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 چکیده

ها  هايی مواجهند که قادر به از بين بردن آن و بانک ها در جريان عمليات خود با ريسک یکليه موسسات مال
براي ادامه حيات خود بايد  یها وجود دارد. بنابر اين موسسات مال سکير نينبوده اما امکان مديريت ا

هاي  عوامل مؤثر بر ريسک ايیو کنترل نموده و کاهش دهند که براي اين کار، شناس يیها را شناسا ريسک
و  یمال يها سکير نيب يمعنادار يفرض بر وجود رابطه  قيتحق نيمختلف بسيار راهگشا خواهد بود. در ا

و سپس با مطالعه روش  رديگ یقرار م تاييدگذشته مورد  قاتيتحق یاست که با بررس یمال ينسبت ها
و  یمال يها سکير نيب يرابطه  اندازه گيري ياروش بر نيطبق ا يیالگو ،یکانون یهمبستگ ليتحل يآمار

 يها و نسبت ها سکيمحاسبه ر يشده است. برا هيها ارا سکير ريشدت تاث زانيبر م یمبتن یمال ينسبت ها
استفاده شده  93تا  88 يسال ها نيبانک ب 10و ترازنامه  یمال ياز اطالعات موجود در صورت ها یمال

 624/0و  644/0، 697/0پس از انجام محاسبات مشخص می شود که ريسک هاي نقدينگی با مقادير  است.
 بيشترين تاثير را به ترتيب بر نسبت هاي نقدينگی، اهرمی و سودآوري بانک دارند.

 .یکانون یهمبستگ ي،سودآور ی،اهرم ينگی،نقد ی،مال ينسبت ها ی،مال يها يسکر :یدیکل واژگان
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 مقدمه
موسسات و نهاد هاي مالی در جريان عمليات جاري خود با انواع متعددي از ريسک ها رو 
به رو می شوند که مديريت مطلوب و موثر ريسک هاي فراروي آنها نقش بسيار موثري در 

موسسات مالی خارجی چارچوب کارايی و اثربخشی اين موسسات دارد. در بسايري از 
گيرند. براي مثال با ايجاد بخش مستقلی که  هايی براي مديريت انواع ريسک ها درنظر می

مشخصا متصدي مديريت ريسک و کنترل آنها می باشد سعی در ساماندهی بخش هاي 
 مختاف ازجمله برنامه ريزي اعتباري، برنامه ريزي عملياتی و برنامه ريزي سيستم ها همگام

 با ساير ادارات مرکزي را دارند.
امروزه شرکت ها در محيط پيچيده و متغيري فعاليت می کنند. دراين شرايط شرکت ها     

براي دستيابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، براي مديريت ريسک هايی 
پذيرش که با آن مواجهند، اهميت زيادي قائل هستند. ماهيت کسب و کار خدمات مالی 

 ريسک است و بدون پذيرش ريسک قادر به سودآوري و رشد نيستند. 
براي مديريت ريسک، شناسايی عوامل موثر بر آن الزامی می باشد. در اين مقاله با توجه     

به تحقيقات انجام شده در گذشته رابطه ي نسبت هاي مالی و ريسک هاي مالی به عنوان 
گيرد و در ادامه با استفاده از روش تحليل همبستگی فرضيه اوليه مورد تاييد قرار می 

کانونی شدت اثر ريسک ها بر نسبت ها مورد اندازه گيري قرار می گيرد تا با توجه به 
اهميت هر يک از ريسک ها برنامه ريزي براي مقابله با آن ريسک توسط مديران مربوطه 

 صورت گيرد. 

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

و تحقيقات گذشته که در ادامه به شرح آن پرداخته می شود، مبين اين موضوع است متون 
که رابطه معناداري بين ريسک هاي مالی و نسبت هاي مالی وجود دارد و در تحقيق حاضر 

 با فرض وجود اين رابطه، الگويی براي اندازه گيري اين رابطه ارئه می شود.
هاي مالی بر عملکرد و کارايی  ر زمينه تاثير ريسکدر ادامه ابتدا به تحقيقاتی که د    

ي بين ريسکهاي  موسسات مالی پرداخته است اشاره خواهد شد و سپس تحقيقاتی که رابطه
مالی و نسبت هاي مالی را مورد بررسی قرار داده اند، به اختصار روش تحقيق و نتيجه کار 

 هريک شرح داده خواهد شد.
پارامترهاي ريسک )اعتباري، عملياتی، نقدينگی، بازار( بر ( تاثير 1391سيما ) خوش    
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 1386تا  1384بانک طی سال  15کارايی سيستم بانکی با استفاده از اطالعات مربوط به 
مورد مطالعه قرار داده است. براي بررسی تاثير ريسک بر کارايی از روش اقتصاد سنجی 

نتايج نشان داد که هريک از ريسک هاي  استفاده شده و 1پاتل ديتا توسط نرم افزار ايويوز
 اري با ضريب خاص خود بر کارايی مورد مطالعه با شاخص مربوطه داراي تاثير معنی د

 (.1391باشد )خوش سيما، مي
بانک تجاري تايوان  36( اقدام به بررسی اثر ريسک اعتباري بر کارايی 2012چن و پن )    

ند. آنها از نسبت هاي مالی براي ارزيابی ريسک پرداخت 2008تا  2005براي دوره ي زمانی 
اعتباري استفاده کردند و از آناليز پوششی داده ها براي آزمون فرضيه ها استفاده نمودند. 
نتايج آنجا نشان داد که تنها يک بانک توانست در تمام دوره ي زمانی کارايی الزم را 

و بهره وري هزينه ريسک  داشته باشد و به طور کلی بازده ريسک اعتباري تخصيصی
 (.2012، 2اعتباري ناکارامد درطول طوره مشاهده شد )چنگ و يو پا

بانک تجاري  13( به بررسی اثر مديريت ريسک اعتباري بر عملکرد 2015) 3الشاتی    
پرداخته است. اثر مديريت ريسک اعتباري بر عملکرد  2013تا  2005اردن در طول دوره 

بازده حقوق صاحبان سهام اندازه  اردن توسط بازده دارايی ها ومالی بانک هاي تجاري 
گيري شده و نتيجه حاصل بدين صورت است که شاخص هاي مديريت ريسک اعتباري 
که در اين تحقيق درنظر گرفته شده اثر قابل توجهی بر عملکرد مالی بانک هاي تجاري 

 تيمسئول يفايجهت ا يحسابدار ستميس يها تيقابلاردن دارد. البته برخی تحقيقات نيز 
را مورد بررسی قرار  یعملکرد مال یابيارز يها شاخص نييتعبه منظور  یمال يیپاسخگو

 (.1396داده اند )محرمی و باباجانی، 
ها و  با توجه به تحقيقات اشاره شده، ريسک هاي مالی بر عملکرد و کارايی بانک    

ت سازماندهی شده ي ريسک ها را می طلبد. موسسات مالی تاثير بسزايی دارند که مديري
ها در  لذا رابطه ي بين ريسک هاي مالی و نسبت هاي مالی براي مديرت هر چه بهتر ريسک

 گيرد. ادامه تحقيقات پيشين مورد بررسی قرار می
( به  بررسی رابطه بين نسبت هاي مالی و ريسک اعتباري مشتريان 1386مير عمادي)    

تا  1386نفر از مشتريان در قلمرو زمانی  166ه از اطالعات مربوط به بانک ها با استفاد
پرداخته است. براي بررسی رابطه بين نسبت هاي مالی و ريسک اعتباري و تقسيم  1387
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بندي مشتريان از مدل رگرسيون لجستيک استفاده شده است. نتيچه حاصله بدين صورت 
ورد از آن ها رابطه معناداري با ريسک م 10نسبت مالی مورد بررسی  15است که از بين 

ها می توانند با استفاده از اين نسبت ها و معادله رگرسيون  اعتباري مشتريان دارد و بانک
 (.1386بدست آمده به سنجش ريسک اعتباري مشتريان خود بپردازند)مير عمادي،

بدهی و  -( به بررسی رابطه بين ترکيب دارايی1390عرب مازاريزدي و همکارانش )    
پرداخته  1389تا  1386ريسک نقدينگی بانک ها با استفاده از اطالعات مربوط به سال 

است. روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق، آزمون همبستگی کانونی متغيرها است. در 
ها  ها در بانک بدهی-ها نتيجه وجود رابطه معنادار ميان ريسک نقدينگی و ترکيب دارايی

 .)1390مازاريزدي، عرب(قرار گرفته است مورد تاييد 
( در بررسی تاثير ريسک اعتباري بر سودآوري بانک هاي نيجريه، 2011) 1کارگی    

نسبت هاي مالی را به عنوان معيار عملکرد بانک انتخاب کرد و ريسک اعتباري از طريق 
برآورد گرديد.  2008تا  2004گزارشات ساالنه و نمونه حسابهاي بانکی براي سال هاي 

سک اعتباري تاثير مشخصی را در سودآوري نتايج وي حاکی از اين است که مديريت ري
ها رابطه معکوسی  بانک هاي نيجريه دارد. همچنين بيان کرد که سود دهی با سطح وام

 دارد. يعنی وام ها و سپرده ها کارايی ندارند و در نتيجه ريسک بانک ها را باال می برند.
ودآوري بانک نيجريه ( به ارزيابی اثر مديريت ريسک اعتباري در س2014) 2کوراوا     

استفاده کرده است. به عنوان ابزار  2011تا  2002پرداخته و از اطالعات مريوط به سال هاي 
تجزيه و تحليل در اين مطالعه، آمار توصيفی، همبستگی، اثر تصادفی تعميم حداقل مربعات 

اي و تکنينک رگرسيون مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتايج بدست آمده متغيره
 مديريت ريسک اعتباري در سوددهی بانکی اثر مثبت و معناداري دارد.

گردد، رابطه ي معناداري بين ريسک  طور که از تحقيقات اشاره شده مشخص می همان    
تواند  گيري اين رابطه می هاي مالی و نسبت هاي مالی موسسات وجود دارد که اندازه

 ي ريسک ها توسط مديران مربوطه باشد. کمک شايانی براي مديريت برنامه ريزي شده
 هايگيري رابطه بين ريسک هاي مالی و نسبت در تحقيق حاضر به دنبال روشی براي اندازه    

مالی هستيم که در واقع با چندين متغير مستقل از سويی و چندين متغير وابسته از سوي 
ها  گذشته نيز از آنديگر روبرو هستيم. تکنيک هاي چند متغيره رايج که در تحقيقات 

اي  هاي عمده استفاده شده بود، در تحليل داده هايی با ساختار مذکور، دچار نارسايی
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هستند. تحليل رگرسيون چندگانه، قادر به پيش بينی مقدار يک متغير وابسته واحد، از 
مجموعه متغيرهاي مستقل است، در حالی که در بسياري از موقعيت ها محقق، خواستار 

نی هم زمان چندين متغير وابسته، توسط مجموعه اي از متغيرهاي مستقل است. پيش بي
تحليل همبستگی کانونی که از مدل هاي آماري چندمتغيره است، تحقق اين هدف را 

ها که به  (. همبستگی کانونی، برخالف بسياري از روش1978، 1کند )گرين ممکن می
پردازند، می تواند روابط بين چند مجموعه از  بررسی متغيرها به صورت جدا از هم می

متغيرها را نشان داده و بررسی کند. عالوه بر اين، اگر بين مجموع متغيرها دو يا سه رابطه 
وجود داشته باشد، تکنيک همبستگی کانونی قادر به تشخيص و نشان دادن آن ها است. 

لحاظ فنی، داده هايی متشکل از  بنابراين تحليل همبستگی کانونی اين قابليت را دارد که از
از اين رو  .شود چندين مجموعه ي متغير را تحليل کند، اين امر از لحاظ نظري نيز اثبات می

در اين مقاله می خواهيم با استفاده از تحقيقات گذشته الگويی ارائه دهيم که به طور 
هاي مالی مورد  همزمان تاثير مجموعه اي از ريسک هاي مالی را بر مجموعه اي از نسبت

 تجزيه و تحليل قرار دهد. 

 ریسک های مالی
ريسک هاي مالی مربوط به شيوه تامين منابع مالی شرکت می باشد.اين موضوع که شرکت 

کند و هزينه آنها چقدر است نقش بسزايی در حيات  اي استفاده می از چه منابع سرمايه
منابع الزم شرکت، چه مقدار از مديريت بايد مشخص کند براي تامين مالی  شرکت دارد.

بدهی هاي بلندمدت و با چه نرخ بهره اي استفاده شود و چه مقدار بايد از محل بدهی هاي 
 .)1389زينی اردکانی، ( کوتاه مدت تامين گردد

ريسک هاي مالی که معموال بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه اند داراي تقسيم      
 تقسيم بندي ها در تحقيقات پيشينبرخی از به شرح ه در ادامه بندي هاي متفاوتی هستند ک

و در نهايت دسته بندي واحدي از ريسک ها را براي استفاده در اين تحقيق  پردازيم می
 ارائه می دهيم.

خوش سيما در رساله دکترا خود در سال ( و نيز 1395شکرخواه و قاصدي ديزچی )     
ر کارايی سيستم بانکی بررسی می کند، ريسک هاي که تاثير پارامترهاي ريسک ب 1391

در  دهد. قرار می 1و ريسک بازار 3، ريسک نقدينگی2مالی را در سه دسته ريسک اعتباري
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و ريسک  ريسک شرکت ها  اين دسته بندي ريسک اعتباري را شامل ريسک مشتريان،
نگی منابع و کشورها ، ريسک نقدينگی را شامل ريسک نقدينگی دارايی ها و ريسک نقدي

و ريسک  ريسک ارزي نرخ بهره، همچين ريسک بازار را شامل ريسک هاي قيمت سهام،
 (.1391)خوش سيما،  معرفی می کند قيمت کاال 

 بر مؤثر کليدي عوامل عليايی در بررسی باويل قلمی وله زاقرد و سميرا خدائی محمد      

ريسک  1391در سال  تهران بهادار در بورس اوراق شده پذيرفته بانکهاي  ريسک نکول
هاي مالی را در سه گروه ريسک اعتباري، ريسک نقدينگی و ريسک بازار قرار می دهند 

و ريسک بازيافت  و ريسک اعتباري را حاصل سه ريسک نکول، ارزش در معرض خطر
 .(1391ولهزاقرد،  )خدائی کنند )وصول( معرفی می

که به ارائه  1389ه کارشناسی ارشد خود در سال حسين زينی اردکانی در پايان نام      
پردازد، ريسک هاي مالی را عبارت از ريسک  مدل ريسک اعتباري در بانک صادرات می

و  ، ريسک قانونی ، ريسک عملکرد، ريسک کشوري ، نرخ ارز هاي نقدينگی، نرخ بهره
 .)1389زينی اردکانی، ( داند ريسک بازار می

( در مقاله اي با عنوان مديريت ريسک در بانک، ريسک هاي 2011ديما و اورزي )     
 2کند. مالی را به ريسک هاي اعتباري، نقدينگی و نرخ بهره تقسيم می

( که مقر آن در کاپنهاگن است و بزرگترين بانک در 2013) 3گروه بانک دانسکه     
شمال اروپا است، در مقاله اي با  دانمارک و يکی از برجسته ترين شرکت هاي مالی در

، ريسک هاي مالی را به ريسک هاي اعتباري، 2013عنوان مديريت ريسک در سال 
  .کند نقدينگی و بازار تقسيم می

 ریسک اعتباری    
ريسک اعتباري به معنی احتمال عدم باز پرداخت اصل و سود تسهيالت اعطايی توسط  

يا ناتوانی مالی است. تعاريف ديگري مبتنی بر فعاليت گيرنده اعتبار به علت عدم تمايل و 
 هاي بانکداري نيز به شرح زير مطرح است : 

  احتمال کاهش توان باز پرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتی توسط مشتري اعتباري 

  احتمال عدم توان باز پرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتی توسط مشتري اعتباري 

  باز پرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتی توسط مشتري اعتبارياحتمال  معوق شدن 

                                                                                                                   
1. Market Risk 
2. Dima and Orzea  
3. Danske Bank Group 
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به زبان ساده تعريف ريسک اعتباري، در احتمال قصور وام گيرنده يا طرف مقابل بانک      
ريسک اعتباري کماکان  نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرايط توافق شده، تبيين می شود.

از   ريسک هاي اعتباري عبارتند سته اصلیسه د عامل اصلی ورشکستگی بانک ها می باشد.
 .( ريسک کشورها3ريسک شرکت ها  (2 ريسک مشتريان)اشخاص( (1

 ریسک نقدینگی    
ريسک نقدينگی ناشی از توانايی يک موسسه مالی در تامين وجوه براي اعطاي تسهيالت،  

الی يا پرداخت به موقع ديون خود )نظير سپرده ها( است. هنگامی که يک موسسه م
نقدينگی کافی ندارد، قادر نيست که به سرعت و با هزينه اي معقول، وجوه کافی را با 
افزايش بدهی ها يا تبديل دارايی ها به دست بياورد، و اين ناتوانی بر سر سود آوري موسسه 
مالی تاثير خواهد گذاشت. در شرايط حاد، عدم نقدينگی کافی ممکن است به 

 بيانجامد.ورشکستگی يک موسسه مالی 
منشا اصلی ريسک نقدينگی، عدم تطابق زمانی بين جريان هاي ورودي و خروجی به     

تامين منابع دسته ريسک  سهاز اين رو، ريسک نقدينگی را ميتوان به  بانک ها می باشد.
  تقسيم نمود. تعهداتو ريسک  ريسک زمان مالی،

 ریسک بازار    

هاي بازار، مانند نرخ بهره، نرخ ارز، قيمت سهام و  ريسک بازار از نوسان نرخ ها يا قيمت
قيمت کاال ها و تاثير معکوس آن ها بر ارزش اقالم داخل و خارج ترازنامه مؤسسات مالی 

 آيد، که اين تاثيرات به طور عمده منجر به کاهش درآمد و سرمايه می شوند. به وجود می
وي دارايی هاي موسسه مالی، به ويژه به عبارت بهتر تغييرات می تواند مديريت پرتف     

اوراق قرضه دولتی و ساير اوراق بهادار قابل معامله را با بحران رو به رو سازد. بدين گونه 
که افزايش ناگهانی نرخ بهره، قيمت بازاري اوراق بهادار در اختيار موسسه مالی را کاهش 

در رو می کند. تحليل گران مالی  داده و آن ها را با زيان عمده اي در اوراق بهادار خود رو
 اين امکان بالقوه را ريسک بازار می نامند.

به طور کلی ريسک بازار ناشی از نوسان )معکوس( در فاکتور هايی چون نرخ بهره، نرخ     
ريسک  (2ريسک قيمت سهام  (1ارز و قيمت هاي سهام است. بنابراين ريسک بازار شامل: 

 باشد.ريسک ارزي می  (3نرخ بهره 
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 نسبت های مالی
1مالی هاي نسبت از شرکت يک مالی وضعيت تحليل منظور به مالی گران تحليل 

 استفاده 

 و عمليات نتايج درباره را مهم واقعيتهاي از برخی تواند می مالی نسبتهاي .کنند می
 با لذا کند، ارائه را آن به مربوط اطالعات و آشکار آسانی به شرکت يک مالی وضعيت

 تحليل و تجزيه مورد را خاص هاي نسبت توان می استفاده موارد و هدف به توجه

 .قرارداد
شاخص هاي مالی توسط شرکت ها براي نيازهاي تحليلی داخلی مورد استفاده قرار     
گيرد، همچنين توسط سازمان ها براي برآورد امتياز، توسط بانکداران براي اعتبار  می

حليل گران در بازار اوراق بهادار براي برآرود ريسک، مورد شايستگی وام بالقوه و توسط ت
گيرد. با اين حال شاخص ها استاندارد نيستند و اين مشکل اولين بار توسط  استفاده قرار می

هوريگان در دهه شصت مطرح شد. در نتيجه نويسندگان و نهاد هاي مختلف بايد ليستی از 
 (.2014، 2شاخص هاي مهم را تشکيل دهند )لوسی

هاي  يکی از راه هاي مقايسه شرکت هاي با اندازه هاي مختلف محاسبه و مقايسه نسبت    
مالی است. اين نسبت ها راه هايی براي مقايسه و بررسی روابط بين تکه هاي مختلف 

 (.2003، 3اطالعات مالی می باشد )راس

است. در اين قسمت به دسته بندي نسبت ها در منابع مختلف با کمی تفاوت بيان شده     
 پردازيم. برخی از اين دسته بندي ها می

اي که به تجزيه و تحليل کسب و کار با مرکز منابع کسب و کار زينوس در مقاله      
هاي نسبت -1هاي مالی را به چهار دسته پردازد، نسبتهاي مالی میاستفاده از نسبت

)نسبت گردش 5هاي عملياتینسبت -2هاي سريع(، هاي جاري، نسبت)نسبت4نقدينگی
موجودي، نسبت موجودي روزانه دردسترس، نسبت گردش حسابهاي دريافتنی، حسابهاي 

نسبت  هاي روزانه پرداختنی، گردش نقدينگی،دريافتنی روزانه دردسترس، حساب
)نسبت بدهی به ارزش، سرمايه در گردش، فروش 6نسبت هاي اهرمی -3بازگشت دارايی(، 

هاي اندازه متداول )نسبت حجم مشترک از نسبت -4سرمايه در گردش( خالص به 
 کند.ترازنامه، نسبت حجم مشترک از درآمد( تقسيم می

                                                                                                                   
1. Financial Ratio 
2. Lucic  
3. Ross(9e) 
4. Liquidity ratio 
5. Operating ratio 
6. Leverage Ratio 
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 يکالن اقتصاد يرهاي، متغ(1395شکرخواه و قاصدي ديزچی ) پژوهش جيبا توجه به نتا    
به عنوان  یهبا نسبت بد یو نرخ بهره بانک ينرخ تورم، نرخ رشد اقتصاد ريمتغ از قبيل
 یدارد، ول یمعنادار و با جهت منف يارابطه رانيمد یمال نيتام ماتيجهت تصم یشاخص

 .معنادار ندارند يرابطها یبده بتبا نس یاعتبارات بانک زانيارز و م ينرخ برابر يرهايمتغ
در راهنمايی که نسبت هاي مفيد براي درک  2013دسامبر  1پوزانسکی و همکارانش      

نسبت هاي  .1عملکرد مالی شرکت را شرح می دهد، نسبت هاي مالی را به چهار دسته 
)رشد درآمد يا فروش، تکيه بر درآمد منبع، عامل خودکفايی، سود ناخالص، 2سود آوري

 هاي عملياتی) نسبت  .2سهام(، حاشيه سود خالص، بازگشت دارايی، بازده حقوق صاحبان
دريافتنی  نسبت هزينه عملياتی، نسبت گردش مالی حساب دريافتنی، نسبت حسابهاي

روزانه، گردش موجودي، موجودي روزانه،گردش مالی حساب پرداختنی، حسابهاي 
 نسبت هاي نقدينگی)نسبت جاري، نسبت سريع، .3ها(،  روزانه،گردش دارايی پرداختنی

 از مشترک )نسبت حجماندازه متداول هاينسبت .4درگردش،کفايت منابع( و سرمايه  نسبت
  .کند یم يمتقس درآمد(نسبت حجم مشترک از ترازنامه،

دسته  5، نسبت هاي مالی را به  استفن راس در ويرايش نهم کتاب امور مالی شرکت ها  
نسبت هاي بدهی هاي کوتاه مدت يا نقدينگی)نسبت  .1تقسيم می کند که عبارتند از: 

 نسبت هاي بدهی هاي بلند مدت يا اهرمی)نسبت .2،  جاري، نسبت سريع، نسبت نقدينگی(
 سهام، صاحبان حقوق به بدهی نسبت نقدي، هاي پوشش آمده، بدست بهره بار بدهی، کل

مالی)گردش هاي مديريت دارايی يا اهرم  نسبت .3،  سهام( صاحبان حقوق ضريب
موجودي، فروش روز در موجودي،گردش مالی مطالبات، فروش روز در مطالبات،گردش 

نسبت هاي سودآوري)حاشيه سود، بازگشت دارايی، بازده  .4،  دارايی ها، شدت سرمايه(
نسبت هاي ارزش بازار)نسبت قيمت به درآمد، ارزش بازار به  .5،  حقوق صاحبان سهام(

 .3ارزش دفتري(
اي مالی، نسبت هاي نقدينگی، نسبتهاي توان گفت که مهمترين نسبت ه طور کلی می به     

 پردازيم.میي هستند که در ادامه به شرح هريک هاي سودآور نسبتبدهی)اهرمی( و 

 های نقدینگی:  نسبت     
 اين نسبت می با و است خود مالی تعهدات انجام در شرکت توانايی به معناي نقدينگی

                                                                                                                   
1. Poznanski  
2. Profitability ratios 
3. Ross(9e) 
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 يا دهد پاسخ خود مدت کوتاه مالی تعهدات به تواند می آيا شرکت که کرد بررسی توان

 تعهدات انجام در را تجاري توانايی واحد ، نقدينگی هاي نسبت ، به عبارت ديگر. خير

 از عبارتند نقدينگی هاي نسبت (.2000، 1)جانسون کند می گيري اندازه ، تمد کوتاه

 .، سرمايه در گردش خالص )سريع( آنی نسبت ، جاري نسبت:

 نسبت های اهرمی:      
ريسک سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بلند مدت يک سازمان را نشان  ،هاي اهرمی نسبت

دهد، اين نسبت ها همچنين اطالعات مفيدي راجع به توان بازپرداخت بدهی هاي کوتاه  می
نسبت  : هاي اهرمی عبارتند ازنسبت. آورند مدت و بلندمدت سازمان درسررسيد فراهم می

 بهره )نسبت پرداخت سهام، توان صاحبان حقوق به مدت بلند هاي بدهی ، نسبت2بدهی

 بهره(. پوشش

 های سودآوری: نسبت 
 اداره مطلوب و مؤثر بطور حد چه تا مؤسسه که است اين نشانگر سودآوري نسبتهاي 

 درآمد به نسبت خالص بازده تحصيل در را شرکت موفقيت واقع ميزان در .شودمی

نسبت : از عبارتند آنها مهمترين. کندمی گيرياندازه گذاريهاسرمايه به نسبت يا فروش
نسبت بازده حقوق ها، دارايی ، بازدهخالص( سود حاشيه )نسبت سود خالص به فروش

 .صاحبان سهام

 چارچوب الگوی پیشنهادی
همبستگی کانونی متغيرها است. همبستگی روش آماري مورد نظر در اين الگو آزمون 

کانونی تعميمی از همبستگی چندگانه براي تحليل رابطه بين دو مجموعه از متغيرها است. 
و ترکيب  X در همبستگی کانونی، ارتباط بين يک ترکيب خطی از مجموعه متغيرهاي

يرها، شود. اين ترکيب خطی از متغ مورد بررسی واقع می Yخطی از مجموعه متغيرهاي
شود. همبستگی ساده و چندگانه حالت  متغيرهاي کانونی يا تغييرات کانونی ناميده می

 ست که در آن، يک يا هر دو مجموعه شامل يک متغير هستند.خاصی از همبستگی کانونی
تحليل کانونی، ترکيب خطی از متغيرهايی که بيشترين همبستگی را با مجموعه دوم      

کند. تحليل همبستگی کانونی متضمن افراز کردن مجموعه متغيرها،  میمتغيرها دارند پيدا 

                                                                                                                   
1. Johnson  
2. Debt Ratio 
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هاي بنابراين هدف، به دست آوردن ترکيب. Y و مجموعه  Xبه دو مجموعه است. مجموعه 
داراي بزرگترين همبستگی ممکن  Vو  Uاست به طوري که  V = byو  U = axخطی 

باشند. چنين ترکيب هاي خطی می توانند اطالعاتی درباره بستگی هاي بين دو مجموعه از 
.(2008متغيرها به دست دهند )گارسون ، 

در اين روش براي هرکدام از مجموعه  1
 متغيرهاي مستقل و وابسته، متغير کانونی مربوط ساخته می شود. 

کانونی مستلزم انجام عمليات کانونی مختلف است و موجب می شود  تحليل همبستگی     
(. 1963، 2تا ضريب همبستگی کانونی بين دو متغير به حداکثر ميزان خود برسد )هاتلينگ

اين تکنيک را می توان از لحاظ مفهومی به عنوان روش گام به گام در نظر گرفت که در 
ه رابطه قوي تري در مقايسه با ساير زوج گام نخست دو بعد ) يک بعد از هر مجموعه( ک

ها داشته باشد، انتخاب می شود. در گام بعدي زوج ديگري از ابعاد، که داراي قوي ترين 
همبستگی با هم باشد، انتخاب می شوند و همين طور تا آخر. بيشترين تعداد زوج ابعاد که 

 کتر برابر است.توسط اين روش مشخص می شود، با تعداد متغير هاي مجموعه ي کوچ
ار با استفاده از نسبت ها و سه ريسک مالی شامل ريسک نقدينگی، اعتباري و باز    

هاي مالی خاصی مورد تعريف قرار گرفته و کمی می شوند و به عنوان متغير مستقل شاخص
درنظر گرفته می شوند. همچنين نسبت هاي مالی نقدينگی، اهرمی و سودآوري که در 

آن ها اشاره شد، متغيرهاي وابسته مسئله هستند؛ بنابراين ماتريس  قسمت هاي قبل به
 Xو متغيرهاي مستقل يا  Yهاي اين تحقيق شامل دو ماتريس متغيرهاي وابسته يا  داده
 باشد.  می
( ارائه شده است و دو 1963پيش زمينه رياضی همبستگی کانونی، توسط هتلينگ )     

 کنند به شرح زير هستند: ه میاي که تجزيه تحليل را ادار معادله

(∑ 𝑥𝑦′ ∑(𝑥𝑥 − 1) ∑(𝑥𝑦 − 𝜌2) ∑ 𝑦𝑦)𝑦 = 0          (1) 

(∑ 𝑥𝑦 ∑(𝑦𝑦 − 1) ∑(𝑥𝑦′ − 𝜌2) ∑ 𝑥𝑥)𝑥 = 0          (2) 

  xy’∑  ترانهاده ماتريسxy∑  ،(1963است )هاتلينگ 

      
در حقيقت، هدف از اجراي روش تحليل کانونی، يافتن ضرايبی است که رابطه ميان  

هاي مالی را به بيشترين مقدار ممکن نشان داده و  هاي مالی و نسبت ريسک متغيرهاي
ترين ترکيب خطی از رابطه ميان متغيرها را بسازد و در نهايت متغيرهاي کانونی يا مناسب

                                                                                                                   
1. Garson  
2. Hotelling  
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 تغييرات کانونی را تبيين نمايد.
تحليل  هايدر اين الگو براي پی بردن به ميزان همبستگی متغيرها با يکديگر، آماره     

هاي اصلی در تحليل واريانس چند متغيره واريانس چند متغيره پيشنهاد می شود. آماره
 باشد.می شامل اثر پيلاليی، النداي ويلکز، اثر هُتلينگ و بزرگترين ريشه روي

و  Excelافزارهاي  هاي مالی و استفاده از اين روش آماري، نرم براي محاسبه نسبت 
Spss گرفته است. در برنامه  مورد استفاده قرارSpss منوي مجزايی براي اجراي دستور ،

تحليل همبستگی کانونی وجود ندارد. براي اجراي اين تحليل از روش نوشتن دستورها در 
Syntax  درSpss استفاده شده است. دستور الزم براي اجراي تحليل همبستگی کانونی ،

را باز  Syntax، بايد يک فايل Spss کوتاه و مختصر است. پس از وارد کردن داده ها در
 کرده و دستور زير را در آن اجرا کرد:

Manova x1 x2 with y1 y2 y3 
/ discrim all alpha(1) 

/print=sign(eigen dim). 
 

 مستقل و متغيرهاي طرف ديگر وابسته هستند. x2و  x1که در اين دستور متغيرهاي 
نمايش داده شده است و  1الگوي پيشنهادي براي متغيرهاي کانونی در شکل شماره     

 براي ساير ريسک هاي مالی نيز الگو به همين ترتيب است.
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 : الگوی پیشنهادی  برای متغیرهای کانونی1شکل 

 تعیین شدت اثر ریسک های مالی بر نسبت های مالی
بيان شد براي تعيين شدت اثر ريسک هاي مالی بر طور که در قسمت قبل به تفصيل  همان

نسبت هاي مالی از روش تحليل همبستگی کانونی استفاده شده است. براي اين کار ابتدا 
هاي مالی و نسبت هاي مالی مربوط به بانک هاي ملی، ملت، تجارت،  مقادير ريسک

 Excelده از نرم افزار صادرات، سرمايه، رفاه، کوثر، سينا، کارآفرين و پاسارگاد با استفا
محاسبه شد. آمار توصيفی متغيرهاي سنجش ريسک هاي مالی و نسبت هاي مالی در شکل 

نمايش داده شده است. مرحله بعد محاسبه شدت اثر ريسک ها بر نسبت هاي  3 و 2شماره 
مالی با استفاده از روش تحليل همبستگی کانونی است که نتايج آن از طريق نرم افزار 

Spss  قرار داده شده است. براي آزمون معناداري، نتايج  1بدست آمده و در جدول شماره
 مورد استفاده قرار گرفته است. 01/0آزمون ويکلز در سطح اطمينان 



 1398پائیز ـ  63ـ شماره  16سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   122

 
 : آمار توصیفی متغیرهای سنجش ریسک های مالی2شکل 
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 : آمار توصیفی متغیرهای سنجش نسبت های مالی3شکل 

 روش تحلیل همبستگی کانونی: نتایج حاصل از 1جدول 
 ضریب کانونی P-value شدت اثر ریسک های مالی بر نسبت های مالی

 697/0 000/0 اثر ریسک نقدینگی بر نسبت های نقدینگی

 644/0 000/0 اثر ریسک نقدینگی بر نسبت های اهرمی

 624/0 000/0 اثر ریسک نقدینگی بر نسبت های سود آوری

 550/0 000/0 نسبت های نقدینگیاثر ریسک اعتباری بر 

 510/0 006/0 اثر ریسک اعتباری بر نسبت های اهرمی

 479/0 006/0 اثر ریسک اعتباری بر نسبت های سود آوری

 560/0 004/0  اثر ریسک بازار بر نسبت های نقدینگی

 486/0 005/0 اثر ریسک بازار بر نسبت های اهرمی

 545/0 003/0 آوریاثر ریسک بازار بر نسبت های سود 

    
مشخص است، سطح اطمينان تمامی روابط کمتر از  1طور که در جدول شماره  همان  

بدست آمده است که وجود روابط را تاييد می کند و همچنين ضرايب کانونی که  01/0
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شدت اثر را تعيين می کند؛ از مقادير بدست آمده می توان نتيجه گرفت که ريسک هاي 
بيشترين تاثير را بر نسبت هاي مالی بانک دارند.  624/0و  644/0، 697/0مقادير نقدينگی با 

شدت اثر ريسک ها بر نسبت ها  4همچنين براي درک بيشتر و مقايسه بهتر، نمودار شماره 
طور که مشاهده می شود در مورد هر سه ريسک، بيشترين شدت  را نشان می دهد و همان

 اثر بر نسبت هاي نقدينگی است.
 

 
 : نمودار شدت اثر ریسک های مالی بر نسبت های مالی4شکل 

     نتیجه گیری
در بررسی تحقيقات گذشته مشاهده می شود که مطالعات بسيار گسترده اي در ارتباط با 
تاثير ريسک هاي مالی بر نسبت هاي مالی و درواقع عملکرد و کارايی موسسات مالی، در 

و اين موضوع اهميت و حساسيت ريسک هاي کشورهاي مختلف صورت گرفته است 
مالی در موسسات مالی را بازگو می کند که می تواند منجر به سودآوري و يا ورشکستگی 

 شرکت ها شود.
 از جمله موضوعاتی که بيشترين مطالعات را در بر می گيرد عبارت است از:    
 تاثير ريسک هاي اعتباري بر نسبت هاي مالی و کارايی بانک ها 
 اثير ريسک هاي نقدينگی بر نسبت هاي مالی و کارايی بانک هات 
 مدل سازي ريسک اعتباري مشتريان بانک ها 

طور که مشاهده شد تحقيقات زيادي در زمينه رابطه بين ريسک هاي مالی و  همان     
نسبت هاي مالی صورت گرفته است و وجود رابطه معناداري بين اين دو، مورد اثبات قرار 

ست ولی مشخص نشده که بطور دقيق کدام يک از ريسک ها تاثير بيشتري بر گرفته ا
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نسبت هاي مالی دارند از اين رو در اين تحقيق به اندازه گيري شدت اثر ريسک هاي مالی 
بر نسبت هاي مالی پرداخته شد و در نتيجه محاسبات مشخص شد که ريسک هاي 

ک دارند. از اين نتيجه می توان به صورت نقدينگی بيشترين اثر  را بر نسبت هاي مالی بان
کاربردي براي اولويت بندي ريسک هاي مالی در بانک ها براي مديريت هرچه بهتر آن ها 
استفاده نشده است. لذا طرح تحقيق پيشنهادي، اولويت بندي ريسک هاي مالی بر اساس 

ان تغييرات ايجاد شدت تغييرپذيري که بر نسبت هاي مالی دارند، است. بدين ترتيب که ميز
شده در نسبت هاي مالی بانک تحت تاثير ريسک هاي مالی اندازه گيري شده و به عنوان 

 يکی از شاخص هاي اولويت بندي ريسک هاي مالی مورد استفاده قرار گيرد.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 1398پائیز ـ  63ـ شماره  16سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   126

 منابع

 بر مؤثر کليدي عوامل بررسی» (، 1391)عليايی باويل ؛ قلمیولهزاقرد، محمد خدائی

 بورس فصلنامه«. تهران بهادار بورس اوراق در شده پذيرفته بانکهاي ريسک نکول

 . 21 شمارة بهادار اوراق

 نقدينگی و عملياتی اعتباري، هاي ريسک تاثير»، (1390)تاش سيما، رضا ؛ شهيکی خوش

فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ريزي و بودجه، شماره «. ايران بانکی نظام کارايی بر
 چهارم.

پايان نامه «. ارائه مدل ريسک اعتباري در بانک صادرات»، (1389 ) اردکانی، حسينزينی
 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.

بر  يکالن اقتصاد يرهايمتغ ريتاث»، (1395)شکرخواه، جواد؛ قاصدي ديزچی، کيوان. 
دانشگاه عالمه  یمال يحسابدار یفصلنامه مطالعات تجرب«. رانيمد یمال نيتام ماتيتصم

 .120-87، صفحه 51، شماره 13، دوره يیطباطبا

 ترکيب ميان رابطه بررسی  ،(1390)خانی مازاريزدي، محمد ؛ باغوميان ؛ کاکه عرب

پژوهشگاه علوم انسانی و پورتال ايران.  در بانکها نقدينگی ريسک و بدهی-دارايی
 جامع علوم انسانی.

 یعملکرد مال یابيارز يها شاخص نييتع»، (1396)ی. جعفر باباجان ؛یمژگان محرم
 يدر شهردار یمال يیپاسخگو تيمسئول يفايجهت ا يحسابدار ستميس يها تيوقابل

، 14، دوره يیدانشگاه عالمه طباطبا یمال يحسابدار یفصلنامه مطالعات تجرب«. تهران
 .30-1، صفحه 55شماره 

 متغيرهاي ) مالی هاي نسبت بين ي رابطه بررسی»، (1386)اکبر علی ميرعمادي، سيد

 ارشد کارشناسی دوره نامه پايان «.ها بانک مشتريان اعتباري ريسک و ( حسابداري

 مدرس. تربيت اقتصاد، دانشگاه و مديريت حسابداري، دانشکده

Alshatti. A (2015). The effect of credit risk management on financial 

performance of the Jordanian commercial banks, Investment 
Management and Financial Innovations, Volume 12, Issue 1, 2015. 

Chen, K. and Yu Pa, C.  “An Empirical Study of Credit Risk 
Efficiency of  Banking Industry in Taiwan”, Web Journal of 
Chinese Management Review • Vol.15• No 1(2012). 

Danske Bank Group. “Risk Management”, (2013). Dima, A. and  
Orzea, I. “Risk Management in Banking”, Academy Publish.org 
(2011). 



  127 ... یمال یها یسکر ینب یرابطه  یریاندازه گ یبرا یارائه مدل

Garson, G. D. “Canonical correlation”, Retrieved July 4, 2009 from 
http://faculty.Chass.ncsu.edu/garson/PA765/canonic.htm (2008). 

Green, P. E. and Douglas, J. “Mathematical Tools for Applied 
Multivariate Analysis”, New York: Academic Press (1978). 

Group management consultants comprehensive roadmap. “The 
definition and calculation of bank risk”, TRMCG.BANKING 
RISK.VFS (2013). 

Hotelling, H. ”Relations between two sets of variables”, Biometrika_ 
28 pp. 321-377 (1963). 

Johnson, A. and Vychrn, W. “Applied multivariate statistical 
analysis”. Translated by Hussein Niroomand. Mashhad: Ferdowsi 
University of Mashhad (2000). 

Kargi, H.S. “Credit Risk and The Performance of Nigerian Banks”, 

Ahmadu Bello University, Zaria – Nigeria (2011). 
Kurawa. J. M. “An Evaluation of the Effect of Credit Risk 

Management (CRM) on the Profitability of Nigerian Banks”, 
Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583 

(2014). 
Lucic, L “Financial ratios in the function of business risk assessment”, 

Online Journal of Applied Knowledge Management (2014).  

Poznanski, J. and Sadownik, B. and Gannitsos, I. “Financial Ratio 

Analysis”, www.demonstratingvalue.org (2013). 
Ross, S. and Westerfield, R. Jaffe, J. “Corporate Finance”, (9e), The 

McGraw-Hill/Irwin series in finance, (2003). 

 
 

 
 
 

http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/canonic.htm
http://www.demonstratingvalue.org/



