
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 

 

   تاثیر بحران های مالی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران 

 نرگس رشیدبیگی

 مدرس دانشگاه پیام نور ایالم،ایران

Nrashidbeygi@yahoo.com 

 نبی امیدی

 دانشگاه پیام نور ایالم،ایرانعضو هیئت علمی 

Nabiomidi@gmail.com 

 جواد رشیدبیگی

 شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم، ایران کارشناس

J.rashidbeygi@yahoo.com 

 

 

 چکیده

تحقیق حاضر به .. کند بحرانهای مالی مجموعه ای از مشکالت مالی است که نهادها و سازمانها را با خطرات زیادی روبرو می

است این تحقیق کاربردی  ایران پرداخته اوراق بهادار عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورسبررسی تاثیر بحرانهای مالی بر 

های آماری بانک مرکزی، سالهای بحران  های آماری بانک جهانی و داده با استفاده از داده است ، که برای آزمون فرضیات ابتدا

نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک  مشخص گردید و سپس(  0831و  0830و  0831سال های )شامل ایران مالی 

 .ا در بحران های مالی استفاده گردید پرسشنامه عملکرد بانکهآن از  بانک انتخاب گردید و پس 01جامعه آماری و به تعداد 

عملکرد بانک های پذیرفته شده فرضیه می باشد که به بررسی رابطه بین بحران های مالی و  0تحقیق مشتمل بر ه هایفرضی

جهت پردازش .سطح تحلیلی، استنباطی صورت می گیرد دوتجزیه و تحلیل داده ها در . پردازد میایران  اوراق بهادار  بورس

آمده حاکی از وجود رابطه خیلی زیاد در نهایت نتایج بدست .گردیده استاستفاده EXCEL وSPSS عات از نرم افزارهای اطال

 .بین بحرانهای مالی و ادامه فعالیت بانک ها و رابطه خیلی کم بین بحرانهای مالی و سودآوری بانک ها بوده است

 بحران های مالی، عملکرد بانک ها، سودآوری، بورس اوراق بهادار  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

مجموعه ای از مشکالت اقتصادی است که در آن وضعیت، نهادهای مالی یا دارائی های مالی به یک باره ارزش  0بحران مالی.

بحران مالی ناشی از کاهش شدید در ارزش اسمی پول داخلی کشور، ممکن است .خود را به میزان زیادی از دست می دهند 

در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران های نقدینگی در . شودباعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، و حتی فروپاشی بانک ها 

تقریبا همه تحقیقاتی که در خصوص بحران مالی صورت گرفته، افزایش در نرخ ارز  .جهان افزایش قابل مالحظه ای داشته است

 (.  0831عرفانی،  و ابو نوری)را مبنای تعریف بحران در نظر گرفته اند

. شده است عملکرد آنها و به ویژه سودآوریو سازمان ها تاکید بیشتری بر بانک ها  برای تداوم فعالیتبا بروز بحران های مالی و 

 .و سازمان ها شده است بانک ها تبدیل به یک امر ضروری برای بسیاری از  سودآوریحتی بدون بحران های مالی، 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

و بحران مالی، اقتصادی  0991موج اخیر بحران های مالی و اقتصادی در جهان به خصوص بحران مالی شرق آسیا در سال 

سازمان ها مختلف را مورد بانک ها و ، نیاز به بسط و گسترش تحقیقات در زمینه بحران و تاثیر آن در 0119و  0113سالهای 

تقریبا همه مناطق جهان و همه صنایع مختلف از یک یا چند روش .داده است  توجه جدی برنامه ریزان اقتصادی کشورها قرار

باعث شد تا مدیریت بحران با بکارگیری اصول  بانک هاتحت تاثیر این بحران ها قرار گرفتند، افزایش مشکالت و درماندگی 

 .تبدیل به یک ضرورت گردد بانک ها، برای سازمان ها و عملکرد مدیریت 

 (.0100ر،ه شون و بلوم)

 در تری پررنگ کرده، نقش مقاومت بحران های مالی مقابل در تواند می بهتری گونه به سودآور، و سالم بانکی یک سیستم

موردعالقه  های زمینه ازجمله بانکی، سیستم سودآوری و عملکرد بر مؤثر عوامل تبیین. کند ایفا مالی سیستم ثبات و پایداری

 .است اقتصادی فعاالن و پولی ناظران بانکی، سیستم مدیران دانشگاهی، پژوهشگران

مدیران بانک ها جهت بهبود عملکرد بانک ها توجه زیادی به تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین، فناوری اطالعات و ارتباطات، 

 (.عصر بانک) مهارت های نیروی انسانی و تنوع خدمات بانکی دارند 

 

  پیشینه تحقیق

 شده خارج از کشورتحقیق های انجام 

                                                           
1
 - Financial crisis 
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0آبوریمه
 بستگی آن فراروی یها سکیرکنترل  و اجتناب ی،نیب شیپ در آن توانایی به بانک سودآوری ،دارد یم بیان (0113) 

 پایین کیفیت. کنند لحاظ نیز را ها ییدارا مختلف انواع ریسک ستیبا یم ها بانک منابع، تخصیص یها میتصم در بنابراین، دارد؛

 .هستند ها بانک ورشکستگی اصلی دو عامل ینگینقد پایین سطح و ها ییدارا

 

 

 (0110) پژوهش بکالی

 وسیله به را بانک کارایی داشتند قصد اروپا، بانکداری در سهام عملکرد و عنوان کارایی با ای مقاله در  همکاران و بکالی النا

به  نتایج.. نمایند بررسی را اقتصادی های موسسه در بازار عملکرد و این نرخ بین رابطه ارزیابی و جایگزین کارایی نرخ تعریف

 باشد می کارایی نرخ از انعکاسی سهام، تغییرات قیمت درصد که است آن دهنده نشان ،DEA مدل از خصوصاً آمده دست

 .است برخوردار مرز تصادفی مدل نسبت به بیشتری نسبی برتری از DEA مدل اینکه ضمن

 

 (0119) همکارانش و پژوهش هانگ

 چهار در معیارها دست آوردن به برای متوازن امتیازی کارت مدل از ها بانک عملکرد ارزیابی برای و همکارانش، 8پژوهش هانگ

 هریک وزن زوجی مقایسات ماتریس انجام از طریق کردند و استفاده یادگیری و رشد و داخلی فرآیندهای مشتری، مالی، منظر

 برای که معیارهایی اما اند؛ نموده استفاده ها بانک بندی رتبه برای MADM یها روش از نهایتاً و کرده مشخص را معیارها از

 در(. EPS) سهم هر سود ،(1ROA) ها دارایی بازده: های شاخص از مالی در منظر: از اند اند عبارت کاربرده به ها بانک ارزیابی

 مشتری بانک هر ازا به سود و مشتریان رشد نرخ و بازار سهم مشتری، وفاداری مشتری، رضایت: های از شاخص مشتری منظر

 مشتریان، شکایات عملکرد، مدیریت عملیاتی، کارایی های شاخص از داخلی فرآیندهای منظر در همچنین. کردند استفاده

 رضایت های شاخص از یادگیری و رشد در منظر و فروش عملکرد و جدید خدمات ارائه تعداد فرآیندها، و ها رویه بودن منطقی

 .کردند استفاده شایستگی سازمانی و کارکنان ثبات ای، حرفه های آموزش کارکنان،

 

 

  تحقیق های انجام شده داخل کشور

 . 0112مدیریت بحران سازمانی ،حمیدرضا رضوانی ،

فرایندی نظام یافته است که  مدیریت بحران سازمانی به عنوان. پردازد در این تحقیق به بررسی انواع بحران در حوزه سازمان می

سپس در مقابل آنها اقدامات پیشگیرانه . طی این فرایند سازمان تالش می کند بحرانهای بالقوه را شناسایی و پیش بینی کند

برای اجرای این فرایند باید مشخص شود که بحران در چه مرحله از عمر خود قرار . انجام دهد تا اثر آن را به حداقل برساند

 .تا بتوان نسبت به اقدامات پیشگیرانه و یا هر اقدام مناسب، تصمیم درستی اتخاذ کرد و روشهای صحیحی به اجرا آورد دارد

                                                           
1 .Aburime, 

2. Elena Beccalli et.al. 

3.Hung 

4 .Master of Arts in Development Management 

5 .return on assets 
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 . 0101بررسی مبانی تئوریک مدیریت بحران ،حبیب اهلل رمضان زاده ،

نموده که بحران یعنی ایجاد بی نظمی و اختالل در  اظهارو. این تحقیق با تعریف بحران آن را به سه دسته تقسیم کرده است

 .زندگی و باعث بهم خوردن توازن و تناسب بین نیازها و منابع است

 بحران ناشی از فن آوری است -8بهران های سیاسی  -0بحران طبیعی  -0از دیدگاه آقای رمضان زاده بحران شامل 

ریت بحران نقش کاربردی دارد و عملی است که با استفاده از تجریه و وی بیان نمود که در هر یک از این شرایط بحران، مدی

تحلیل بحران های گذشته و با کمک علم و فن آوری در جستجوی یافتن راه حل یا ابزاری که بوسیله آنها بتوان از وقوع بحران 

 .پیشگیری کرد و یا ابزار مقابله با آن را آماده نمود

 

 

 

 

 اهداف پژوهش

 در سالهای بحران مالیایران اوراق بهادار الگوی مناسب عملکرد موفق بانک های پذیرفته شده بورس ارائه  :هدف اصلی

 اهداف فرعی

 تعیین تاثیر بحرانهای مالی بر ادامه فعالیت بانک های پذیرفته شده در بورس ایران :0هدف فرعی 

 پذیرفته شده در بورس ایرانتعیین تاثیر بحرانهای مالی بر سودآوری بانک های  : 0هدف فرعی 

 

 فرضیه های پژوهش

 .بین بحرانهای مالی و عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس ایران رابطه معنی داری وجود دارد :فرضیه اصلی

 .بین بحرانهای مالی و ادامه فعالیت بانکهای پذیرفته شده در بورس ایران رابطه معنی داری وجود دارد :فرضیه اول

 .بین بحرانهای مالی و سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس ایران رابطه معنی داری وجود دارد :دومفرضیه 
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 پژوهش انجام و اطالعات گردآوری روش

و  .در مرحله اول از اطالعات آماری بانک مرکزی و بانک جهانی به منظور شناسایی سالهای بحران در ایران استفاده شده است 

 توضیحی بانک های  های یادداشت و مالی های صورت از و ای کتابخانه روش به پژوهش این موردنیاز اطالعات. مرحله دوم در

 بورس های سالنامه و ساالنه های گزارش( سرمایه بازارهای ترین مهم از یکی عنوان به)تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 های سایت و 33 لغایت 11 های سال برای بورس در شده های پذیرفته بانک اطالعات شامل فشرده های لوح تهران، بهادار اوراق

و  داخلی مقاالت و کتب نشریات، ها، نامه پایان مطالعه طریق از پژوهش نظری مباحث. است شده استخراج بورس رسانی اطالع

 .است شده  گردآوری اینترنت از استفاده و ها کتابخانه در موجود خارجی

ها  و نیز با توجه به  های مالی، بر عملکرد بانک با توجه به نحوة سؤاالت پرسشنامة مرتبط با تأثیر بحران پژوهش انجام برای

اینکه نتایج آزمون کولموگروف اسمرینف نشان از آن دارد که داده های موجود از توزیع نرمال پیروی می کنند لذا به منظور 

 .تک نمونه ای استفاده خواهد شد t پژوهش از آزمون 0،  0بررسی فرضیات 

 :این تحقیق از چهار مرحله تشکیل شده  است

 0833تا  0811استفاده از داده های بانک مرکزی و بانک جهانی در فاصله زمانی .0

 تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به منظور تعیین سال های بحران درکشور ایران.0

 های توضیحی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی صورت های مالی و یادداشت. 8

 مشاهده دقیق و نزدیک پارامتر های مورد پژوهش در جامعه. 8

 .جمع آوری اطالعات و معنا دادن به آنچه که مورد مشاهده قرار گرفته است.  

 جامعه و نمونه آماری

 :است شده انتخاب سیستماتیک حذف روش به زیر شرایط به با توجه آماری نمونه آماری، جامعه حجم به با توجه

 .گذاری، نهادهای پولی، بانکی باشد گری مالی، سرمایه های واسطه جزء شرکت -0

 .در بورس عضویت داشته باشند 33شده باشند و تا پایان سال  در بورس پذیرفته 11قبل از سال  -0

 .اسفند هرسال باشد 09 بردوره مالی، منتهی   -8

 .ها در دوره موردبررسی در دسترس باشد آناطالعات  - 

فعالیت مستمر داشته باشند و دوره مالی خود را طی این مدت تغییر نداده باشند و بانک  33تا  11های  بین سال -5

 .روز نداشته باشند 91های که طی دوره موردنظر توقف نماد بیش از 

 

 یافته های تحقیق

 ایرانتعیین سالهای بحران مالی در : مرحله اول
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 به منظور تعیین سالهای بحران مالی در ایران ISPمحاسبه شاخص 

NERبا استفاده از این فرمول 
P

P
RER

i

f
. در رابطوه فووق،   . اسمی را تبدیل به نرخ ارز واقعی نموودیم  ارز نرخRER    نورخ ارز واقعوی و

NER نرخ ارز اسمی هستند .Pf  وPi      به ترتیب شاخص قیمتی مصرف کننده آمریکا و شاخص قیمتی مصرف کننوده داخلوی کشوور ایوران

 .علت استفاده از نرخ ارز واقعی به جای نرخ ارز اسمی، حذف اثرات تورمی اقتصاد بر تغییرات متغیر نرخ ارز است. باشند می

ارز واقعی تغییرات ذخایر خارجی اسوت بوه عنووان     سپس یک شاخص فشار سوداگرانه که عبارت از میانگین وزنی تغییرات نرخ

 :شود مشخص می ISPمتغیر بحران تعریف شد و با 

ttt IRRERISP  21 
 

 .درصد تغییر است ذخایر بانک مرکزی، و  IRنرخ ارز واقعی،  RERکه در آن 

که در واقع وزن متغیرهاست، به تبعیت از اریاس، برابر معکوس انحراف معیار متغیرها در نظور گرفتوه شوده     2و  1ضرایب 
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ها  که در جدول ISPو حداقل دو برابر افزایش سال قبل در شاخص % 21در این الگو بحران مالی عبارت است از افزایش حداقل 

 .ده استبه ترتیب آورده ش

هوای آمواری بانوک جهوانی اقتبواس شوده اسوت و سوایر          اعداد مربوط به شاخص قیمتی مصرف کننده آمریکا از دادهکه الزم به ذکر است 

های آماری مربوط به دیگر متغیرها مانند شواخص قیمتوی مصورف کننوده داخلوی ایوران، نورخ ارز اسومی و نسوبت تغییورات ذخوایر             داده

 .آمار بانک مرکزی ایران اقتباس گردیده است های المللی از داده بین

های آماری بانک جهانی مربوط به شاخص قیمتی مصرف کننوده آمریکوا بوه صوورت ماهیانوه آورده شوده اسوت ایون          با توجه به اینکه داده

هندسی هور سوطر را   سازی شده است و سپس میانگین  ماه  نوشته شده که سالهای میالدی با سالهای شمسی معادل 00ها به صورت  داده

 .ایم محاسبه نموده 0812ایم و در نهایت اعداد بدست آمده برای هر سال را بر اساس سال پایه  بدست آورده
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بر اساس سال  Pfمحاسبه  (0)جدول 0812پایه
Pf 

 6731سال پايه 

(=1166تا  6996) t 

1991معادل  37 73/48  

1991معادل  31 94/34  

1997معادل  31 98/49  

1998معادل  37 88/91  

1995معادل  38 99/98  

1999معادل  35 39/93  

1993معادل  39 177  

1994معادل  33 91/171  

1999معادل  34 1/178  

1777معادل  39 1/173  

1771معادل  47 19/117  

1771معادل  41 51/111  

1777معادل  41 97/118  

1778معادل  47 71/114  

1775معادل  48 97/111  

1779معادل  45 73/115  

1773معادل  49 77/119  

1774معادل  43 31/177  

1779معادل  44   

1711معادل  97   

1717معادل  49   
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 ISPمحاسبه شاخص  (0)جدول

NER سال
**

 IR
**
 Pi

**
 Pf

*
 RER 

1370 67.8 -2097 22.8 84.37 250.8897368 

1371 1485.5 -166 27.9 78.98 4205.189606 

1372 1653 232 34.2 89.94 4347.1 

1372 1750 2727 48.3 92.44 3349.275362 

1374 1750 2350 76.2 94.96 2180.839895 

1375 1754 943 89.1 97.76 1924.478563 

1376 1755 -4038.1 100 100 1755 

1377 1755 -1548.2 116.7 101.92 1532.730077 

1378 1755 2116.6 140.3 104.1 1302.177477 

1379 1755 7008.7 153 107.2 1229.647059 

1380 1755 3768.6 161.8 110.19 1195.200556 

1381 7958 2946.4 183.8 112.52 4871.785419 

1382 8282 2636.4 207.1 114.63 4584.092999 

1383 8719 6644.1 232.9 118.01 4417.901202 

1384 9023 14566.6 255.8 121.63 4290.334206 

1385 9195 11389.5 286.7 125.37 4020.848099 

1386 9285 15254.1 286.7 129.33 4188.451517 

1387 9574 8228.6 286.7 133.71 4465.083851 

 

 هاي آماري بانك جهاني مربوط به شاخص قيمتي مصرف كننده آمريكا داده -*

 هاي آماري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران داده -**
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 ISPمحاسبه شاخص ( 0)ادامه جدول 

 سال
i

RER  )( RERRERi   


)( RERRER
i

  

1370    

1371 4202.681 1063.640916 1131331.998 

1372 4305.048 1166.008312 1359575.383 

1372 3305.804 166.7645699 27810.42178 

1374 2147.347 -991.692651 983454.3141 

1375 1902.67 -1236.369628 1528609.857 

1376 1735.755 -1403.284578 1969207.607 

1377 1515.18 -1623.859715 2636920.375 

1378 1286.85 -1852.189616 3430606.375 

1379 1216.625 -1922.414508 3695677.542 

1380 1182.904 -1956.135707 3826466.903 

1381 4859.833 1720.793621 2961130.686 

1382 4535.375 1396.335352 1949752.415 

1383 4372.06 1233.02048 1520339.504 

1384 4246.155 1107.115402 1225704.513 

1385 3977.945 838.9049646 703761.5396 

1386 4148.243 1009.203244 1018491.187 

1387 4423.199 1284.159543 1649065.732 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

12 

 

 ISPمحاسبه شاخص ( 0)ادامه جدول 

ISP ×6/7 سال  ISP ISP 6/7+  ISP 















tt

ISPISPISP )/(
 

 

1370 0.092910932 0.055747 0.148657 - - 

1371 0.754766509 0.45286 1.207626 0.606109 1 

1372 0.755337669 0.453203 1.20854 -0.45229 0 

1372 0.467085569 0.280251 0.747337 -0.74145 0 

1374 0.277767228 0.16666 0.444428 -0.46957 0 

1375 0.296592855 0.177956 0.474549 -0.14783 0 

1376 0.44837657 0.269026 0.717403 -0.02617 0 

1377 0.338057576 0.202835 0.540892 -0.37934 0 

1378 0.1350762 0.081046 0.216122 -0.40582 0 

1379 -0.094165009 -0.0565 -0.15066 -0.31029 0 

1380 0.04339576 0.026037 0.069433 0.19406 1 

1381 0.733735772 0.440241 1.173977 0.664303 1 

1382 0.689768627 0.413861 1.10363 -0.48421 0 

1383 0.483156897 0.289894 0.773051 -0.62047 0 

1384 0.109746725 0.065848 0.175595 -0.6633 0 

1385 0.202814228 0.121689 0.324503 0.027219 1 

1386 0.061873081 0.037124 0.098997 -0.26263 0 

1387 0.422047751 0.253229 0.675276 0.323051 1 
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 ISPمحاسبه شاخص ( 0)ادامه جدول 

 سال

دو 

برابر 

ISP 















tt

ISPISP )(
 

 
i

IR  )( IRIR
i

  
)( IRIR

i
  

1370 0.185822 - - -20.97   

1371 1.509533 0.568945 1 -1.66 -61.50461111 3782.817188 

1372 1.510675 -0.7542 0 2.32 -42.19461111 1780.385207 

1372 0.934171 -1.04359 0 27.27 -38.21461111 1460.356502 

1374 0.555534 -0.6564 0 23.5 -17.03461111 290.1779757 

1375 0.593186 -0.25894 0 9.43 -31.10461111 967.4968324 

1376 0.896753 -0.14481 0 -40.381 -80.91561111 6547.336121 

1377 0.676115 -0.5587 0 -15.482 -56.01661111 3137.86072 

1378 0.270152 -0.54104 0 21.166 -19.36861111 375.1430964 

1379 -0.18833 -0.36432 0 70.087 29.55238889 873.343689 

1380 0.086792 0.231726 1 37.686 -2.848611111 8.114585262 

1381 1.467472 0.646944 1 29.464 -11.07061111 122.5584304 

1382 1.379537 -0.7777 0 26.364 -14.17061111 200.8062193 

1383 0.966314 -0.89638 0 66.441 25.90638889 671.1409853 

1384 0.219493 -0.85657 0 145.666 105.1313889 11052.60893 

1385 0.405628 -0.01668 0 113.895 73.36038889 5381.746658 

1386 0.123746 -0.34376 0 152.541 112.0063889 12545.43115 

1387 0.844096 0.298302 1 82.286 41.75138889 1743.178474 
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ttt IRRERISP  21   

Pf =شاخص قیمتی مصرف کننده آمریکا 

Pi =شاخص قیمت مصرف کننده داخل ایران 

NER =نرخ ارز اسمی 

RER =نرخ ارز واقعی 

IR =المللی نسبت تغییرات ذخایر بین 

نظور بوه اینکوه در ایون پوژوهش از      . های بحران، از تعریف بحران مالی در الگوی  پروبیت استفاده شوده اسوت   به منظور تعیین سال

و حداقل دو برابر افزایش سال قبول در  % 21های ساالنه استفاده شده است بنابراین، بحران مالی عبارت است از افزایش حداقل  داده

، 0831های  آورده شده است شامل سال (0)های وقوع بحران مالی برای کشور ایران که در جدول  الاساس، س نبر ای.  ISPشاخص 

 .باشد می 0831و 0830
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بانک ها  (0831و0830و 0831) بررسی صورت های مالی بیست بانک انتخاب شده حاکی از آن است که در سالهای بحران مالی

ه ادغام شعب نموده اند و عمال بین بحرانهای مالی و سوداوری رابطه عکس وجود شرایط سختی داشته و بعضی از بانک ها اقدام ب

 .داشته اما بین بحرانهای مالی و ادامه فعالیت در مجموع رابطه مستقیم وجود داشته است

صورت زیر به دست  بهگردد که  ها استفاده می عنوان سود قبل از کسر مالیات بر دارائی در این تحقیق از سودآوری بانک به: سودآوری

 :آید می

PROFi,t=NIi,t/TAi,t 

 :که در آن

PROF سودآوری بانک 

 NI سود قبل از کسر مالیات و 

 TA (. 080:  010المزاری، ) .باشد ها می کل دارائی 

اگرچه به این بررسی اکتفا نشده و پرسشنامه تنظیمی در این خصوص در اختیار مدیران و کارشناسان قرار گرفت ونتایج حاصل با  

 .تجزیه و تحلیل گردید spssاستفاده از نرم افزار 

 

جه به اینکه نتایج آزمون ها  و نیز با تو های مالی، بر عملکرد بانک با توجه به نحوة سؤاالت پرسشنامة مرتبط با تأثیر بحران

 0،  0کولموگروف اسمرینف نشان از آن دارد که داده های موجود از توزیع نرمال پیروی می کنند لذا به منظور بررسی فرضیات 

در این آزمون برای بررسی برابری میانگین یک جامعه با یک عدد یعنی . تک نمونه ای استفاده خواهد شد tپژوهش از آزمون 

آزمون 








01

00





H

H
از آمارة  

n
s

x
t 0  استفاده می شود که اگر مقدار قدر مطلق این آماره از

 1

2

nt  بزرگتر بود فرض

0H  را رد می کنیم . 

 

 فرضیه اول

 .وجود دارد معنی داری بین بحرانهای مالی و ادامه فعالیت بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران رابطه 

با توجه به پیروی داده های این متغیر از توزیع نرمال که با استفاده از آزمون کلموگروف اسمرینف اثبات گردید جهت بررسی این 

گزینه ای این سؤال داده شده مطابق جدول   1تفاده شده است میانگین نمراتی که به سؤاالت و تک نمونه ای اس tفرضیه از آزمون 

 .زیر است 
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 آمار توصیفی تأثیر بحرانهای مالی ادامه فعالیت بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران (8)جدول 

 میانگین تعداد  متغیر مورد بررسی
انحراف 

 استاندارد

انحراف 

استاندارد 

 از میانگین

 791/7 949/7 81/7 118 ادامه فعالیت

 

 .و سطح معنی داری ارائه شده است (  n -0) و درجه آزادی این آزمون  tدر جدول آمار توصیفی مقدار آماره 

 

 

 تأثیر بحرانهای مالی بر ادامه فعالیت بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران tآزمون ( )جدول 

متغیر مورد 

 بررسی

مقدار آماره 

t 

سطح معنی  درجه آزادی 

 داری

اختالف از 

 میانگین

 873/7 777/7 117 54/9  ادامه فعالیت

 

با اطمینان  10/1می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز  111/1که برابر با  tبا توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول آزمون 

0Hدرصد می توان نتیجه گرفت که فرض  99
می باشد  0/8 که برابر ( 8)رد می شود و نیز با توجه به میانگین داده شده در جدول  

بحرانهای مالی و ادامه فعالیت بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران رابطه می توان چنین نتیجه گرفت که تا حد زیادی بین 

 .وجود دارد 

 

 فرضیه دوم

 .وجود دارد معنی داری بین بحرانهای مالی و سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران رابطه 
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ل که با استفاده از آزمون کلموگروف اسمرینف اثبات گردید جهت بررسی این فرضیه با توجه به پیروی داده های این متغیر از توزیع نرما

 .گزینه ای این سؤال داده شده مطابق جدول زیر است   1و تک نمونه ای استفاده شده است میانگین نمراتی که به سؤاالت  tاز آزمون 

 

 فته شده در بورس اوراق بهادار ایرانآمار توصیفی تأثیر بحرانهای مالی سودآوری بانک های پذیر(1)جدول 

 میانگین تعداد  متغیر مورد بررسی
انحراف 

 استاندارد

انحراف 

استاندارد 

 از میانگین

 733/7 457/7 599/1 118 سودآوری

 

 .و سطح معنی داری ارائه شده است (  n -0) و درجه آزادی این آزمون  tدر جدول آمار توصیفی مقدار آماره 

 

 

 تأثیر بحرانهای مالی و سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران tآزمون  (2)جدول 

متغیر مورد 

 بررسی

مقدار آماره 

t 

سطح معنی  درجه آزادی 

 داری

اختالف از 

 میانگین

 877/7 777/7 117 -113/5 سودآوری

 

با  10/1می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز  111/1که برابر با  tبا توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول آزمون 

که برابر  (1)رد می شود و نیز با توجه به میانگین داده شده در جدول 0Hدرصد می توان نتیجه گرفت که فرض  99اطمینان 

 .ی مالی و سودآوری بانک ها رابطه وجود دارد می باشد می توان چنین نتیجه گرفت که تا حد کمی بین بحرانها 19/0
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 نتیجه گیریبحث و 

همانطور که گفته شد هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر بحران های مالی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده بورس اوراق 

 .بهادار ایران بوده است

مصرف کننده درایران، نرخ ارز اسمی، درصد تغییر در ذخایر بین با توجه به داده های آماری بانک مرکزی مربوط به شاخص قیمتی 

المللی و استفاده از داده های بانک جهانی مربوط به شاخص قیمتی مصرف کننده آمریکاو با بکارگیری الگوی پروبیت سالهای 

بود،سپس  0831و  0830، 0831سالهای بحران شامل سالهای . در ایران مشخص گردید 0831تا  0811بحران در بازه زمانی 

 .پرسشنامه براساس سالهای بحران بدست آمده تنظیم شد

ر کل دارایی ها در یک نتیجه گیری کلی می توان اظهار داشت که بانک ها جهت ارزیابی عملکردشان از نسبت دارایی جاری ب

بحران  هش هزینه ها هستند اگر چه تاثیرو برای داشتن عملکرد بهتر عالوه بر افزایش درآمد عملیاتی در صدد کا استفاده می کنند

بحران های مالی با ادامه فعالیت بانک ها رابطه زیادی و بر سودآوری بانک ها  نشان از آن است که های مالی بر عملکرد بانک ها

ه داشته که از اما مدیران بانک ها می توانند در دوران بحران های مالی هزینه های عملیاتی را پایین نگ رابطه کمی داشته است

 .جمله ادغام شعب در بحرانهای مالی بوده تا بتوانند عالوه بر ادامه فعالیت خود به حداقل سودآوری مطلوب دست یابند

 برای را زمینه که ها هستندمحدودیت همین زیرا هستند؛ تحقیق الینفک جزء هاگیرد، محدودیت صورت می که تحقیقاتی تمام در

 . نبود مستثنی قاعده این از نیز تحقیق این. سازندمی فراهم جدید و آتی تحقیقات

های مورد مطالعه بانک و روش حذف سیستماتیک برای  های استخراج شده از بابت تورم تعدیل نشده است با توجه به اینکه داده

  .لذا تعمیم پذیری نتایج بایستی با احتیاط همراه باشد استفاده شده است،

اصل از تحقیق و با توجه به اهمیت عملکرد بانک ها در  بحران های مالی برای بانک های پذیرفته شده در بورس با توجه به نتایج ح

 :اوراق بهادارایران موارد ذیل پیشنهاد می گردد

 .به کارگیری اصول پیش بینی بحران در بانک ها جهت پیش گیری از ورشکستگی به عنوان مهمترین خطر تهدید کننده

 دوره های آموزشی جهت شناسایی انواع بحران های مالی و شاخص های تاثیر گذار بر عملکرد بانک هابرگزاری 
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