتي استفاده شوند تدا  توانند همراه با بودجهوجود دارند که مي

   .نقدي موجود را بهبود بخشند

 ريزي عملياتيبر موفقيت بودجه مؤثرعوامل . 9

براي مديريت، همداهنگي و   يريزي عملياتي ابزار مفيدالمللي حاابداري مديريت، بودجهدر ادبيات بين

 که است منابع تخصيص براي مندروو نظام چرا که بهترين ؛ستها سازماني ها فتاليتاستانداردسازي 

شدود و در  مدي  سدن يده  نيدز  سازمان آنها، عملکرد به دستيابي منابع و هاهدف شدن مشخص با آن در

اسدت کده علدت اصدلي توجده بده عملکدرد         گفتندي   .اسدت  مدؤثر  ها سازماننهايت در بهبود درآمدهاي 

تمرکز حاکميت بر پاسخگويي است که براي بازبردن اعتماد جامتده بده حاکميدت ضدروري      ها سازمان

  .شود تا از اين طريا هر سازماني در مقاب  نتي ه کارهايش مائول باشداين موضوع سبب مي. است

 قالدب  در را مناسب، عملکردهدا  ميک هايروو با بتوان بايد فرآيندي به چنين دستيابي براي

-بودجه نظام گيريکار بهاصلي  هدف .کرد تبدي  سن ش قاب  مالي هاي به مقياس مختلف هايفتاليت

______________________________________________________ 
 .( 8  . )نمازي.   

 (.  1 . )همکاران و سرين  ؛(1 1 . )همکاران و سياي.   
3. Surianti and Dalimunthe .(2015). 
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 .است سازماني برون و سازماني نيازهاي درون برابر در توانمند پاسخگويي استقرار نظام عملياتي، ريزي

 مبتني ريزيبودجه ،روي بدين .کندفراهم مي را دولتي يها سازمان مديران امکان پاسخگويي بنابراين،

 طريدا  از کده  اسدت  يدا خددمات   محصدوزت  هداي هزينه از اطمينان قاب  نيازمند اطالعات عملکرد بر

  .دستيابي است قاب  فتاليت مبناي بر يابيهزينه اساس آنها بر شده تمام بهاي محاسبه

بدا  شده که هر يک  ان ام هايي پژوهشريزي عملياتي بر موفقيت بودجه مؤثردر خصو  عوام  

شناسدايي صدحي    (   1 ) سدرين  و همکداران   ،بدراي مثدال  . اندد  پرداخته مؤثربه بيان عوام   نگرشي

ريدزي  هاي مناسب مديريت هزينه را عواملي براي اجدراي موفدا بودجده   ها و استفاده از تکنيک فتاليت

 . دندکري عنوان ي خدماتي و توليدها سازمانعملياتي در 

. ريزي عملياتي داناتاي، ساختاري و رفتاري را عام  موفقيت بودجهعوام  پايه(   1 ) زانتا

وي داندش مدديريت و   . دکدر هدايي مترفدي   براي هر يک از اين عوام  زيرم موعه پژوهش خودوي در 

تدرين  را به عندوان مهدم  يابي بر مبناي فتاليت يابي همچون هزينههاي مناسب هزينهاستفاده از سياتم

 . دکرريزي عملياتي مترفي عوام  موفقيت بودجه

توجه به سه عام  رفتاري، ساختاري و محيطدي را عامد  موفقيدت    ( 81  ) باباجاني و رسولي

هدايي  براي هدر يدک از ايدن عوامد  زيرم موعده      پژوهش خوددر  آنها. برشمردندريزي عملياتي بودجه

منظدور از  . اندد  کدرده ترين عامد  مترفدي   عوام  ساختاري را به عنوان مهم اين ميان،و در  کردهمترفي 

هاي مديران و کارشناسان از جمله علم و دانش و ظرفيت و توجده  عوام  رفتاري موارد مرتبط با ويژگي

هاي اطالعاتي و عوام  ساختاري با سياتم. که به رفتار انااني مرتبط است است و آموزو و هر عاملي

 سدران ام، و  بدوده ريزي عمليداتي نيداز   مديريت هزينه و آماري است که براي اجراي بودجه هايتکنيک

 . استسياسي، اقتصادي و اجتماعي  ديگر فرهنگ، قوانين و عوام  ،منظور از عوام  محيطي

دستيابي بده توافدا    ،که نخاتين عام  کردهبيان در اين خصو  مواردي را ( 81  ) برزوزاده

بده سدادگي   ( هدا  سدتانده ) هاگيري فتاليتاندازه. است( عملکرد) هاي مناسب عملياتدر خصو  مالک

چندان سداده   ،آيدمي دست بهگيري محتوايي که از طريا آن نتايج مطلوب ولي اندازه ،پيير است  امکان

______________________________________________________ 
 (. 8  ) .پور حاتم و صالحي عرب.   



 

 5931زمستان ، 67، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

881 

-بودجده بدراي   رفته و پيامدهاي نهايي، کامالً کار بهنيات؛ با وجود اين هنوز ارتباط ماتقيم بين منابع 

ريزي عملياتي نيازمند بودجه. اي استهاي کافي هزينهوجود داده ،عام  ديگر. ريزي عملياتي نياز است

واحدد سدن ش   . اسدت ( يدا پيامدد حاصد  از آن   ) هاي واحد محصدول اطالعات قاب  اطميناني از هزينه

 ان بايدد صدداقت  کارکند  ،در اين سياتم. گيري ح م عمليات نيز عام  ديگري استمناسب براي اندازه

توجه به سياتم بهايدابي مناسدب نيدز يکدي از     . و هيچگونه غرضي با واحد اجرايي نداشته باشند داشته

 .  ريزي عملياتي استبر موفقيت بودجه مؤثرعوام  

. دندکرريزي عملياتي را در دو گروه مترفي بر موفقيت بودجه مؤثرعوام  ( 98  ) آذر و وفايي

از اجرا و ديگري عوام  زمان اجرا که هر يک از اين مدوارد را نيدز بده مدوارد ديگدري       پيشيکي عوام  

 و مقبوليت اختيار توانمندي، اجرا، از پيش عملياتي ريزيبودجه اثربخشي بر مؤثر عوام . کردندتقايم 

 هاياولويت شناسايي ي عمومي،ها سازمان کارمندان کيفيت سازمان، سط  ارتباطات، کيفيت .هاتند

 اثربخشدي  بدر  مدؤثر  عوامد   سدازمان، از  در عملکرد بر مبتني منابع تخصيص و سازمان در استراتژيک

بده شدر  زيدر     پژوهشمدل مفهومي در نتي ه، . دشونمي محاوب اجرا هنگام در عملياتي ريزيبودجه

 :است

 پژوهشمدل مفهومي : 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ؛ باباجاني و رسولي(  1 . )؛ زانتا(  1 . )؛ سرين  و همکاران(  1 . )؛ ساريونته و داليمنثه(1 1 .)چو و همکاران) روو دلفي: مأخي

 (نظرات مورد توافا کارشناسان بانک ملي و( 98  . )وفايي؛ آذر و (81  . )؛ برزوزاده(81  )

 روابستهيمتغ

 يبانک مل ياتيعمل يزير  ت بودجهيموفق

 يه ايعوام  پا

 يطيعوام  مح

 مستقل يرهايمتغ

 يعوام  ساختار

 يعوام  رفتار
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عامد  اصدلي در موفقيدت     چهدار  ،که بر گرفته از روو دلفي است بازبا توجه به مدل مفهومي 

و برگرفتده از   بدوده و مقبوليدت   اختيار توانمندي، اي که شام  عوام  پايه. ندمؤثري عملياتي ريز بودجه

منظور از عوام  رفتداري مشخصدات فدردي،    . است( 889 ) نق  از شهبه ( 98  ) آذر و وفايي پژوهش

منظدور از عوامد  محيطدي شدرايط     . هاي اجرايي اسدت   شغلي و تحصيلي مديران و کارشناسان دستگاه

هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قانونگياري است و عوام  سداختاري    عمومي کشور در حوزه

روو  .اسدت گردد که جزئيات هر يک در پرسشنامه پيوسدت موجدود    مي هاي سازماني بر نيز به ويژگي

 :دلفي به شر  زير است

 دلفي  روش تشريح .9شکل

 

  

 

 

 

 (.  1 . ) جوشي و همکاران :مأخي

 پژوهشپيشينه . 4

ي ايران ان دام نشدده و تنهدا چندد     ها بانکريزي عملياتي در داخلي در خصو  بودجه پژوهشتاکنون 

. مدورد بررسدي قدرار گرفتده اسدت      ي ديگرها سازمانريزي عملياتي در داخلي مرتبط با بودجه پژوهش

، چدرا کده   بدوده نيدز قدديمي    هدا  بانکريزي عملياتي در بودجه موردخارجي ان ام شده در  هاي پژوهش

 .شروع شده است ي ديگري عملياتي از حدود يک قرن پيش در کشورهاريز بودجه

عملکرد در بخدش   يبر مبنا يزيربودجه يبا عنوان اجرا پژوهشي(   1 ) منثهيو دال ونتهيسار

 نيدي تت.   ،ياهدداف اصدل  دن کدر مشخص .  دقت در  آنها در پژوهش خود. ان ام دادند ياندونز يدولت

______________________________________________________ 
. يمنثده و دال يونتهسدار  ؛(81  . )بدرزوزاده  ؛(81  . )رسولي و باباجاني ؛(  1 . )زانتا ؛(  1 . )همکاران و سرين .   

 (.1 1 . )همکاران و چو ؛(  1 )
2. Joshi, et al. (2011). 

 
نظرات  اتيادب يبررس مصاحبه و باز يها پرسشمغزي،  طوفان

 کارشناسان

يدر بانک مل ياتيعمل يزي ر    ت بودجهيست کردن عوام  موفقفهر  

دلف
ي
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ارجد    يهدا  فتاليدت ها و  برنامه ييشناسا.   ،است مههر برنا  هيدهنده نت  عملکرد که نشان يهاشاخص

 را يبخدش دولتد   يهدا  فتاليتها و   از برنامه کيهر  نهيهز نييتت. 9منابع و  تيبا در نظر گرفتن محدود

 يابيد نهيدقت در هزديگر،  ي، به عبارتدندکرعنوان  ياتيعمل يزيربودجه تيموفق يبه عنوان عوام  اصل

توجه  پژوهش نيدر ا. است يدر بخش دولت ياتيعمل يزيرجهبود تيموفق يعام  اصل تيبر فتال يمبتن

 .شناخته شد ياتيعمل يزيربر بودجه مؤثرعام   نيترمهم نهيهز تيريبه مد

ريزي بر عملکرد نهادهداي  بندي و برنامهبودجه تأثيرپژوهشي با عنوان ارزيابي ( 9 1 ) ايااک

 تدأثير  ،بنددي و در نهايدت  بدر بودجده   مدؤثر با استفاده از پرسشنامه عوامد    وي. مالي ني ريه ان ام داد

عوامد   کده   دهدد  مدي نشدان   ي ويهايافته. کرده استبررسي را بندي بر عملکرد نهادهاي مالي بودجه

 . اثرگيار است ها بانکبندي هم بر عملکرد و بودجه بوده اثرگياربندي مديريتي بر بودجه

کنترلدي در  هاي سدازوکار بندي بر بودجه تأثيرپژوهشي با عنوان (   1 ) مانيرات و ماسليمات

سداختاريافته بدا   با يک پرسشنامه نيمده   پژوهش آنها. ي ني ريه ان ام دادندها بانکصنتت بانکداري در 

کده علدت    دهدد  مدي نشدان   ي آنهدا هدا يافتده . ي ني ريه ان ام شدها بانکنفري از کارکنان   9اي نمونه

 هدا  بانککنترلي هاي سازوکاربندي بر بودجه ،همچنين بوده،و اجراي ضتيف  بيني پيش ،شکات بودجه

 .  متناداري دارد تأثير

سدازي  ا عندوان اهدداف و موفقيدت پيداده    بدا ان دام پژوهشدي بد    (  11 )   و هاکبدارت  جوردن

عملياتي به بررسي ميزان اهميت مائوليت پاسخگويي و همچندين تحقدا مناسدب آن بدا      يزير بودجه

ريدزي  دريافتند که هدف اصلي دولدت از اجدراي سيادتم بودجده     ،ياتيعمل يزيراجراي سياتم بودجه

به بررسدي ميدزان موفقيدت دسدتيابي بده       ،سپس. استاي  مائوليت پاسخگويي برنامه دعملياتي، بهبو

ميزان موفقيت در دستيابي  ،در اين حالت هم .ريزي عملياتي پرداختندهدفهاي استقرار سياتم بودجه

اي بازترين نمره را داشت و کمترين نمره به هدف تغيير در تخصديص  به هدف بهبود پاسخگويي برنامه

ريدزي عمليداتي بده عندوان ابدزاري      هاي مربوط به بودجهدر بررسي افزون بر اين،. شد بودجه مربوط مي

______________________________________________________ 
1 . Isaac 

2 . Munirat and Muslimat 

3 . Jordan and Hackbart 
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گيدري عملکدرد باعدث بهبدود مادئوليت پاسدخگويي       براي پاسخگويي، به اين نتي ه رسيدند که اندازه

 .شودهاي اجرايي مينابت به دستگاه

در جهت توسدته   پژوهش نيا. عملکرد ان ام داد يزيربا عنوان بودجه پژوهشي(  11 )  رونالد

عملکدرد   يزيربودجه يتوجه به مراح  اصل پژوهش، نيدر ا. و هند ان ام شد ايدر تانزان وامورات دولت 

-بودجده  تيبر موفق مؤثرعملکرد به عنوان عوام   تيريو مد نهيهز تيريمد ،يزيراهداف، برنامه نييتت

 . شد نييتت ياتيعمل يزير

 مدؤثر به عوامد    ياتيعمل يزيربا عنوان الزامات بودجه پژوهشيدر ( 889 )  يلوقبايو و ملکرز

-بودجده  يدر اجدرا  يفند  ييکه تواندا  دهد مينشان  ي آنهاهاافتهي. دندکراشاره  ياتيعمل يزيربر بودجه

بدر   مدؤثر عوامد    نيتدر سازمان مهم ديگر يهااتميهماهنگ با س ياطالعات يها بانکو  ياتيعمل يزير

 . اندياتيعمل يزيربودجه تيموفق

بخدش   يهدا  بانکدر  ياتيعمل يزيراستقرار بودجه نديبا عنوان فرآ پژوهشي(  89 )  ندريماه

کشدور   يعمدوم  يهدا  باندک شتبه از شتب  1 را در  ياتيعمل يزيربودجه اتميس وي. ان ام داد يدولت

 عاز ندو  ايدن پدژوهش  . کرده اسدت  يبررس ،بودند ييدر سط  باز يبانک اتيلحاظ عمل  بههندوستان که 

بدا ت ربده    رانياز مدد  ريمدد  11 کده از   همصاحبه و پرسشنامه بود پژوهشو ابزار  يشيمايپ -ي فيتوص

 تيريکده مدد   دهدد  مدي نشدان   ي اين پژوهشهاافتهي. ه استاستفاده شد ييپاسخگو يبرا يشتب بانک

 يبه جا تيفيبر ک ديکأتو  ييها و قدرت اجراساخترينظارت کارآمد، وجود ز ،ينگرندهيآ ،يو قو ايدق

 .اثرگيار است ها بانک ياتيعمل يزيربودجه تيموفقبر  تيکم

بدر   مدؤثر عوامد    يبندد تيو اولو ييبا عنوان شناسا يدر پژوهش(   1 ) 9مرام و همکارانپاک

اندد کده   دهيرسد   ده ينت نيد بده ا  يشدرق   دان يدر شدرکت مخدابرات اسدتان آذربا    ياتيعمل يزيربودجه

ود آنهدا در  نبد و  بدوده  يضدرور  ياتيعمل يزيربودجه ياجرا يبرا ياتيو عمل يادار ،يطيمح يها کنترل

______________________________________________________ 
1 . Ronald 

2 . Melkers and Willoughby 

3 . Mohinder 
1. Pakmaram, et al 
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 يطد يگفته، عام  مح از عوام  پيش ،نيهمچن. است ياتيعمل يزيربودجه ياجرا يمانتي برا ها سازمان

 .قرار دارند يبتد يهاتيدر اولو ييو اجرا يو عوام  کنترل بودهعام   نيترمؤثر

-در استقرار بودجده  مؤثربا عنوان ارزيابي عوام  مديريتي  پژوهشي( 89  ) زادهقديمي و بيگ

 دهدد  مدي نشدان   هاي آنهدا  يافته. ريزي عملياتي در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکي تبريز ان ام دادند

 تريزي، مديريت عملکرد، تحلي  هزينه، مدديري ريزي عملياتي در گرو ساختار برنامهتحقا نظام بودجه

گيري از افدراد   بهره. استگويي، نظام انگيزشي، الزامات قانوني و مديريت منابع انااني اسختغيير، نظام پ

 .است مؤثراهداف سازمان در تحقا هاي ززم به مديران و کارکنان آموزو ان اممتخصص و 

ريزي با عنوان نقش عوام  سازماني بر اجراي بودجه پژوهشي( 89  ) نهاد و همکاران صفدري

نشدان   ي آنهاهاافتهي. ان ام دادندکشور  قانون برنامه پن م توسته  8 ر راستاي اجراي ماده عملياتي د

اي مطلدوب اجرايدي   بده گونده   زيرتوان از طريا تمرکز به عوام  ريزي عملياتي را ميکه بودجه دهد مي

 : دکر

 توجه به فرهنگ و رهبري،  . 

 تتهد و حمايت از اجرا،  . 

 شرايط گروه هدف،  . 

 گيري،بهاي تمام شده و تدوين شاخص اندازهتوجه به  .9

 .توجه به گرايش م ريان و جو سازماني . 

 يهدا وهيشد  يقد يبدا عندوان مطالتده تطب    پژوهشي(  8  ) ياتونيبيزاده و مولوحانبرادران

 يهدا  باندک در  يبندد بودجه يهاوهيش يقيمطالته تطبان ام پس از . ان ام دادند ها بانکدر  يبندبودجه

بده عوامد     ديبا ياتيعمل يبند موفا بودجه ياجرا يدهد که برايپژوهش نشان م نيا جينتا ،ايمتتبر دن

 .دکرتوجه  ،است يطيو عام  مح ينديو فرا يعام  فن ،يکه شام  عام  اناان يتيريمد

هاي ريزي عملياتي در دستگاهبا عنوان موانع استقرار بودجه پژوهشي(  8  ) و همکاران فرزاد

سدازي  بين مشکالت پياده دهد مينشان  ي آنهاهاافتهي. اجرايي استان سياتان و بلوچاتان ان ام دادند

-اند متبندي عملياتي و هر يک از عوام  محيطي، عوام  فني و فرآيندي و عوام  انااني رابطده  بودجه
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ريدزي  سدازي بودجده   پيادهعوام  محيطي، فني و فرآيندي و انااني به عنوان مانع در . ردداوجود داري 

گيري کدار  بده  بندابراين، ، دند کمدي تري ايفا  نقش مهم ديگر ند و عام  انااني در بين موانعمؤثرعملياتي 

-بودجده شاياته و متناسب از نظر تحصيالت، سوابا، رشته تحصيلي، تخصص و ت ربه در امر  کارکنان

کمک به اي اد  براياي در سازمان رهاستفاده از نيروهاي متخصص و م رب به صورت مشاو نيزريزي و 

-هاي آموزشي مناسب، کارکنان و مديران متاونت برنامده ريزي عملياتي و برگزاري دورهو اجراي بودجه

 .رسدريزي و نظارت راهبردي ضروري به نظر مي

ريدزي عمليداتي در حدوزه    با عنوان موانع استقرار بودجه پژوهشي(  8  ) دانش فرد و شيراوند

که  دهد ميگيري اين مطالته نشان نتي ه. ان ام دادند ،وزارت بهداشت، درمان و آموزو پزشکيدرمان 

 ارهاي سياتم اطالعات مالي، سيادتم ارزيدابي عملکدرد، سيادتم مدديريت مدالي، سداخت       بين شاخص

 .ريزي عملياتي همباتگي وجود داردسازماني، نيروي انااني و الزامات قانوني با عدم استقرار بودجه

-عوام  پييرو، توانايي و اختيار بدر بودجده   تأثيربا عنوان  پژوهشي( 81  ) و نادري پورزماني

-با توجه به آزمون فرضيه. ان ام دادند( صنتتي ايران -مناطا آزاد ت اري: مورد مطالته)ريزي عملياتي 

م بدراي اجدراي   زز ييروو اختيار و پي يتواناصنتتي  -سازمان مناطا آزاد ت اري پژوهش،هاي اصلي 

 .ريزي عملياتي را نداردبودجه

بدر   مدؤثر با عنوان بررسي عوام  درون سدازماني   پژوهشي( 81  ) و همکاران ينيحا خداداد

دهدد، دو عامد    نشدان مدي   آنهدا هداي  يافته. ريزي عملياتي در دانشگاه علوم انتظامي ان ام دادندبودجه

 .ندمؤثرريزي عملياتي آموزو و مهارت بر بودجه
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 پژوهششناسي روش. 1

، چدرا کده در باندک    اسدت  کاربردي ،هدف نظر از و ي و اکتشافيشيماپي-توصيفي ،روو نظر از ژوهش  پ

 بدراي  و ايکتابخانده  روو از موضدوع  ادبيدات  تددوين  رايبد  .کداربرد دارد  هاي ديگدر  بانکملي ايران و 

 ميدداني  روو از آن تحليد  براي  و طيف ليکرت خودساخته ،يانهيگز   پرسشنامه هايداده آوريگرد

اي خودساخته که مبتني بر ادبيات گزينه  ها نيز پرسشنامه براي فرضيه پژوهشابزار  .شودمي استفاده

بدراي تتيدين روايدي    . اسدت  پژوهشاصلي  هاي پرسشو پرسشنامه باز اوليه در جهت پاسخ به  پژوهش

و  بدوده لحاظ ظاهري پرسشدنامه داراي روايدي     به طوري که بهپرسشنامه از روو منطقي استفاده شد، 

کده   شداز نظر مديران بانک ملي و اساتيد دانشگاه بررسي  ها پرسشمحتوايي کميت و کيفيت  لحاظ به

( آلفاي کرونبدا  ) پايايي اين پژوهش،در . مشخص شد که پرسشنامه از روايي برخوردار است ،در نهايت

 هداي  پرسدش ، پايايي 198/1نخات فرضيه  هاي پرسشي پاياي)بوده  1/  1پرسشنامه  هاي پرسشک  

 9/1 1فرضيه چهدارم   هاي پرسشو پايايي  1/1 1فرضيه سوم  هاي پرسش، پايايي 1/  1 فرضيه دوم

جامتده آمداري   . دهنده اين است که پرسشنامه از پايايي و دقت مناسبي برخدوردار اسدت    که نشان( شد

ريدزي  کارکندان متخصدص در زمينده بودجده     ،مه بداز پرسشدنا  هداي  پرسشدر مرحله پاسخ به  پژوهش

افزون بدر  . دکرو اساتيد دانشگاه استفاده  ي ديگرها بانکاز کارکنان بانک ملي و  توان مياند که عملياتي

دولتي و امکدان بررسدي    ديگر ي عملياتي در نهادهايريز بودجهسازي  در صورت وجود سابقه پياده اين،

حدداق  متخصدص بدراي پاسدخ بده       ،در مرحلده دلفدي  . شوداز نظرات نهادهاي مربوطه هم استفاده مي

اي طيف ليکدرت از کارکندان شدتب     گزينه  براي پاسخ به پرسشنامه . استنفر  1 تا   بين  ها پرسش

شدام  شدتبه مرکدزي،    شدتبه مادتق     9تهدران داراي  . شدود ماتق  بانک ملي در تهران استفاده مي

 811ميرداماد، اسکان، حج و زيارت، بورس اوراق بهادار، فردوسي، بازار و بورس اوراق بهادار با م مدوع  

ريزي عملياتي در باندک ملدي عدالوه بدر     بر موفقيت بودجه مؤثردر خصو  شناسايي عوام  . استنيرو 

ملي شتبه ماتق  تهران با روو گلوله  نفر از کارکنان رده بازي بانک 1 تتداد  پژوهش، متونمطالته 

از هدر نفدر،    دريافت پاسدخ بدين شک  که پس از . شوندمشخص مي ،برفي براي شناسايي عوام  بيشتر

در پاسخ به پرسشنامه  در بيشتر موارد بنابراين،. شويمخواستار مترفي نفر بتد توسط همين شخص مي
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دليد  توزيدع   . شدود بانک ملدي تهدران اسدتفاده مدي    شتبه ماتق   9ها از کارکنان بررسي فرضيه براي

کدوکران   رابطده تتدداد نمونده از   . بدود  پدژوهش تر به نمونه  پرسشنامه در شتب ماتق  دسترسي آسان

 . شودمشخص مي

( )                                                                                    

  .استحداکثر خطا  dنابت جامته و  pح م جامته،  Nح م نمونه، n  ،که در آن

100≈
47.8

864
≈

25.0×8416.3+01.0×899

25.0×8416.3×900
=n 

ن امتخصصد  مدرک تحصيلي. بانکي توزيع شدن امتخصصنفر از  1 پرسشنامه دلفي بين  ،ابتدا

عامد    9 ،در اين مرحله. قرار داشتندهاي متاونت و مديريت پاتدر و  بوده لياانس  بانکي حداق  فوق

، رفتداري، سداختاري و   (از اجدرا  پيش) ايريزي عملياتي شام  عوام  پايهبر موفقيت بودجه مؤثراصلي 

هاي موفقيت مؤلفهپس از تکمي  فرآيند دلفي و شناسايي . هايي شناسايي شدندمحيطي با زيرم موعه

بدراي   برگرفته از پاسخ هاي مرحلده دلفدي   محقا  ساخته ايگزينه  پرسشنامه  ،ريزي عملياتيبودجه

پرسشنامه  11 پرسشنامه توزيع شد که از اين تتداد  1   ،در اين مرحله. ها تدوين شدبررسي فرضيه

حوزه و اساتيد دانشگاه هدم  ن امتخصصدر اين مرحله عالوه بر کارمندان بانک ملي از . برگشت داده شد

 هداي  پدژوهش ظ ت ربي در لحا به سوي ديگر،از . ها افزايش يابداستفاده شد تا ح م نمونه براي تحلي 

   .نفر است 11 پيمايشي نمونه مناسب 

 آمار توصيفي. 7

 متيدار،  انحدراف  مانندد  پراکنددگي  هداي شداخص  و ميدانگين  جملده  از مرکدزي  شاخص ،زير جدول در

 شدده  محاسدبه  ايرده متغيرهداي  بدراي  فراواندي  جداول و پيوسته متغيرهاي براي چولگي و کشيدگي

 هاداده کندگياپر ميزان متيار انحراف و هاداده وسط حد ميانگين مقدار ،پيوسته متغيرهاي براي .است

 را هاداده توزيع بودن چپ به چوله منفي چولگي و بودن راست به چوله مثبت چولگي .دهدمي نشان را

______________________________________________________ 
 (.91  . )صفرزاده و فرهنگي.   
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 يدا  اوج نيدز  کشديدگي  .هاتند متقارن هاداده ،باشد صفر نزديک چولگي که صورتي در ؛دده مي نشان

 نرمدال  توزيدع  از هدا  داده توزيدع  ،باشدد  مثبدت  کشيدگي که صورتي در ؛دهدمي نشان را هاداده بلندي

 .است نرمال توزيع از( ترپخ) ترکوتاه آن توزيع ،باشد منفي آن مقدار اگر و بلندتر

 پژوهشآمار توصيفي براي متغيرهاي  .2جدول

 حداکثر حداقل کشيدگي چولگي انحراف معيار ميانه ميانگين تعداد متغيرها

1/ 1  /18  /1 11  ايعوام  پايه  1 /1-    /1    /  1 /9  

-9/1   /19 9  /9  11  عوام  رفتاري  19/1-      

1/ 1  / 1  /19 11  عوام  ساختاري   /1-  9 /1-   9/    

11/1  /9  /18 11  عوام  محيطي    /1-  91/1-  9/    

 .پژوهشهاي  يافته: مأخي

توزيدع  ( انحدراف کمدي از مقددار صدفر دارندد     )مقادير چولگي و کشديدگي متغيرهدا   با توجه به 

بدر ايدن    افدزون  (.ميزان کشيدگي و چولگي توزيدع نرمدال صدفر اسدت    )رسد متغيرها نرمال به نظر مي

 ،خواه توزيع اوليه متغير نرمال باشد يا نباشد ،مطابا قضيه حد مرکزي توزيع ميانگين متغيرها ،موضوع

ها بدا اسدتفاده از ايدن قضديه هدم       توجيه نرمال بودن اين شاخص ،بنابراين. به توزيع نرمال گرايش دارد

چدرا   ؛ها بازسدت فرضيه تأييداحتمال  ،بزرگترند  ها از عدد   با توجه به اينکه ميانگين. پيير است امکان

 . گيرندمقاياه قرار ميمورد   و کمتر از   هاي بازتر از   ها در دو گروه پاسخکه فرضيه

    آزمون فرضيه اصلي. 6

 . گيرندمورد مقاياه قرار مي  و کمتر از   هاي بازتر از ها در دو گروه پاسخفرضيه

 .شودمي نوشته زير آماري صورت به مقاب  فرض و صفر فرض: اول مرحله

H1  :ريدزي عمليداتي باندک ملدي     اي، رفتاري، ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجهعوام  پايه

 .ندمؤثر

H0  :ريدزي عمليداتي باندک ملدي     اي، رفتاري، ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجهعوام  پايه

 .نياتند مؤثر

 :دشو فرضيه فرعي زير طراحي و بررسي مي 9 ،براي بررسي اين فرضيه
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 اول فرعي فرضيه 

 :شود ميفرض صفر و فرض مقاب  به صورت آماري زير نوشته : اول مرحله -

H1  :ندمؤثري عملياتي بانک ملي ريز بودجهاي بر موفقيت عوام  پايه. 

H0  :نياتندمؤثري عملياتي بانک ملي ريز بودجهاي بر موفقيت عوام  پايه. 

 tآمداره آزمدون داراي توزيدع    . اسدت محاسبه آماره آزمدون و توزيدع آمداري آن    : مرحله دوم -

 .دشوميو مقدار آن در جدول زير ارائه  بوده( هانرمال براي اين داده تقريباً)

 اي براي بررسي فرضيه فرعي اول آزمون ميانگين تک نمونه .9جدول 

 مقدار احتمال Zمقدار آماره  نسبت مورد آزمون نسبت تعداد تأثيرنوع  رده

%      تأثير بي   =>  
 1%   9/  11 /1  

% 1  1 مؤثر   <  

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

ميدزان خطداي قابد      ،همچنين ،(آماري توزيعتتيين ) نيشيپبا توجه به مرحله : سوم مرحله

 ميدزان . شودميفرض صفر تتيين  رويپيميزان اطمينان ناحيه رد و يا  نتي ه، در و رويپي

 (. زيرشک  ) است شده گرفته نظر در درصد  8 اطمينان

 طرفه صورت يکه ب درصد 31مقدار آماره آزمون در سطح اطمينان  .5نمودار

 
 (. 9  .)و مومني آذر: مأخي

46/1 

 H0 رد  عدم 

 H0رد  
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گيدري آمداري ان دام    تصدميم  پيشين،هاي  در اين مرحله و با توجه به قامت: مرحله چهارم -

درصدد رد    8فرض صفر در سط  اطمينان  ،است  /9 مقدار آماره آزمون برابر با . دشو مي

 .ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي موفقيت بودجهاي بر  عوام  پايه بنابراين، .دشو مي

 دوم فرعي فرضيه 

 :شودفرض صفر و فرض مقاب  به صورت آماري زير نوشته مي: مرحله اول -

H1  :ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي عوام  رفتاري بر موفقيت بودجه. 

H0  :نياتند مؤثرريزي عملياتي بانک ملي عوام  رفتاري بر موفقيت بودجه. 

 .دشوميجدول زير محاسبه  مطابا مقدار آماره آزمون: مرحله دوم -

 اي براي بررسي فرضيه فرعي دوم آزمون ميانگين تک نمونه . 4جدول

 مقدار احتمال Zمقدار آماره  نسبت مورد آزمون نسبت تعداد تأثيرنوع  رده

%      تأثيربي    =>  
 1%    /1  111/1  

%18 18 مؤثر   <  

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

 ناحيه رد و يا عدم رد فرض صفر : مرحله سوم -

  8فدرض صدفر در سدط  اطميندان      ،اسدت  1/  مقدار آماره آزمون برابر با : مرحله چهارم -

ريدزي عمليداتي باندک ملدي     عوام  رفتاري بر موفقيت بودجده  در نتي ه، ،دشو ميدرصد رد 

 .ندمؤثر

 سوم فرعي فرضيه 

 :دشو ميفرض صفر و فرض مقاب  به صورت آماري زير نوشته : مرحله اول -

H1  :ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي عوام  ساختاري بر موفقيت بودجه. 

H0  :نياتند مؤثرريزي عملياتي بانک ملي عوام  ساختاري بر موفقيت بودجه. 

 .دشوميجدول زير محاسبه  مطابامقدار آماره آزمون : مرحله دوم -
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 براي بررسي فرضيه فرعي سوماي  نمونهآزمون ميانگين تک  .1جدول

 مقدار احتمال Zمقدار آماره  نسبت مورد آزمون نسبت تعداد تأثيرنوع  رده

%9  9  تأثيربي    =>  
 1%   9/ 1  111/1  

%91 91 مؤثر   <  

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

 

  .فرض صفر پييروناحيه رد و يا : مرحله سوم -

  8فدرض صدفر در سدط  اطميندان      .است 1 /9 مقدار آماره آزمون برابر با : مرحله چهارم -

ريدزي عمليداتي باندک ملدي     عوام  ساختاري بر موفقيت بودجه ، بنابراين،دشو ميدرصد رد 

 .ندمؤثر

 چهارم فرعي فرضيه 

 :دشو ميفرض صفر و فرض مقاب  به صورت آماري زير نوشته : مرحله اول -

H1  :  ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي محيطي بر موفقيت بودجهعوام. 

H0  :نياتند مؤثرريزي عملياتي بانک ملي عوام  محيطي بر موفقيت بودجه. 

 . دشوميجدول زير محاسبه  مطابامقدار آماره آزمون : مرحله دوم -

 اي براي بررسي فرضيه فرعي چهارمآزمون ميانگين تک نمونه. 7جدول

 مقدار احتمال Zمقدار آماره  نسبت مورد آزمون نسبت تعداد تأثيرنوع  رده

%8 8 تأثيربي    =>  
 1%    / 9  111/1  

% 8  8 مؤثر   <  

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

  .فرض صفر پييروناحيه رد و يا : مرحله سوم -

  8فدرض صدفر در سدط  اطميندان      .است 9 /  مقدار آماره آزمون برابر با : مرحله چهارم -

ريدزي عمليداتي باندک ملدي     عوام  محيطي بر موفقيدت بودجده   ، بنابراين،دشو ميدرصد رد 

 .ندمؤثر
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 اصلي فرضيه  

 .دشو ميفرض صفر و فرض مقاب  به صورت آماري زير نوشته : مرحله اول -

H1  :  ريدزي عمليداتي   ، رفتاري، ساختاري و محيطي بدر موفقيدت بودجده   اي پايهعوام

 .ندمؤثربانک ملي 

H0  :  ريدزي عمليداتي   ، رفتاري، ساختاري و محيطي بدر موفقيدت بودجده   اي پايهعوام

 .نياتند مؤثربانک ملي 

 . دشوميجدول زير محاسبه  مطابامقدار آماره آزمون : مرحله دوم -

 پژوهشبراي بررسي فرضيه اصلي اي  نمونهآزمون ميانگين تک  .6جدول

 مقدار احتمال Zمقدار آماره  نسبت مورد آزمون نسبت تعداد تأثيرنوع  رده

%    تأثير بي   =>  
 1%  1 / 1  111/1  

% 8  8 مؤثر   <  

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

 

  .فرض صفر پييروناحيه رد و يا : مرحله سوم -

  8فدرض صدفر در سدط  اطميندان      .است 1 / 1مقدار آماره آزمون برابر با : مرحله چهارم -

، رفتداري، سداختاري و محيطدي بدر موفقيدت      اي پايده عوامد    ، بندابراين، شدود درصد رد مي

 .ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي  بودجه

 زيدر  صدورت  تدرين نتدايج آن بده    که مهمده شمدل استفاده  تأييداز تحلي  عاملي براي  ،همچنين 

 :است

  :مراح  ان ام تحلي  عاملي

 تشکي  ماترياي از ضرايب همباتگي متغيرها، . 

 از ماتريس ضريب همباتگي، ها عام استخراج  . 

 ها، عام به حداکثر رساندن رابطه بين متغيرها و  منظور به ها عام چرخش  . 

 .ي مورد نظرها عام براي تتيين ( ها عام نمره )محاسبه بار عاملي   .9
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 .باشد 9/1 از بيشتر آنها عاملي بار که شوند ميانتخاب  هايي عام متموزً :   نکته -

 1 برخي از صاحبنظران متتقدند در تحلي  عاملي، تتداد مشداهدات حدداق  بايدد    :  نکته  -

  .برابر تتداد متغيرها دارند 1 برخي حتي اعتقاد به حداق  . برابر تتداد متغيرها باشد

 

 KMOآزمون بارتلت و  .0جدول

 معناداري مجذور خي (KMO) گيري  معيار کفايت نمونه

9 1/1 9 9/ 199 111/1 

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

 KMOو مقددار  ( اسدت  1/ 1کمتدر  )بدوده   111/1داري آزمون بارتلت برابر با امتنمقدار سط  

مقدادير  )اسدت   91/1برابر با  KMOمقدار  .دهد نشان مي ها دادهمناسب بودن تحلي  عاملي را براي اين 

11/1 >  KMO دهد  بودن استفاده از اين تحلي  را نشان مي  مناسب.) 
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 ها دادهعد کاهش بُ .3جدول 

 عام 
 ت ميع چرخش م يور بارگيري مقدار مشخصه اوليه

 درصد انباشتگي درصد انحراف ک  درصد انباشتگي درصد انحراف ک 

   11/ 1 98/ 8 98/ 8   8/     / 1    / 1 

  1 8/    1/ 1 1  / 1 1 8/9  98/ 9  1 / 9 

   11/   1 /9   1/ 9 1  /  1 8/ 9    /   

9 1 9/  1  /1 9  /19  99/  98/   9  /19 

    9/  1 1/9 989/18 

   

1 989/1 9 9/  8  /1  

1 1  /1 9 8/  11 /1  

9 18 /1 11 /  991/19 

8 1 9/1    /  81 /91 

 1 11 /1    /   11/9  

      /1 11 /   9 /9  

   91/1 11/  1  /91 

   9 9/1 19 /  181/99 

 9  99/1 919/   19/81 

    91/1    /   11/8  

 1   9/1  /  911/8  

 1  88/1    /  8 1/8  

 9   /1 119/  1 1/8  

 8    /1 819/1 11 /81 

 1   8/1 8 9/1 8  /81 

    8/1 1  /1 1  /81 

    1 /1 1 /1  1 /89 

     9/1 111/1 99/89 

 9   9/1   9/1  89/88 

   191/1   9/1 1 9/88 

 1 11 /1  1 /1  11 

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

ي از حالت اصلي کمتر انتظار اين است که دقت کمّ ،بنابراين ،يابد ها کاهش مي تد دادهبُکه   آن ااز 

درصد از تغييرات ک   19/ 9عام   9اين  .کاهش پيدا کرده است 9به  1 ها از  تد دادهدر اين ا بُ. شود

چهار  پژوهشريزه زير و بر اساس مقدار ويژه و مدل مفهومي   در نمودار اسکري يا سنگ .کند را بيان مي
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 ،ولي بر اساس مدل مفهدومي  ،رچه امکان انتخاب پنج عام  نيز وجود داشتگ .عام  انتخاب شده است

 .پيير است  چهار عام  توجيه

 نمودار اسکري .2نمودار

 
 .پژوهش هاي يافته: مأخي
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 ها محاسبه عامل .50جدول

 عامل
 عامل

5 2 9 4 

 1 99 /1   9/1 19 /1 1 1/1- 

 1 189/1  98/1 111/1   8/1 

   18 /1 1  /1  99/1  9 /1 

   191/1   9/1 1 /1 11 /1- 

   1  /1  9/1  1/1   1/1 

   1 1/1    /1   /1  1/1 

 9 11 /1  9/1   9/1  1/1 

 8 1 9/1   8/1   8/1  9 /1 

   1 1/1 919/1 1 /1 1 /1 

 9  9/1 18 /1  8/1  1 /1 

   1 8/1 18 /1 19 /1 191/1- 

 1  81/1 19 /1  98/1 1 1/1 

     1/1 118/1    /1 191/1 

 1  19/1 118/1  91/1  8 /1 

    99/1  1 /1  9 /1    /1 

 9  91/1   9/1  1 /1 9  /1 

8 181/1   /1  1 /1 9 1/1 

   9/1 9 /1  11/1 99 /1 

   9 /1   1/1 919/1 1 9/- 

   91/1   9/1 99 /1    /1 

9   8/1    /1 9  /1  18/1 

    1/1   1/1 1  /1  1 /1 

 1  1 /1 1 8/1- 111/1 91 /1 

1  98/1 11/1 1 8/- 9  /1 

1   9/1   9/1  11/1 111/1 

9    /1  9/1   1/1  8 /1 

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

آن چهار عام  را به ترتيب اهميت . اند محاسبه و ارايه شده ،از چرخش پس ها عام  ،در جدول باز

 :توان به صورت زير نوشت مي

19Q628/0...20Q798/026Q84/01F  
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1Q4508/0...18Q695/011Q80/02F  

3Q732/04Q815/02Q845/05Q874/03F  

8Q392/07Q766/06Q831/010Q861/04F  

عامد    سدران ام، و  اي پايده که عام  يک عوام  محيطي، عام  دوم عوام  ساختاري، عام  سوم عوام  

گرچده در  . بندي شده است ند که بر اساس ميزان اهميت اولويتشو ميگياري   چهارم عوام  رفتاري نام

 پرسدش  طدور مثدال،   بهآورده نشده است؛  ،دقيقاً مرتبط با عام  يادشده ها پرسشچهار عام  باز برخي 

عوامد  سداختاري آورده   يک و نه در بدين عوامد     هاي پرسشو يا  اي پايههاي عوام   مؤلفهدر بين  1 

ميزان دقت اين )ست تحلي  عاملي داراي قدري خطا ،شدبيان  نيز که پيشتر طور لي همانوشده است، 

 (.درصد است  1عوام  در حدود 

 گيري  بحث و نتيجه. 0

 هدا  يافتده . ريزي عملياتي در بانک ملدي بدود  بر موفقيت بودجه مؤثربررسي عوام   پژوهش،هدف از اين 

-اي، عوام  رفتاري، عوام  ساختاري و عوام  محيطي بر موفقيدت بودجده  عوام  پايهکه  دهد مينشان 

تواندايي کارکندان   .  عملکدرد،   ارزيابي توانايي.   :شام  ايعوام  پايه. ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي 

سياسدي، مدديريتي و    پدييرو  . اي و سدازماني و  قدانوني، رويده   اختيدار . 9فني،  توانايي.  بانک ملي، 

ريدزي  آشنايي مديران و کارشناسان بدا فرآيندد اسدتقرار بودجده     . : شام  عوام  رفتاري. انگيزشي بود

 .9عالقه مديران و کارشناسان به اجرا،  . علم و ت ربه کافي مديران و کارشناسان در اجرا،  . عملياتي، 

آشنايي مديران با منافع اجدراي   .  هايشان وها و فتاليتجاارت مديران در آشکارشدن نارسايي برنامه

 . مناسدب،   يو گزارشدگر  يحادابدار  ادتم يس.   :شدام   عوام  سداختاري . ريزي عملياتي بودبودجه

 .9مناسدب،   يرمدال يغ يهدا  ادتم يو س يداخلد  يهدا  وجدود کنتدرل   .  ،يتتهدد  ياستفاده از حادابدار 

 .1مناسدب،   هيد و تنب ايتشدو  ادتم يس . به اهداف،  يابيدست زانيسن ش م يمناسب برا يها شاخص

 تيد فتال يبدر مبندا   يابينهيهز اتميتوجه به س .1با اهداف بانک،  ياتيعمل يهايبندشدن طبقه  مرتبط

توجده   .8و  يبانک مل يآمار و اطالعات عملکرد  يو تحل هيو ت ز يآورگردنظام   اديا .9ها، تيدر فتال

بدا   يقيان ام مطالتات تطب .  :شام  عوام  محيطي. بود اتيعمل يو صرفه اقتصاد ياثربخش ،کاراييبه 
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-يژگد يسازگار بدا و  ييدستورالتم  اجرا کيو ارائه  ميتنظ . موفا،  يهدف استفاده از ت ربه کشورها

 شدفاف،  يو خط مشد  استيس کيوجود  .9 ،يکاف هاي پژوهشو  يپشتوانه نظر  اديا .  ،يطيمح يها

 .1مرتبط بدا باندک و    يها سازمانافراد و  يآگاه .1 رو،يپي يبرا ياز شتب بانک مل يکياستفاده از  . 

عوامد  محيطدي،   نتايج آزمدون تحليد  عداملي نيدز      .بودنفتان يبه ذ يبانک مل ييپاسخگو يالزام قانون

رفي ترين عوام  مت را به ترتيب به عنوان مهم عوام  رفتاري سران ام،و  اي پايهعوام  ساختاري، عوام  

در  ( 8  ) همکداران  و فدرزاد  و خدارجي مانندد   داخلدي هداي   پژوهش برخي با پژوهشنتايج اين  .دکر

 پورزماني ،ريزي عملياتيعوام  رفتاري، عوام  ساختاري و عوام  محيطي در موفقيت بودجهشناسايي 

در شناسدايي عوامد     (81  ) همکاران و ينيحا ادخداداي، در شناسايي عوام  پايه (81  ) نادري و

عوام  رفتاري، عوام  ساختاري و عوامد  محيطدي در   در شناسايي ( 81  ) باباجاني و رسولي رفتاري،

عوامد  عوامد  سداختاري در موفقيدت     در شناسدايي  ( 81  ) ، بدرزوزاده ريزي عملياتيموفقيت بودجه

رفتداري، عوامد  سداختاري و    اي، عوام  پايده در شناسايي ( 98  ) و آذر و وفايي ريزي عملياتيبودجه

عوامد   در شناسدايي   (  1 ) همکداران  و مرام پاکو  ريزي عملياتيعوام  محيطي در موفقيت بودجه

اياداک  هداي  پدژوهش و  ،ريزي عمليداتي رفتاري، عوام  ساختاري و عوام  محيطي در موفقيت بودجه

 سدرين  و همکداران   پدژوهش  ريدزي عمليداتي،  عوام  رفتاري در موفقيت بودجهدر شناسايي ( 9 1 )

اي، سداختاري و رفتداري،   در شناسايي عوام  پايه(   1 ) زانتا در شناسايي عوام  ساختاري،(   1 )

، ملکدرز و ويلوقبداي   ريدزي عمليداتي  عوام  ساختاري در موفقيدت بودجده  در شناسايي  ( 11 ) رونالد

در شناسدايي  (  89 ) ندريماهو  عملياتيي ريز بودجهعوام  رفتاري در موفقيت در شناسايي ( 889 )

همخدواني   ريزي عمليداتي ، رفتاري، عوام  ساختاري و عوام  محيطي در موفقيت بودجهاي پايهعوام  

  . دارد

از  پديش شود که ي عملياتي در بانک ملي پيشنهاد ميريز بودجهسازي به دست اندرکاران پياده

اي، عوام  رفتداري، عوامد  سداختاري و عوامد      ابتدا به وجود عوام  پايه ،ريزي عملياتياجراي بودجه

ززم . ابتدا به تقويت عامد  مربوطده بپردازندد    ،، تا در صورت نبود هر يک از شرايطندکنمحيطي توجه 
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ي عملياتي ريز بودجهو تا استقرار  شدهاي براي بهبود هر يک از عوام  در بانک ملي ماتقراست کميته

 . موضوع بپردازندبه اين 

زيدر   هاي پژوهشي خود، موضوع هايدن پژوهشکر غنيشود تا براي پيشنهاد مي پژوهشگرانبه 

 :ندکنمقاياه  پژوهشرا ان ام و با نتايج اين 

  اي، رفتاري، ساختاري و محيطي اجدراي  سازي عوام  پايه بر بهبود و آماده مؤثرعوام  بررسي

اي بدا روو  تر و اي اد عوام  پايده در جهت شناسايي دقياريزي عملياتي در بانک ملي بودجه

توان از مي کههاي آماري مقاياه ميانگين جامته آزمونان ام  سران ام،و  غيرهطوفان مغزي و 

 . دکراستفاده  پژوهشاي براي بازبردن دقت  هايي مانند فرآيند تحلي  رتبه  روو

 هداي  عملياتي در بانک ملي بدا شناسدايي فتاليدت   ريزي سازي عملي بودجه  بررسي امکان پياده

 .هاي آماري مقاياه ميانگين جامته آن با آزمون تأييدبانک ملي و 
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 منابع

 در عملياتي ريزي بودجه نظام اثربخشي بر مؤثر عوام  بررسي .(98  ) .امير وفايي، و آذر، عادل -

 .89-18 صص،  شماره  ،   دوره .ريزي و بودجه فصلنامه برنامه .عمومي يها سازمان

انتشارات سمت، جلد : تهران .در مديريتن آآمار و کاربرد  .( 9  ) .مومني، منصور و آذر، عادل -

 .دوم

تبيين مشدکالت و   .(89  ) .تحايري، ميثم و زيباکردار، خارو ؛جوادي، نويد ؛اسالم زاده، اميد -

، 11، شدماره   دوره  .فصلنامه داندش حاابرسدي   .هاي مديريت هزينه در بخش دولتي ح   راه

  . 8- 1صص 

 .فاطمده  ،يرازقد  سدادات  و محمدد  ،يزدي مازار عرب ؛ميقا محمد ،يعثمان ؛نيغالمحا ،ياسد -

 م موعده  .رفداه  باندک  شدتب  در تيد فتال يمبندا  بر يابي نهيهز استقرار يسن  امکان .(91  )

 .   -    صص .شادکامحامد  نيتدو .ياسالم يبانکدار شيهما نيه دهم مقازت

 در عمليداتي  يريدز  بودجده  نظدام  استقرار بررسي .( 8  ) .عليرضا ،نيا ترابي و عليرضا ،پور ايرج -

 . 19-  1 صص ،    شماره ،  دوره ،تحول و توسته مديريت فصلنامه .خدماتي سازمان يک

 بدر  ديد کأت بدا  يت دار  يهدا  باندک  يهدا  سپرده مانده بر مؤثر عوام  يبررس .(19  ) .النا ،ييبابا -

 . 9 -8   صص .ياقتصاد يها پژوهش فصلنامه .رانيا يمل بانک يها سپرده

 نظدام  اسدتقرار  در موجود مشکالت و موانع شناسايي .(81  ) .رسولي، مهديو  باباجاني، جتفر -

ي ت ربدي حادابداري   هدا  پژوهشفصلنامه  .کشور اجرايي هاي دستگاه در عملياتي يريز بودجه

 .  -   صص ،  شماره ،  دوره ،  مالي، مقاله

 يهدا  وهيشد  يقد يتطب مطالتده  .( 8  ) .سد اد  ،يادتون يب يمولدو  و رسدول  ،زاده حان برادران -

 مرکز راز،يش .راهکارها و هاچالش تيريمد يالملل نيب کنفرانس نيدوم .ها بانک در يبند بودجه

 .نگار شيهما يعلم يها شيهما

 .انتشارات سپينود: تهران .ي عملياتيريز بودجه .(81  ) .برزوزاده، محان -

http://www.jpbud.ir/browse.php?mag_id=102&slc_lang=fa&sid=1
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 يشدورا  م لدس  يها پژوهش مرکز انتشارات: تهران .ياتيعمل يريز بودجه .(91  ) .يعل ،يپناه -

 .ياسالم

 يريدز  بودجده  بدر  اختيار و توانايي پييرو، عوام  تأثير .(81  ) .بابک نادري، و زهرا پورزماني، -

 حادابداري  يهدا  پدژوهش  هينشدر  .(ايران صنتتي -ت اري آزاد مناطا: مطالته مورد) عملياتي

-91صدص  ،    شماره ،  دوره ،(حاابرسي و مالي حاابداري پژوهشنامه) حاابرسي و مالي

11. 

 درون عوامد   بررسدي  .(81  ). علدي  ،يداوري  و محمدد  پدور،  نايب ؛سيدحميد خدادادحايني، -

 و مدديريت  توسدته  هينشدر  .انتظدامي  علدوم  دانشگاه در عملياتي يريز بودجه بر مؤثر سازماني

 . 1 -    صص ،    شماره ،1  دوره .پشتيباني و انااني منابع

 حدوزه  در عمليداتي  يريدز  بودجده  اسدتقرار  موانع .( 8  ) .صفدر شيراوند، و اله کرم فرد، دانش -

 پزشدکي  علدوم  دانشدگاه  علمدي  م له هينشر .پزشکي آموزو و درمان بهداشت، وزارت درمان

 .81-81صص ،( 9 پي در پي)  شماره ،9   دوره گرگان،

 بدر  سدازماني  عوامد   نقدش  .(89  ) .ميتدرا  ،عزتي و غالمرضا متمارزاده، ؛محمود نهاد، صفدري -

 .کشدور  توسدته  پدن م  برنامده  قانون  8  ماده اجراي راستاي در عملياتي يريز بودجه اجراي

 .    شماره ،  دوره کالن، و راهبردي هاي سياست فصلنامه هينشر

 مبنداي  بر يابي هزينه روو اجراي سن ي امکان .( 8  ) .پور، الهام حاتم و مهدي صالحي، عرب -

 درمداني  بهداشدتي  خددمات  و پزشکي علوم دانشگاه عملکرد بر مبتني يريز بودجه در فتاليت

 صدص  ،(1  پيداپي ) 9 شماره ،  سالمت، دوره حاابداري نشريه .شه الگوي اساس بر اصفهان

 8 -  9. 

 اسدتقرار  مواندع  .( 8  ) .عباستلي رمضاني، و مهرداد اول، عرب ؛محمد قاسمي، ؛محبوبه فرزاد، -

 فصدلنامه  هينشدر  .بلوچادتان  و سيادتان  اسدتان  اجرايي هاي دستگاه در عملياتي يريز بودجه

 .  -99صص ،  شماره ،1 دوره ،(رستمينه) زاب  پزشکي علوم دانشگاه پژوهشي علمي
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نشدر  : تهدران  .هاي تحقيا در علوم انااني روو .(91  ) .صفرزاده، حاين و فرهنگي، علي اکبر -

 .ترمه

 اسددتقرار در مددؤثر مددديريتي عوامدد  ارزيددابي .(89  ) .يوسددف زاده، بيددگ و بهددزاد قددديمي، -

 و بهداشدت  مدديريت  هينشر .تبريز پزشکي علوم دانشگاه درمان حوزه در عملياتي يريز بودجه

 .19-18صص ،(    پياپي) شماره ،1 دوره درمان،

انتشدارات  : چدا  اول، تهدران   (. جلدد ) حاابداري مديريت استراتژيک .( 8  ) .نمازي، محمد -

 .سمت
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 پرسشنامه دلفي: پيوست اول

 پرسشنامه دلفي براي شناسايي عوامل موثر بر موفقيت بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي

عوامل موثر بر موفقيت "پرسشنامه حاضر در خصو  پايان نامه کارشناسي ارشد حاابداري با عنوان 

گراست و يکي از فنون  ريزي عملياتي نتي ه بودجه. است "بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي

بي بر ياريزي در جهت بهبود کارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي است که براي اجرا از سياتم بها برنامه

افزايد ليا دقت  تم بر استفاده بهينه از منابع مياجراي موفا اين سيا. کند مبناي فتاليت استفاده مي

در پر کردن اين هاي زير در نتي ه اين تحقيا نقش اساسي دارد، قبالً از حان دقت جنابتالي  در پاسخ

 . شود پرسشنامه تشکر مي

يمي  خود را در اين قامت در صورت تماي  به استفاده از نتي ه تحقيا ا

 :.......................................بنويايد

 :سواالت عمومي

 :               پات:                جنايت(:                                در صورت تماي )نام و نام خانوادگي

 :ميزان تحصيالت و رشته تحصيلي:                              سابقه کاري 

 : سواالت تخصصي

 چه عواملي سبب اجراي موفا بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي مي شوند  . 
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 اي  گزينه 1پرسشنامه : پيوست دوم

پژوهش علمي براي بخشي  کاحتراماً، پرسشنامه ذي  با هدف جمع آوري اطالعات مورد نياز در ان ام ي

عوامل موثر بر موفقيت بودجه ريزي عملياتي  "نامه کارشناسي ارشد رشته حاابداري با عنوان  از پايان

تالي جهت اعتبار نظر سازنده جناب از آن ا که اطالع از نقطه. شود تهيه و تدوين مي " در بانک ملي

ردار است، مزيد امتنان خواهد بود که در هاي اين پژوهش از اهميت بازايي برخو بخشيدن به يافته

علمي و دانشگاهي  اين پژوهش صرفاً ضمناً. تکمي  پرسشنامه ذي  مااعدت مقتضي را مبيول فرماييد

هاي آماري  مانه پردازو، و نتايج آن در قالباست و اطالعات مندرج پرسشنامه به صورت کامالً محر

ورتي ندارد، در صورت تماي ، جهت دريافت خالصه ذکر نام و مشخصات ضر. پژوهش گزارو خواهد شد

 .درج نماييد}                                   { نتايج پژوهش پات الکترونيکي خود را در کادر 

راي ان ام اين کار پژوهشي صرف پيشاپيش از همکاري صميمانه جنابتالي و از وقت گرانبهايي که ب

 .کنيد کمال تشکر را دارم مي

 

 :سواالت عمومي

 )  (  مرد )  (         زن  : جنايت

 )  (          سال 91-1 بين )  (       سال     1 -91بين )  (       سال   1 زير :    سن

 ) (سال  1 -  بين )  ( سال    -1 )  ( سال  1 -  )  ( سال 1 زير :  سنوات خدمت

 )   (    دکتري    )  (    فوق لياانس )   (  لياانس  :           تحصيالت

 )   (    ساير)  (     حاابرس داخلي)  (   مائول اعتبارات )   (   متاون)  (  مدير :  پات سازماني

 :سواالت تخصصي

 :تحقيا از فرضيه به شر  زير تشکي  شده است

 .ثرندملي مؤبانک ريزي عملياتي اي، رفتاري، ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجهعوام  پايه.  
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 سواالت تخصصي 

کامالً 

 مخالف
 مخالف

بي 

 تفاوت
 موافق

کامالً 

 موافق
 اجزاء عوامل اصلي

عوامل 

 اصلي

ريزي  عملکرد در موفقيت بودجه ارزيابي توانايي     

 .ثر استعملياتي بانک ملي مؤ

عوامل 

پايه 

قبل از )اي

 (اجرا

در موفقيت  کارکنان بانک ملي و توانايي پرسن      

 .ثر استريزي عملياتي مؤ بودجه

ريزي عملياتي بانک  در موفقيت بودجه فني توانايي     

 .ثر استملي مؤ

و سازماني در موفقيت  اي هقانوني، روي اختيار     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه

يريتي و انگيزشي در موفقيت سياسي، مد پييرو     

 .ثر استعملياتي بانک ملي مؤريزي  بودجه

رشناسان با فرآيند استقرار آشنايي مديران و کا     

ريزي عملياتي  ريزي عملياتي در موفقيت بودجه بودجه

 .ثر استبانک ملي مؤ

عوامل 

 رفتاري

رشناسان در اجرا در علم و ت ربه کافي مديران و کا     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ موفقيت بودجه

رشناسان به اجرا در موفقيت عالقه مديران و کا     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه

ها و  ران در آشکار شدن نارسايي برنامهجاارت مدي     

ريزي عملياتي بانک  هايشان در موفقيت بودجه فتاليت

 .ثر استملي مؤ

عملياتي در ريزي  ايي مديران با منافع اجراي بودجهآشن     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ موفقيت بودجه

گزارشگري مناسب در موفقيت  سياتم حاابداري و     

عوامل  .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه

ريزي  حاابداري تتهدي در موفقيت بودجه استفاده از      ساختاري

 .ثر استعملياتي بانک ملي مؤ
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کامالً 

 مخالف
 مخالف

بي 

 تفاوت
 موافق

کامالً 

 موافق
 اجزاء عوامل اصلي

عوامل 

 اصلي

ي غيرمالي مناسب ها هاي داخلي و سياتم کنترلوجود      

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ در موفقيت بودجه

ستيابي به شاخص هاي مناسب براي سن ش ميزان د     

ريزي عملياتي بانک ملي  اهداف در موفقيت بودجه

 .موثر است

ا و تنبيه مناسب در موفقيت سياتم تشوي     

 .ثر استبانک ملي مؤريزي عملياتي  بودجه

ي با اهداف بانک در هاي عمليات بندي مرتبط شدن طبقه     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ موفقيت بودجه

يابي بر مبناي فتاليت در  توجه به سياتم هزينه     

ريزي عملياتي بانک ملي  ها در موفقيت بودجه فتاليت

 .ثر استمؤ

و ت زيه و تحلي  آمار و آوري  اي اد نظام جمع     

ريزي  ملکردي بانک ملي در موفقيت بودجهاطالعات ع

 .ثر استعملياتي بانک ملي مؤ

اقتصادي عمليات  توجه به کارايي، اثربخشي و صرفه     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ در موفقيت بودجه

به ان ام مطالتات تطبيقي با هدف استفاده از ت ر     

ريزي عملياتي  موفا در موفقيت بودجه کشورهاي

 .ثر استبانک ملي مؤ

عوامل 

 محيطي

تنظيم و ارائه يک دستورالتم  اجرايي سازگار با      

ريزي عملياتي  هاي محيطي در موفقيت بودجه ويژگي

 .ثر استبانک ملي مؤ

و تحقيقات کافي در موفقيت  اي اد پشتوانه نظري     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه

ت و خط مشي شفاف در موفقيت وجود يک سياس     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه
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کامالً 

 مخالف
 مخالف

بي 

 تفاوت
 موافق

کامالً 

 موافق
 اجزاء عوامل اصلي

عوامل 

 اصلي

ملي براي پييرو در  استفاده از يکي از شتب بانک     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ موفقيت بودجه

ي مرتبط با بانک در موفقيت افراد و سازمانها آگاهي     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه

نفتان در  قانوني پاسخگويي بانک ملي به ذي الزام     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ موفقيت بودجه

 

 

 



 

 955-971، صفحات 9315زمستان ، 76سال بيست و سوم، شماره فصلنامه روند، 

 

 سنجش ميزان شکنندگي نظام بانکي در اقتصاد ايران
 

  محمد نادعليدکتر 

 

 چکيده

بررسيي  . اي برخوردار است مالي در اقتصاد ايران، پايش ميزان ثبات آن از اهميت ويژه تأمينبه دليل نقش برجسته نظام بانکي در 

آن ثبات نظام بيانکي و ييا شيکنندگي     سنجش منظور بهي به دنبال ساختن شاخص ها پژوهشدهد اغلب  ادبيات موضوع نشان مي

، به شاخص شکنندگي نظام بانکيمعرفي  با بررسي شده و سازي بحران بانکي نحوه شاخص ،اين پژوهشبا همين هدف در . هستند

دهيد در   نشيان ميي   هاي اين پژوهش يافته .ه استپرداخته شد 9359-15دوره  دربراي اقتصاد ايران برآورد و تحليل اين شاخص 

وقيوع  دهنيده اتتميال     برخي از مقاطع زماني، اقتصاد ايران با نوسانات باالي شاخص شکنندگي نظام بانکي مواجه بوده که نشيان 

 .نشده استمنجر شرايط بروز بحران بانکي بوده است؛ هرچند که اين شرايط به بروز بحران بانکي آشکار 

 

 .شاخص شکنندگي نظام بانکي، بحران بانکي، اقتصاد ايران :واژگان کليييدي

 .JEL: C25، G17، E37 بندي طبقه

______________________________________________________ 
 پژوهشگر بانک مرکزي                                                                    mohammadnadali@yahoo.com  
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 مقدمه. 5

هراي اززي و بران ي دز سرکش رهر،زها       هاي اقتصادي سه دهه اخير دنيا بروز متناوب بحررا   از ويژگي

  بحرا  شرق آسريا  (4551-59)هاي م زيک  بحرا   مثال ط،ز به. هاي پ،لي و حتي جها  است اتحاديه

. ان ي و اززي هسرتن  ي بر ها بحرا هايي از وق،ع    نم،نه(8009)و آمري ا ( 4559)  زوسيه (59-4551)

اسرت  زيررا بحررا  بران ي      هاي زيادي زا ايجراد رررد    افزايش مه الت بان ي دز مقياس وسيع  نگراني

هراي   ها زا دچاز گسست ررد  و ام را  وزش سرتگي بنگرا     جريا  اعتبازي به سمت خان،ازها و شررت

هرا زا بره    سيسرت  پرداخرت  ت،ان  عمل ررد   همچنين  بحرا  بان ي مي. ده  بخش حقيقي زا افزايش مي

انر از داخلري و يرا     مخاطر  ان ازد و از طريق راهش اعتماد به نهادهاي مالي داخلي  باعث رراهش پر   

و  هرا  بانرک دز نهايت  يک بحرا  سيستمي به راهش سالمت مالي . خروج سرمايه دز مقياس زياد ش،د

رره نيازمنر     4  نهادهراي شر نن    هميهره بره عنر،ا    ها بانک  دز نتيجه .ش،د ميمنجر ش   آنها   بسته

 8.ان  حمايت دولت براي فعاليت دز محيکي امن و سالمت است  شناخته ش  

هراي بران ي و اززي    هاي مقابلره برا بحررا     دز خص،ص زما  وق،ع  م ت مان گازي  اثرات و زا 

ا تعرير   بحررا  اززي ز  1(4559)المللي پر،ل   صن وق بين  .مکالعات علمي فراواني ص،زت گرفته است

بينري   به ص،زت ماهانه و فصلي براي شناسايي و پيش 9مکالعات شاخص فهاز بازاز ازز بيهترررد  و دز 

 يادشر   شناسايي وقايع بحرا  اززي با شراخص  بر همين اساس   .زود مي راز بههاي بحرا  اززي  پ ي  

ايرن دز حرالي   . شر   اسرت  مکالعات تجربي مفي  واقع  بيهتربسياز ساد  و عملي محاسباتي ب،د  و دز 

 . زو است ههاي خاصي زوب  است ره شناسايي بحرا  بان ي با دش،ازي

______________________________________________________ 
1. Fragile Institutions  

2. Tchana. (2008). 

3. Kibritçioglu. (2003). 

4. International Monetary Fund (IMF)  

5. Foreign Exchange Market Pressure (FEMP) 

دزص  تغييرات نرر  ازز ازز اسرمي  تغييررات منفري رخراير      : شاخص فهاز بازاز ازز از طريق ميانگين وزني سه جزء.   

اگر مق از اين شاخص از سکش آستانه اوليه معرين شر     . ش،د محاسبه ميالمللي  اززي و اختالف نر  بهر  داخلي و بين

 .دهن   وق،ع بحرا  اززي است فراتر زود  نها 
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ي بران ي سيسرتمي زيرادي بره وقر،ع پي،سرته و دز       هرا  بحررا  سه دهه اخير  دزبه بيا  ديگر  

   ب،ير  و هم رازا   (8000)   آزيترا (8000) گررين    ايچن(8041) مکالعاتي همچ،  رپيرو و رلينگبيل

بررخالف بحررا    )اما دز ادبيات م،ضر،ع    مستن  ش   است 4 ( 455) لين گرين و هم ازا  و (8004)

هراي   داد  نبر،د شناسايي بحرا  بان ي به دليل  منظ،ز بهساختن شاخصي به ص،زت سري زماني ( اززي

دز بيهتر ره،زها اطالعرات مربر،ط بره    .   بسياز مه ل استها بانکي مالي ها فعاليتبخهي مرب،ط به 

دز نتيجره     .شر،ن   سيستمي تحرير  مري   ط،ز بهيا دز دسترس نب،د  و يا  8ها بانکبات غيرجازي مکال

زوش وقرايع  . هسرتن   1هاي بحرا  بان ي عم،ماً مبتني بر زوش وقايع  هاي م،ج،د شناسايي پ ي   زوش

 هرا  بانرک  هاي نجرات  و هزينه ها بانک و مت ي بر اطالعات م،ج،د مرب،ط به زيا   9نگر نيز زوشي گذشته

ش   از مکالعات رازشناسا  مرالي   هاي بحرا  بان ي عم،ماً استخراج پ ي   بنابراين . است  ت،سط دولت

مکالعرات  شناسرايي پ ير       بيهتر  دز افزو  بر اين. است 1آشنا با ره،زها همچ،  رپري، و رلينگبيل

 اطالعرات  گرا  يدز پا ،دم،جر بحرا  بان ي مت ي بر اطالعات بان ي منتهرش   ت،سرط خر،د رهر،زها و    

پر،ل و   يالمللر  بين صن وق  يالملل بينتس،يه به عن،ا  مثال  بانک )المللي مالي  هاي بين سازما  يبرخ

 تيوال اسرتر  مانن ) يمجالت محب،ب اقتصاد ايبززگ و هاي  زوزنامه دزمنتهرش    ايو ( 9يبانک جهان

  .است (5ربن ن  يمراو  مزيتا ،زکي،يژوزنال  ن

ي ها سالم،ج،د دز زمينه شناسايي بحرا  بان ي  دز مکالعات  خألاساس  دز جهت زفع ين ا بر

برزسي ادبيات م،ض،ع دز اين مر،زد  . سازي دز اين خص،ص پرداخته ش،د اخير سعي ش   تا به شاخص

و يرا شراخص شر نن گي     40اغلب مکالعات به دنبال ساختن شاخص ثبرات نظراب بران ي    ده  مينها  

______________________________________________________ 
1. Caprio and Klingebiel, Eichengreen, Arteta, Boyd, et al.and Lindgren, et al. 

2. Non-Performing Loans( NPLs) 
3. Hawkins and Klau. (2000). 
4. Events Method 
5. Ex-post 

6. Governments’ Bailout Costs 
7. Caprio and Klingebiel 
8. Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, and the World Bank 
9. Wall Street Journal, New York Times, and American Banker 

10. Banking System Stability Index 
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نظرري و تجربري م،ضر،ع  بره برزسري نحر،         متر،  مرروز   اين پرژوهش برا  دز . ان  د ب، 4سيست  بان ي

سازي بحرا  بان ي پرداخته و دز پايا  به برآوزد شاخص ش نن گي نظاب بران ي برراي اقتصراد     شاخص

 .ايرا  پرداخته خ،اه  ش 

 ادبيات پژوهش .2

 مباني نظري .2-5

ي ها دازايي م ت و معم،الً هاي ر،تا   ات آنها سپرد تعه بيهترهاي مالي هستن  ره  گري واسکه ها بانک

ا هي آنها دازاييزماني ره اززش . رنن گا  است پرداختي بلن م ت به رسب و راز و مصرفهاي  واب آنها

اززش . يرا دزمانر   هسرتن    شر   و   فاق  ت،ا  پرداخت دير،   ها بانکش،د   رمتر از اززش ب هي آنها مي

پرداخرت بر هي    برراي گيرن گا  يا ع ب تمايل آنهرا   قرض ينت،انابه دليل  ي بانک مم ن استها دازايي

مکالبرات   نيرافتن دز شرايط افرزايش  نيز حتي  گاهي اوقات (.زيسک اعتبازي) خ،د به بانک سق،ط رن 

ترازنامه بانرک   ي بانک رمتر از نرخي باش  ره باي  براي تعه ات بپردازد ها دازايياگر نر  بازد    مع،ق

 مر ت  ر،تا ي بهر  ها نر افزايش   نم،نه مت اول چنين مه لي .وضعيت نامکل،ب قراز گيرد   دزت،ان مي

 . رن  گذازا  مجب،ز مي زا به افزايش نر  بهر  پرداختي به سپرد  ها بانکره  است

اين . بر اثر تغيير دز نر  برابري ازز است متناسب نب،د  نر  بازد  ش نن گي بان ي  م،زد ديگر

. و به پ،ل داخلي واب پرداخت رنن  رد ربه پ،ل خازجي واب دزيافت  ها بانکده  ره  اني ز  ميزم م،زد

مم ن اسرت    ي بان ي بيمه نه   باشن   با نامکل،ب ش   ريفيت سب  دازايي بانکها سپرد زماني ره 

گهراني  خرروج نا . از وزش ستگي م،اجره شر،د   پيشها  برداشت سپرد  برايا  گذاز سپرد بانک با هج،ب 

ي بان ي با اثرات مهابه هج،ب بان ي مم رن اسرت پر  از يرک دوزا  وزود سررمايه خرازجي       ها سپرد 

 دز. 4550م ت ز  ده   مانن  تجربه ره،زهاي آمري اي التين  آسريا و ازوپراي شررقي دز دهره      ر،تا 

ي مم رن  هراي بران      بحرا استاما نظازت بان ي ضعي   دازن ره،زهايي ره بخش بان ي آزادي عمل 

با بحرا  نق ينگي بين بان ي ناشي از  تازگي به  دنياي مالي سرانجاب. است به دليل چپاول گسترش ياب 

______________________________________________________ 
1. Banking System Fragility Index  
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سرايت ررد  م،اجره   ي ديگرره از آمري ا شروع ش   و سپ  به ره،زها 8009ش ست اعتبازات سال 

 . ش   است

ي برونرزاي نامسراع    هرا  همچنين  چن ين رانال وج،د دازد ره از طريق آنها مم ن اسرت شر،ک  

  حتي دز شرايکي ره بخش بران ي نسربتاً   ش،دوازدش   به اقتصاد  سبب راهش اعتباز و فعاليت اقتصادي 

هاي نامساع  مم ن است سبب رراهش تقاضراي ررل شر   و باعرث       مثال  ش،ک ط،ز به. دز سالمت باش 

  همچنرين . اعتبرازي رراهش يابر    و دز نتيجره  تقاضراي    راهش داد گذازي زا  ش،د بنگا   ت،لي  و سرمايه

هراي اخرذ واب    گرذازي و اتخرار تصرمي     ها با تأخير  به سرمايه ت،ان  سبب ش،د بنگا  افزايش نااطميناني مي

دهري زا   هاي نامساع  مم ن است مه الت رازگزازي زا ب تر رررد  و زوابرط واب   دز نهايت  ش،ک. بپردازن 

ت،انر  سربب    اين مسأله مي  به ترتيب(. گيرن   زش خالص واباز طريق راهش از  مثال ط،ز به)پيچي   رن  

 (اسرپري  )حاشريه سر،د   يرا  ( ترس از ريفيت)پذيري باال واب ن هن   گيرن گا  با زيسک به واب ها بانکش،د 

يابر    رراهش  بنابراين  ت،لي  و اعتباز بان ي مم ن است دز دوزا  بحررا  بران ي   . دهي زا افزايش دهن  واب

  4.بازخ،زدي از بحرا  بان ي به ميزا  اعتباز  دز دسترس وج،د ن اشته باش حتي اگر اثر 

 مباني تجربي .2-2

تهخيص به م،قع آ    منظ،ز بههاي بان ي و ساختن شاخصي  براي شناسايي ميزا  ش نن گي و بحرا 

ش از گرفته تالش ش   است تا ابعاد م،ض،ع م،زد برزسي قراز گيرد ره دز ايرن بخر   دز مکالعات ص،زت

 . ش،د مقاله به اختصاز ب ا  اشاز  مي

براي شناسايي بحرا    (4555) هازتينز باز ت،سط راميسن ي وين نخستبراي  8زهيافت عالي 

"بحرا  دوگانه"و بان ي ره  1اين مکالعه بر زوي پ ي   بحرا  همزما  اززي. استفاد  ش  مالي
نامي    9

هراي اززي  بران ي و    زت دز مکالعه خ،د شري،ع بحررا   راميسن ي و زينها. ش،د  متمررز ش   است مي

بحررا   . انر   برزسري رررد    4510-59دوز   دزره،ز صنعتي و ن،ظه،ز  80اي شامل  دوگانه زا دز نم،نه

______________________________________________________ 
1. Demirguc-Kunt, et al. (2006). 

2. Signals Approach  

3. Kaminsky and Reinhart. (1999).  

4. Currency Crises  

5. Twin Crises  
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شناسايي ش    8(4559)ايچن گرين و هم ازا   از س،ي  يافته  عهت،س 4اززي ت،سط شاخص تالط  بازاز

مکرابق اسرت برا هجر،ب     ايرن بحررا    فررض شر   اسرت رره     ره برراي بحررا  بران ي     دز حالي .است

دز مقيراس   ت  يا م اخله دولش،د   مي منجر يا تصرف يک بانک يا بيهتر ش   ا  ره به بستهگذاز سپرد 

دز دولرت  بره م اخلره بيهرتر     ب،د  رره  رمک  تصرف  ادغاب يا بستن يک يا چن  نهاد مالي برايوسيع 

 . ،دش ميمالي منجر   سيست  ديگر هاي بخش

مر ل   بنرابراين  شر،د    هر شاخص بره صر،زت مجرزا برزسري مري       از آنجا ره دز زهيافت عالي 

. ررد  اطالعات ت ازک ش   ت،سط هرر شراخص فرراه  رنر      ت،ان  زوشي براي جمع اقتصادسنجي نمي

ديگر بحرا    دهن   بحرا  باش  و شاخص ش،د ره اگر يک شاخص نها  مکرح مي پرسشاين   بنابراين

ا  ن ه   چه باي  ررد؟ مه ل آ  است ره با تمررز بر زوي اين زوش ره آيا متغير م،زد برزسري  زا نه

هرا زا دز نظرر    دز داد  م،جر،د  اطالعرات زيراد   شناسري  زوش ؟آستانه بحراني عب،ز ررد  يا خير سکش از

ا شاخصري  دز مقايسه بر   باالي آستانه بحراني قراز گيرددز سکش اگر شاخص به زحمت  مثالً .گيرد نمي

متفراوتي  اهميرت  از باالي آستانه بحراني قراز گرفته است  دز اززيابي ش نن گي دز سکش به خ،بي ره 

 . رن    اما زوش عالي  از اين اطالعات استفاد  نميبرخ،زدازن 

زا مرتفرع   گفتره  پريش زوش جايگزين ديگري ره به مکالعه بحرا  پرداخته و برخي از اش االت 

ت،سرعه   1(4559) ر،نت و دتراگياچ -است ره ت،سط دميرگ،ک  جيت چن  متغير سازد  زهيافت ال مي

. دز اين زهيافت  احتمال وق،ع بحرا  تابعي از برداز متغيرهاي ت،ضيحي فررض شر   اسرت   . يافته است

ساخته شر   و بررآوزد احتمرال بحررا  ت،سرط ترابع         ها اقتصادسنجي الجيت متناسب با داد  الگ،يک 

 رنر   اي از سرنجش شر نن گي ت،لير  مري     خالصره   م ل  بنابراين. آي  دست مي بهي ايمح ارثر زاستن

ره بهترين استفاد  مم ن از اطالعات م،ج،د دز متغيرهاي ت،ضريحي زا دز برر    (برآوزد احتمال بحرا )

 (. ضوفرمبا ت،جه به ش ل تبعي )دازد 

______________________________________________________ 
1. Market Turbulence  

2. Eichengreen, et al. (1995). 

3. The Multivariate Logit Approach  

4. Demirguc-kunt and Detragiache. (1998). 
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ر،نرت و  -ميرگر،ک د. ساختن متغير مجازي بحررا  اسرت    عنصر رلي ي ديگر دز اين زهيافت

دز يک مکالعره برين رهر،زي برا اسرتفاد  از زهيافرت الجيرت چنر  متغيرر  تمراب            (8009) ياچگدترا

شناسايي ش،اه  مخاطرات بخش  براي  مرحله بع  دز .ن ره،زهاي دنيا زا وازد نم،نه م،زد برزسي ررد

 و مکالعره مر،زدي   4( 455)و لين گر  و هم ازا  ( 4554)بيل يرپيرو و رلينگ هاي پژوهشاز   بان ي

ميرا  بحررا      خراص  ط،ز بهعاب و بحرا   ط،ز بهتهخيص ميا  ش نن گي  براي. ان  استفاد  ررد  ديگر

ردنر  رره   ر اي از مخاطرات زا به عن،ا  يک بحرا  تماب عياز لحاظ مي مالي و بحرا  سيستمي  مهاه  

 : نح اقل دازاي ي ي از چهاز شرط زير باش

   دزص  باش  40نظاب بان ي بيهتر از  دز ها دازاييش   به رل  ختي س،ها دازايينسبت  -

   دزص  ت،لي  ناخالص داخلي باش  8هزينه عمليات نجات ح اقل  -

   ش،ددز مقياس وسيع منجر  ها بانکش     مه الت بخش بان ي به ملي -

 کيلري اي ز  ده  يا اق امات ضروزي ماننر  مسر ودررد  سرپرد   تع    هج،ب بان ي گسترد  -

دز پاسر  بره بحررا         يا تضمين عم،مي سپرد  ت،سط دولرت دز اياب هفته ها بانکاجبازي 

 . دش،اتخار 

هراي بهرر  حقيقري     ده  زش  پايين ت،لي  ناخالص داخلي  نر  آنها نها  مي هاي پژوهشنتايج 

  .باال و ت،زب باال با وق،ع بحرا  بان ي مرتبط هستن 

ره احتمال وق،ع بحراني رره   ن دز مکالعه خ،د نها  داد( 8000)نت و دتراياچ ،ر ر  گ،کدميژ

دز مقياس با زهيافت عالي  رامينس ي و زينهرازت    دش، ميت،سط زهيافت الجيت چن  متغير  برآوزد 

برراي   يترر  مبنراي صرحيش   بنرابراين    دازاي خکاهاي ن،ع اول و دوب رمتري دز نم،نره اسرت  ( 4555)

پرايش شر نن گي بانرک بر ين       زوش نح،  استفاد  از م ل الجيتدز اين . استسيست  هه از اوليه 

دسرت آمر   از    ش   بهبرآوزدت بحرا  از ضرايب بيني خازج از نم،نه احتماال ص،زت است ره براي پيش

هراي   رننر    بينري  از پريش   و متغيرهراي سرمت زاسرت مر ل     استفاد  شر   م ل الجيت چن  متغير  

 . دست آم   است المللي به يا نهادهاي بين ا متخصص

______________________________________________________ 
1. Capiro and Klingebiel. (1996). and Lindgren, et al. (1996). 
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پذيري مالي دز سکش ملري   پايش آسيب يازتقا  ضروزت 4550دز دهه  ماليبا گسترش بحرا  

و شر نن گي نظراب    افتن سيست  ههر ازهاي اوليره بحررا    يبراي  پژوهشو  اهميت يافتالمللي  و بين

ناسرايي  بحررا  ش از وقر،ع   پريش زفتاز غيرعادي متغيرهرايي زا   پژوههگرا برخي .   ش ت گرفتبان ي

اسرتفاد  از زشر      ( 455)و ساش  ت،زنرل و والسر ،   ( 4559)مثال  گاوين و ه،سمن  ط،ز به. ان  ررد 

(  455)ميهر ين  . انر   اعتبازات زا به عن،ا  شاخص آش ازرنن   بحرا  زونق اعتبازات  پيهنهاد رررد  

اير خرازجي زا  پرايش نسربت نقر ينگي بره رخر      4( 455)راهش قيمت سهاب زا دز نظر گرفته و رال،و 

 . م زيک به ش ت افزايش يافت "ت يالي"از بحرا   پيشان  ره  پيهنهاد ررد 

شناسرايي   منظر،ز   بره   زهيافتي شبيه سيست  ههر از اوليره رمرل    8(4559)س،ازز  - زوجاس

ويرژ  آمري راي الترين  پرايش شرمازي از       دز بازازهاي ن،ظه،ز  به آنها. ان  پيهنهاد ررد  مه الت بان ي

هرا و   ميا  نر  بهرر  سرپرد    1(اسپري ) حاشيه س،دها   مانن  نر  بهر  سپرد  از بجز رمل يهاي شاخص

هرحرال  از آنجرا رره دز     به. تسهيالت  نر  زش  اعتبازات و نر  زش  واب بين بان ي پيهنهاد ررد  است

ي برراي  شر،د  زوش بهترر   هاي نظاب بان ي مقايسه مري  هاي سکش بانک با ميانگين اين زهيافت شاخص

همچنرين   . ضعي  م،ج،د دز نظاب بان ي دز قياس با زهيافت بحرا  سيستمي است يها بانکشناسايي 

دز سکش بانک است  استفاد  از آ  براي شماز زيادي از ي ئجزاز آنجا ره اين زهيافت نيازمن  اطالعات 

 . ره،زها مه ل است

ت،سرط رامينسر ي و    هابعر  ( 4555)ش   ت،سط رامينس ي و زينهرازت    زهيافت عالي  معرفي

بينري بحررا  مر،زد     برراي پريش  و تر شر    ت ميل 9(8000)  راميسن ي و زينهازت (4555)گل شتاين 

زود احتمال بحرا  زماني بيهرتر باشر  رره چنر ين شراخص       از آنجا ره انتظاز مي. استفاد  قراز گرفت

هرا   برا تعر ادي از شراخص   يک شراخص ترريبري   ( 4555)   رامينس ي نده ط،ز همزما  عالمت مي به

دز ايرن  . دهن   بحرا  است عالمت  اي معين ش   دز هر زماني عب،ز رن  ساخت ره اگر از سکش آستانه

______________________________________________________ 
1. Mishkin .(1996) and Calvo. (1996).  

2. Rojas-Suarez. (1998). 

3. CAMEL (Capial Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings and Liquidity) 

4. Spread  

5. Kominsky and Goldestein. (1999) and Kaminsky and Reinhar. (2000). 
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بهترين شاخص . شاخص ترريبي  هر شاخص متناسب با نسبت عالمت به اختالل خ،د دازاي وز  است

بيني زما  سر ،    دز پيششاخص  اينبيني بحرا  دز نم،نه  نر  ازز حقيقي ب،د   اما  ترريبي دز پيش

 . عمل رد ب ي داشته است

ايرن  . به ت،سعه شاخص فهاز مالي براي سيست  مالي ره،ز رانادا پرداختره اسرت   4( 800)لي،

شاخص به محاسبه انفرداي فهاز مالي دز سکش رال  پرداخته و مقادير باالي آ  بيانگر بحرا  دز برازاز  

ايرن  . اسرت   راي هلنر  طراحري رررد    شرطي ثبات مرالي زا بر   شاخص 8( 800) و  د  ان . مالي است

  قيمت امالک و سرهاب و تر،ا  پرداخرت دير،      مؤثرشاخص دز برگيرن   متغيرهاي نر  بهر   نر  ازز 

براي شناسايي پ ير   بحررا  بران ي شراخص       (8009) رازدازلي  رازدازلي و الل. نهادهاي مالي است

ش   هفت متغير بازد  سهاب  نر  ازز  ب هي خازجي  رخراير   ي نرمالفهاز مالي زا از طريق ميانگين وزن

برراي نظراب    1(8040) آلب،لسر ي، . المللي و زيسک  نق ينگي و س،دهي نظاب بان ي  طراحي رردنر   بين

پرذيري  سرالمت و    زا برا اجرزاي ت،سرعه نظراب مرالي  آسريب       9مالي ره،ز زوماني شراخص ثبرات ررل   

  (8041) دز نهايت  سير اجمبي و هم رازا  . لمللي ت،سعه داد  استا هاي اقتصادي محيط بين شاخص

هراي سرالمت مرالي و سراختازهاي ررال        شاخص ثبات نظاب بان ي زا بره صر،زت ترريبري از شراخص    

ش   بره ههر از    اين شاخص قابليت تب يل پژوههگرا هاي اين  اساس يافته بر. اقتصادي ت،سعه دادن 

 .دزا داز اوليه براي ش نن گي نظاب بان ي

 هراي  پرژوهش هاي بان ي  ده  ره دز زمينه بحرا  داخلي نها  مي هاي پژوهش پيهينهبرزسي 

سيست  هه از پيش از م،ع،د براي بحررا  مرالي دز   ه ئازا به( 98 4) نادزي .استانجاب ش   مح ودي 

  و بررآوزد  هراي مرسر،ب اسرتخراج عالير     با اسرتفاد  از زوش   اساسين ابر . استپرداخته اقتصاد ايرا  

احتمال بحرا  دز قالب مکالعه بين ره،زي و استفاد  از تابع احتمال الجيتي  به طراحي يک سيسرت   

______________________________________________________ 
1. Liu 

2. Van den End 

3. Cardarelli and Lall 

4. Albulescu 

5. Aggregate Stability Index 

6. Sere-Ejembi, et al 
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برا اسرتفاد  از الگر،ي     (99 4) عرفراني . هه از پيش از م،ع،د بحرا  مالي براي ايررا  پرداختره اسرت   

و يرک الگر،ي    د ررر  پرردازش زا  1  4- 9دوز  دز هراي فصرلي اقتصراد ايررا       چرخهي مازر   داد 

شاخص بحرا  به ص،زت ميانگين وزني . استد  ررهه ازدهن   پيش از م،ع،د بحرا  پ،ل زايج برآوزد 

تغييرات نر  ازز غير زسمي و تغييرات رخاير خرازجي بانرک مرررزي رره وز  آنهرا مع ر،س انحرراف        

ريرق محاسربه   از ط( 58 4) و نرادعلي ( 95 4) مهريري و نرادعلي  . تعري  ش   است  معيازشا  است

. ان  هاي احتمالي وق،ع بحرا  بان ي پرداخته شاخص فهاز بازاز پ،ل براي اقتصاد ايرا  به شناسايي زما 

هاي اعکاش   ت،سط بانک مررزي به  شاخص فهاز بازاز پ،ل  به ش ل ميانگين وزني تغييرات نسبت واب

دهر  دز   و نهرا  مري    شر    حاسربه م ت حقيقي م هاي نظاب بان ي و تغييرات نر  بهر  ر،تا  رل سپرد 

برخي از مقاطع زماني  اقتصاد ايررا  برا ن،سرانات براالي شراخص ترنش برازاز پر،ل م،اجره بر،د  رره            

 .دهن   احتمال وق،ع شرايط بروز بحرا  بان ي است نها 

 شراخص  از يو خرازج  يداخلر  هراي  پرژوهش دز  يثبرات بران   ش،د ره براي سنجش  يادآوز مي

دز اين  استفاد  ش   ره Z=(K+µ)/бبه عن،ا  شاخص ثبات به ص،زت  Z-Score ديگري به ناب شاخص

نسربت   µ  (يري بره دازا  ريخرا و ر يري ص،زت اززش خالص دازا هب اي) ييبه دازا هينسبت سرما K  شاخص

و ( 50 4) يهو عبر ال  يگانيشرا . دهر    يزا نهرا  مر   ييدازا يبازده ازيانحراف مع бو  ييبه دازا يبازده

از . ان  دز ره،ز نيز پرداخته يثبات بان  با استفاد  از اين شاخص به محاسبه(  5 4) يندازستا يرالبگ

و  هرا  بانرک ترک   آنجا ره از اين شاخص بيهتر دز سکش خرد مکرح ب،د  و براي محاسبه ثبات مالي تک

 .زوي آ  تمررز ص،زت نگرفته است دز اين مقاله بر بنابراين ش،د   ميستفاد  ها ا   ابنگ

شناسايي شاخصي براي تعيين و تهخيص ميزا  شر نن گي نظراب    منظ،ز ها به پژوهش  رل دز

و شرته  نقاط ضع  و ق،ت خراص خر،د زا دا   يک ش   هره ئازاهاي  بان ي همچنا  ادامه دازد و شاخص

نب،د  و متناسب با ساختاز و  ها بيهتر پژوهشگيري شاخصي مح   و م،زد استناد دز  هن،ز شاه  ش ل

ايرن  اسراس  دز  يرن  ابرر  . شر،د  با متغيرهاي مختل  استفاد  مي ادي هر ره،ز از شاخصي شرايط اقتص

همچر،  شراخص    پيهرين هاي م،زد استفاد  دز مکالعات  ش،د تا عالو  براي شاخص تالش مي پژوهش

  شاخص ش نن گي نظراب بران ي زا برراي اقتصراد ايررا       Z-scoreفهاز بازاز پ،ل و شاخص ثبات بان ي 



 

 سنجش ميزان شکنندگي نظام بانکي در اقتصاد ايران
 

511 

شر   برراي بحررا      هراي محاسربه   ش   و شاخص ايج آ  زا با نتايج برخي از مکالعات انجابمحاسبه و نت

 . بان ي دز اقتصاد ايرا   مقايسه و تحليل نماي 

 طراحي شاخص شکنندگي نظام بانکي .9

 هاي متداول شناسايي شکنندگي نظام بانکي روش .9-5

و ش نن گي نظاب بان ي به مهاه ات وقرايع  هاي بان ي  شناسايي بحرا  برايدز بيهتر مکالعات تجربي 

رنن  ره چنرين   به نهادهاي مالي ديگر يا دولت  ات ا مي ها بانکقکعي مانن  بسته ش    ادغاب و فروش 

زوش آمرازي  ايرن زوش دز مقايسره برا    . زهيافتي دز شناسايي بحرا  بان ي به زوش وقايع معروف است

رره دز   بر،د  هرايي م،اجره    با راسرتي ( ظاب بان يش نن گي ن همچ،  شاخص)سازي  مت ي بر شاخص

 . به آنها اشاز  ش   است 4 ج ول
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 هاي شناسايي بحران بانکي و شکنندگي باالي نظام بانکي مقايسه روش .5جدول 

 زوش 

 شرح
 زوش آمازي مت ي بر شاخص ش نن گي نظاب بان ي زوش مت ي بر وقايع

 مزايا

دزبراز  زمرا  م اخلره    دز اين زوش يافتن اطالعات  -

 . دولت و تغيير مقرزات بان ي نسبتاً آسا  است

اين شاخص براي پايش و تفسير ميزا  ت،سعه يافتگي دز بخرش   -

بان ي بسياز مفي  است  چرا ره از اطالعات ماهانره بانرک اسرتفاد     

 . رن  مي

ت،ان  به سادگي براي هر ره،ز به صر،زت   شاخص ماهانه مياين  -

 . استفاد  قراز گيرد انفرادي م،زد

ت،ا  معيازي براي تهخيص بحرا  يرا   دز اين زوش به سادگي مي -

ش نن گي سيستمي و غيرسيستمي آ   بر اساس ن،سانات شاخص 

 . فهاز بازاز پ،ل تعري  ررد

 معايب

هاي با تنراوب   هاي بحرا  تنها براي داد  تعيين زما  -

برراي  ايرن زوش    بنرابراين . پرذير اسرت   ساالنه ام را  

بيني بحررا  بران ي دز چرازچ،ب تنراوب زمراني       پيش

 . ماهانه قابل استفاد  نيست

هراي سراالنه برراي     دز حالت رلري  اسرتفاد  از داد    -

ها زا برا محر وديت م،اجره     بحرا   متغير وابسته م ل

بنرابراين   (. پروبيرت  و الجيت مانن هايي  م ل)رن  مي

ش تعر اد  معم،الً به چازچ،ب چن  ره،زي براي افرزاي 

 . مهاه ات بحرا  احتياج است

زما  م اخله دولت ره براي تهخيص زمرا  بحررا     -

شر،د  ضرروزتاً زمرا  آغراز واقعري بحررا         استفاد  مي

 . رن  خاص زا منع   نمي

داوزي دزخص،ص سيستمي ب،د  بحرا  يرا نبر،د     -

آ  هميهه ساد  نيست  به ويرژ  اگرر اطالعرات تنهرا     

 . اش مت ي بر م اخله دولت ب

اطالعات زوش آوزي گردانفرادي   پژوهشبراي يک  -

شناسايي مه الت بخهي بان ي دز دنيا به  برايوقايع 

 . يستپذير ن سادگي ام ا 

هاي بخش بران ي قابرل قبر،ل و مسرتمر ماهانره برراي هرر         داد  -

 . يستره،زي دز دنيا دز دسترس ن

مثالً )تبا  دهي اش ها مم ن است به دليل شي،  گزازش برخي داد  -

يا مقرزات قران،ني خراص   ( هاي بهر  ش   يا نر  دز مکالبات س،خت

 . ره،ز  دازاي ازيب باش 

ها و دز نتيجه شاخص مر،زد برزسري ضرروزتاً مم رن اسرت       داد  -

 . زما  دقيق م اخله دولت زا منع   ن ن 

 .(8009). و ت انا( 8001). ه،  (  80). اوغل، ريبريتچي: مأخذ

آمرازي شر نن گي نظراب بران ي رره بره         هاي زوش وقايع و مزاياي شراخص  راستيبا ت،جه به 

ماهانه پرداخته و اطالعات الزب زا براي تحليل آمازي  ط،ز بهپذيري نظاب بان ي  گيري ميزا  آسيب ان از 

 .ش،د دز اين بخش از مقاله به نح،  ساختن شاخص ش نن گي نظاب بان ي پرداخته مي. آوزد فراه  مي
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 طراحي شاخص شکنندگي نظام بانکي  .9-2

سرمايه گذازي   وج،  و سپ آوزي  گردگرا  مالي هستن  ره دز بازازهاي مالي از طريق  واسکه ها بانک

ا  گذاز سپرد ش   از آوزي  گردزا وج،   ها بانکب هي . رنن    آ  به متقاضيا   رسب س،د ميددا يا واب

ي آنها نيز رخاير نق   اوزاق بهاداز و تسهيالت اعکايي ها زاييداش   ته يل داد  و  يا وج،  قرض گرفته

  رره دز واقرع  هراي بانرک برابرر برا اززش خرالص آ  بانرک اسرت         و بر هي  ها دازاييتفاوت ميا  . است

رره اززش   يهنگرام . رسرر ررل بر هي اسرت    پ  از   آ  هيسرما ايمان   بانک و يباق اززش دهن   نها 

بيرا    بره . شر،د  يمر  4هايش نرات،ا   يا دز پرداخت ب هيوزش سته  بانک آنگا  ش،د  يمنف يخالص بان 

هرايش زا دز برازاز مرالي تغييرر      و ب هي ها دازاييهايي قراز دازد ره اززش  ديگر  بانک دز معرض زيسک

هراي مختلر  اقتصرادي همچر،  زيسرک       برالق،  دز معررض زيسرک    طر،ز  به ها بانکبنابراين  . ده  مي

و زيسرک نرر    ( 9مانن  افزايش مکالبرات غيرجرازي  ) 1  زيسک اعتبازي( ان يمانن  هج،ب ب) 8نق ينگي

  خالص اززش بانک و زوي ب ين. قراز دازن ( هاي اززي پ،شش داد  نه   بانک مانن  افزايش ب هي)  ازز

   1.هاي م،زد اشاز  است  دز نتيجه وزش ستگي بانک اساساً مرب،ط به زيسک

بينري   پرايش و پريش   برراي حرا  بران ي و يرا ت،سرعه مر لي     براي برزسي تجربي ع،امل ايجاد ب

رره بره خر،بي بت،انر       باشر   م،زد نيراز مري  مه الت بخش بان ي  طراحي شاخص تجربي ال،ق،ع  بيقر

 .زا منع   نماي  ها بانکاز ح   شيب يريپذ سکيدز زفتاز ز تغييرات

بخرش خص،صري و   ي بران ي  اعتبرازات اعکرايي بانرک بره      هرا  سرپرد    ط،ز ره اشاز  ش  هما 

براي شناسايي بحرا  بان ي هستن  ره باي  دز شاخص  9پيهرو اصليهاي اززي بانک سه شاخص  ب هي

______________________________________________________ 
1. Insolvent 
2. Liquidity Risk  

3. Bank Runs 
4. Credit Risk 
5. Non-Performing Loans (NPL) 
6. Exchange-rate Risk 
7. See Kaminsky and Reinhart (1996, 1999); Demirgüç-Kunt and Detragiache (1998, 1999, 

2000); Kaminsky (1999); Hardy and Pazarba_ıo_lu (1998, 1999); the IMF’s World Economic 

Outlook (May 1998, Ch. 4); Hutchison (1999); Goldstein et al. (2000); Martinez Peria (2000); 

Bordo and Schwartz (2000); Gourinchas, et al. (2001); Hutchison and Neuberger (2002) and 

Bordo and Eichengreen (2002). 

8. Leading Indicators 
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هراي   يرا شراخص   4اين سه متغير بره ترتيرب جانهرين   . ش نن گي نظاب بان ي م،زد استفاد  قراز گيرن 

ز دز نظاب بران ي  دهن   تغييرات دز زيسک نق ينگي  زيسک اعتبازي و زيسک نر  از غيرمستقي  نها 

ها  تغييرات دز ش نن گي بخش بان ي دز هر ره،ز زا نها   ديگر  ن،سانات اين شاخص بيا به . هستن 

 يبررا  رير ز يرلر  شاخص  ها بانکمرب،ط به ترازنامه  ياقتصاد هاي زيسک با ت،جه به ن يبنابرا. دهن  مي

  8:ش،د پيهنهاد مي يبان ي نظاب ش نن گ يريگ ان از 

(4      )                                  BSFIt =[(CPSt-µcps/δcps)+( FLt-µfl/δfl) + (DEPt-µdep/δdep)]/3  

(8                                     )                                 CPSt=[( LCPSt- LCPSt-12) / LCPSt-12] 

(                                               )                                 FLt=[( LFLt- LFLt-12) / LFLt-12] 

(1                                             )                       DEPt=[( LDEPt- LDEPt-12) / LDEPt-12
] 

 :ره دز آ 

BSFI:  دسرت  به شاخص ش نن گي نظاب بان ي ره از طريق ميانگين استان ازد ش   سه جزء آ 

  آي  مي

 µ  وδ : هستن  1تا  8زوابط به ترتيب بيانگر ميانگين و انحراف معياز متغيرهاي  

 LCPS : (به ص،زت حقيقي) ها بانکب هي بخش خص،صي به  

LFL :(به ص،زت حقيقي)ها   ب هي اززي بانک  

LDEP : (به ص،زت حقيقي) ها بانکها نزد  رل سپرد  

CPS : تغييرات ساالنهLCPS  

FL : ساالنهتغييرات LFL  

DEP :تغييرات ساالنه LDEP. 

است ره با دز نظر گرفتن تغييرات ساالنه به جراي تغييررات ماهانره  از برروز مهر الت       گفتني

ضرمن آن ره   . ماهانره جلر،گيري شر   اسرت     نادزسرت ها و مخاطرات مرب،ط بره تفسرير    فصلي دز داد 

______________________________________________________ 
1. Proxy 

2. Kibritçioglu. (2003). 
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نهرا    4زابکره  دز تغييرات ماهانه سه متغير ت،ضيحي  هايي نيستن  ره خ،د زا هاي بان ي پ ي   بحرا 

 .نيازمن  دوز  زماني بلن تر براي اثرگذازي برزوي بخش بان ي هستن  دهن  بل ه

ه ئازاي طراحي و داخل يبان  ازبخش  دز بيفراز و نه يريگ ان از  يبرا BSFIشاخص بنابراين  

برا   برابرر دوز  نم،نره   نگين اين شاخص برراي ميا  ش،د مهاه   مي 4زابکه ط،ز ره دز  هما  .ش   است

و قابرل تر،جهي از صرفر ن اشرته باشر   از نظرر       داز  امعنانحراف BSFI  تا زماني ره شاخص .صفر است

اسرت هرر    يهيب . نيستم ت  ر،تا دز  يبخش بان دز   يمه ل ش  کمبني بر وج،د ي يليدلتازيخي 

  رره دز واقرع بره    همررا  بر،د    BSFIز شراخص  د يقابرل تر،جه   نسربتاً  شيافرزا  با يبان  قيبحرا  عم

شرروع افرزايش احتمرال وقر،ع بحررا  دز شرب ه بران ي          و دز نتيجه ها بانک زفتازي باالي ريپذ سکيز

 BSFI اي دز زمينه بحرا  بان ي ت،سرط رراهش سرريع شراخص      اوليههه از چنين . مرب،ط ب،د  است

ي تر،جه  قابرل  راهش بات،ان   ين،به خ،د مبه  BSFI  راهش سريع شاخص. خ،بي قابل تهخيص است به

قابرل ت،جره مکالبرات     شيافرزا ) يبخرش خص،صر  ب هي   (بانک خروج سپرد  از) يبان  يها دز سپرد 

به . باش  همرا  (يپ،ل داخل بالق،  اي يواقعراهش اززش  هنگاب ويژ  به)ي خازج هاي يب هو ( غيرجازي

 تمه ال ش ت شيافزات،ان  به مفه،ب  ميBSFI خص يک از اجزاي شا بيا  ديگر  تغييرات ناگهاني هر

 اير   هرا  بانرک  يريپرذ  سرک يزفتاز ز يالگ،ي ناگهان رييتغ. بحرا  بان ي باش وق،ع و احتمال  يبخش بان 

ت،ان  با چالش ج ي دز سرکش رهر،ز يرا يرک بانرک برززگ        ميBSFI شاخص دز  يقابل ت،جه راهش

  .همرا  باش 

 به سرمت  يبان  ست يحررت س دهن   نها    لزوماBSFIًدز شاخص  راههي هر گر يد يس، از

نظاب بران ي   يباال و مت،سط يش نن گ نيبدز اين مقاله  ن يبنابرا .نيست قيعم کيستميس بحرا  کي

 .است ش  ل يقاتمايز  اي آستانه سکش دو  يتعراز طريق 

برا شر نن گي   قراز داشته باش   آنگرا  نظراب بران ي     -9/0بين صفر و BSFI اگر مق از شاخص 

 .زو است همت،سط زوب

(9                                      )                                                              0 >BSFI >-0.5 
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 برا  يبران  نظراب  رره   شر،د  مري فررض   باشر    -9/0 ازتر رر،چ   اير  يمساو BSFIاگر مق از شاخص  اما

 .زو است هش نن گي باال و بحرا  سيستمي زوب

(                                                                         )                               -0.5  ≥ BSFI 

بره ميرانگين    BSFIشاخص از بحرا  خازج ش   است ره  رامل ط،ز به زماني يبان  نظاباساس   نيا بر

پرنج مرحلره     8دز قالرب جر ول  (. مثال ميانگين دوز  نم،نه برابر با صفر ط،ز به)نه خ،د برس  دوز  نم،

  انتظراز    و  9زوابرط  شر   دز    ير تعراي  با ت،جه به سکش آسرتانه . استنها  داد  ش    يبحرا  بان 

 .ز  ده  ي نظاب بان يباال يدز دوز  ش نن گي بان   بحرا زود  مي

 و پنج مرحله بحران بانکي فرضيBSFI صتغيير جهت شاخ .2 جدول

 احتمال وقوع بحران بانکي شکنندگي بانک BSFI جهت تغيير شاخص ها بانکرفتار  مراحل

 باالي صفرداز  امعنافزايش  پذيرش زيسک باال 5مرحله 
 سق،ط 

 (بيني يا زونق مرحله خ،ش)

احتمال بحرا  شروع به افزايش 

 رن  مي

 شروع به افزايش رن  ناگها  شروع به راهش مي عم،ماً زيسک گريزي 2مرحله 
افزايش بيهتر احتمال بحرا           

 (احتمال افزايش وحهت بان ي)

 گريزي زيسک 9مرحله 
اما باالتر از )سق،ط به زير صفر

9/0-) 

ش نن گي )داز  امعنافزايش 

 (مت،سط

سيست  به مرز بحرا  نزديک 

 ش،د مي

 -9/0سق،ط به زير  گريزي زيسک 4مرحله 
 ت اوب افزايش 

 (ش نن گي باال) 

بحرا  دز  کي اد يبه احتمال ز

 ده  يمرحله ز  م نيا

 1مرحله 
ت زيجي  شروع

 پذيري زيسک
 افزايش به سمت صفر

 سق،ط مج د

 (دوز  بهب،د) 

خيلي  BSFIاگر شاخص 

نزديک يا مساوي صفر باش   

 دوباز  بحرا  است

 (. 800. )اوغل، ريبريتچي: مأخذ

   ازرنر   ينمر  يبراز  يا نقش عم  هج،ب بان ي  م ز ي بان  يها بحرا  دز  از آنجا ره سرانجاب

 :ت،ا  استفاد  ررد نيز مي ص،زت زيربه  يبان  نظاب يش نن گ نيگزيشاخص جا

(1                                                   )             BSFI2t =[(CPSt-µcps/δcps)+( FLt-µfl/δfl)]/2 

 يشر نن گ شراخص  دز  يبران   يهرا  سرپرد   راتييتغبا حذف نقش  يبه سادگ BSFI2 شاخص

هجر،ب   ينسرب  تير دزک اهمبره   BSFIاز  BSFI2هرگ،نه انحراف  بيترت نيبه ا وش     محاسبه ها بانک

 .رمک خ،اه  ررد يبان  بحرا دز  يبان 
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 محاسبه شاخص شکنندگي نظام بانکي در اقتصاد ايران .4

هرا بره سرمت     رلير ي دز تجهيرز سرپرد      دليل نقايص بازاز سرمايه  نقرش   قتصاد ايرا   بهدز ا ها بانک

ترين مجراي ازتباطي  ت،ا  بخش بان ي زا دز اقتصاد ايرا  مه  دز واقع  مي. دازن  گذازي مصازف سرمايه

رره  هرگ،نره نقصرا  دز سراختاز ايرن بخرش و         حر ي   ميا  عرضه و تقاضاي منابع پ،لي دانسرت  بره  

 . آوزد فرآه  ميزا نيز  ي ديگرها هاي بروز اختالل دز بخش نارازآم ي عمل رد آ  زمينه

  اين نظاب دز طر،ل  ده  ميهاي اخير نها   دهه دزبرزسي ساختاز نظاب بان ي دز اقتصاد ايرا  

 ي شرب ه بران  . گذزان   است -از زقابتي به انحصازي  -لحاظ ساختاز حار    زما   مراحل متفاوتي زا به

  دازاي ساختاز م يريتي دولتري و خص،صري بر،د  و پر  از     91 4از انقالب اسالمي دز سال  پيشدز 

. ش   و دز مال يرت دولرت دزآمر   اسرت     ي ره،ز مليها بانکتماب انقالب به علت مه الت ايجادش    

بع دز ساختاز تجهيز و تخصيص منرا  8  4با تص،يب قان،  عمليات بان  ازي ب و  زبا دز سال   سپ 

و تبعرات آ  و   95 4-1 ي ها سال دزبه دليل وق،ع جنگ . دچاز تغيير اساسي ش   است سيست اين 

تر زيج   و تخصيص منابع به تأمينهاي ناشي از آ   م اخالت دولت دز سيست   ضروزت بازسازي آسيب

بره بعر     9  4ره از سرال   -هاي ت،سعه اقتصادي ره،ز دز ت وين و اجراي برنامه. گسترش يافته است

ها و منراطق   بن ي دز اعکاي تسهيالت به بخش تعيين سق  تسهيالت بان ي  اول،يت -شروع ش   است

 ضمن آن ه  تعيين نر  دست،زي س،دهاي بان ي ت،سرط دولرت و محر ود   . قراز گرفته استري  أتم،زد 

 دزهمچنين  . ب،د  ابزازهاي سياست پ،لي بانک مررزي دز دوزا  پ  از انقالب به خ،بي مهه،د است

( بره بعر    15 4از سرال  )ي خص،صي دز رهر،ز  ها بانکش   زمينه قان،ني فعاليت  فراه  دو دهه اخير

دز تجهيز و تخصريص منرابع دز    يي خص،صها بانکبه گسترش فعاليت له أمسره اين  ش،د مهاه   مي

اسي و الزاب انجاب قان،  اس 11هاي رلي اصل  سياست« ج»با ابالغ بن  . ش   استمنجر بازاز پ،ل ره،ز 

 .تر زا تجربه ررد  است شرايط زقابتيشب ه بان ي واگذازي دز اين صنعت  

به شررح زيرر    ت،ا  ميهاي حار  بر ساختاز بان ي م،ج،د ره،ز زا  ترين ويژگي رلي  مه  ط،ز به

 :خالصه ررد
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  دز نتيجه ي دولتي و شبه دولتي و ها بانکسه  بااليي از بازاز نظاب بان ي ره،ز دز اختياز

  م يريت دولتي است

  ش،د  ميتجهيز و تخصيص منابع دز چازچ،ب عمليات بان  ازي ب و  زبا انجاب 

        نر  س،د بان ي به ص،زت متمررز و دست،زي برراي شرب ه بران ي ت،سرط شر،زاي پر،ل و

  دش، مياعتباز مهخص 

   هاي    سياستمن  نب،د  زفتاز مالي دولت به دليل ات اي دولت به دزآم هاي نفتي و قاع

  هاي پ،لي تسلط دازن   مالي بر سياست

   ش،د مي ها بانکي دولتي زا جبرا  ررد  و مانع وزش ستگي ها بانکدولت زيا  

  اي دز نظاب بان ي وج،د دازد و ساختازي قابل مالحظه و مقرزاتي يقان،نم،انع. 

شر     از شاخص معرفياقتصاد ايرا   با استفاد  ش نن گي نظاب بان ي دز براي محاسبه شاخص 

  از اطالعات ماهانه متغيرهاي پ،لي و بان ي م،ج،د دز نهريات مختل  ( 800)ت،سط ريبريتچي اوغل، 

هرراي برران ي از مجمرر،ع  رررل سررپرد . اسررتفاد  شرر   اسررت 94 4-51دوز   دزآمررازي بانررک مررررزي 

بره  ( مر ت  مر ت و بلنر    ر،تا )گذازي  هاي سرمايه و سپرد ( ان از جازي و پ )الحسنه  هاي قرض سپرد 

هرا و   از بخش ب هي ترازنامه شرب ه بران ي رره شرامل واب     ها بانکهاي خازجي  ب هي. دست آم   است

ب هي بخش غيردولتي به شب ه بان ي به عن،ا  متغير بر هي  . هاي اززي ب،د   حاصل ش   است سپرد 

هرا بره اززش حقيقري از    متغيراين براي تب يل .    استدز نظر گرفته شبخش خص،صي دز محاسبات 

شر نن گي نظراب   شاخص ماهانره    4 نم،داز. شاخص بهاي راالها و خ مات مصرفي استفاد  ش   است

دوز   دز 1و  4زوابرط  و طبرق   BSFI و BSFI2محاسبه ش   براي اقتصاد ايررا  زا دز دو حالرت    بان ي

  .ده  نها  مي 94 51-4
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 5915-34دوره  درر اقتصاد ايران شاخص ماهانه شکنندگي نظام بانکي د .5 نمودار

 
 .هاي پژوهش يافته: مأخذ

 

 شاخص ماهانه شکنندگي نظام بانکي در اقتصاد ايرانتحليل 

ش،د  اين شاخص از زون  با ثباتي برخر،زداز نبر،د  و برا ن،سرانات      مهاه   ميباال ط،ز ره دز نم،داز  هما 

ميرزا  براالي شراخص شر نن گي نظراب بران ي برا         هاي با دوز . م،اجه ب،د  است ها سالزياد دز برخي از 

احتمال فراه  ب،د  زمينه براي وقر،ع    ها دوز دز اين . هاي تير  زنگ دز نم،داز مهخص ش   است ست، 

 .بحرا  بان ي وج،د داشته ره البته به دليل ساختاز حار  بر نظاب بان ي اين م،ض،ع عملي نه   است

 زو زوبره دوز  مر،زد برزسري    دزي دز مقاطع مختل  زمراني  اقتصاد ايرا  با ش نن گي نظاب بان 

مقاطع با ش نن گي باالي نظاب بان ي وضعيت حار   دزره  ش،د پرسش مکرح مياين   حال. ب،د  است

متغيرهاي رال  اقتصادي چره زونر ي     ها دوز  دز اينبه بيا  ديگر  . بر اقتصاد ايرا  چگ،نه ب،د  است

برراي تجزيره و تحليرل شررايط     . ي ره،ز حار  ب،د  استها بانککي بر ها و شراي داشته و چه سياست

هراي شناسرايي شر   ت،سرط      بنر ي زمرا    اقتصاد ره،ز دز مقاطع ش نن گي باالي نظاب بان ي  دسته

بنر ي مقراطع مختلر      برراي دسرته   بنرابراين  . دررر شاخص م،زد برزسي به تفسير آ  رمک خ،اهر   

م،زد برزسري قرراز گرفرت و      هاي ش نن گي باال شناسايي ش   ا ابت ا زم ش نن گي باالي نظاب بان ي

م،ازد دز چن  سال مت،الي وج،د داشرته اسرت رره     بيهترهاي شناسايي ش   دز  مهاه   ش  ره زما 
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دوز  مر،زد   دزاز س،ي ديگر  . رن  دوز  فراه  مي دزام ا  تف يک نقاط با ش نن گي باال زا له أمساين 

تح،التي همچر،  وقر،ع انقرالب  ملري      .ش،د مهاه   ميهي دز اقتصاد ره،ز برزسي تح،الت قابل ت،ج

ي رهر،ز و  هرا  بانرک شر     سرازي اززي  خص،صري     بروز جنگ  دوزا  بازسازي  ي سرا  ها بانکش   

با مقايسه مقاطعي ره ش نن گي باالي نظاب بان ي . ممن،عيت استقراض مستقي  دولت از بانک مررزي

بنر ي نقراط    تر،جهي داشرته اسرت  بره طبقره      اقتصاد ايرا  تحر،الت قابرل  مهاه  ش   با مقاطعي ره 

سرازي تجزيره و    با ه ف سراد   ي س، از يک بن ي طبقهاين . ش نن گي باالي نظاب بان ي پرداخته ش 

هراي   هاي ش نن گي باالي نظاب بان ي و شناسايي نقش ع،امل و سياست تحليل شرايط اقتصاد دز دوز 

ش   با شرايط حار  برر اقتصراد    نقاط شناسايي علميآزم،  صحت   از س،ي ديگردز ايجاد آنها و  مؤثر

 (.  ج ول)است 

 بندي و تحليل شکنندگي نظام بانکي ايران طبقه .9 جدول

 شرح 13-5913 73-5979 61-5969 32-5936

87M6~88M2 

91M4~92M10 
73M4~74M7 

63M7~64M2 

65M4~68M3 

58M4~58M11
4

 

59M9~62M3 

دوزا  

ي باالي ش نن گ

 شب ه بان ي

بحررررا  اززي  تهررر ي  

هاي اقتصرادي و   تحري 

مالي  راهش ازتباطرات  

  زش  ها بانکالمللي  بين

بره   ها بانکباالي ب هي 

بانررک مررررزي  زشرر    

باالي اعتبازات اعکرايي  

و گسررترش  هررا بانررک

ات اعتبررررازي مؤسسرررر

 .غيربان ي

ي سا  سرازي نرام،فق اززي   

 9 ررره برره زشرر  نقرر ينگي  

  ترر،زب حرر ود دزصرر ي  نررر

 99دزص ي و افرزايش   9/15

دزصرر ي نررر  ازز دز سررال   

برر هي  . شرر  منجررر  11 4

بره بانرک مرررزي از     ها بانک

ن،سا  بسياز بااليي برخ،زداز 

دزصر    890ب،د  و تا حر ود  

 .نيز  افزايش يافته است

زررر،د اقتصررادي  زشرر  منفرري  

 5تجربه زشر  منفري   ) اقتصادي

 99 افت  (9  4دزص  دز سال 

 باالي قيمت نفت  زش دزص ي 

   ترا حر ود   )بران ي   اعتبازات

 (.دزص 

وقررر،ع انقرررالب اسرررالمي و  

و  هررا بانررکتعکيلرري مرر،قتي 

  هرا  بانرک سپ  ملري شر     

وق،ع جنرگ تحميلري عرراق    

زشرر  برر هي  برعليرره ايرررا  

ترا  )به بانرک مرررزي   ها بانک

  زشررر  (دزصررر  90حررر ود 

ترا  ) هرا  بانکاعتبازات اعکايي 

و رراهش  ( دزصر   10ح ود 

و شررر ي  زشررر  اقتصرررادي  

تررا )افررزايش نررر  ازز اسررمي 

 .(دزص  19ح ود 

هاي  واقعيت

اقتصادي آش از 

 ش  

 .پژوهشبرآوزدهاي : مأخذ

______________________________________________________ 
دز مرا  چهرازب سرال    ( -9/0رر،چ تر از  )ش نن گي شرب ه بران ي   ميزا  باالي شاخص  58M4~58M11منظ،ز از . 4

 .ادامه يافته است 99 4ره تا ما  يازده  سال  ب،د  99 4
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  (99 4)دز مجم،ع  نتايج محاسبه شاخص ش نن گي نظاب بران ي برا نترايج مکالعره عرفراني      

تنش دز برازاز پر،ل   دز خص،ص شناسايي مقاطع بحرا  و ( 58 4)و نادعلي ( 95 4)مهيري و نادعلي 

ضرمن آن ره دز   . ب،د  شراخص محاسرباتي باشر     ت،ان  به مفه،ب مناسب ره،ز سازگاز ب،د  ره خ،د مي

 يي ره،ز نيز با مهر الت ها بانکباال ب،د  است  شاخص ش نن گي نظاب بان ي عمل نيز دز هنگامي ره 

ا بره دليرل سراختاز حرار  برر      امر   عالي  اوليه بروز بحررا  بران ي اسرت     ان  ره اين شرايط م،اجه ب،د 

 .نه   استمنجر اي  ي ره،ز چنين شرايکي عمالً به وق،ع بحرا  بان ي ثبت ش  ها بانک

بر،د    ت،ا  به عر،املي همچر،  دولتري    دز تبيين علل باالب،د  ش نن گي نظاب بان ي دز ايرا  مي

و افزايش ت،لي   تبعرات ناشري از   نظاب بان ي و عزب قان،نگذاز به دز اختياز گذاشتن تسهيالتي براي اشتغال 

هاي ناشي از آ   تعيين سرق  تسرهيالت بران ي دز     ههت سال جنگ تحميلي و ضروزت بازسازي آسيب

هاي مختل  اقتصادي دز قالب اعکاي تسرهيالت   ها به حمايت از بخش   الزاب بانکره،ز هاي ت،سعه برنامه

مرالي   ترأمين برراي  هرا نيرز    بانرک . اشراز  رررد   ها و نظراير آ    ت ليفي و ترجيحي  تم ي  تسهيالت بانک

دز بيهرتر  )رمب،دهاي خ،د به بانک مررزي مراجعه ررد  و دز قالب اعتبرازات اعکرايي از بانرک مرررزي     

از آنجا ره بازاز بين بان ي دز رهر،ز عمرق الزب   . ن رن تسهيالت دزيافت مي( دز قالب اضافه برداشتم،ازد 

هرا مت،جره بانرک     اغلرب تقاضراهاي بانرک   بنرابراين   ي خ،د نرسي   است  زا ن اشته و هن،ز به جايگا  واقع

 .ن ش، اعتبازات از بانک مررزي ميدزيافت ناگزير به  ها بانکره دز نتيجه اين امر  ب،د  مررزي 

 هاي سياستي توصيهارائه گيري و  نتيجه .1

يرزا  ثبرات آ  از اهميرت    مالي دز اقتصاد ايررا   پرايش م   تأمينبه دليل نقش برجسته نظاب بان ي دز 

م،جر،د دز زمينره شناسرايي بحررا  بران ي  دز مکالعرات       خرأل  دز جهت زفرع  . اي برخ،زداز است ويژ 

برزسري ادبيرات   . سرازي دز ايرن خصر،ص پرداختره شر،د      ي اخير سعي ش   است تا به شاخصها سال

نظراب بران ي و يرا    به دنبال ساختن شاخص ثبات بيهتر پژوههگرا   ده  ميم،ض،ع دز اين م،زد نها  

 سازي بحرا  بان ي نح،  شاخص مقاله اين با همين ه ف دز . ان  ب،د  شاخص ش نن گي سيست  بان ي

برراي اقتصراد     به برآوزد و تحليل ايرن شراخص   شاخص ش نن گي نظاب بان يمعرفي با برزسي ش   و 

شاخص شر نن گي نظراب    محاسبه  ويژگي بازز اين مقاله .  استپرداخته ش  94 4-51دوز  دز ايرا  
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بان ي معرفي ش   ت،سط ريبريتچي اوغل، براي اقتصاد ايررا  و مقايسره و تحليرل نترايج آ  برا نترايج       

تبيين شرايط اقتصراد  با   دز اين زوش. فهاز بازاز پ،ل است  ش   دز اين زمينه با شاخص مکالعات انجاب

عيت م،ج،د شاخص ثبات نظاب بان ي دز زوزترين آماز دز دسترس  سنجهي از وض ايرا   سعي ش  با به

 . ش،دازائه ره،ز 

نتايج محاسبه شاخص ش نن گي نظاب بان ي دز اقتصاد ايرا  ضمن سازگازي با مکالعات پيهرين  

ايرن  رره   دهر   نهرا  مري  هاي اقتصادي حار  بر اقتصراد رهر،ز     س،يي با واقعيت داخلي انجاب ش   و ه 

دز . م،اجره بر،د  اسرت    هرا  سرال   و برا ن،سرانات زيراد دز برخري از     شاخص از زون  با ثباتي برخ،زداز نب،د

ب،د  زمينه براي وق،ع بحرا  بان ي وج،د داشته ره البته به دليل سراختاز   احتمال فراه يادش   هاي  دوز 

ها و ساختاز حار  برر فعاليرت بران ي     با ت،جه به ويژگي .حار  بر نظاب بان ي اين م،ض،ع عملي نه   است

راهش شر نن گي نظراب بران ي    براي   پژوهشدز اين  آم   دست بهد ايرا  و نيز با ت،جه به نتايج دز اقتصا

 :ش،د ميهاي زير پيهنهاد  ساز وق،ع بحرا  بان ي باش   سياست   زمينهت،ان ميره،ز ره 

  بنر ي رررد   ت،ا  دز سه اليه طبقه نظاب بان ي زا ميمرب،ط به ش نن گي معضالت رلي   ط،ز به

اليره دوب  تنگنراي   . ساختازي و نهرادي اسرت  ل ئمسامعضالت بنيادين است ره از جن   خست ناليه 

اليه س،ب نيز معضل . منجر ش   است ها بانکي ها دازاييره به راهش دزآم زايي  ب،د  ها بانکاعتبازي 

و  هرا  نرر  براالي سر،د     ست ره دز قالب افت نسبت تسهيالت اعکايي به سپرد ها بانکافت جريا  نق  

برا هر ف زفرع     اساس  اصرالح نظراب بران ي   ين ا بر. جنگ قيمتي بين مؤسسات مالي نمايا  ش   است

حل معضرل جريرا    »: شاملاول  مرحله. دش، پيهنهاد مي مرحلهدز دو  ها بانکمعضل ش نن گي باالي 

ز ايرن  د. باشر  « هرا  بانرک افرزايش سررمايه   »و « هاي دولت دهي ب هي ساما »  «ها دازايينق  و انجماد 

 :ش،داجرا  زيربه شرح ص،زت پذيرفته و اق امات اوليه براي اصالحات بنيادين  ف،زياق امات   مرحله

 داز ي مه لها بانکو نظازت بر زفتاز  ها بانک  بن ي دسته  

  ات غيرمجازمؤسسانتظاب بخهي بازاز پ،ل با سامان هي  

  ها بانکافزايش سرمايه  

 ها بانکفصل مکالبات غيرجازي  و  حل  
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  ات اعتبازيمؤسسو  ها بانکادغاب  اصالح و بازسازي  تصفيه و انحالل  

  ها بانکبر فعاليت  مؤثرازتقاي نظازت  

 ي دز قالب اوزاق ب هي و نظاير آ بان  شب هدولت به  هاي يب ه يسامان ه. 

امره  دوب  برنمرحله ش   دز اين زمينه  دز  به اه اف تعيين دستيابياول و  مرحلهپ  از اجراي 

زوي سياسرتگذاز   پريش  فر،زي دز مجم،ع  اقر اب   .دش،اجرا رامل اصالح ساختازي و نهادي نظاب بان ي 

تج ير  سراختاز برازاز        وزود به فراين  اصالح بخش ماليسازي فضاي بازازهاي پ،لي و مالي براي سال 

  .آ  استسازي ترريب  ي ره،ز و سال ها بانکاي  بازنگري اساسي دز ساختاز ترازنامهپ،ل  
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 ی مشکوک در بانکداری الکترونيکیکشف رفتارها

 

   شبنم بختياریو  مریم اخوان خرازیاندکتر 

 

 چکيده

هوا در مسوير انموام     امنيت و برخی سوو  اسوتفاده   نبود ،موانع استفاده از خدمات بانکداری الکترونيکیترین  امروزه یکی از مهم

ات موالی و  مؤسسو هایی برای شناسایی رفتارهای مشکوک از مسائل مهوم در   استفاده از روش ،به همين دليل. استمبادالت مالی 

ارائه ی بانکی ها کارتکشف تقلب در  در نوین روشی ،کاوی داده وژیتکنول استفاده از با شود میسعی  ،پژوهشاین در . هاست بانك

همزمان با توسوعه بانکوداری   رسد  ولی به نظر می ،ی بانکی معتبر کشور وجود نداردها کارتهر چند آمار دقيقی از تقلب در . شود

ای نه چندان دور به یکی از معضالت سيستم بانکی کشور تبودیل   و در آینده بودهی بانکی رو به رشد ها کارتتقلب در الکترونيك 

های رایج در زمينه  ی بانکی، شناسایی انواع تقلبها کارتپس از مصاحبه با خبرگان در زمينه  پژوهشدر این  روی، بدین. خواهدشد

بنودی در   گيری از روش دسته انه، با بهرههای متقلب ها برای تهيه تراکنش ی بانکی از طریق اعمال تغييرات معنادار روی دادهها کارت

های  ها به تراکنش بندی تراکنش های عصبی، درخت تصميم و نزدیکترین همسایگی، مدلی برای طبقه کاوی، سه تکنيك شبکه  داده

 19توانسته است بوا دقوت    ،های سيستم بانکی کشور است  عالوه بر این که مبتنی بر داده ،این مدل. شود ارائه میسالم و متقلبانه 

 . داشته باشد یادشدهبندی   خوبی در طبقه عملکرد نسبتاً ،درصد

 

 .بانکداری الکترونيکی، رفتارهای مشکوک، کارت بانکی، داده کاوی :کليوودیواژگان 

 ., JEL  , G21 K42  M15, C38 :بندی طبقه
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 مقدمه . 5

ايه  امهر بهه   هت     . قابل توجهی تغيير يافتهه اتهت   طور بهدر صنعت بانكداري  امروزه، دورنماي رقابت

نيروهايی همچون قواني  جديد، جهانی شدن، رشد فناوري، تبديل شدن خدمات بانكی بهه مصوهوو و   

، هها  بانه  ي بانكی و افهزايش ييچيهد ی   ها فعاليتتصوو در . افزايش قابل توجه تقاضاي مشتريان اتت

ي ها راهي جديد ها فناوريتوتعه . ون تق ب شده اتتبا ث ايجاد مباحث جديدي در حوزه بانكی همچ

ايجاد ي  تيستم اطال هاتی  . زيادي را براي متق بان و مجرمان باز كرده كه بتوانند مرتكب تق ب شوند

ههاي صهورت  رفتهه در يه       ها و كالهبرداريي شناتايی تق ب،  الوه بر آنكه تق بها تكني  و جديد

د، به نو ی بها شهناخت رفتهار كهاربران يها      ده میتجزيه و تص يل قرار تازمان را شناتايی كرده و مورد 

   .دده میرا كاهش  ها تق برفتار آتی آنها داشته و ريس  انجام  بينی ييشمشتريان تعی در 

ات مالی و يهولی  مؤتسو  ها بان مستقيم و غيرمستقيم تق ب،  فراواني ها وجود هزينهبه دليل 

اي  امر . ندهستي كالهبرداران و متق بان ها فعاليتبه دنباو تسريع و تر ت  مل در شناخت  شدت به

 ات، كههاهش مؤتسههو  ههها بانهه رتههانی بههه مشههتريان     بههه دليههل اسههر مسههتقيم آن روي خههدمت   

. دهنده خدمات مالی معتبر و قابهل اطمينهان اتهت    ماندن به  نوان ي  ارائه ي  م ياتی و باقیها هزينه

هاي شناتايی تق ب به منظور ج و يري از اقهدامات متق بانهه در تيسهتم      يري تكني كار به  ،بنابراي

 . نايذير اتت  بانكداري، اجتناب

ههاي تهودجويانه و    ها با ث افزايش فرصت براي اتتفاده ها و تراكنش  امروزه ييچيد ی تازمان

ود بانه  و  وانی  ونا ونی بهر روي خه   الوه بر ضررهاي اقتوادي، اسرات ر ها تق باي  . تق ب شده اتت

و تهطح   ديهده ممك  اتت شهرت بان  و تطح رضايت مشهتريان آتهيب    .مشتريان آن خواهد داشت

فرآينهد   ،عد درون تازمانی نيهز ممكه  اتهت   در بُ. ا تماد مشتريان نسبت به خدمات جديد كاهش يابد

. كاركنان تصت اسر منفی آن قرار  يهرد و اخالق و وجدان كاري  شدهمديريتی تازمان با اختالو مواجه 

ههاي جديهدي از تق هب را  شهوده و اسهرات منفهی آن        ها نيز حهوزه  شده توتط بان   خدمات نوي  ارائه

______________________________________________________ 
 (.931 .) شهرياري راد، حاتمی.   
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شهامل شهدردهاي    ،فنون شناتهايی تق هب  . يذير تاخته اتت  ضرورت اقدامات شناتايی تق ب را توجيه

الدوهاي تق هب را   ،و رفتار مورفی مشتري اه تراكنشاي اتت كه از طريق بررتی   ي ييچيدهوجو جست

اقهدامات   بهراي آ اهی از انواع مخت ف تق بات بهانكی نيهز    توي ديدر،از  .دكن میكشف و به موقع ا الم 

ات مالی در صورت آشهنايی بها انهواع مخت هف تق بهات      مؤتسو  ها بان د مفيد باشد و توان میييشديرانه 

 . اتبی را طراحی كنندند فرآيندهاي نظارتی منتوان میبانكی 

هاي فناوري اطال ات و  رشد و توتعه بانكداري نوي ، ييشرفت دنباودر صنعت بانكداري نيز به 

در  هها  دادههها، حجهم  ظيمهی از     ذخيهره داده  منظور بهدر دتترس بودن امكانات كامپيوتري ييشرفته 

 يري تهريع، امكهان    موجود، توميم يرند ان قرار دارد كه با توجه به وضعيت رقابتی   دتترس توميم

ههاي   هاي طاليی، صنعت بانكداري را به تمت اتتفاده از تكنيه   ها و تهديدها به فرصت  فرصت تبديل

به  نوان تكنيكی خاص در جهت دتهتيابی بهه اطال هات مفيهد و      كاوي داده. دكن میترغيب  كاوي داده

اي در صهنايع   ده اتت كه بهه صهورت  سهترده   اخير برخوردار ش ياه تاواي در   مناتب از اهميت ويژه

ي سبهت  هها  دادهمخت ف مانند بانكداري، هوا و فضا، بهداشت و شناتايی الدوهاي مفيد و ارتباطات بهي   

. تتها دادهكشف و شناتايی الدوي جديد در  ،كاوي دادههدف .  يرد  شده و غيره مورد اتتفاده قرار می

به چشم  كاوي دادها در صنعت بانكداري با رويكرد ه تايی تق بدر شنا خألنو ی احساس  ،در اي  رابطه

 اي اتت كهه   كاوي يكی از ده دانش در حاو توتعه دانش نوي  داده MITبر ا الم دانشداه  بنا. خورد می

ايه  تكنولهوژي امهروزه كهاربرد بسهيار وتهيعی در       . تهازد  ي مواجه مهی دهه آينده را با انقالب تكنولوژ

انهد و    اي كه امروزه حد و مرزي براي كاربرد اي  دانهش در نظهر ندرفتهه     ونه به دارد؛هاي مخت ف   حوزه

 . دانند ها تا ا ماق فضا می هاي كاري اي  دانش را از ذرات كف اقيانوس زمينه

ي هها  تق هب تاكنون در تيستم بانكی كشور تازوكار و برنامه جامعی براي شناتايی و ج و يري از 

 هها  بانه  در صورتی كه يكی از وظهايف مههم     ،مبتنی بر كارت وجود نداشته اتت يها تراكنشمربوط به 

از ايه  رو ايجهاد و   . ي بانكی، حفظ مشهتريان و كهاهش ريسه  بهانكی اتهت     ها تراكنشنظارت بر صصت 

 . اتتهاي بانكی ضروري  به منظور شناتايی تق ب كارت ها بان تازي تيستمی توتط   يياده

______________________________________________________ 
 (.931 .) ياريراد و شهر یحاتم ؛( 93 .) نوبرزاده.   
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ههاي   يهژوهش ي ا تبهاري،  هها  كهارت دليهل  سهترد ی اتهتفاده از     هم بهه  ي ديدردر كشورها

در كشهور مها    هها  كارتكه اتتفاده از اي   تمركز داشته اتت، در حالی ها كارتبيشتر بر اي   شده انجام

اتهتفاده از   ،بنابراي .  يرد ي يرداخت نقدي صورت میها كارتبراتاس  ها تراكنشو همه  نبودهمرتوم 

 .چندان مقدور نيست ي ديدركشورها هاي يژوهشي طراحی شده در ها مدو

ههاي   ي بانكی روزانه، تغيير در فرآيندهاي بانكی و تيسهتم ها تراكنشبا توجه به حجم  سترده 

و ج و يري از وقوع آنها، به يكی از فرآينهدهاي   ها تق بجديد  م يات كارت، نياز به تشخيص به موقع 

يذير نيست و مست زم صهرف   شناتايی دتتی امكان ،مهم در  م يات بانكی تبديل شده و چون در  مل

 هاي تيستم به تجهيز با مالی، اتمؤتس و ها بان  ،راتتا اي  در ،زمان و نيروي كاري كارآمد خواهد بود

 تكنولهوژي  از اتهتفاده  بها  شهود  می تعی يژوهش، اي  در .بپردازند ييشديري به ندتوان می كشف تق ب

  .شود ارائه بانكی يها كارت در تق ب كشف در نوي  روشی كاوي، داده

شناتايی تق ب در تيستم بهانكی بهه منظهور حفهظ و ندههداري بانه  و        يژوهش،هدف اص ی 

اطمينهان خهاطر بيشهتر بهراي آنهها      مزيتی كه براي بان  دارد، حفظ مشتريان و ايجاد . اتتمشتريان 

منظور اتتفاده از خدمات بان  و مزيتی كه براي مشتري دارد، كاهش ضرر و زيان وارده به مشتريان  به

 .اتت

ي بهانكی و  هها  كهارت در مبصهث شناتهايی تق هب در     كاوي دادهاتتفاده از  يژوهش،هدف ديدر 

 .اتتكارايی در تيستم بانكداري  و ها تراكنشي متق بانه از ميان ها تراكنششناتايی بهتر 

 پژوهشپيشينه . 2

 تص يهل  ،بنهابراي  . هسهتند  تعامهل  در بها مشهتريان   مسهتقيم طور  به كه ندهست هايی نتازما ءجز ها بان 

 افهزايش  با اخير هاي تاو در. اتت برخوردار بااليی اهميت از آنها وفاداري افزايش مشتريان براي رفتاري

هوشهمند،   ههاي  روش وتهي ه  هبه  هها  داده تص يهل  ههاي  قاب يهت  بهبهود  مشهتريان و  يهها  داده به دتترتی

 از اتهتفاده  هها،  فعاليت اي  از يكی .اتت انجام شده مشتريان رفتار تص يل منظور به مخت فی هاي فعاليت

 اي  سهترده  طيهف  حاضر حاو در بانكی هاي تق ب. اتت بانكی هاي تق ب كشف در هاي هوشمند تيستم

 آشنايی بها  بنابراي ،. اند شده بان  مشتريان و ها بان  به بسياري غيرمادي و مادي ضررهاي با ث و يافته
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، در حهوزه تص يهل و طراحهی    شهود  میآنها اتتفاده  وقوع از ييشديري در اينكه بر  الوه ها تق ب  ونه اي 

   .د بسيار مفيد باشدتوان میي اطال اتی مورد نياز نيز ها تيستم

ي  ونا ونی تعريف شده اتهت كهه   ها روشي بانكی به ها كارتدر مقاالت و منابع   می، تق ب در 

ي بانكی به كالهبرداري يا تق هب  ها كارتتق ب در : بندي كرد اي   ونه جمع توان میچكيده اي  تعاريف را 

د كه از منبهع متق بانهه در تهراكنش    شو می  فتهبه وتي ه كارت بانكی يا هر ونه تاز وكار يرداخت مشابه 

   .دشو میانجام 

ي بهانكی مرتهوم، تق هب در آنهها رونهد      هها  كهارت به دليل كمبودهاي امنيتی تيستم يردازش 

ي بانكی به يكی از منابع جذاب كسب درآمد براي مجرمان تبديل شهده  ها كارتتق ب در . افزايشی دارد

ييشهديري و   9.اي دارد ات مهالی اهميهت ويهژه   مؤتسه و  ها بان تق ب براي له أمسبه همي  دليل . اتت

ههدف از شناتهايی تهريع تق هب، متوقهف      . تتها بان شناتايی تق ب بخش مهمی از مديريت ريس  

بانكی كه تهاكنون شناتهايی    هاي تق بانواع . تري  زمان ممك  يس از وقوع آن اتت  كردن آن در كوتاه

 دتتكاري تيمی، اتناد هاي تق بهاي تق بی،  فاتد، وامن مسئوالي يرداخت، ها كارتشده اتت، تق ب 

ههاي   هاي دتتكاري شده و تق بهی، چه    هاي مشكوک، تق ب برات ديداري، چ   تق بی، تپرده و شده

ي يرداخهت  هها  كهارت مصهل،   ههاي بهی   هاي بانكی، چه  بهازي، چه     مفقودشده، تق ب در صورتصساب

ههاي تق بهی، بازرتهان بهانكی      ويت، درخواتت وامي بانكی، جعل هها كارتمفقودشده، دزدي اطال ات 

و  هدشه شهده خالصهه ن  يادتق ب به موارد  ،البته. يولشويی اتت و اينترنتی و فيشينگ هاي تق بجع ی، 

 ها بان هر چه . ي ديدري هم از تق ب وجود داشته باشد كه هنوز كشف نشده اتتها روشممك  اتت 

جها الن در يهی    تهوي ديدهر،  از  ،دنده میيی را ارائه ها روشامنيت  تأمي براي يايي  آوردن ريس  و 

 . هاي جديد تق ب هستند راهيافت  

 در .تهت ا شهده  ذخيره و انباشته ها داده يايداه در ها داده از زيادي حجم  ذشته هاي  دهه طوو در

 كه دهد می نشانموضوع  اي . هستند دانش تشنه كه حالی در، اند شده غرق اطال ات در ها تازمان ،واقع

______________________________________________________ 
 (.931 .) زاده  يمع.   

2. Delamaire, et al. (2009)., Patidar and Sharma. (2011)., Phua, etal. (2010). 

 .(933 .) يینايم و يرينو.  9
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 ن،امخاطب زياد تنوع به توجه با. كنند اتتفاده مناتب نصو به ها داده درون دانش از اند نتوانسته ها تازمان

 اطال هات  بهه  دتترتهی  لهزوم  و كهار  كسهب و  هاي مصيط و خدمات ييچيد ی و تنوع بازارها، مشتريان،

 يهافت   و بنهدي  طبقهه  بهراي  مناتب از راهكارهاي اتتفاده موقع، به و صصيح  يري توميم براي مناتب

 يه   و بهوده  حيهاتی  و ضهروري  هها  تهازمان  براي ها دادهاز  انبوهی ميان از اسربخش و كاربردي اطال ات

. اتهت  اتمؤتسه  و هها  تهازمان  نيهاز  ايه   به ياتخی كاوي داده ،واقع در. دشو میمصسوب  هنر تخوص و

 هها  داده در نهفتهه  اطال هات  بهه  دتترتهی  باشهد،  تر ييچيده آنها ميان روابط و بيشتر ها داده حجم هرچه

   .دشو می تر  روش  دانش، كشف يها روش از يكی  نوان به كاوي داده نقش شده، بنابراي ، تر مشكل

ي بهانكی  هها  كهارت تري  ابزارهاي شناتهايی تق هب در    به  نوان يكی از اص ی كاوي دادهي ها روش

فعهاليتی   ،تهت، در واقهع  ها داده، فرآيند كشف روابط ناشناخته و الدهوي درون  كاوي داده. دشو میاتتفاده 

   .انطباق دارد ها دادهاتاتی با آمار و تص يل دقيق  طور بهاتت كه 

منطبهق بها    تهوان  مهی ي بانكی را نيهز  ها كارتراهبردهاي كالن مسائل شناتايی تق ب در حوزه 

يهاد يري نظهارت   .   :وجهود دارد  كاوي دادهدو راهبرد كالن براي فرآيند . دانست كاوي دادهراهبردهاي 

ي نظارت شده، از ي  يايدهاه داده شهامل مهوارد متق بانهه و     ها روش  .ياد يري نظارت نشده.   و9شده

يهاد يري  . روند ند و در موارد جديد مشكوک به تق ب به كار میكن میغيرمتق بانه تاختاريافته اتتفاده 

ايه   . بهرد  شده را در موارد بعدي به كار می  يرد و دانش آموخته ي  ذشته ياد میها دادهنظارت شده از 

يی را شناتهايی كنهد كهه    ها تراكنششده معي  از فعاليت  د الدوهاي از ييش تعريفكن میفرآيند تالش 

 .وند ر میهاي متق بانه به كار      براي مطابقت دادن با فعاليت

______________________________________________________ 
 (.931 .) یشهراب.   

 (.933 .) تبط و ياحمد آذر،.   
3 . Supervised Learning 

4. Unsupervised Learning 
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ي خروجهی و بهدون كمه     هها  دادهدر روش نظارت نشده، تيسهتم بهدون در اختيهار داشهت      

هاي مورد  و مدو ها تكني   .دكن میهاي خروجی خود را مشخص   خارجی، درتتی يا نادرتتی تيدناو

ههاي   آنها مدو. دشبررتی   توتط بولتون و هند  11 كشف تق ب در تاو له أمساتتفاده درخووص 

. دنهد كربنهدي   دو رويكرد ك ی نظارتی و غيرنظارتی طبقه باي ا تباري را ها كارتكشف تق ب در حوزه 

هايی كه در اي  بازه زمانی مشخص الدوي رفتهاري متفهاوتی از خهود نشهان      به كم  اي  روش، حساب

 . ندشو میشناتايی  ،ندده می

زياد و تهر ت مناتهب در يهاد يري     با قاب يت فهم كاوي دادهي ها روشدرخت توميم، يكی از 

ارائه شده، درخت توميم را نيز آزمهوده و بها    ديدر هاي ش  و همكارانش  الوه بر چارچوب 9.الدو اتت

ههر تهراكنش داراي   . بندي اتهت  ي طبقهها روشدرخت توميم يكی از   .مقايسه كردند ديدر مطالعات

هدف  بنابراي ، يرد،   به ي  طبقه تع ق میمجمو ه مشخواتی اتت كه بر اتاس مقادير آنها، تراكنش 

، تاخت  تابعی اتت كه هر تراكنش را بر اتاس مقادير مشخوهاتش بهه يكهی از چنهدي      بندي طبقهاز 

 بها را  يژوهشهی  ،كوسري لندري و همكاران ،اي  موضوع مورددر  . روه از ييش تعيي  شده، نداشت كند

كشف رفتارهاي مشهكوک در بانكهداري    منظور به يري  هاي درخت توميم كار يري الدوريتم هب" نوان 

بندي الدوي رفتاري كاربران توتط  از دانش خبر ان و دتته يژوهشدر اي  . اند  انجام داده ،"الكتروني 

و  شهده  مقايسهه  chaid، chaid_ex ،c4.5، c5الدوريتم درخت توميم اتهتفاده شهده و چههار الدهوريتم     

لئونارد از تيستم خبره مبتنهی بهر   . دوريتم بهينه مصسوب شده اتتدرصد ال  3با دقت  C5الدوريتم 

 كهاوي  دادهيژوهشی ديدهر، دو نظريهه     .قواني ، براي شناتايی تق ب كارت ا تباري اتتفاده كرده اتت

1ييشرفته ماشي  بردار يشتيبان
 هاي توادفی  و جندل 

ارزيهابی   3را با اتتفاده از ر رتهيون لجسهتي    

______________________________________________________ 
1  . Paasch. (2008) 

2. Bolton and Hand. (2002).  

 (.933 .) يیبابا خان و ييورزند مصمد ،يالبرز.  9
4. Shen, Tong and Deng. (2007). 

5. Leonard. (1995). 

6. Support Vector Machine 
7. Random Forests 
8. Logistic Regression 
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ه شهد الم  ی كهارت ا تبهاري انجهام     ي بي ها تراكنشي واقعی ها دادهيژوهش بر اتاس اي  . كرده اتت

   .اتت

 بهراي )متق بانهه   يها تراكنشبا  مقاب ه و شناتايی براي قواني  بر مبتنی مدلی   1  تاو در

 با روش، اي  در .اتت شده الكترونيكی ارائه يرداخت هاي تيستم در (كارت از اتتفاده بدون يها تق ب

و  "تهالم "ي هها  تهراكنش بهه   هها  تهراكنش بنهدي   طبقهه  بهه  قواني ، بر مبتنی ياد يري الدوريتم تعريف

 از بسهياري  در بندي طبقه براي مونو ی  وبی هاي شبكه از اتتفاده  .يرداخته شده اتت "متق بانه"

 .اتهت  نشهده  نظهارت  يهاد يري  خاصهيت  آنهها،  ههاي  ويژ ی از يكی كه دارد فراوانی كاربرد ها، زمينه
9 

 بهانكی  يهها  كهارت در  تق ب شناتايی براي كه اتت يیها روش از يكی نيز مونو ی  وبی هاي شبكه

 از دتوانه  مهی  اتهت كهه   ايه   ديدهر  يهها  روش بهه  نسهبت   وهبی  يها شبكه برتري. دشو می اتتفاده

د قهواني  را  توانه  مهی  ،همچنهي  . دههد  بهبهود  را نتهاي   زمهان   ذشت با و بياموزد  ذشته يها تراكنش

آ وئ كها برنامهه شهبكه  وهبی       .كند بينی ييشو رفتار آينده را بر اتاس وضعيت فع ی  ردهكاتتخراج 

ي هها  دادهد از حجهم بزر هی از   توانه  میبندي طراحی كرد، اي  برنامه   مونو ی كاربردي اي براي خوشه

وتهط، يهايي  و كهم ريسه      يژوهش از چهار خوشه با ريس  زيهاد، مت اي  در . اتتفاده كند ها تراكنش

هها قهرار خواههد     ي يردازش شده در يكی از اي  خوشهه ها تراكنشبه اي  شكل كه  ؛اتتفاده شده اتت

   . رفت

 در. كردند ايجاد مشكوک رفتار بينی ييش منظور را به الدوريتمی همكارانش و چان ،همچني 

 منفهی  درصهد  و درتهت  مثبهت  درصهد  بينی، ييش بر درصد مبتنی ارزيابی از ديدر مطالعات كه حالی

فيهروزي   يژوهشدر  1.اتت هزينه مدو كم  به يژوهش ارزيابی اي  اتاس ند،كن می اتتفاده نادرتت

از ته الدوريتم ر رتيون  كاوي دادهشناتايی تق ب در بيمه اتومبيل با اتتفاده از " نوان  باو همكاران 

______________________________________________________ 
1. Battacharyya, et al. (2011). 

2. Al-khatib. (2011). 

 (.939 .) زاده اصغري و قاتمی.  9

 (.933 .) يینايم و يرينو.   
5. Ogwueleka. (2011). 
6. Chan, et al.(1999). 
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. درخت توميم براي ييداكردن الدو و شناتهايی تق هب اتهتفاده شهده اتهت      از بيز تاده و، "لجستي 

 .درصد در شناتايی تق ب بهتري  كارايی را دارد 3 .31الدوريتم بيز با 

ي هها  روش"اصه ی    دتهته  دو بهه  را بانكهداري  در تق هب  كشهف  يها روش همكارانش، و مصقر

 هوش بر مبتنی امكان اتتفاده از روشو به بررتی  هكردتقسيم  "ي هوش مونو یها روش"و  "آماري

   .يرداختند وكار كسب

 اتهتفاده  تق هب  تشهخيص  بهراي   ماركوف مخفی مدو بر مبتنی روشی كوندو و همكارانش از

 دريافتی رفتارهاي از اتتفاده با و بردهكار  به را ها تراكنش به مربوط يارامترهاي نيز روش اي . اند كرده

 اتهاس  بهر  وارده تراكنش هر به تريع از امتيازدهی اتتفاده با تپس و تازد می را الدوهايی مشتريان

 يه   روش ايه  . شهود  رد يا و يذيرفته تراكنش كه  يرد توميم می شده، مشخص ييش از يارامترهاي

 امتيهاز  مصاتهبه  بها  و كهرده  اتهتفاده  خاص مصدوده ي  در مقادير يارامترها از كه اتت آماري روش

 ايه  . دكنه  مهی  تعيي  را آن متق بانه بودن احتماو يارامترها، به شده مقادير منووب اتاس بر تراكنش

 دتوان می و بوده تر مشكوک باشد، ي  به نزدي  آمده دتت به  دد چه هر. اتت و ي  صفر بي  مقدار

  9.نمايد اندازي راه را تق ب تشخيص تيستم مؤلفه هشدار

 يهها  كهارت در  تق هب  تشهخيص  بهراي  هها  دنباله تطبيق بر مبتنی روشی همكارش از و دومان

 اتهتفاده  ژنی هاي بي  رشته شباهت براي بايوانفورماتي  در ها دنباله تطبيق. اند دهكر اتتفاده ا تباري

 يهردازش  در .اتهت  چنهد دنبالهه   يها  دو بهي   شهباهت  ارزيهابی  و  يهري  انهدازه  برايي ابزار و دشو می

 بهه  راجهع  اطال اتی شامل( مشتري ييشي  رفتارهاي) اتتفاده دنبالۀ ا تباري، يها كارت يها تراكنش

 در دتترس كارت صادركننده براي ،جزاينهاو  هفته روز، خريد، آخري  از زمانی فاص ه تراكنش، مب غ

 تطبيهق  طريهق  از دتوانه  مهی ( بررتهی  مورد تراكنش) موجود دنبالۀ از اتتفاده دنبالۀ انصراف هر. اتت

  مل يكديدر، با ها دنباله ت  ت  مقايسه و تطبيق  مل   ت به ،يژوهش اي  در .شود مصاتبه ها دنباله

______________________________________________________ 
 (. 93 .) یمنش و ینيحس لوكس، مصقر،.   

2. Markov 

3. Kundo, et al. (2009). 
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 صهاحب  رفتهار  از متق هب  فرد رفتار تق يد نكته به يژوهش اي  در اينكه ضم اتت،   ير وقت يردازش

   .نشده اتت توجهی ،اتت متق بان ترفندهاي از يكی  موماً كه تق ب،  مل هندام كارت به اص ی

 ها روش اي  از هري  كه چرا ندارد، وجود دقيقی چندان مرزبندي ،ها روش اي بندي  دتته در

 يهادآوري . شهوند  تبهديل  يكهديدر  بهه  نهد توان مهی  آنها از برخی و اتت   می روش از ي  شك ی فقط

 توانهايی  روش هر ،واقع در كنند، حذف را تق ب ندتوان مین تنهايی به ها روش اي  از ي  شود، هيچ می

 .دهد می افزايش تق ب شناتايی در را ي  تيستم

  

______________________________________________________ 
1. Duman and Hamdi. (2011). 
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 های خارجی ای از پژوهش  خالصه .5جدول 

 عنوان نتيجه
سال 

 انتشار
 پژوهشگر

اي بهراي كشهف تق هب      از مدو شبكه  وبی و تجزيهه و تص يهل خوشهه   

  .ي ا تباري اتتفاده شده اتتها كارت

آمده در اتتفاده از اي  دو مدو بهدي  صهورت اتهت كهه      دتت بهنتاي  

و  هاي كهاهش داد  ههاي خوشهه   با ويژ هی  توان میورودي هاي  وبی را 

 .هاي مثبتی در كشف تق ب برداشت قدم

Cluster Analysis and 

Artificial Neural Networks: 

A Case Study in Credit 

Card Fraud Detection 

 1   

Emanuel 

Mineda 

Carneiro; 

Luiz Alberto 

Vieira Dias  

 

 كرده اتتفاده  وبی هاي شبكه و  يري توميم هاي درخت: بندي طبقه

 .اتت

 انتخاب توادفی طور به موارد از نيمی تقريباًها  داده تص يل و تجزيه براي

( 11  از 9 ) مانده باقی موارد و مدو آموزش براي( 11  از   ) شده

 درخت يبند طبقه آموزش، مرح ه در مدو ا تبار يبرا. شد اتتفاده

 .بود اشتباه درصد 1 .  و  درتت  موارد از درصد   . 3 ، ميتوم

 .اتت توميم درخت مدو از بهتر مدلی  وبی، يها داده شبكه

The Use Of Data Mining 

Techniques Detecting 

Fraudulent Financial 

Statements 

 1   

Dr. H. Ali 

ATA . 

Dr.Brahim 

H. SEYREK 

 درخهت  و تك هف  بهی  و تهاده  بيهز  ههاي  الدوريتم از بينی ييش مدو براي

 تعيهي   و تق هب  تشهخيص  بهراي  بينی ييش اي  و كرده اتتفاده توميم

 .كند می اتتفاده تردر می ماتريس از درتتی

Detecting Auto Insurance 

Fraud by Data Mining 

Techniques 

 1 1 
 

Rekha 

Bhowmik 

 ، (SVM)يشهتيبان  بهردار  ههاي  ماشي  هاي نام به كاوي داده يها روش

 تق هب  كشهف  بهراي (LR)  منطقهی  و ر رتهيون  (RF) توادفی جندل

ايه    در شهده  اتتفاده داده مجمو ه .اتت شده مقايسه تپس و تشريح

 113  تاو به مربوط بانكی يها تراكنش مي يون 3  شامل نيز يژوهش

 ارزيهابی  اينكهه  بهراي  يژوهشهدران  .اتهت  بهوده  خهاص  كشهور  ي  از 

 بهرش    بهه  را آموزشی يها داده ،باشند داشته ها الدوريتم از تري دقيق

. كننهد  مقايسهه  متفهاوت  نهر  تق هب   بها  را ها الدوريتم تا كردند تقسيم

 بههره  هها  الدهوريتم  مقايسهه  بهراي  متفاوتی معيارهاي از آنها ،همچني 

 .اند برده

Data Mining for Credit 

Card Fraud: A Comparative 

Study 

 113 

S.Bhattachar

yya, S.Jha, 

K.Tharakunn

el, and 

J.Westland 

 يهها  كهارت  ا تبهار  بهه  امتيهازدهی  بهراي  تركيبی مدو ايجاد دنباو به

 نمونهه  از  K-meansالدهوريتم   تركيب هم با وي .اتت بوده ا تباري

 منفی سيرأت دنباو به  وبی شبكه الدوريتم بندي و خوشه هاي الدوريتم

 .اتت بوده نهايی مدو روي بر يرت مجمو ه داده

 آزمون داده يايداه دو روي بر ها كارت ا تبار برآورد براي شده ارائه مدو

 در فازي و  K-meansي ها الدوريتم كار يري به با ،در واقع .اتت شده

 بهبهود يافتهه   درصد 33 تا آمده دتت به مدو دقت ميزان يكديدر كنار

 .اتت

Hybrid Mining Approach 

in Design of Credit Scoring 

Models 

 113 N.C.Hsieh 

 .يژوهش هاي يافته: مأخذ

  

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Emanuel%20Mineda%20Carneiro.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Emanuel%20Mineda%20Carneiro.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Emanuel%20Mineda%20Carneiro.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Luiz%20Alberto%20Vieira%20Dias.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Luiz%20Alberto%20Vieira%20Dias.QT.&newsearch=true
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 های داخلی ای از پژوهش  خالصه .2جدول 

 پژوهشگر سال انتشار عنوان نتيجه

بندي الدوي رفتاري كاربران توتهط الدهوريتم     از دانش خبر ان و دتته

 ،chaid، chaid_ex، c4.5درخت توميم اتتفاده شده و چههار الدهوريتم   

c5    مقايسه شهده و الدهوريتمC5    درصهد الدهوريتم بهينهه      3بها دقهت

 .مصسوب شده اتت

 

ي درخت ها الدوريتمكار يري  هب

ي جهت كشف رفتارهاي  ير توميم

 الكتروني مشكوک در بانكداري 
 

 933 
كوسري لندري، 

 مقدم چركري

درخهت توهميم بهراي     دوريتم ر رتيون لجستي ، بيز تهاده و از ته ال

الدهوريتم بيهز بها    . ييدا كردن الدو و شناتايی تق ب اتتفاده شده اتهت 

 .درصد در شناتايی تق ب بهتري  كارايی را دارد 3 .31

شناتايی تق ب در بيمه اتومبيل با 

 كاوي دادهاتتفاده از 
 931 

فيروزي، شكوري، 

 كاظمی

 ايمنهی موهنو ی   تيستم الدوريتم به كاربردي ديد با ييشنهادي مدو

 شده معرفی مدو در .اتت تق ب كشف دقت درصدد بهبود و ندريسته

 تيسهتم ابقها   در بهتهر  هاي ت وو منفی، انتراب مفهوم از  يري بهره با

 يهاد يري  موجهب  كشف فاز در مدو روزرتانی به، همچني . ندشو می

 .دشو می جديد تق ب يها روش

 كشف مدو يياده تازي تيستم ارائه

 مصاتبات ي ا تباري درها كارت تق ب

 تيستم ايمنی از اتتفاده با ابري

 مونو ی

 93  
اكبري،  ت طانی،

 تر  زايی

 31 مناتهب  دقت با مناتب الدوريتمی هاي دندريتي ، ت وو الدوريتم

 ا تبهاري  يهها  كهارت  يهها  تراكنشدر  تق ب تشخيص منظور بهدرصد 

 اسهر  با هث كهاهش   كهه  ام   المت ا ماو دليل به الدوريتم اي . اتت

 يهها  تهراكنش  اشهتباه  شناتهايی  تعداد و شده خطر و PAMP  المت

 نادرتهت  مثبت هشدار ميزان د،ده می كاهش را تق ب  نوان نرماو به

 تق هب  يهها  داده يايدهاه بهودن   نهامتوازن  ماهيت دارد و به   ت يايينی

دليهل   به. دكن می نيز توليد را بااليی نسبتاً نادرتت منفی هشدار ميزان

 تشخيص در يركاربرد) آنالي  يها داده يايداه براي آموزش فاز نداشت 

 .اتت مناتب نيز بسيار (آنالي  تق ب

 

 يها تراكنش در تق ب تشخيص

 با الدوريتم ا تباري يها كارت

 دندريتي  هاي ت وو

 

 93  
ابراهيمی، 

 ترورنژادمنجمی، 

 را تق هب  كشهف  زمينهه  در مقهاالت  تعهداد  مصدودكردن داليل از يكی

 بهراي  توي ديدر، از .دانند می يژوهش يها داده آوردن دتت به تختی

 و متق هب  دتهته  دو بهه  را مهدو  ديده آموزش يها داده بايد كار شروع

 وجهود  بها  .اتهت  مههم  خهود چالشهی   ايه   كهه  كرد تقسيم غيرمتق ب

 هها  تكني  اي  ند،شو می  رفته كار هب كه موجود كاوي داده يها تكني 

 ها روش اي  از ي  هر كه چرا ؛را دارند خود هاي مصدوديت و معايب هم

 .ندشو می شامل را اي ويژه هاي مصدوديت كاربرد دامنه

 كاوي داده يها روش مقايسه و بررتی

 يها تراكنش در تق ب كشف براي

 بانكی يها كارت

 

 93  
تيادت، رباب 

  زيزياتمعي ی، 

 .يژوهش هاي يافته: مأخذ
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 ی بانکیها کارتانواع  .9

 ايهده  يديدآمهدن  .برد نام ا تباري يها كارت دهنده ارائه كشور ي نخست  نوان به آمريكا از بتوان شايد

 دانشمند يالي ادوارد توتط 311  تاو در بار ي نخست كه  ردد می بر ييش ها تاو به كارت ا تباري

  .دش آمريكايی ارائه بزرگ

ي ها كارتي ييش يرداخت و ها كارتي بدهی، ها كارتي ا تباري، ها كارتها  در طوو اي  تاو

 ،كهارت  نهوع  ايه   .اتت ي يرداخت نقدها كارت روي بر اي  يژوهش تمركز. اتتده شهوشمند  رضه 

 در ،بنهابراي   .اتهت  رايه   خريهدهاي  از بسهياري  در نقهد  يوو جاي ارائه به وجه يرداخت براي امكانی

 ابهزار  كهارت يرداخهت نقهد    ،هسهتند  آينده در براي يرداخت اي شيوه كه ا تباري يها كارت با مقايسه

 .اتت يذيرش مورد هاي رتتوران و ها ها، فروشداه ماركت توير از بسياري در و خريد لصظه در يرداخت

 بهه  يدتوان می فقط زيرا ؛اتت مديريت هزينه و كنترو براي مناتبی شيوه كارت يرداخت نقد رو اي  از

 به را ها يرداخت يدتوان مین ي ا تباريها كارت خالف بر و كنيد خرج ،داريد حساب در يوو كه اي اندازه

 چنهد  كارت ي  كارت يرداخت نقد كشورها از بسياري در ،البته .كنيد موكوو بعد هاي ماه يا ماه يايان

 نيهز  خهوديرداز  هاي از دتتداه يوو دريافت براي خوديرداز كارت  نوان به مثاو، طور به ،اتت منظوره

 اينترنتی راي  يرداخت ابزارهاي از يرداخت نقد يها كارت انواع ،حاو هر در . يرد می قرار اتتفاده مورد

    .اتت  سترش به رو ايران جم ه از دنيا تراتر در آنها از اتتفاده كه هستند

 ی بانکیها کارتهای تقلب در  راه. 4

 شتهدااز رتيد مشتري را نزد خود نده  توويريد توان میكارمند ي  تازمان  ها روشتري  اي    در تاده

تهرقت از حسهاب    ،كردن از اطال ات كارت و تهپس   كپی. و از آن براي مقاصد بعدي خود اتتفاده كند

در تاو له أمسي كه، اي  طور به ؛كالهبرداري از طريق خوديردازها دارد مشتريان تابقه زيادي در حوزه

يی كه كمتر از شش ماه از نوهب آنهها  ذشهته بهود، اتفهاق      ها بان درصد  ابر    روي بيش از  1 1 

 . افتاده اتت

______________________________________________________ 
1. Yu, et al. (2002). 

2. Bhatl, et al. (2003). 
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ي مغناطيسی امكهان  ها كارتدر . دشو میخوديردازها تق ب امري راي  مصسوب  در حوزه اصوالً

افزاري درون خوديرداز يا نوب يايانه فروشداهی كاذب روي   اطال ات از طريق دوربي ، نوب نرمترقت 

دههد كهه افهراد بهه تيسهتم        نوع ديدهري از كالهبهرداري زمهانی روي مهی    . كارتخوان اص ی وجود دارد

فهی از جم هه   هاي مخت  از راه  و با اتتفاده از اطال ات ترقت شده مشتريان، كردهافزاري بان  نفوذ   نرم

   .دني تق بی به برداشت از حساب مشتريان می يردازها كارتصدور 

اند، تفهاوت بهي     ي شناتايی تق ب يرداختهها مدوهايی كه به بررتی  م كرد  يژوهشبرخی از 

ا ر چه ممك  اتت به  ها مدواي به  لهأمسواردكردن چني  . اند ها را در نظر ندرفته  انواع مخت ف ترقت

معمهوو   طهور  بهه . دهد تري به تازمان ارائه می هاي قابل قبوو ياتخاما  ،دشومنجر تر شدن مدو   ييچيده

فرصت موضوع را بهه بانه    ي  نخستدر  ،دكن میشدن كارت خود اطالع ييدا   يس از آن كه فردي از  م

راه تهرقت  تهري    آتان. هاي احتمالی ج و يري كند دهد تا از توء اتتفاده صادركننده كارت اطالع می

بها    كهردن آن،  شهدن كهارت بهه بانه  و باطهل      از ا هالم  هم   ييشافتد كه فرد يابنده   در حالی اتفاق می

   .كردن تعدادي رمز از حساب فرد يوو برداشت كند  امتصان

هها از   د مهاه توانه  مهی فرد تارق  ،دشو میهندامی كه اطال ات ي  كارت ترقت   در روشی ديدر،

اي  نوع از . بدون اينكه صاحب اص ی اطال ی از اي  موضوع داشته باشد ،ه كندكارت فردي ديدر اتتفاد

نهام صهاحب كهارت و يها كهد        تهاريخ انقضها،    افتهد كهه شهماره كهارت،     ها هندامی اتفاق می  كالهبرداري

هندهام خريهد از    ويهژه  بهه له أمسه اي  .  يردندانسته در اختيار فردي ديدر قرار می  ا تبارتنجی كارتی،

  9.د ر  دهدتوان میها  فروشداه

بهراي مثهاو در   . انجهام شهود   ، اهی ممك  اتت خريدها با اطال ات كهارتی كهه وجهود نهدارد    

  نهد، كن مهی خريدهاي اينترنتی و ت فنی كه خريدار و فروشنده به صورت غيرحضوري با يكديدر معام هه  

______________________________________________________ 
 (.931 .) شهرابی.   

 (.931 .) شهرابی.   

 .مأخذ همان.  9
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صهاحب اصه ی كهارت     ،داده اتهت فروشنده راهی براي تشخيص اي  كه آيا فردي كه اطال ات را به او 

 . ، نداردخيراتت يا 

ها، اطال ات كارتی كه به تاز ی صادر و به فرد متقاضی فرتتاده شهده    در نوع ديدري از ترقت

از  ها كارتكردن اينترنتی  براي فعاو ها بان  معموالً. دشو میاز رتيدن به فرد اص ی ترقت  ييش  اتت،

در اي  روش فرد تارق نياز به دانست   ،بنابراي  يرتند؛ میيخ تولد را متقاضيان خود اطال اتی مانند تار

ريسه  زيهادي را بهراي بانه  و       اي  نهوع كالهبهرداري،  . برخی از اطال ات شخوی صاحب كارت دارد

يهس از آن،  . د تمام موجودي حساب را يكباره برداشهت كنهد  توان میتارق . صاحب كارت به دنباو دارد

هها زمهان    اي بيشتر به ا تبار افراد بستدی دارد، تاو خدمات بانكی و بيمه در كشورهايی كه ارائه ويژه به

 . دتت آورد  الزم اتت تا فرد قربانی ا تبار قب ی خود را نزد بان  به

. الكترونيه  وجهود دارد  ديدهر  در تمام دنيا كالهبرداري از طريق خوديردازها و ابزارهاي  اتاتاً

شهدن حسهاب خهود از     تا زمان اطالع يافت  از خهالی  ،كه اطال ات او به ترقت رفته اتت فردي معموالً

. ندشهو  مهی رو ن ههاي غير ادي و مشكوكی روبه  با برداشت نيز احتماالً ها بان . ماند خبر می بیله أمساي  

. آيهد  ي مالی فرد، معمولی و در تقف مجهاز خهود بهه نظهر مهی     ها تراكنش كه به ظاهر همه امعنبه اي  

شناتهايی   ،شده اتهت منجر ي انجام ترقت ها روشتر شدن  امروزه با ييشرفت تكنولوژي كه به ييچيده

از ايه  رو، تنهها راه ج هو يري از بهروز     . ي نوي  در ايه  زمينهه دارد  ها روشهايی نياز به   چني  فعاليت

افهزايش   ديدهر،   تهوي از . هاي رفتاري مشتريان خود اتهت  از ويژ ی ها بان آ اهی   هايی،  چني  ترقت

تها  . ها را نيهز افهزايش داده اتهت    تازمان هاي داده ريس  انجام ترقت و نفوذ به يايداه  تعداد مشتريان،

تص يهل    ي روزانهه وجهود دارد،  هها  تراكنشصورت ركوردهاي ماهانه و يا  ي ي  بان  بهها دادهزمانی كه 

موارد مشكوک بدون اتتفاده از ابزارهاي مناتهب، بسهيار مشهكل و چهه بسها       يی و كشفها دادهچني  

بهه   كهاوي  دادهههاي   رفتارتنجی مشتريان به وتي ه تكنيه  له أمساز اي  رو امروزه . نشدنی خواهد بود

   .يكی از مسائل مهم مديران و كارشناتان بانكی تبديل شده اتت

______________________________________________________ 
 .همان مأخذ.   
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 در بانکداری کاوی داده. 1

 ،واقهع  در .تهت ا شهده  ذخيهره  و انباشته ها داده يايداه در ها داده از زيادي حجم  ذشته هاي  دهه طوو در

 ها تازمان كه دهد می امر نشان اي . هستند دانش تشنه كه حالی در ،اند شده غرق اطال ات در ها تازمان

 مشتريان، ،مخاطبان زياد تنوع به توجه با. كنند اتتفاده مناتب نصو به ها داده درون دانش از اند نتوانسته

 بهراي  مناتهب  اطال هات  به دتترتی لزوم و كار كسب و هاي مصيط و خدمات ييچيد ی و تنوع بازارها،

 كاربردي اطال ات يافت  و بندي طبقه براي مناتب از راهكارهاي اتتفاده موقع، به و درتت ي ير توميم

. دشهو  مهی مصسوب  هنر تخوص و ي  و بوده ضروري ها تازمان براي ها دادهاز  انبوهی ميان از اسربخش و

 روابهط  و بيشهتر  هها  داده حجهم  هرچه. اتت اتمؤتس و ها تازمان نياز اي  به ياتخی كاوي داده ،واقع در

 كهاوي  داده نقش ه، بنابراي ،شد تر  مشكل ها داده در نهفته اطال ات به دتترتی باشد، تر ييچيده آنها ميان

 و آوري رد تنتی يها روش از اتتفاده امروزه،. دشو می تر روش  دانش، كشف يها روش از يكی  نوان به

 از اتهتفاده  رو ايه   از و نبهوده  مناتهب  زيهاد،  بسهيار  هاي ايجاد هزينه و زمان اتالف دليل به داده تص يل

 .رتد  می نظر به ضروري كاوي مانند داده داده آناليز جديد يها روش

هاي نوآوري و فناوري كه به تهر ت در حهاو كوتهاه شهدن      چرخههاي جهانی، بازارهاي يويا و   رقابت

انهد و نيهاز بهه اتهتفاده از     هاي مهمی را براي صهنعت مهالی و بانكهداري ايجهاد كهرده      همدی چالش ،هستند

بهيش از يهيش    هها  تهازمان ي در ايه    ير توميمبهبود فرآيندهاي منظور  بهي يشتيبان از توميم ها تيستم

 ،ندشهو  مهی ندهداري  ها تازمانهاي اطال اتی اي   يی كه در يايداهها داده ،در اي  ميان. اهميت ييدا كرده اتت

 .ندهستهاي تازمانی مطرح  ي ير توميمبراي به  نوان منابع ارزشمند اطال ات و دانش مورد نياز 

 داده يايدهاه  از دانهش  كشهف  زمينهه  در IJCAI كار هاه  در يكاو داده مفهوم بار ي نخست براي

 يايداه از دانش كشف هاي كار اه ، 33  تا  33  هاي تاو در آن دنباو به .دش مطرحShapir توتط 

 آن بها  مفاهيم و   وم از بسياري كه طوري هب ؛كردند ارائه   م از شاخه اي  در جديدي را مفاهيم داده

 ،ها داده يايداه ينهان از و با ارزش اطال ات دقيق تريع و كشف و اتتخراج زمان، مرور به. دندش مرتبط

 و تجزيهه  آماري، فرايند  نوان به كاوي داده فرايند در ادامه.  رفت قرار توجه مورد كاوي داده نوان  به
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 كهاوي  داده  هاه  كهه  حهدي  بهه  يررنگ شهد،   (KDD) ها داده يايداه در دانش كشف فرايند تص يل در
 

(DM )9.قرار می  رفت اتتفاده مورد ها داده يايداه در دانش مترادف كشف  نوان به  

 به ي،كاو داده .اتت تازمانی ي ير توميم يشتيبانی يها تيستم ايجاد ي،كاو داده نهايی هدف

 را اطال هات  حاوي الدوهاي ي،كاو داده. يردازد می ها دادهزياد  حجم از دانش و مفيد اتتخراج اطال ات

 يعنهی  باشهند،  توصهيفی  تواننهد  مهی  ها،الدوريتم و الدوها اي  كند و می وجو جست ي موجودها داده در

 ههاي  ارزش بينهی  يهيش  براي متغيرها يعنی باشند، داشته بينی ييش جنبه يا كنند و توصيف را ها داده

 .روند كار بهي ديدر  متغيرها ناشناخته

 از اي مجمو هه  يها  الدوريتم به اتاتاً مدو ي  .اتت مرتبط ها مدو تاخت  با  مدتاً يكاو داده

 مدو ي . نمايد می مرتبط خاصی مقود يا هدف با را ها ورودي از اي مجمو ه كه دشو می قوانينی  فته

 توان می را خود اطراف مصيط مسائل از بسياري .شود منجر درتت بينش به دتوان می درتت شرايط در

 يكی به را آن بايد يكاو داده مسأله ي  به مسأله ي  تبديل براي ،ديدر بيان به  نجاند، قالب ي   در

 ،هها  داده بندي دتته هدف. اتتبندي  ها دتته ، يكی از اي  فعاليتكرد تبديل يكاو داده هاي فعاليت از

 يها داده مجمو ه بر اتاس فرآيند، اي  در .اتت جدا انه هاي كالس به ها داده تخويص و تازماندهی

 اتهتفاده  ي جديهد هها  داده بنهدي  دتهته  بهراي  مدو اي  ،تپس د،شو می ايجاد اي اوليه مدو آموزشی،

 قابهل  دتهته معهي    بهه  جديد يها داده تع ق، آمده دتت به مدو كار يري هب با ترتيب اي  به ،شود می

 به آن و تخويص جديد شیء ي  هاي ويژ ی بررتی شامل بندي دتته، ديدر بيان به .اتت بينی ييش

 .اتت شده تعيي  ييش از هاي مجمو ه از يكی

 مفهومیمدل . 7

مهدو   ايمصتوافزاري خاصی از مدو اتت كه اهداف، ورودي، خروجی و   مدو مفهومی، توصيف غير نرم

با  نهوان ايجهاد مهدو بها قاب يهت       يژوهشيس از تعيي  هدف اص ی  ،خالصه طور به  .دكن میرا تشريح 

______________________________________________________ 
1. Knowledge Discovery From Database (KDD)  
2 .Data Mining 

 (.931 .) يآهويا.  9
4. Robinson. (2004). 
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تهازي   آمهاده آوري، يهردازش و   هرد ي بانكی، نصهوه  ها كارتاطمينان مناتب به منظور كشف تق ب در 

( ي متق بانه يا مشكوک بهه تق هب  ها تراكنش)ي تق ب ها دادهد و شو میبراي ايجاد مدو، تشريح  ها داده

ي بهانكی و ادبيهات موضهوع تهيهه شهده اتهت، بهراي        هها  كهارت كه به كم  دانش خبر ان در زمينهه  

كهه   يژوهشي ها دادهز تري ا افزار ي  هاي نرم با اتتفاده از قاب يت ،تپس. تازي آماده خواهد شد مدو

 بنهدي  طبقهه بهراي   يهژوهش ند و مهدو اصه ی   شهو  مهی آموزش داده  ،اند  به صورت توادفی انتخاب شده

 .  خواهد آمد دتت بهبه  ادي و مشكوک  ها تراكنش

 

مدل مفهومی. 5شکل  
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 پژوهششناسی  روش. 6 

 تهوان  مهی كه با كمه  آنهها    اتتدنباو دتتيابی به اطال اتی  به ،كه از نوع اكتشافی اتت يژوهشاي  

ي بانه  بهه   هها  كهارت براي اي  منظور از مشتريان دارنده  .ردكشناتايی را به خهوبهی  يژوهشموضوع 

كهه يه     Wekaافزار  در نرم Resample يري صورت  رفته و با اتتفاده از روش   صورت توادفی نمونه

كه از طريق  اتتفاده شده ،كند  می متفاوت، فراهمهاي ياد يري  واتط همدون براي بسياري از الدوريتم

 ههاي  مجمو هياد يري روي همه  هاي طرح، يس از يردازش و ارزيابی نتاي  يردازش ييشي ها روشآن 

ي هها  الدهوريتم كهاوي و   ههاي داده  ي تجزيهه و تص يهل در مهدو   هها  روشو  بهوده  ا ماو قابل موجود  داده

 . آمده اتت دتت بهبندي نتاي   دتته

ا ماو ي  روش ياد يري به ي  مجمو ه داده و تص يل خروجهی   «وكا»افزار  هاي نرم از قاب يت

اتتفاده از مدو ياد يري شده  ،راه ديدر. اتتآن براي شناخت چيزهاي بيشتري راجع به آن اطال ات 

هاي مخت هف و   تومي  راه، ا ماو ياد يرنده. هاي جديد اتت هايی در مورد نمونه بينی براي توليد ييش

  .تتا برآوردبراي  آنهابه منظور انتخاب يكی از  آنهامقايسه كارآيی 

 پژوهشی ها داده. 8

ي بهانكی مشهتريان در يايدهاه داده يكهی از     هها  كهارت ي سبت شده ها تراكنشاز  يژوهشي اص ی ها داده

ي بهانكی  هها  كهارت ي خووصی به دتت آمده و از آن براي طراحی چارچوب شناتايی تق ب در ها بان 

. اتتي شتاب مشتريان ها كارتانتقاو وجه  خريد و  شامل برداشت، ها تراكنشاي  . اتتفاده شده اتت

 ههزار  1  حهدود   ،و اطال ات يايداه داده اصه ی بانه  وجهود نداشهت     ها دادهچون امكان دتترتی به 

   .تراكنش به صورت توادفی از يايداه داده در نظر  رفته شد

يا به  بهارتی در معهرر ريسه  بيشهتري      ،برچسب تق ب دارند يژوهشيی كه در اي  ها كارت

 : بارتند از ،هستند

 هستند ها كارتتري   يی كه از نظر تراكنش، يرتراكنشها كارت، 

 تغيير كند ،كارتی كه در بازه زمانی كوتاه شهري كه تراكنش در آن صورت  رفته، 
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 مثهاو  طهور  بهه . ازه زمانی كوتاه تغيير كرده اتهت يی كه روند برداشت آنها در ي  بها كارت، 

بهاره در يه  بهازه     هاي با مبالغ يايي  داشته اتت و بهه يه    كارتی در بيشتر مواقع برداشت

 .هايی با مبالغ باال دارد زمانی كوتاه برداشت

ي مشهكوک وجهود نهدارد، بها اتهتفاده از ادبيهات موضهوع و        هها  داده يژوهشاز آنجا كه در اي  

ي هها  داده، ي بانكی و خدمات بانكداري الكترونيكهی ها كارتخبر ان در زمينه  يري از مواحبه با  بهره

، از يهژوهش تازوكار تهيه تراكنش مشكوک به تق ب در ايه   . متق بانه براي اتتفاده در مدو آماده شد

خوهوص  ههاي موجهود در    ي  ردآوري شده از طريق  زارشها دادهطريق ا ماو تغييرات معنادار روي 

هايی كه ممك  اتت بهر روي   موارد مشكوک، مواحبه با كارشناتان واحدهاي مربوط و همچني  تق ب

 .ي بانكی ر  دهد، تهيه شده اتتها كارت

 :(ندشو میبه دو دتته تقسيم  ها تراكنش) شود  میها را به قرار زير تعريف  داده

اشتباه و كامل انجهام  تراكنش  ادي، شامل  م ياتی اتت كه به صورت  ادي و بدون  . 

 .شده اتت

 . تراكنش مشكوک شامل  م ياتی اتت كه به صورت غير ادي انجام شده اتت . 

كامل توضيح  طور بهي بانكی ها تراكنشي مربوط به ها دادهمتغيرهاي بر رفته از  ،در جدوو زير

 .داده شده اتت

 پژوهشمتغيرهای . 9جدول

 توضيحات نام متغيرها ردیف

1 LOCAL_TIME زمان تراكنش 

2 FINANCIAL_DATE تاريخ تراكنش 

3 CH_CITY شهري كه تراكنش ر  داده اتت 

4 CARD_NO شماره كارت 

5 AMT مب غ تراكنش 

6 TRAN_TYPE_DESC نوع تراكنش 

7 BANK_NAME  نام بان 
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 ها دادهسازی  آوری و آمادهگرد. 3

 دشهو  می قواني   فته از الدوريتمی به اتاتاً مدو ي  و بوده مرتبط ها مدو تاخت  با  مدتاً يكاو داده

 مصيط اطهراف  مسائل از بسياري .دكن می مرتبط خاصی مقود يا هدف با را ها ورودي از اي مجمو ه كه

 مسهأله  يه   بهه  مسهأله  يه   تبهديل  بهراي  ،ديدهر  بيهان  به  نجاند، ي  مدو قالب در توان می را خود

ههاي متهداوو در    يكهی از فعاليهت  . دكهر  تبهديل  يكهاو  داده هاي فعاليت از يكی به را آن بايد يكاو داده

 .اتتبندي  دتته ،كاوي داده

 ايه   در .اتهت جدا انهه   هاي كالس به ها داده تخويص و تازماندهی ،ها داده بندي دتته هدف

 بهراي  مهدو  ايه  ، تهپس  .دشهو  مهی  ايجهاد  اي اوليهه  مدو آموزشی، يها داده مجمو ه بر اتاسفرآيند، 

 آمهده  دتت به مدو كار يري هب با ترتيب اي  به  يرد، می قرار اتتفاده مورد ي جديدها داده بندي دتته

 بررتهی  شهامل  بنهدي  دتهته ، ديدهر  بيان به .اتت بينی ييش قابل دتته معي  به جديد يها داده تع ق

از جم هه   .اتت شده تعيي  ييش از هاي مجمو ه از يكی به آن و تخويص جديد شیء ي  هاي ويژ ی

نزديكتري  همسهايدی و شهبكه  وهبی     kبه درخت توميم،  توان میبندي   ها و رويكردهاي دتته مدو

 .اند با هم مقايسه شده ها مدواي   اي  يژوهش،در . اشاره كرد

 درختهان . بنهدي اتهت   و دتهته  بينی ييشدرخت توميم يكی از ابزارهاي قوي و متداوو براي 

 ههاي  و  هره  اتهت  ريشه  ره درخت، در  ره باالتري  .دارد روندنما شبيه درختی تاختار ي  توميم،

 كههردن مرتههب بهها را ههها نمونههه. دهنههد مههی نشههان را ههها دتههته توزيههع يهها ههها دتههته بههرگ،

 درخهت،  در داخ هی   هره  هر .كنند می بندي دتته برگ هاي  ره تمت به ريشه از  ره درخت در آنها

 ممك  مقدار ي  متناظر، دشو می خارج  ره آن از كه اي شاخه هر و كند آزمايش می را نمونه از صفتی

 شروع با نمونه، هر .دشو می منتسب بندي دتته ي  برگ،  ره هر به ،همچني  .اتت صفت آن براي

 مقدار با متناظر شاخه در حركت و  ره اي  توتط شده مشخص صفت و آزمايش درخت ريشه  ره از

 آن ريشه جديد  ره كه زيردرختی هر براي فرآيند اي  .دشو می بندي نمونه، دتته در شده داده صفت

   .دشو می تكرار اتت،

______________________________________________________ 
 (.931 .) موريوريت.   
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 :كرد اشاره زير به موارد توان می توميم درخت هاي ويژ ی مورد در

 كهه   اتهت  اي  ونه به مخت ف، هاي  روه به ها داده بندي تقسيم در توميم درخت روش

 ،دشو مین حذف اي داده هيچ

 اتت آتان توميم درخت از اتتفاده، 

 كهه   اي  وجود با ديدر، بيان به .اتت آتان توميم درخت توتط ايجادشده مدو درک

 فهميهدن  ولهی  ،نيسهت  تهاده  چندان درخت، تازنده يها الدوريتم كار روش فهميدن

 ،اتت آتان آنها از آمده به دتت نتاي 

 ي هها  داده شهباهت  روي از ند،شهو  مهی  ايجاد توميم درخت توتط كه هايی بندي دتته

 .اتت انجام قابل كننده، بينی ييش يارامترهاي در شده ذخيره

در حالت ك ی از ايه   . نزديكتري  همسايدی، ي  الدوريتم تع يم با تريرتتی اتت kالدوريتم 

ي تع هيم و بهراي   هها  دادهتهابع چدهالی توزيهع     بهرآورد بهراي  : دشهو  مهی الدوريتم به دو منظور اتتفاده 

شده اتت به بررتی تق هب   تالش يژوهشدر اي  . بر اتاس الدوهاي تع يم زمونآي ها داده بندي طبقه

. ي الكترونيكی و ارائه راهكارهايی در اي  زمينه يرداخته شودها كارتدر بانكداري الكترونيكی در شاخه 

ي مالی ها تراكنشبندي  ، دتتهها دادهتازي  شامل ته مرح ه آماده يژوهشفرآيند مورد بررتی در اي  

 . و شناتايی تق ب اتت

 را مربوطهه  اطال ات آموزش، ضم  فرآيند انسان مغز الدوي از  يري الهام با  وبی هاي شبكه

 بها  تواند می زيستی يها شبكه همانند و داشته امكان ياد يري شبكه اي . ندكن می ذخيره شبكه درون

 يهها  شبكه. دكن ي ير توميم خود هاي آموخته اتاس بر و يا را بياموزد چيزي اوليه اطال ات به توجه

 كه و ييچيده بزرگ مسائل مدلسازي براي سريؤم ابزار آنها كه چرا شده، اتتفاده خاصی طور به  وبی

داشهته باشهد    وجود دارند زيادي انفعاالت و فعل كه كننده بينی ييش متغير صدها آنها در اتت ممك 

در  ندتوان می  وبی يها شبكه (.هستند تر ييچيده اي مقايسه غيرقابل طور هب زيستی  وبی يها شبكه)

 ي . شوند اتتفاده( اتت ييوتته خروجی متغير آنها در كه)باز شتی  هاي حدس يا بندي طبقه مسائل

. دشو می منسوب ييشدو متغير ي  به  ره هر آن در كه دشو می شروع داخ ی اليه ي  با شبكه  وبی
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 ينههان  اليهه  در هها   هره  .ندشهو  مهی  متوهل  ينهان اليه در ها  ره از تعداد ي  به هاي ورودي  ره اي 

 خهود  خروجی اليه. دنشو متول خروجی اليه ي  به يا ديدر ينهان اليه در ي  يیها  ره به ندتوان می

 .ياتخ اتت متغير چند يا ي  شامل

 هاي الدوريتم با تاز اري منظور به ها داده نخست بايد ،اي داده منبع هر از دانش كشف از ييش

 فته  معموالً .شوند آماده آنها از مفيد دانش اتتخراج توانايی جهت در واقعيت، درتت و بيان ياد يري

 .اتت يكاو داده روند از درصد 31 تا 1  داده تازي آماده كه دشو می

 تضعيف موجب صورت همي  به آنها از اتتفاده و هستند مشكالتی دچار معموالً خام يها داده

 هها  داده ابعهاد  كهاهش  بهراي  كه اتت ايييچيده تبديالت شامل ها دادهيردازش  ييش .شد مدو خواهد

 تبهديالتی  تمهام  شهامل  هها  داده يردازش ييش  فت توان می خالصه طور به.  يرد می قرار اتتفاده مورد

 ههاي  يهردازش  براي كه آورد می در صورتی به را آنها و  يرد می صورت ي خامها داده روي بر كه اتت

 يردازش ييش براي مخت فی يها روش و ابزارها. شود كار برده می به بندي در دتته اتتفاده نظير بعدي

 مناتهب  توزيهع  يها  و تغييرات بازه با يی جديدها داده به را ها داده كه هنجاركردن، هب مانند ؛دارد وجود

 بنهدي  دتهته  بهراي  نامربوط يا اضافه و تكراري، يها داده حذف براي كه ابعاد، كاهش و كند می تبديل

 .دشو می اتتفاده

 در فهرر  ييش طور به كه يیها داده آن در كه دشو میاي  فته  مجمو ه به ،"آموزشی مجمو ه"

 اتهاس  بهر  تيستم وشده  تيستم وارد خود بندي دتته تاختار با همراه دارند، قرار هاي مخت فی دتته

 هم مجمو ه اي  و كرده ياد يري ها الدوريتم كه اتت آموزشی مجمو ه از .دهد می خود آموزش به آنها

اي  مجمو ه به آزمونه، يا "آزمايشی مجمو ه" .اتت نامعتبر يها داده داراي هم و معتبر يها داده داراي

 ميهزان   بهارتی  بهه  و شهده  اتهتفاده  الدهوريتم  آزمهون  براي كهبوده  يیها داده شامل كه دشو می فته 

 .اتت شده مشخص الدوريتم  م كرد

 مجمو هه  وبهوده   دادهدرصد  31شامل كه آموزشی مجمو ه دتته دو به ها دادهيژوهش  اي  در

 .اتت شده تقسيم، اتت دادهدرصد  1 شامل كه يا آزمونه آزمايشی
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 پژوهشهای   یافته. 51

براي تص يل رفتار تراكنشی مشتري كه  وامل تأسير ذار در شناتايی رفتهار مشهكوک و تق هب برانديهز     

اي  كه به بيان دانش و اتتخراج قواني  در ارتباط با مجمو هه  بندي طبقهي ها الدوريتممشتري اتت، از 

به منظهور   يژوهشي ارائه شده در اي  ها الدوريتماز آنجا كه . يردازد، اتتفاده شده اتت  از اطال ات می

 هها  الدوريتمبراي ارزيابی  م كرد . ارزيابی شوند بندي طبقهاند، بايد با معيارهاي  انتخاب شده بندي طبقه

افهزار مقايسهه    انجام شده توتط نهرم  بندي طبقهي بانكی با ها كارتي ها تراكنشواقعی  بندي طبقهبايد 

  در جهدوو   شده ارائهمعيارهاي . ي متق بانه آزمودها تراكنششناتايی  را در ها الدوريتمو توانايی  شده

   .اتتفاده شده اتت بندي طبقهبراي ارزيابی  م كرد تيستم 

 ها الگوریتممعيارهای ارزیابی  .4جدول 

 فرمول محاسبه توضيح نام معيار

  نسبت مثبت درتت

 (حساتيت يا فراخوانی)
     .اند شده يبند طبقه یكه به درتت یموارد مثبت نسبت

  

     
 

 9نسبت منفی درتت

 (ويژ ی يا فراخوانی)
     .اند شده يبند طبقه یاتت كه به درتت یموارد منف نسبت

  

     
 

     .اند شده يبند طبقهمثبت  نادرتت، به كه یمنف موارد نسبت  نسبت مثبت نادرتت
  

     
 

     .اند شده يبند طبقه یمنف نادرتت، به كه یمثبت موارد نسبت نسبت منفی نادرتت
  

     
 

  صصت
 هم و درتت مثبتهم ) مثبت  ينتا كل به درتت يها مثبت تعداد نسبت

   (نادرتت مثبت
  

     
 

 صصت
 و نادرتت مثبتهم )یمنف  ينتا كل به نادرتت يها مثبت تعداد نسبت

   (نادرتت یمنف هم
  

     
 

    جامعه كل به( درتت یمنف هم و درتت مثبتهم ) درتت  ينتا نسبت 1دقت
     

           
 

     F Fشاخص 
     

     
 

         G-mean   مياندي  هندتی

 .يژوهش هاي يافته: مأخذ   

______________________________________________________ 
1. Brodersen, et al. (2010). 

2. True - positive Ratio 

3. True Negative Ratio 
4. False Positive Ratio 
5. Precision 
6. Accuracy 
7. Geometric Mean 
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 :اتتزير  صورتدر نظر  رفته شده اتت به  ها الدوريتممتغيرهايی كه براي ارزيابی 

  واقعی مثبت . 
(TP) يرد قرار  ادي تراكنش  روه در درتتی به  ادي تراكنش ا ر . 

  واقعی منفی . 
(FP) يرد قرار تراكنش  ادي دتته در مشكوک تراكنش ا ر . 

9كاذب مثبت .9
(TN)  يرد قرار مشكوک تراكنش  روه در درتتی به مشكوک تراكنش . 

 كاذب منفی . 
(FN)  يرد قرار مشكوک تراكنش دتته در  ادي تراكنش ا ر . 

، دقهت در  بينهی  يهيش ماننهد تهر ت    ؛دكهر از چند منظر مخت ف بررتی  توان یمرا  ها تميالدور

، ممك  اتهت كهه   باشدها بيشتر  ها از تعداد مثبت زمانی كه تعداد منفی .درتتی و ها تراكنشتشخيص 

معيارههاي ديدهري ماننهد     ،بنهابراي  . معيار مناتبی براي ارزيابی  م كرد نباشهد  بندي طبقهمعيار دقت 

نتهاي    ، جهدوو   در. در نظهر  رفهت   توان می بندي طبقهرا براي ارزيابی  م كرد  Fو مياندي  هندتی 

 .شده اتتارائه  ها الدوريتم بينی ييش

 ها مدل بينی پيشميزان  .1جدول 

 شبکه عصبی نزدیکترین همسایگی درخت تصميم الگو

 % 3 % 3 %31  بينی ييش

 .يژوهش هاي يافته: مأخذ

همسهايدی،    يتهر   ينزدكه شامل را  شده  مطرحتا ته الدوريتم  شود تالش می يژوهشدر اي  

شناتهايی   ،هها  الدهوريتم هدف از مقايسه اي  . شودبررتی  هم با ،درخت توميم و شبكه  وبی هستند

آوردن  دتهت  بهه و  هها  تراكنشي متق بانه از ميان ها تراكنشي بانكی و شناتايی بهتر ها كارتتق ب در 

 . آميز مشتريان بان  اتت  ايی رفتار مشكوک و تق بالدوريتم بهينه در شنات

بهه  درصهد   31 هاي تصقيق در نظر  رفتهه شهده اتهت    هزار تراكنش كه به  نوان داده 1  از 

 الدهوريتم  آوردن دتهت  بهه  و مشهتريان  تق هب  شناتهايی  براي .اند ي آموزش انتخاب شدهها داده نوان 

______________________________________________________ 
1. True-positive 

2. False-positive 

3. True-negative 

4. False-negative 
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آمده با توجه بهه مهاتريس    دتت بهنتاي   كهتازي و تص يل شد  افزار يياده در نرم آزمونه يها داده، بهينه

 :اتتها به صورت زير  درهم ريختدی الدوريتم

 ها الگوریتمماتریس درهم ریختگی  .7جدول 

نمونه 

 اعتبارسنجی

 تقلب سالم مشاهدات نوع الگوریتم

  درخت توميم
 300 12,900 تالم 

 14,100 700 تق ب

        

 همسايدینزديكتري  
 900 12,300 تالم 

 13,400 1,400 تق ب

        

 شبكه  وبی
 300 12,900 تالم 

 13,800 1,000 تق ب

 .يژوهش هاي يافته: مأخذ    

، TPR ،FNRمعيارههاي ميهزان دقهت، صهصت،      افهزار  نهرم آمهده از   دتت به خروجی به توجه با

 يه   و صهفر  بي  ددي  معيارها اي  از ي  هر مقادير. تص يل شده اتت Fو شاخص  مياندي  هندتی

 . معيار خروجی بهتري داشته اتت كهدهد  می نشان ،باشد نزديكتر ي  به چه هر كه اتت

مصاتهبات   ،شهده اتهت   ارائه  كاوي كه در جدوو  هاي داده با توجه به معيارهاي  م كرد مدو

آمهده، الدهوريتم درخهت توهميم از بهي        دتهت  بهه مربوط به ته مدو انجام شد و با توجهه بهه نتهاي     

درتهتی بهه دو دتهته تهالم و      را به ها تراكنشي مورد ارزيابی توانسته اتت در بيشتر موارد ها الدوريتم

 .آورده شده اتتطور كامل  مصاتبات مربوط به درخت توميم به ،در ادامه. كند بندي طبقهمتق بانه 

 

TP=12900,       FP=700,      FN=300,      TN=14100 
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 معيارهای عملکرد دو مدل شبکه عصبی و نزدیکترین همسایگی .6جدول 

 TPR FPR FNR TNR AC P F G-mean 

 %39 %39 %39 % 3 %31 %1 %3 %39 نزدیکترین همسایگی

 %31 %31 %31 % 3 % 3 %9 %1 %31 شبکه عصبی

 .يژوهش هاي يافته: مأخذ

 ، منصنی  نمودار شكل 
ROC      منصنهی  . ددهه  مهی مربوط به مهدو درخهت توهميم را نمهايش

ROC را با آتتانه افتراق متفهاوت نمهايش    بندي طبقه، نموداري  رافيكی اتت كه  م كرد ي  تيستم

ههاي نادرتهت بها مقهادير      هاي درتت در مقابل نسبت مثبت  با ترتيم نسبت مثبتاي  نمودار . دده می

كه  بودهكننده  بندي طبقهمختص به بهتري  ( 1و )در اي  نمودار نقطه . آيد  برش مخت ف، به دتت می

معيهار اصه ی    ROCتطح زيهر نمهودار   . كند بندي طبقهدرتتی  د تمام موارد مثبت و منفی را بهتوان می

 : اتتزير  صورتبراي ته مدو به  اي  يژوهشتطح زير نمودار براي . اتت بندي طبقهارزيابی  م كرد 

  

______________________________________________________ 
1. Receiver Operating Characteristic  
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 تصميم مدل درخت ROCمنحنی  .2شکل 

 

 ROCنمودار  .8جدول 

 شبکه عصبی نزدیکترین همسایگی درخت تصميم 

 ROC  33% 3 % 31%نمودار 

 .يژوهش هاي يافته: مأخذ

 ارائه پيشنهاد سياستیگيری و   نتيجه. 55

 آن بها  همزمهان  و اتهت  داشته بانكیی در تيستم روزافزون رشد تق ب امروزه، شد اشاره كه طور همان

مهدلی بهراي شناتهايی تق هب      يهژوهش،  اي  در .دشو می معرفی تق ببا  مقاب ه براي متفاوتی يها روش

الدهوريتم درخهت توهميم، شهبكه  وهبی و       نظيهر  كهاوي  داده يهها  الدوريتم اتاسمشتريان كارت بر 

  .نزديكتري  همسايدی ارائه شده اتت

ي شناتايی ها مدوكردن  ، نصوه  م ياتیها بان در دنياي امروز يكی از توميمات ضروري براي 

بايد توهميم بديرنهد كهه مهدو شناتهايی تق هب را        ها بان ييشنهاد تياتتی اي  اتت كه . تق ب اتت

ي مشكوک به تق هب  ها تراكنشدر صورت اتتفاده برخط از مدو، از انجام . خير برخط اتتفاده كنند يا

اي  ريسه  بهراي بانه  وجهود      بنابراي ،. و حتی ممك  اتت كارت مشتري باطل شود شدهج و يري 

دارد كه نارضايتی مشتريان را در مواردي كه مدو به نادرتت تراكنش آنها را مشكوک شناتايی كهرده  
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ايه    ،ي مشكوک به صورت برخط نباشهد ها تراكنشديدر، چنانچه شناتايی  توياز . دباششاهد  ،اتت

در . ي متق بانهه صهورت  رفتهه، قابهل بر شهت نباشهد      هها  تهراكنش ريس  براي بان  وجهود دارد كهه   

د شو میكه مشخص  اي دارد كننده ي مشكوک و تالم، تياتت بان  نقش تعيي ها تراكنش بندي طبقه

 . از چه روشی با چه ميزان دقت اتتفاده شود

 زمهان ، داده ر در آن  تهراكنش  كهه  شههري شهامل   يهژوهش هاي معرفی شده در ايه     شاخص

بها   مهدو كنهد كهه    میييد أت توميم درخت الدوريتمآمده از  دتت بهنتاي  . وقوع اتت تاريختراكنش و 

ههاي نظهام    رتد يكی از كاتهتی   به نظر می. بااليی در بازشناتايی احتماو تق ب موفق اتت دقت نسبتاً

 هها  بانه  ي افزار نرمهاي  تجهيز نبودن زيرتاخت ،هاي يرداخت شبكه بانكی  بانكداري الكتروني  و نظام

تازي اي  رهيافهت در   د در ييادهتوان می يژوهشاي  هاي  يافته ،بنابراي  ؛افزاهايی اتت  به اي  چني  نرم

 . باشدسر ؤمشبكه بانكی 

كهارت، بهه مهديران فنهاوري      مشتريان مشكوک يها تراكنش شناتايی دراي  قاب يت اطمينان 

و اتوهاو آن بهه شهبكه     يادشهده از مهدو   ههايی افزار نهرم  توليدبا د ده میاي  امكان را  ها بان اطال ات 

 از ييشهديري  براي را الزم تمهيدات ،همچني  ؛كنندبانكداري الكتروني  اقدامات مشكوک را شناتايی 

 . ريزي كنند برنامه دهد، ر  آينده در اتت ممك  كه هايی تق ب

 ايجاد تيستم در هشداري توان می يكاو داده و ماشي  ياد يري به توجه باهاي آتی  در يژوهش

 و شهود يرتهيده   كارت صاحب از امنيتی يرتش مشكوک يها تراكنش با روشدن هروب صورت در تا كرد

 بهراي  باالتري امنيتو  شدهمراحل بعدي تراكنش انجام  ،صاحب كارت توياز  درتتدر صورت ياتخ 

تهراكنش بها   "، "تهراكنش تهالم  "متغيري وابسته با طبقهات   توان می ،ديدر توياز . دشو ايجاد كاربران

 ي تعريف كرد كه در صورت ر  دادن هر  "تراكنش متق بانه"و  "تراكنش با ريس  باال"، "ريس  كم

صورت مستقيم كارت را مسهدود كهرد يها بهه صهورت        از موارد با توجه به تياتت بان  و اهميت آن به

 .  ددتتی تصت بررتی كارشناتان قرار دا
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