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 شرکتهاآن  ديقتصاو ا مالی اري،گذسرمایه يهافعالیت نتیجه ريتجا يحدهادر وا خالص دسو - چکیده
 ارقر محیطی جیرخاو  خلیدا ملاعو یاو  انمدیر تتصمیما تأثیر تحت تـسا ممکن فعالیتها ینا. ستا

 .ستا هشد  سیربر بستهوا متغیر بر  مستقل يمتغیرها تأثیر خطی لمداز  دهستفاا با هشوپژ یندر ا. گیرند
 شاخص اتتغییر ،خلیدا ناخالص تولید شدر ،میرتو دکور یطاشرو  بستهوا متغیر انبهعنو بانک دآوريسو
 نیز نکنارکا ادتعدو  بانک ازهندا يمتغیرهاو  مستقل يمتغیرها انعنوبه  نقدینگی شدو ر داربهااوراق  رسبو

 دآوريسو بر ديقتصاا تنوسانا تاثیر هشوپژ یندر ا. نداهشد گرفته نظردر  کنترلی يمتغیرها انبهعنو
دوره  ايبر بانک ماهه 12 ساالنه مالی يهارتصو سساابر انتهر داربهااوراق  رسبودر  هشد پذیرفته يبانکها

 تابلویی يهاداده شرو ،هدستفاا ردمو سنجیدقتصاو روش ا گرفته ارقر سیربر ردمو 1393 تا 1389 نیماز
و  خلیدا ناخالص تولید ،میرتو دکور بین که دهبو رتبدینصو هشوپژاز  حاصل هداشو کلی ربهطو. میباشد

و  نقدینگی شدر بین ماا ؛ستا شتهدا دجوو  داريمعنا بطهرا دآوريسو با داربهااوراق  رسبو شاخص اتتغییر
  .اردند دجوو داريمعنا بطهرا دآوريسو

  يدآورسو ،میرتو دکور د،کور ،نقرو دي،قتصاا تنوسانا :يکلید يهاواژه
  

 مقدمه
را  زادما مالی منابع ،سطهوا انبهعنو که میباشند جامعه دقتصاو ا پولی زاربا نفعاال صلیتریناز ا یکی بانکها

 ختداپر مالی منابع یافتدر نمتقاضیا به تتسهیال رتبهصورا  هاو آن هدنمو بجذ دهسپر اعنوا قالبدر 
 ضعیتدر و تغییر هرگونه روینا از میشوند منجاا دقتصاا درون فعالیتها تمامی ینکها به توجه باو  میکنند

  )1390ي،کالنتر(. باشد ارتأثیرگذ نیز نهاآبر ندامیتو دقتصاا
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 با. میکنند یفاا رکشو دقتصارا در ا مهمی ربسیا نقش پولی زاربا عنصر مهمترین انبهعنو بانکها وزهمرا
 توسعه شک ونبدو  گرفته دخو به يتردهگستر دبعاا مالی تمؤسساو  بانکها فعالیت ،مالی يهازاربا شگستر

در  مهمی نقش لیلدو د به بانکها. نیست پذیرنمکاا پولی يهازارباو  اريبانکد نقش به توجه ونبد ديقتصاا
روي  بر همچنینو  ندآورمی همافررا  مالی منابع ،مالی انگرسطهوا انبهعنو هاآن ؛میکنند يزبا دقتصاا

 سیربر. میباشد ملی لپو حجماز  مهمی بخش ههنددننشا دخو ینا که نددار لکنتر رانبدهکا يهادهسپر
و  انمدیر ه،القوب ارانسرمایهگذ ن،مالکا اران،گذدهسپر ايبر ،بانکها مالی ضعیتو بر رتنظاو  مالی دعملکر

 حد تا ندامیتو رکشو بانکی سیستمدر  لتحو هرگونه وزهمرا. دمیشو ادقلمد همیتابا زاربا نتنظیمکنندگا لبتها
  ) 1391 ران،همکاو  یانیوکا( .باشد ارتأثیرگذ رکشو ريتجا يهافعالیت بر ديیاز

 شدرا در ر مهمی نقش ياربانکد صنعت که ستا رشکاآ ،بانکی منظا هشد کرذ يهادکررکا به توجه با
 کسب ديقتصاا هبنگا هر فهدو  ستا ديقتصاا هبنگا یک بانک یگرد يسواز . میکند یفاا معاجو ديقتصاا

و  هستند بیشتر هیددسو فکر به ارههمو شد کرذ باالدر  که هايفعالیت منجاا با بانکها الذ ،میباشد دسو
 افهداز ا دآوريسو ینکها به توجه با ینابنابر د؛شوداده  قسو دپرسو افهدا يبهسو مالی منابع هندامیخو

و  مستقیم ربهطورا  بانکی يهارکاوکسب ديقتصاا نکال يمتغیرها اتتغییر الذ میباشد بانکها ساسیا
 بررا  ديقتصاا تنوسانا تأثیر که ستا ینا بر سعی هشوپژ یندر ا الذ. داد هداخو ارقر تأثیر تحت غیرمستقیم

  .هیمد ارقر تحلیلو  یهتجز ردمو بانکها دآوريسو
  

  پیشینه پژوهش
 هايسال مابین پاییارو رکشو 18در  بانکها دعملکراز  هتعیینکنند ملاعو )1992( ننتوروــسو  مولینیوکس

 بر هاآن تمرکز بیشترینو  یددگر ارتکر ركبوروش  مطالعه یندر ا. ندداد ارقر سیربر ردمورا  1989 تا 1986
 سریالنکایی يبانکها دآوريسوو  ییراکا بر زاربا رساختا تأثیر، )2010( سلینتا. دبو رگبز سایز با يبانکها

 یا زاربا تمرکز با ايبطهرا سریالنکایی يبانکها دعملکر کهداد  ننشا تحقیق ینا نتایج. داد ارقر مطالعه ردمو
 ییراکا سطح بر رکزتمو  زاربا رساختا تأثیر هنگامیکه د،جوو ینا با. اردند بانکها یناز ا یک هر زاربا رتقد
 ايمطالعهدر  )2010( نیناگو ناتور. دمیشو تائید مثبت بطهرا ینا دجوو د،میشو يگیرازهندا بانکی يحدهاوا
 يشرکتها بر رتنظا  يهاحطرو  مالی ورمشا ،مالکیت رساختا اري،سرمایهگذ اريبانکد تخدما طتباار

 نکته ینا به اننمیتو زهنو که ستاز آن ا حاکی عهمطال ینا نتایج. ستداده ا ارقر سیربر ردمورا  معا سهامی
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. دارد دجوو همبستگی دعملکرو  ییراکاو  اريگذسرمایه اريبانکدي  بهسو غبتو ر تمایل بین که دنمو توجه
 تا 1999 مانیرا در دوره ز سوئیس رکشو ريتجا يبانکها دآوريسو بر مؤثر ملاعو )2011( نزنیدو وا یتریچد

 تولید شدو ر بانک دآوريسو بین بطهرا که ستا یناز ا حاکی سیربر نتایج  .ندداد ارقر سیربر ردمو 2006
 يبانکها دآوريسوو  رمتو ثرا تحقیقیدر  )2012( رسفلوو  نتا. ستا دهبو دارمعناو  مثبت ،خلیدا ناخالص

 هشد منجاا 2003-2009 يهالسا بین تلفیقی يهاداده سساابر مطالعه ینا ستداده ا ارقر مطالعه ردمورا  چینی
بخش  توسعه ،هزینه ییراکا با چینی يبانکها دآوريسو بین که هددمی ننشا نناآ تحقیق يیافتهها. ستا

 ثرا دخو مقالهدر  )2012( هایکو  مسالو. دارد دجوو مثبتی بطهرا رمتوو  سرمایه زاربا توسعه اري،بانکد
-دهسیکرربر نلبنا رکشودر  بانکها هايهبهر مددرآ بررا  رمتوو  ناخالص تولید نظیر ديقتصاا نکال يمتغیرها

-هبهر مدو درآ خلیدا ناخالص تولید بین داريمعنیو  مثبت بطهرا که ستا یناز ا حاکی مقاله ینا يیافتهها ندا
 یگرد يسودارد از  دجوو مثبت بطهرا بانک مدو درآ ديقتصاا شدر بین گفت انمیتودارد  دجوو بانک هاي

 ینا که دمیشو قعیوا هبهر خنر کاهش باعث باال رمتو ستا بانک هزینهو  مددرآ بر ثرداراي دو ا رمتو
 رمتو یشافزا یگرد يسواز  هددمی یشافزرا ا بانک مدآن درآ بهتبعو  تتسهیال یافترد ايبر تقاضا عموضو
 نراهمکاو  مالیک انفیز محمد.) عملیاتی يهزینهها بر اريثرگذا طریقاز( دمیشو بانک هزینه یشافزا باعث

را  نپاکستا خصوصیو  لتیدو بخشدر  بانکها  دآوريسوآن در  اتتأثیرو  هبهر خنر تحقیقیدر  )2014(
 يبانکها )1. دمیشو تقسیم ستهد دو به نمونه ،ثراز ا بهتردرك  ايبر تحقیق یندر ا. نداردادقر سیربر ردمو

 ايبر خصوصی خشب بانک شش شامل: خصوصی بخش بانک )2و  ملی بانک رچها: شامل: لتیدو بخش
 خنر ايبر هنمایند انبهعنو بانک هید وام خنر ).دنمیشو  شاملرا  نمونهدر  سالمیا يبانکها( .ستا مطالعه

 انبهعنو (ROE) مسها نصاحبا قحقو زدهباو  (ROA) ییدارا زدهبا حالیکه در ،ستا هشد گرفته نظردر  هبهر
در  دآوريسودر  هبهر خنر اتثرا همشاهد رنظوبهم نگرسیور لمد. ستا  هشد گرفته نظردر   بانکاز  دسو

 زدهباو  (ROA) ییدارا زدهبادو  هردر  ییابسز تأثیر هبهر خنر که هددمی ننشا نتایج. ستا هشد دهستفاا مطالعه
. میباشددارا  لتیدو بخش يبانکها با مقایسهدر  خصوصی يبانکهادر  (ROE) مهاـس نصاحبا قحقو

 ردمورا  بانکها وام يپرتفو دآوريسو بر ديقتصاا دکور تأثیر دخو قیقتحدر  )2015( میلریس رداسیکار
در  ديقتصاا دکور به ناموفق يهاوام نسبت يباال حساسیت ،تحلیل و تجزیه نتایج. ستداده ا ارقررسی بر

 هددمی ننشا نتایج مهدر ادا. میکند تأیید ناقص نکال دقتصاا يشاخصها بارا  پاارو یهدتحاا عضو يهاروـکش
را در  نکال دقتصاا حتمالیا اتتغییر بایدوام  نمتقاضیااز  ريعتباا یسکر یابیارز با هارکشو یندر ا انکهاب که
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. نددار هیندآ يهادر دوره بانکهاوام  يپرتفو دآوريسودر  قابلتوجهی تأثیرداراي  هاآن ایرز ،بگیرید نظر
 يبانکها دآوريسو بر اريبانکد نعتصدر  ملاعو سایرو  تمرکز تأثیر سیربر به، )1390( رانهمکا و رينو
 ها بانک دآوريسوو  تمرکز بین داريمعناو  سمعکو بطهرا کهداد  ننشا هاآن تحقیق نتایج ،ختندداپر لتیدو
 با تقیمیـمس بطهرا هبهر خنرو  ملی مددرآ سطح ،سرمایه ،ییراکا نیز ملاعو سایر صخصودر . دارد دجوو

-کریم و ترکی .دارد دآوريسو با معکوسی بطهرا بانک ازهندا یکهحال در. نددار لتیدو يبانکها دآوريسو

 کهداد  ننشا نتایج .ختندداپر انیرا ملت بانک دآوريسو بر نیکولکترا اريبانکد تأثیر سیربر به، )1392(زاده 
را  یشافزا ینا علت ،ستا شتهدا بانک ینا دآوريسو بررا  مثبت تأثیر بیشترین ملت بانک زاربا تمرکز شاخص

 شگستر همچنین. نستدا تمرکز یشافزا لنباد به زاربادر  رينحصاا  ضعیتو نمدآ دجوو بهدر  انمیتو
 اههمر بهرا  ملت بانک  دآوريسو یشافزا د،موجو يیتهاودمحدو  تکالـمش غمربه نیکولکترا اريبانکد

 دآوريسو رب ديقتصاا نکال يمتغیرهاو  بانکی ملاعو تأثیر سیربر به، )1392( نجا لیو. ستا شتهدا
 که هددمی ننشا حاصل نتایج. تـسا ختهداپر 1389 لیا 1384 مانیدوره ز طی خصوصیو  لتیدو يبانکها

 خصوصی بانک مالکیتو  بانک يفعالیتها ترکیب ،نقدینگی یسکر ،بانک سرمایه شامل بانکی هیژو ملاعو
 دآوريسو بر داريمعنیو  منفی ثیرتأ بانک ازهندا حالیکه در ،نداشتهدا دآوريسو بر داريمعنیو  مثبت تأثیر

 با داريمعنا مثبت بطهرا رمتو خنر خلیدا ناخالص تولید مانند ديقتصاا نکال يمتغیرها همچنین. تـسا شتهدا
 دآوريسو بر مؤثر يکلید ملاعو سیربر انعنو با دخو هشوپژ، در )1393( میابهرو  یشاپیر. نددار دآوريسو

 نتیجه ینا به 1391 لیا 1384 مانیدوره ز طی ان،تهرداربهااوراق  رسبوه در شد پذیرفته ريتجا يبانکها
 بستهوا متغیرو  نقدینگی مدیریت ،ییهادارا کیفیت ،سرمایه کفایت مستقل يمتغیرها بین که نداهسیدر

 متغیر مهمترین اول مگادر  هددمی ننشا گرسیونیر ریبـض نتایج. دارد دجوودارمعنا بطهرا بانکها دآوريسو
 تبیینرا  بستهوا متغیر یانسوار ،صددر 43 با ییهادارا کیفیت متغیر ري،تجا يبانکها دآوريسو هندتبیینکن
 متغیر یانساز وار 0,22 نقدینگی مدیریت آن از پس و صددر 30 انمیز به سرمایه کفایت يبعد مگادر  ؛میکند

 یطاشر رثاآ یـسربر به دخو همطالع، در )1393( هیالخود. میکند تبیینرا  ريتجا يبانکها دآوريسو بستهوا
 خطی لمداز  دهستفاا با د،گارپاسا بانکي  دآورسوو  فعالیت بر )میرتو دکور د،کور ،نقرو( ديقتصاا

 رتبهصو دگارپاسا بانک دآوريسو بر نقدینگیو  رمتو متغیر تأثیر کهداد  ننشا همدآستدبه نتایج که ختداپر
و  يتأخیر رتبهصو دگارپاسا بانک دآوريسو متغیر بر خلیدا ناخالص تولید متغیر تأثیرو  سمعکوو  يتأخیر

 ديقتصاا نکال يمتغیرها طتباار سیربر به دخو هشوپژ، در )1393( رينصاو ا خامنه يمجید. میباشد مستقیم
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 حاصل نتایج. ختندداپر 90-81مانی دوره ز ، در)مسکن بانک رديمو مطالعه( بانکها در منابع دآوريسو با
 ارد،ند دجوو مستقیمیو  مثبت بطهرا بانک منابع دآوريسو با خلیدا ناخالص تولیدو  نقدینگی نبی کهداد  ننشا
 دخو تحقیق، در )1394( عنایتیو  بنی درينا. شتاند دجوو داريمعنا بطهرا بانک منابع دآوريسو با رمتو بین

. ختندداپر 92-88 مالی لهسا پنجدوره  طی انیرا يبانکهادر  دآوريسو بر ديقتصاا نکال يمتغیرها تأثیر به
 هددمی ننشا تحقیق این نتایج. میباشد تابلویی يهاروش داده تحقیق یندر ا دهستفاا ردموجی سندقتصاروش ا

و  منفی دسو حاشیه بستهوا متغیر بر ارز خنرو  مسکن قیمت شاخص رم،تو خنر ديقتصاا نکال يمتغیرها ثرا که
 دآوريسو بر مؤثر ملاعو يلویتبندو او شناسایی به دخو تحقیق، در )1394( میاندهی نبختاجو. ستا دارمعنا

 آوريجمع زيفا پرسشنامهاز دهستفاا با هشوپژ ینا يهاداده. ستا ختهداپر زيفا تکنیکاز  دهستفاا با بانکها
 هددمی ننشا هشوپژ نتایج. ستا هشد يستهبندد هشد حمطر يهاشاخص متما AHP تکنیکاز  دهستفاا باو 

 يفعالیتها يتقاار رات،عتباا مدیریت ،منابع مدیریت ،ییزامددرآ ترتیب به بانک دآوريسو یصلا يهارمعیا
 غیر تخدما وشفرو  نسانیا سرمایه توسعه ي،مشتر با طتباار مدیریت ،نیکولکترا اريبانکد توسعهارزي، 

  .میباشد بانکی
  

  ها روش پژوهش و فرضیه
 بین هاآن مالی دعملکر که میباشند رسبو در هشد فتهپذیر يبانکها کلیه شامل تحقیق ینا ريماآ جامعه

در  ه،پدید یک پیشبینیو  شناخت ،هشوپژ هر منجااز ا فهد. باشد هسیدر ثبت به 1393لیا 1389 يهالسا
و  دمیشو بنتخاا جامعهاز آن  اينمونه ه،پدیداز آن  شناختآوردن  ستد به ايبر. ستا ريماآ جامعه یک

داده  تعمیم ريماآ جامعه بهکل نتایج سپسو  دمیگیر منجاا منتخب نمونه روي آن بر تحلیلها و تجزیه
در  کهطور همانو  انتهر داربهااوراق  رسبودر  هشد پذیرفته يبانکها ادتعد دنبو ودمحد به توجه با. دمیشو
 رسبودر  هشد پذیرفته يبانکهااز  ستهن دآ هشوپژ ريماآ نمونه ستا هیددگر رهشاآن ا به ريماآ جامعه
  :باشد یرز يسنجههاداراي  که هست انتهر داربهااوراق 
  . باشد سستردر د 1393 تا 1389 مانیدر دوره ز هاآن تطالعاا. 1
  . باشند نیکسا هم با ،منتخب يبانکها مالیدوره . 2
  .باشند نگرفته ارقر سیربو افر تمعامال زاربا يطبقهبند وجز ،منتخب يبانکها. 3
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 ريماآ نمونه انبهعنو بانک 12 عمجمودر  انتهر داربهااوراق  رسبودر  هشد پذیرفته يبانکها بیناز  الذ
  .میباشد 60 بر بالغ نمونه حجم ساله 5 مانیدوره ز به توجه با که سته اشد بنتخاا هشوپژ

  :تسا یرز حشر به هشوپژ يفرضیهها
  . دارد دجوو داريمعنا بطهرا بانک دآوريسوو  میرتو دکور یطاشر بین :اول فرضیه
  . دارد دجوو داريمعنا بطهرا بانک دآوريسوو  خلیدا ناخالص تولید شدر بین :دوم فرضیه
 .دارد دجوو داريمعنا بطهرا بانک دآوريسوو  داربهااوراق  رسبو شاخص اتتغییر بین :مسو فرضیه

  .دارد دجوو داريمعنا بطهرا بانک دآوريسوو  نقدینگی شدر بین :رمچها فرضیه
  

  مدل آزمون فرضیه
  :باشد یمذیل  صورت بهدر پژوهش  شده ارائهل مد

푅푂퐴 = 훽 + 훽 푆푇퐴퐺퐹퐿 + 훽 퐺퐷푃퐺푅 + 훽 푇퐸퐷푃퐶퐻 + 훽 퐿퐼푄푈퐺푅  
                       +훽 퐵퐴푆퐼푍퐸 + 훽 푃퐸푅푁푈푀 + 휀 )1(مدل                                                  

هاي ترکیبی  داده روش در. است شده استفادههاي ترکیبی  ها از داده در این پژوهش براي آزمون فرضیه
و براي انتخاب بین آزمون ) Fآماره ( هاي ترکیبی از آزمون چاو براي انتخاب بین آزمون اثرات ثابت و داده

  :باال به شرح زیر است  متغیرهاي مدل. ن اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شداثرات ثابت و آزمو
هاي استفاده  ییداراسودآوري بانک از نرخ بازده  منظور بهدر این پژوهش : )ROA(بانک سودآوري 

  .آید یم به دستها  ییداراشود که از طریق تقسیم سود خالص بر کل  یم
ر این پژوهش شرایط رکود تورمی یک متغیر مجازي است د): STAGFL( یتورمشرایط رکود 

اگر نرخ تورم در سال جاري از میانه نرخ تورم در طی دوره پژوهش بیشتر باشد و در ضمن  کهصورت  ینبد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال جاري از میانه نرخ تولید ناخالص داخلی در طی دوره پژوهش کمتر باشد 

 .گیرد یمصورت عدد صفر تعلق در غیر این مقدار این متغیر یک و

  .شود یمزیر محاسبه  صورت بهرشد تولید ناخالص داخلی : )GDPGR(تولید ناخالص داخلی رشد 
푁푂퐸                                                                                           )2(مدل = ∗ 100  

براي محاسبه تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار از : )TEDPCH( تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار
  .شود یمکه به شرح زیر محاسبه  شود یماستفاده ) TEDPIX(شاخص بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران 

푇퐸퐷푃퐶퐻                                                                                )3(مدل  = 
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  .آید یم به دستتوسط بانک مرکزي  شده اعالماز طریق رشد نقدینگی : )LIQUGR( رشد نقدینگی
  .آید یم به دست هاي بانک ییدارااندازه بانک از طریق لگاریتم طبیعی کل ): BASIZE( اندازه بانک

BASIZE                                                                             )4(مدل  = LN(کل دارایی هاي بانک) 

  .آید یم به دستتعداد کارکنان از طریق لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان  ):PERNUM( تعداد کارکنان
PERNUM                                                                                      )5(مدل = LN(تعداد کارکنان بانک) 

  
  ها یافته

  .است ه شدهئتوصیفی ارانتایج آمار ) 1( در نگاره
  آمار توصیفی): 1(نگاره 

 میانگین میانه  حداکثر  حداقل انحراف معیار
تعداد 

  نام متغیر  نماد  مشاهدات

0.0153  -0.0013 0.0844  0.0131  0.0182 60  ROA  سودآوري بانک  
0.4034  0.0000  1.0000  0.0000  0.2000 60 STAGFL  تورمی شرایط رکود  

4.7293 -6.8000 6.5000 1.3000 0.6800 60 GDPGR 
رشد تولید ناخالص 

  داخلی

33.407 11.208 107.71 57.362 61.787 60 TEDPCH 
تغییرات شاخص 

 بورس اوراق بهادار

3.6166 20.100 30.000 25.100 25.620 60 LIQUGR رشد نقدینگی 

1.2758 15.045 21.039 18.978 18.814 60 BASIZE اندازه بانک  

0.9961 7.2556 10.418 8.0659 8.5063 60 PERNUM  
لگاریتم طبیعی تعداد 

  کارکنان

ها، شامل میانگین، آن برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیر نشان دهنده آمار توصیفی است که در) 1(نگاره 
دهد که در  یمنتایج نشان . میانه، حداقل مشاهدات، حداکثر مشاهدات و انحراف معیار ارائه شده است

%) 1.53( یارمعباشد که با توجه به انحراف  یم% 1.82 ی، میانگین سودآوري تقریباًبررس موردي ها بانک
. باالیی برخوردار است بررسی از نوسانات نسبتاًي مورد ها بانکتواند گفت که سودآوري در  یم آمده دست به
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از نوسانات نسبتاً پایینی برخوردار %) 3.62( یارمعباشد که با توجه به انحراف  یم% 25.62میانگین رشد نقدینگی 
  .است

  
  ضرایب همبستگی

  .باشددهنده ضریب همبستگی متغیرهاي تحقیق مینیز نشان) 2(نگاره 
  بستگینتایج آزمون هم): 2(نگاره 

 ROA  متغیرها

ST
A

G
FL

  G
D

PG
R

  TE
D

PC
H

  LI
Q

U
G

R
  B

A
SI

ZE
  PE

R
N

U
M

 

ROA  1.000              

              ---   احتمال

STAGFL -0.1995  1.000            

            ---   0.0000 احتمال

GDPGR 0.0907  -0.2751  1.000          

          ---   0.0334  0.0408 احتمال

TEDPCH -0.0898  0.1931  -0.0679  1.000        

        ---   0.6064  0.0000  0.0428 احتمال

LIQUGR 0.053 0.0553 -0.1796  0.1129  1.000      

      ---   0.0000  0.0000 0.2126 0.2508 احتمال

BASIZE 0.1077  0.2345 -0.2014  0.0775  0.2016  1.000    

    ---   0.1225  0.5563  0.1227 0.0713  0.0150  احتمال

PERNUM  -0.3845 0.0235 -0.0162 0.0223 0.0234 0.1175  1.000  

  ---   0.0079 0.8592 0.8657 0.9024 0.8584 0.0024  احتمال
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، شرایط رکود تورمی، تغییرات شاخص بورس اوراق %95دهد که سطح اطمینان  نشان می) 2(نتایج نگاره 
 که یحال دربهادار و لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان با سودآوري بانک همبستگی معکوس و معناداري دارند 

  .د تولید ناخالص داخلی و اندازه بانک با سودآوري بانک همبستگی مستقیم و معناداري دارندرش
  

  ها نتایج آزمون فرضیه
براي این منظور از آزمون . مشخص گردد )تلفیقی یا تابلویی(ها الزم است که روش تخمین قبل از تخمین مدل

F دیگر آماره  یعبارت بهباشد یا % 5آنها بیشتر از  براي مشاهداتی که احتمال آزمون. لیمر استفاده شده است
شود و براي مشاهداتی که احتمال آزمون  یمآزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی استفاده 

روش تابلویی خود با استفاده از دو . شود است، براي تخمین مدل از روش تابلویی استفاده می% 5آنها کمتر از 
براي تعیین اینکه از کدام مدل استفاده شود از . تواند انجام گیرد یم "اثرات ثابت"و  "صادفیاثرات ت"مدل 

است از مدل اثرات ثابت  %5کمتر از  ها آنمشاهداتی که احتمال آزمون . آزمون هاسمن استفاده گردیده است
 شده استفادهتخمین مدل  است از مدل اثرات تصادفی براي% 5بیشتر از  ها آنو مشاهداتی که احتمال آزمون 

  .است
  لیمر  Fنتایج آزمون ): 3(نگاره 

  مدل پژوهش

  نتیجه  احتمال  درجه آزادي   مقدار آماره  نوع آماره

 F 3.7076 (11,42) 0.0010آماره 
 آماره خی دو  روش تابلویی

 )Chi-square(  40.7137 11 0.0000 

  
  نتایج آزمون هاسمن): 4(نگاره 

  مدل پژوهش
  نتیجه  احتمال  درجه آزادي   مقدار آماره  هنوع آمار

 آماره خی دو
 )Chi-square( 

  مدل اثرات ثابت 0.0000 6 107.0083
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باشد لذا براي  یم% 5لیمر مدل پژوهش کمتر از  Fدهد، احتمال نشان می) 4(و ) 3(گونه که نگاره  همان
تمال آزمون هاسمن مدل پژوهش کمتر از با توجه به اینکه اح ؛ وشود تخمین مدل از روش تابلویی استفاده می

  .باشد لذا از مدل اثرات ثابت براي تخمین آن استفاده شده است یم% 5
  .نشان دهنده نتایج آزمون فرضیه هاست) 4(نگاره

  نتایج تخمین مدل پژوهش): 5(نگاره 
ROA = β + β STAGFL + β GDPGR + β TEDPCH + β LIQUGR + β BASIZE  

                        +β PERNUM + ε  

  نماد متغیر
ضریب 
  برآوردي

  احتمال tآماره   خطاي استاندارد

 C 0.252892 0.081214 3.113905 0.0033  )عرض از مبدأ(ثابت مقدار 
 STAGFL  -0.009586 0.003600 -2.662753 0.0080 تورمی شرایط رکود

 GDPGR 0.033101 0.008970 3.690344 0.0003  ناخالص داخلی رشد تولید
تغییرات شاخص بورس اوراق 

 بهادار
TEDPCH -0.014001 0.006972 -2.008074 0.0452 

 LIQUGR 0.002338 0.001272 1.839041 0.0730 رشد نقدینگی
 BASIZE 0.030600 0.010734 2.850601 0.0046  اندازه بانک

 PERNUM -0.019735 0.008867 -2.225656 0.0315  د کارکنانلگاریتم طبیعی تعدا
 0.602 ضریب تعیین

 0.562 شده یلتعدضریب تعیین 
 1.821 واتسون -  دوربین

 F 22.6629آماره 
 F( 0.0000آماره (احتمال 

  
  .بین شرایط رکود تورمی و سودآوري بانک رابطه معناداري وجود دارد :فرضیه اول

مقدار . است شده گرفتهبهره ) 5(در نگاره  شده ارائهن فرضیه از نتایج تخمین مدل آزمون ای منظور به
است، فرض صفر در سطح  0.05بوده و چون این مقدار کمتر از  0.0000برابر  F )داري یمعنسطح ( احتمال

اشد که این ب یم 1.821واتسون  - مقدار آماره دوربین. دار است یمعنشود، یعنی مدل  یمدرصد رد  95اطمینان 
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شده نشان  یلتعدنتایج مربوط به ضریب تعیین . دهد یمی خطاها را نشان خودهمبستگمقدار، عدم وجود 
  .شوند یمیله متغیرهاي مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده وس بهتغییرات متغیر وابسته % 56.2دهد، تقریباً  یم

قی متغیرهاي موجود در مدل در سطح اطمینان ي متغیر رشد نقدینگی، ماباستثنا بهدهد که  یمنتایج نشان 
دهد که بین اندازه بانک و سودآوري بانک  یمنتایج حاصل از متغیرهاي کنترلی نشان . دار هستند معنی% 95

که بین لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان و سودآوري بانک رابطه  یحال در. دار وجود دارد یمعنرابطه مثبت و 
  .رددار وجود دا یمعنمنفی و 

 دهنده نشانکه  بوده 0.009586- دهد که ضریب متغیر شرایط رکود تورمی، یمدر حالت کلی نتایج نشان 
ضریب متغیر شرایط رکود  tباشد که با توجه به آماره  یمتأثیر منفی شرایط رکود تورمی بر سودآوري بانک 

گفت که بین شرایط رکود تورمی و توان  یمیگر د عبارت بهباشد،  یمدار  یمعن% 95تورمی در سطح اطمینان 
 %95توان در سطح اطمینان  یمبا توجه به موارد فوق . دار وجود دارد یمعني منفی و ا رابطهسودآوري بانک 

این است که بین شرایط رکود تورمی و  دهنده نشانشده تلقی نمود این موضوع  ییدتأفرضیه فرعی اول را 
 .ي وجود داردي منفی و معنادارا رابطهسودآوري بانک 

  .بین رشد تولید ناخالص داخلی و سودآوري بانک رابطه معناداري وجود دارد :فرضیه دوم
در حالت . است شده گرفتهبهره ) 5(در نگاره  شده ارائهآزمون این فرضیه نیز از نتایج تخمین مدل  منظور به

که نشان دهنده تأثیر  بوده 0.033101 دهد که ضریب متغیر رشد تولید ناخالص داخلی، یمکلی نتایج نشان 
ضریب متغیر رشد تولید  tباشد که با توجه به آماره  یممثبت رشد تولید ناخالص داخلی بر سودآوري بانک 

یگر می توان گفت که بین رشد تولید د عبارت بهباشد،  یمدار  یمعن% 95ناخالص داخلی در سطح اطمینان 
توان در  یمبا توجه به موارد فوق . دار وجود دارد یمعنبت و ي مثا رابطهناخالص داخلی و سودآوري بانک 

فرضیه فرعی دوم را تأیید شده تلقی نمود این موضوع نشان دهنده این است که بین رشد % 95سطح اطمینان 
  .ي مثبت و معناداري وجود داردا رابطهتولید ناخالص داخلی و سودآوري بانک 

  .راق بهادار و سودآوري بانک رابطه معناداري وجود داردبین تغییرات شاخص بورس او :فرضیه سوم
در حالت . بهره گرفته شده است) 5(آزمون این فرضیه نیز از نتایج تخمین مدل ارائه شده در نگاره  منظور به

بوده که  0.014001- دهد که ضریب متغیر تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار، یمکلی نتایج نشان 
 tباشد که با توجه به آماره  یمفی تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار بر سودآوري بانک تأثیر من دهنده نشان

یگر د عبارت بهباشد،  یمدار  یمعن% 95ضریب متغیر تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار در سطح اطمینان 
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دار وجود  ینمعي منفی و ا رابطهتوان گفت که بین تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار و سودآوري بانک  یم
شده تلقی نمود این  ییدتأفرضیه فرعی سوم را % 95توان در سطح اطمینان  یمبا توجه به موارد فوق . دارد

ي منفی و ا رابطهاین است که بین تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار و سودآوري بانک  دهنده نشانموضوع 
  .معناداري وجود دارد

  .آوري بانک رابطه معناداري وجود داردبین رشد نقدینگی و سود :فرضیه چهارم
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