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  دهيچك

ـ با آن روبروست. هدف ا ياست كه نظام بانك ييهاسكير نيترمهم ازجمله ياعتبار سكير ن ي
 يو بانكـدار  ياسـالم  يدر بانكـدار  يسـك اعتبـار  يسه عوامـل مـؤثر بـر ر   يو مقا يمقاله بررس

عنـوان   و انـدازه را بـه   ينگيه، نقـد يت سرمايت، كفايريت مديفيك يرن مقاله تأثيمتعارف است. ا
و متعـارف را بـا اسـتفاده از روش     ياسالم يدر بانكدار ياعتبار يسك، بر ريعوامل خاص بانك

نمـوده   يو متعارف بررسـ  يبانك اسالم 115در  2011-2016 يا و در دوره زمانيپو يتايپنل د
 ،يهـا  شـاخص  و ياعتبـار  سـك ير نيب ياسالم يبانكدار در كه دهد يم نشان قيتحق جينتااست. 
ن نسبت ين بيهمچن .دارد وجود يمعنادار يمنف ارتباط هيسرما تيكفا و تيريمد تيفيك اندازه،

 يمتعـارف ارتبـاط منفـ    يوجود ندارد. در بانكدار يارتباط معنادار يسك اعتباريو ر ينگينقد
ج يبه دست آمد، نتا يسك اعتباريه با ريت سرمايت و كفايريت مديفي، كينگين نقديب يمعنادار
  است. يسك اعتبارين اندازه بانك و ريدهنده عدم ارتباط معنادار ب نشان

ـ ، كفايسـك اعتبـار  يمتعـارف، ر  ي، بانكدارياسالم يبانكدار :يديكل واژگان ه، يت سـرما ي
  تيريت مديفيك

  JEL :C22, G21, G32, D24 يبند طبقه
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  مقدمه. ١

 هـابانـک یاصـل فیوظا از یکی. است یبانک نظام در هاسکیر نیترازجمله مهم یاعتبار سکیر
 بـزرگ یهابانک یورشکستگ و ریاخ یمال یهابحران از بعد که است سکیر نیا کنترل و تیریمد
 سـکیر نیـا. است افتهی دوچندان یتیاهم آن از کشورها یاقتصاد و یمال نظام فراوان یریرپذیتأث و
با آن روبرو است  یبانک نظام که است ییها سکیر نیتر تیبااهم و نیتر بزرگ ن،یتر یمیقد از یکی

(Champa & Patil, 2018, p. 46)هـا  بانک یورشکسـتگ یتوان آن را علت اصل یم یطورکل ؛ و به
 یان ناشی، احتمال زیاعتبارسک یر (Gup, Avram, Beal, Lambert & Kolari, 2007).دانست 
ــاتوان ــ یاز ن ــدم تمای ــا ع ــور وامی ــدگانیگ ل و قص ــل  رن ــت اص ــدر بازپرداخ ــت ی ــره وام اس ا به

)ShahrulNizam & NorHayati, 2004, p. 3 .(وا گرفتـه صـورت یهـاقیـتحق اساسبر)و  1یـی
 بـه هـابانک در یاعتبار سکیر بر مؤثر عوامل) ٢٠١٣ ،4یاتیو نورح 3یالوساب؛ ٢٠١۵ ،2یانیسور

 طیمحـ بـه مربـوط(عوامـل  یرونیب عوامل و بانک خاص و یداخل طیمح به مربوط عوامل دودسته
 طور بـه مسـتمر، نـدیفرا کیـ عنوان بـه سـکیر تیریمـد جهیدرنت. شوندیم میتقس) یاقتصاد کالن
 انتخـاب و بانـک هـر زیمتمـا یهـا یژگیو. دارد یبسـتگ بانـک یرونـیب و یدرون عوامل به میمستق
 بهبـود و یور بهـره رسـاندن حـداکثر بـه یبرا  آنها یها تالش به توجه با هرکدام خاص یها استیس
 از پـس). Champa & Patil, 2018, p. 46( گـذارد یم ریتـأث یاعتبـار سـکیر بر سکیر تیریمد

 بانـک هماننـد بـزرگ یهـابانـک ژهیو به هابانک یورشکستگ و ریاخ دهه دو یمال یهابحران وقوع
 هـا،سـکیر مختلف انواع با نظام نیا مواجهه نحوه و یاسالم یبانکدار نظام به توجه برادرز، لمون
نظـام  یبـرا یلیعنوان بـد بـه یاسـالم یافته اسـت. نظـام بانکـداریش یافزا یسک اعتباریر ژهیو به

سـک یات خـود بـا ریـعمل یمعموًال در تمـام 5متعارف یها بانک. است مطرح متعارف یبانکدار
کننـد از نـوع ارتبـاط  یکـه معاملـه م ییآنهـا ین بانک با تمامیرا ارتباط بیروبرو هستند؛ ز یاعتبار

اسـت کـه بـر  ی، نظامیاسالم ی). نظام بانکدارZorana, 2018, p.3( استبدهکار و اعتباردهنده 
 شـودیاداره مـ یو اصـول اسـالم یشـرع یو حرمت ربا بناشده و براساس مبان ین اسالمیقوان هیپا
)Sundararajan and Errico, 2002 .(بـا نظـام  یمـاهو یهـاتفـاوت بـاوجود یاسالم یبانکدار

قرار دارد  یسک اعتباریهمانند ر ین نظام، در معرض خطرات مختلفیمتعارف، همانند ا یبانکدار
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)ShahrulNizam & NorHayati, 2004, p. 2ت یریج مطالعـات پژوهشـگران دربـاره مـدی). نتـا
 هاقیتحق یج برخینتا که یمتعارف متفاوت است؛ درحال یو بانکدار یاسالم یبانکدارسک در یر

کمتـر  یسـک اعتبـاری) نشـان از ر٢٠١٣و همکـارانش،  3فری؛ آبـد٢٠٠٩ 2یوکب1نیبومد(همانند 
 هـاقیـتحق از گـرید یبرخـ یهـاافتـهی. اسـت متعـارف یهابانک با سهیمقا در یاسالم یهابانک
  .است کرده اثبات را موضوع نیا عکس) ٢٠١٨ ؛6یوافند5نویریو و ٢٠١۵و همکارانش،   4ری(کب

هماننـد نسـبت  یو خـاص بـانک یعوامـل درونـ ریسه نحوه تأثیو مقا یق بررسین تحقیا هدف
 یاسـالم یها بانک در یاعتبار سکیر بر بانک، اندازه و تیریمدت یفیک ،ینگینقده، یت سرمایکفا
 کـالن یرهـایمتغ از هـابانـک یاعتبـار سـکیر یریرپـذیتأث به توجه با ن،یهمچن. است متعارف و

 . شودیم یبررس یاعتبار سکیر بر زین عوامل نیا ریتأث ،یاقتصاد

  
  پژوهش نهیشیپ. ٢

در  یسـک اعتبـاریر یا سـهیل مقایتحل« عنوان با یقیتحق در) ١٣٩٠( ییآقابابا و یشاهدان یصادق
ن یسـک و همچنـیکرد اسالم نسبت به مفهوم ریرون ییبه تب »متداول یو بانکدار یاسالم یبانکدار
متعارف پرداختنـد.  یو بانکدار یاسالم یدر بانکدار یسک اعتباریسه ریدر مقا یل نظریارائه تحل

 یسـک اعتبـاریت ریریمد یدر استفاده از ابزارها یاسالم یق نشان داد هرچند بانکداریج تحقینتا
ت یریدر مـد یرامـونیط پیت قراردادها و عقود و شرات متفاویل ماهیبه دل یدارد، ول یانعطاف کمتر

  مواجه خواهد بود. یکمتر یسک اعتباریبا ر یازلحاظ نظر یاسالم ی، بانکداریسک اعتباریر
 یسک در بانکداریر یقیل تطبیتحل« عنوان با خود قیتحق در) ١٣٩١( زیرستخ عادل و یشعبان

متعـارف و  یسـک در بانکـداریسه ریبه مقا »یبدون ربا در قالب عقود اسالم یمتعارف و بانکدار
 یبانکـدار یها سـکیداد کـه ر نشـانج ی. نتـاپرداختند یبدون ربا در قالب عقود اسالم یبانکدار

 یاتیـسـک عملیو ر ینگیسک نقدیران جز دو مورد ریا یبدون ربا یبانکدار یها سکیمتعارف و ر
  ندارند. یدار گر تفاوت معنایکدیبا 

و  یمالاسـ یسـک در بانکـداریت ریریمـد یبررس« عنوان با یگرید قیتحق در) ١٣٩٢( نیمت
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 پرداختـه یاسـالم ید بـر بانکـداریسک با تأکیت ریریمد یها روش یبررس به »متعارف یبانکدار
 شـودسک نگـاه یت ریریبه مد یاقتصاد−یحقوق هیکه در آن تالش شده از زاو قیتحقن ی. در ااست

ت یریدگاه مـدیمتعارف از د یآن با بانکدار یها و تفاوت یاسالم یبانکدار یها یژگین وییضمن تب
و  یاســالم یمتعــارف و بانکــدار یان بانکــداریــمشــترک م یها ســکیر یبنــد ســک، بــه طبقهیر
  پرداخته است. یاسالم یبانکدار ی ژهیو یها سکیر

 یسـک اعتبـاریبـر ر یکـالن اقتصـاد یرهـایمتغ ریتأث«با عنوان  یقی) در تحق١٣٩٣( ینوروز
ن یکشور ب یها بانک یسک اعتباریکننده ر نییتع یعوامل کالن اقتصاد یبه بررس» رانیها در ا بانک
ها تحت  بانک یسک اعتباریر که داد نشان یو قاتیتحقج ی. نتاپرداخت ١٣٩١تا  ١٣٨۵ یها سال
 یبـدهالت، نرخ تورم، یتسه یقیطور خاص نرخ سود حق اقتصاد کالن قرار دارد. به یرهایمتغ ریتأث

 یسـک اعتبـاریبـا ر یرابطـه منفـ ید ناخـالص داخلـیرابطه مثبت و رشد تول یکاریدولت و نرخ ب
  ها دارد. بانک
هـا در  بانک یریپذ سـکیر ۀکننـدنیـیعوامل تع« عنوان با یقیتحق در) ١٣٩٧( همکاران و یبائ

کیا  یرهایمتغ یرگذاری، نحوه تأثییتابلو یهابا استفاده از روش داده »تید بر ساختار مالکیران با تأ
نشـان داد  جینتـا. کردنـد یبررسـ راهـا  و ثبـات بانک یسك اعتبـاریاز ر ییها مختلف بر شاخص

قــرار دارنـد. تمرکـز  یشـتریسـك بیهستند در معرض ر ییت باالیتمرکز مالک یکه دارا ییها بانک
 یها سك و کاهش شاخص ثبات شـده و در بانکیش ریباعث افزا یخصوص یها ت در بانکیمالک
  شود.یش شاخص ثبات میسك و افزایش ری، موجب افزایدولت

در  یسک اعتباریت ریریتفاوت مد یبررس«با عنوان  یقیتحق در )٢٠٠٩و همکاران ( 1مسعود
در  یسـک اعتبـاریت ریریتفـاوت مـد ییبا هدف شناسا» و متعارف در امارات یاسالم یبانکدار
ع یـتوز یسک اعتبـاریر ریمد ١۴٨ن یکردند و ب یطراح یا و متعارف، پرسشنامه یاسالم یبانکدار

 تجـارب بـه تنهـا حاضـر حـال در یاسـالم یهـا بانک رانیمـد که داد نشان مطالعهج ینمودند. نتا
 رسـد یم نظـر بـه زیـن یاسـالم یهـا بانک. کننـد ینم هیتک یاعتبار سکیر ساده لیتحل و یشخص
 سـکیر تیریمـد یبـرا ،یسـنت یها روش بر عالوه ،یقو و دیجد یها روش نیتمر و توسعه درحال
 هستند. یاسالم ریغ یها بانک با سهیمقا در خود یاعتبار

 یهـا در بانک یسـک اعتبـاریر سـهیمقا«بـا عنـوان  یقی) در تحق٢٠١۵و همکاران ( رنورالیکب
 یسک اعتبـاریر یریگ اندازه یبرا NPLو نرخ  2آلتمن Z مرتون، D.D، از مدل »و متعارف یاسالم
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را بـه  یتر نییپـا یسک اعتباریسطح ر یاسالم یها ق نشان داد که بانکیج تحقیاستفاده کردند. نتا
آلـتمن  Zرا براساس مدل  یباالتر یسک اعتباریمتعارف، براساس مدل مرتون و ر یها نسبت بانک

 یواقع یابیدر ارز یاس مورداستفاده نقش مهمیق نشان داد که مقین تحقیدارا هستند. ا NPLو نرخ 
  ها دارد. بانک یسک اعتباریر

و عوامل خـاص  یکالن اقتصاد یایعوامل پو«با عنوان  یقی) در تحق٢٠١۵( 1یانیسور و یوائ
ون چندگانـه بـه یبا استفاده از رگرس» و متعارف یاسالم یها در بانک یسک اعتباریبانک مؤثر بر ر

نشـان داد  ها افتهیو متعارف پرداختند.  یاسالم یها در بانک یسک اعتباریعوامل مؤثر بر ر یبررس
 یهـا بانک یسک اعتبـاریبر ر یاسالم یه و قراردادهایت سرمای، کفاین مالیتأم یسکیکه بخش ر

، یبـه بـده یـیان وام، نسـبت کـل دارایمتعارف نسبت ز یها بانک یاست و برا رگذاریتأث یاسالم
  هستند. رگذاریعوامل تأث ینگیه، اندازه بانک و نقدیت سرمایکفا

 یدر مؤسسـات دارا یسـک اعتبـاریر یقـیتطب یبررس«با عنوان  یقی) در تحق٢٠١٨( 2یمونگ
 یهـا بانک ایـآن سؤال که یمنظور پاسخ به ا به)» یمالز یمورد مطالعه( یاسالم یسازوکار بانکدار

 حـداقل روش از هسـتند یمـالز در متعـارف یهـا بانک بـه نسـبت یباالتر سکیر یدارا یاسالم
سک باالتر و یر یدارا یاسالم یها ق نشان داد که بانکیج تحقی. نتاکرد استفاده افتهیمیتعم مربعات

نکه یا یارائه کرده است برا یلیمتعارف هستند. در انتها محقق دال یها نسبت به بانک یثبات کمتر
  هستند. یباالتر یسک اعتباریر یدارا یدر مالز یاسالم یها چرا بانک
در  یسـک اعتبـاریعوامـل مـؤثر بـر ر«با عنوان  یقی) در تحق٢٠١٨و همکارانش ( 3یفلیزولک
ن مدل خود استفاده کردنـد؛ یمنظور تخم به GLSاز روش » متعارف یو بانکدار یاسالم یبانکدار

بانک و نسبت وام به سـپرده  اندازه، ین مالینه تأمین هزیب یق نشان داد که ارتباط مثبتیتحق یها افتهی
متعـارف  یدر بانکـدار یت و اهرم مالیریمد یین کارایب یمعنادار یو ارتباط منف یسک اعتباریبا ر

سـک و نسـبت وام بـه یبا ر شده لیتعد یها ییفقط دارا یاسالم یدر بانکدار که یوجود دارد درحال
 یمنف ارتباط بانک اندازه و تیریمد ییکارا و داشتند یسک اعتباریبا ر یارتباط مثبت معنادار سپرده

  .داشتند یاعتبار سکیر با
توان مشاهده کرد،  ین حوزه هم میرفته در ایصورت پذ هاپژوهش گرید یبررس در که طور همان

و  یشـعبان و) ١٣٩٠( ییو آقـا بابـا یقات شاهدانیازجمله تحق یقات داخلیمعدود تحق که یدرحال
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و  یاسـالم یدر بانکدار یسک اعتبارین ریسک و همچنیر یسه نظری) به مقا١٣٩١ز (یعادل رستخ
موضـوع  یبه بررس یالملل نیدر سطح ب یتر ق به شکل گستردهین تحقیاند در ا متعارف بسنده نموده

 یایـپو یتـاید پنـل روش از استفاده نیهمچن و متفاوت یآمار نمونه از استفادهشده است.  پرداخته
 یهاقیتحق به نسبت موضوع یبررس یبرا کارآمدتر یروش مدل آزمون یبرا افتهی میتعم یگشتاورها

 ی)، مــونگ٢٠١۵( یانیو ســور ی)، وائــ٢٠١۵رنــورال و همکــاران (یمشــابه ازجملــه مطالعــات کب
ر با وقفه وابسـته ین روش با افزودن متغیدر ارا ی) است ز٢٠١٨و همکارانش ( یفلی) و زولک٢٠١٨(
 شده است. در نظر گرفته یسک اعتباریعوامل موردبحث بر ر ییایپو ری، تأثیحیر توضیعنوان متغ به

  
  ینظر یمبان. ٣

پرداخـت  یبـر بهـره، در چگـونگ یمبتن یبا بانکدار یاسالم یبانکدار یاساس یها از تفاوت یکی
گذار براساس نرخ ثابـت بهـره و  سپرده یدیبر بهره عا یمبتن یهاست. در نظام بانکدار سود به سپرده

شده و  تنها سهم سود مشخص یاسالم یاما در بانکدار شود ین مییشده تع یگذار زمان سپرده مدت
 یبانکـدار تیماه. شود ین مییها تع ان طرحیسود و ز یکار و پس از حسابرس یزان سود در انتهایم

 وجـوه حـداکثر ممکـن حد تا دارند لیتما ها بانک. است بهره نرخ با وام پرداخت و افتیدر ،یربو
 ییدرجا است یاعتبار سکیر با همراه ها بانک یبرا التیتسه یاعطا اما بدهند؛ التیتسه را خود
(چمپـا،  نکنـد پرداخـت را اخذشـده وام اقسـاط شـده نیتعـ مهلـت در است ممکن رندهیگوام که

 التیتسه تمام ای یبخش نکول از یناش انیز احتمال را یاعتبار سکیر) ٢٠١١( بال تهیکم). ٢٠١٨
 و نیتـر بزرگ ییاعطـا التیتسـه سـدینویمـ تهیکم نیا داند یم شده فیتعر یاعتبار عیوقا لیدل به

 بانـک در یاعتبـار سـکیر). Basel, 2001( هستند ها بانک یبرا یاعتبار سکیر منبع نیتر واضح
قـرارداد  طرف کیـ کـه دهـد یم رخ یزمان و است بازپرداخت ای و هیتسو سکیر قالب در یاسالم
 یـیل دارایـا در تحویـا سـلم) در عمـل بـه تعهـداتش و یالت استصناع یرنده تسهیمثال گ عنوان (به

 اسـتان بـالقوه یـک زیـ یریگ جـه آن شـکلینت که ؛ا پرداخت وجهش نکول کندی(قرارداد مرابحه) 
)ShahrulNizam & NorHayati, 2004, p. 3از  یدر برخـ یاسـالم یسـک در بانکـدارین ری). ا

 یهـا ، مخـتص بانکیاعتبـار یها سـکیاز ر یمتعارف اسـت. برخـ یموارد، متفاوت از بانکدار
 بانـک کـه ردیـگ یم شـکل آنجا یاعتبار سکیر مرابحه معامالت در نکهیا ازجمله هستند یاسالم
 ریـغ معـامالت در. کننـد نکـول توانندیم پرداخت زمان در انیمشتر یول دهدیم لیتحو را ییدارا
 محصـول رشیپـذ از یخـوددار یبـرا قرارداد در خود حق از یمشتر است ممکن مرابحه، آور الزام

 بـا بانـک اسـت ممکـن استصناع، یقراردادها در نیهمچن. کند امتناع آن رشیپذ از و کند استفاده
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 در. شـود روبـرو محصـول لیتحو عدم ای و شده نییتع مهلت از خارج در محصول لیتحو سکیر
ه یر در تسـویا تأخیاز نکول  یعدم برگشت اصل و سود ناش احتمال یاعتبار سکیر مضاربه قرارداد

هـا  ک. بانکی) و شـریرونیا کارگزار بی یاست. هر قرارداد مضاربه، دو طرف دارد: مضارب (مشتر
ان مـورد ادعـا توسـط یـرا بـر ز یتواننـد نظـارت کـاف یمضارب ندارند و نم یریگ میدر تصم ینقش

برخـوردار  یت کمـیشتر است که از شـفافیب ییژه در بازارهایو سک بهین ریمضارب داشته باشند. ا
   (Bilal, 2011, p. 143).هستند
 یبانکـدار و یاسـالم یبانکـدار در یاعتبـار سـکیر مـورد در پژوهشـگران مطالعـات جینتا

 یدارا یاسـالم یهـا ) معتقدند که بانک٢٠١٣و همکارانش ( 1فریآبد. است بوده متفاوت متعارف،
 3نـویری) و و٢٠١۵و همکـارانش ( 2ریـکب یها افتـهیکـه  یهسـتند؛ درحال یکمتـر یسک اعتباریر
 یاسالم ینسبت به بانکدار یکمتر یسک اعتباریمتعارف با ر یها دهد که بانک ی) نشان م٢٠١٨(

و متعـارف بـا  یاسـالم یدر بانکـدار یسک اعتبـاریر ی) به بررس٢٠٠٩( 4نیهمراه هستند. بومد
و احتمـال  یسک اعتبـاریر یاسالم یها د که بانکیجه رسین نتیپرداخت و به ا 6مرتون DD5روش 

NPL) از نرخ ٢٠١٣و همکارانش ( 7متعارف دارند. بک یها نسبت به بانک ینکول کمتر
عنوان  به 8

ن یـا یتر بودن نسب نییپا دهندهها نشان افتهیها استفاده کردند که  ییت دارایفیک یابیارز یبرا یاریمع
   (Mongi, 2018, p. 268).متعارف بود  یها نسبت به بانک یاسالم یها نسبت در بانک

 یریگ بـازپسسـک یگذاران ممکـن اسـت بـا ر ان با سـپردهیم زیدر صورت تسه یاسالم یبانکدار
 یتده تقوین عقیشود ا ین موضوع باعث می. ا(Ahmed, 2007; Siddiqui, 2008)ها مواجه شود  سپرده

 در ازآنجاکهمتعارف است.  ینسبت به بانکدار یباالتر یسک اعتباریر یدارا یاسالم یشود که بانکدار
 وجـود یکاف اندازه به ها سکیر نیا کردن اداره یبرا مناسب سکیر تیریمد یابزارها یاسالم یبانکدار
از  یبرخـ ن،یهمچنـ .میهسـت متعـارف یبانکـدار بـه نسـبت یشـتریب یاعتبـار سـکیر شاهد ندارد،

 تــرســکیپرر یاســالم یبانکــدار در یدهــالتیتســه ین اعتقادنــد کــه قراردادهــایــپژوهشــگران بــر ا
عمل کردن  (Chong & Liu, 2009; Rahman, Alsmady, Ibrahim & Muhammad, 2014).هستند
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 یاسـالم یمـال یاز قراردادهـا یبرخ یشتر، برایب یسک اعتباریرش ریعت مستلزم پذیتحت اصول شر
  ).;Errico & Sundararajan, 2002 Kabir & Worthington, 2014ها است ( بانک یبرا

 یکمتـر یسـک اعتبـاریر یاسـالم یهـا ز معتقدند کـه بانکیاز پژوهشگران ن یمقابل برخ در
تواننـد،  یم یاسـالم یهـا ن است که بانکیا انهل آین دلیتر متعارف دارند. مهم یها نسبت به بانک

) بـدهکار سـمت یمـال نیتأم یها وهیش، (یمشارکت یق قراردادهایگذاران از طر انشان را با سپردهیز
گذارانشـان  نهـا در ارتبـاط بـا سپرده متعارف مجاز بـه اسـتفاده از آ یها که بانک یکنند روش میتسه
 و  التیتسـه رندگانیگ  نیب یتجار یمشارکت عقود). How, Karim & Verhoeven, 2005( ستندین

دهـد، و  یرا کـاهش م 1اطالعـات تقـارن عـدم رایـز دهد کاهش را یاعتبار خطر تواند یم ها بانک
 از یدرسـت شـناخت کنـد یم کمـک و بخشـد یم بهبود را) adverse selectionمسئله انتخاب بد (

هـا  ن گروه از بانکی). اErrico and Farahbakhsh, 1998, p. 23د (یآ دستبه التیتسه رندگانیگ
به  یاسالم یها ان بانکیهستند. مشتر ین اخالقیقوان یکسریبر  یمتعارف مبتن یها برخالف بانک

در عمل به دستورات اسالم در خصوص وجوب عمل به تعهدات، خـود را  یمذهب یها زهیل انگیدل
 ,Abedifar, Molyneux & Tarazi, 2013, p. 2040; Baele(داننـد ین خـود میـد یملـزم بـه ادا

Farooq & Ongena, 2014, p. 149)ک سازوکار ی یافزون بر الزامات اخالق یاسالم یها ). بانک
شـده اسـت و  یگـذار نام SSB(2عت (یئت نظـارت شـریرند که هیگ یز به کار مین یداخل ینیتضم

متعارف داشـته باشـند  یها نسبت به بانک یکمتر یسک اعتباریر یاسالم یها بانک کند یکمک م
)Safiullah, 2018, p. 4یها ل اسـتفاده از نمونـهیـج متفاوت ممکن است بـه دلین نتای). هرچند ا 

 ).Safiullah, 2018, p. 3باشد ( یسک اعتباریر یریگ مختلف اندازه یها ا روشی یمختلف بانک

  
  متعارف و یاسالم یبانکدار در یاعتبار سکیر تیریمد

از احتمـال  یسـک ناشـی، نظـارت و کنتـرل ریریگ ، انـدازهییعنوان شناسا به یسک اعتباریر تیریمد
 ،یاعتبـار سـکیر تیریمد). Early, 2006; Coyle, 2000( شودیم  فینکول در بازپرداخت وام تعر

 یسـک اعتبـاریت ریریدر مـد یدیـکل اصـول. اسـت یمال صنعت در دهیچیپ و دشوار اریبس کار کی
 یاسـت. بـرا یریپذ تین مسـئولیت و همچنـیک ساختار واضح، اختصـاص درسـت مسـئولیجاد یا

ها  تین، مسـئولیمنـد باشـند. همچنـ شـده و نظام یبند تیندها اولوید فرایبا یسک اعتباریت ریریمد
. )Garr, 2013, p. 64باشـند ( یریپذ تیو همـراه بـا مسـئول شـده فیافـراد تعر یطور واضـح بـرا بـه
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ان یـرا ارتبـاط میز ؛دنشو یمواجه م یسک اعتباریوام با ر یند اعطایابًا در فریمتعارف تقر یها بانک
رنده از یگ دارد وامن احتمال وجود یدهنده است. ا رنده و وامیگ بر ارتباط وام یان مبتنیها و مشتر بانک

 یبـرا یمشخصـ یمتعـارف بـازه زمـان یهـا بانک یپرداختـ یهـا کند؛ اما وام یپرداخت وام تخط
متناسب  یو یزان بدهیم ،ر در پرداخت اقساطیرنده و تأخیگ وام نکولبازپرداخت دارد و در صورت 

 یمشـتر و کننـد یم یطراح بازپرداخت یزمان جدول کی معموالً  ها بانکابد. ی یش میر افزایبا تأخ
 نظام امابپردازد؛  بانک به یشتریب یها بهره شود یم ملزم بانک با خود رابطه حفظ ضمن آن براساس
 یبانکـدار در یاعتبـار سـکیر تیریمـد. ستین راهکار نیا از استفاده به مجاز یاسالم یبانکدار
 بـا ،یغرر معامالت بودن باطل و ربا میتحر همانند نیمع یشرع چارچوب وجود لیدل به یاسالم
 التـزام وجهگرفتن  با اغلب یاسالم یها بانک. است متفاوت متعارف یبانکدار در سکیر تیریمد
با  ،نیهمچن. (Elgari, 2003, p. 19)کنند یم تیریمد را سکیر نیا خود خدمات متیق بر افزودن ای

را کاهش دهند.  یاعتبار سکیرتوانند  یم یادیتا حدود ز یاسالم یها بانک ،فروش قه قابلیاخذ وث
سـه بـا یکنـد کـه در مقا یمتعـارف م یهـا بانک یرهنـ یها ه وامیرا شب یاسالم ین مالین امر تأمیا

). بـا توجـه بـه مباحـث Chapra & Khan, 2000, p. 52دارنـد ( یکمتـر سـکیر یتجار یها وام
متفاوت  اساساً ها  ن بانکیا یات و محصوالت هردویعمل ازآنجاکهجه گرفت یتوان نت یم شده مطرح

 کنند یمعرف یهر نظام بانک یه را برایمختلف سرما یها د دستورالعملیبا ینظارت یها است سازمان
2015, p. 480) Suriani,  &(Waei. 

  
  آن بر تأثیرگذار عوامل و یر جاریغ التیتسه

 هسـتند درآمـدزا یا دوره صـورت به که یالتیتسه از دسته آن. دارند یمختلف انواع یبانک التیتسه
 یدرآمـدها نیـا تواننـد ینم کـه یالتیتسه که یدرحال شود؛ یم ادی آنها از یجار التیتسه عنوان به

 ,McNulty, McNulty( شـوند یم شـناخته یجـار ریـغ التیتسـه عنوان به کنند جادیا را یا دوره

Verbrugge, 2001 .(یبنـد طبقه یجـارر یالت غیر را در رده تسهیالت زیتوان تسه یم یطورکل به 
 یادیـمـدت ز یبه پرداخت اصل و سود آنها برا یدیستند و امیگر درآمدزا نیکه د یالتیتسه .١کرد:
شـتر گذشـته اسـت. یا بیـکه از موعد پرداخت اصل و سود آنهـا نـود روز و  یالتیتسه .٢رود.  ینم
نشـده اسـت  طور کامـل انجام هنـوز پرداخـت بـه یده اسـت؛ ولـید به اتمام رسـیخ سررسیتار .٣
)Msigwa, 2013, pp. 27-28براســاس تعر .(1پــول یالمللــ نیف صــندوق بیـ (IMF) )٢٠٠٩ (
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ش از نـود روز ید پرداخت اصل و سود آن بـیاست که از سررس یالتیهر نوع تسه یر جاریالت غیتسه
ف کـرده یـتعر یالتیعنوان تسـه را بـه یجـار ریـالت غیز تسهیته بال نیگر کمیگذشته باشد. از طرف د

 ).Chol & Nyaliet, 2017, p. 12اند ( ش از نود روز بازپرداخت نشدهیک دوره بی یاست که برا

 یبه دودسته عوامل خاص بانک توانیم را یاعتبار سکیر بر مؤثر عوامل شد انیب که گونه همان
 رگذارند،یتأث یسک اعتباریکه بر ر ین عوامل خاص بانکیم کرد. در بیتقس یو عوامل کالن اقتصاد

ش رونـد یاشـاره کـرد. بـا افـزا بانـک اندازه و ینگینقد ت،یریمد تیفیک ه،یسرما تیکفا به توانیم
 یسـک اعتبـاریشـدن بـا ر مواجه یبـرا یه کـافید سـرمایـها با ران بانکی، مدیر جاریالت غیتسه

اشـاره دارد کـه  یریر ذخـایه و سایزان سرمایه به میت سرمایار داشته باشند. کفایرا در اخت یاحتمال
گذاران را  ن است که سـپردهیها ا دارند و هدف آن یسک خود نگه میپر ر یها ییها در برابر دارا بانک

. سـطح (Tole, Wolde & Sultan, 2019, p. 201)رمنتظـره محافظـت کننـد یان غیـاز هرگونـه ز
وکارش را  گسـترش کسـب یبـرا ازیـموردن هیکند که بانک سرما ین میه تضمیت سرمایمناسب کفا
پاسـخگو اسـت،  یروبرو شدن با هرگونه رکـود اقتصـاد یکه ارزش خالص بانک برا یدارد؛ درحال

 یا دوگانـه جینتا  (Nikhat, 2014, pp. 772-773).مواجه کند ینکه بانک را با خطر ورشکستگیبدون ا
ده اسـت؛ یبـه ثبـت رسـ یقـات تجربـیدر تحق یسـک اعتبـاریه و ریزان سـرماین میدر مورد ارتباط ب

ن مواجـه ییپـا یان بـا درجـه اعتبـاریکه با مشتر ین هنگامییه پایبا سرما یها ران بانکیمد طرف کیاز
سـک ین ریبـ ینجا ارتباط منفـین در ایشوند، بنابرا یروبرو م یک مخاطره اخالقیشوند احتماًال با  یم

ه یکـه سـرما ییهـا ران بانکیمـد یبـرا یاز طرفـ (Amit, 2017).ه وجـود دارد یو سطح سرما یاعتبار
باشـد  یا زهیـانگ »1شده تا ورشکسته شـود ازحد بزرگ شیب«دارند ممکن است، جمله معروف  یادیز
ن سـطح یک رابطـه مثبـت بـیـن صورت ممکن اسـت یان؛ در ایازحد به مشتر شیپرداخت وام ب یبرا

 ازجملـه تـوان یمه بانـک را یح سـرمایت صـحیریرو مـد نیرد؛ از ایشکل گ یسک اعتباریه و ریسرما
  .دارد ییبسزا تأثیر بانک یجار ریغ التیتسه روند کنترل در که دانست یعوامل نیتر مهم

قـات یده شـود تحقیـسک نکول نامیدر جهت کاهش ر ییر کاراییتغ ییت خوب توانایریمد اگر
  ســک هســتندیو ر یت اعتبــاریــفین کیبــ یک رابطــه منفــیــدهنده  وجــود دارد کــه نشــان یمتعــدد

 (Tole, Wolde & Sultan, 2019, p. 201) .ف یت ضـعیری) معتقدند که مد١٩٩٧( 2انگی و برگر
ران ی. مـدگـذارد یم ریتأث وام یاعطا ندیفرا بر و شود یم یبانک نظام یثبات یب باعث یبانک یها بنگاه
درسـت درخواسـت اعتبـار  یابیـف، قـادر بـه ارزیضـع یابیتوان ارز لیها ممکن است به دل بانک

                                                           
1. Too Big To Fall 

2. Berger and DeYoung 
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رنـدگان موضـوع را یگ دهنـدگان و وام ن وامینکه اطالعات نامتقارن بـیان خود نباشند، بعالوه ایمشتر
صـورت کـارا عمـل  وام به یت پرتفویریران ممکن است در مدین مدین، ای. همچنکندیتر م دهیچیپ

جـه یاحتمال نکـول و درنت شیافزا، شده دییتأ یها وام ین امر به کاهش رتبه اعتباریجه اینکنند. درنت
ر کارآمد ممکـن یغ یها توان گفت بانک یشود. پس م یمنجر م یر جاریالت غیشتر شدن تسهیبه ب

ل ی). به دلZaini & Sok-Gee, 2010, p.123 Mohdشتر منجر شود (یب یر جاریغ یها است به وام
ت یریمد یها در استفاده از ابزارها بانکن یکه ا ییها تیمحدودو  یاسالم ینوپا بودن نظام بانکدار

ت یریدر رابطـه بـا مـد یشـتریب یدگیچیبا پ یاسالم یها ران بانکیرسد مد یسک دارند به نظر میر
است  رگذاریبانک تأث ینگیت بر نقدیریمد یی. عدم کارا(Srairi, 2009, p. 18)سک مواجه باشند یر

  ).Isaac & Mwaurah, 2013, p. 2است ( رگذاریتأث یر جاریالت غینرخ تسه شیهم برافزا که آن
آمده  دسـت به یج نسـبتًا متنـاقض و متفـاوتینتـا یسک اعتباریو ر ینگین نقدیمورد ارتباط ب در

ن یـاسـت. در ا یسـک اعتبـاریو ر ینگین نقـدیبـ یمنفـ ارتباطنشان از  ها افتهیج اغلب یاست. نتا
تواننـد خطـر  یدارنـد م ینگـه م یادیـز ینگیکـه نقـد ییهـا ن اسـت بانکیـقات اعتقاد بـر ایتحق

 ینگیکـه نقـد ییها بانک و) (Tole, Wolde & Sultan, 2019, p. 20را کاهش دهند  یورشکستگ
 ییالت اعطـایش حجـم تسـهیکننـد، افـزا یپرداخت م یشتریالت بیکرده و تسه ینگهدار یکمتر

احتمـال انتخـاب  ین حالتیدر چن باشد. رگذاریرندگان تأثیگ وام یاعتبار یابیت ارزیفیتواند بر ک یم
رنـدگان و نکـول یگ از جانـب وام یتوانـد بـه بـروز مخـاطرات اخالقـ یکند که م یدا میش پیبد افزا
 بانـک یبـرا یاعتبـار سـکیر شیافـزا به سرانجام امر نیا که شودید منجر میالت در سررسیتسه
متعـارف  یهـا نسـبت بـه بانک یشـترینقـد ب یها ییدارا معموالً  یاسالم یها . بانکشودیم منجر

 یسـنت یتر از بانکـدار دهیـچینسـبتًا پ یاسـالم یدر بانکـدار ینگیت نقدیریکنند. مد یم ینگهدار
بر بهره هستند و اسـتفاده  یمبتن ینگیت نقدیریمورداستفاده در مد یسنت یرا غالب ابزارهایز است؛
  ).۴۴، ص ١٣٨٩ان و کاوند، یست (موسویز نیها جا از آن
هـا را  و متعارف بانک یاسالم یها ن بانکیدر ب یثبات مال ی) در بررس٢٠٠٨( 1حسه و اکیس

 یهـا بانک آنهـا آمده دسـت به جینتـا بر بنا. اندکرده یبند بزرگ و کوچک دسته یها به دودسته بانک
 کـه یدرحال. دارنـد کوچـک متعـارف یهـا بانک بـه نسـبت یشـتریب یمـال ثبات کوچک یاسالم
 عمـل بـزرگ یاسـالم یهـا بانک از بهتـر یاعتبـار سـکیر تیریمـد در بـزرگ متعارف یها بانک
 ازلحـاظ بـزرگ یاسالم یها بانک به نسبت کوچک یاسالم یها بانک که داد نشان جینتا. اند کرده

                                                           
1. Cihak & Hess 
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سـک یت ریریمد یاسالم یها ج نشان داد که با رشد بانکینتا نی. ااندکرده عمل تر یقو یمال نیتأم
 یاسـالم یها در بانک یسک اعتباریش ریند پاین استدالل کردند که فرایچنشود. آنها  یتر م مشکل
  .شود یم تردهیچیع پیاس وسیدر مق
 بـا رایـز باشـد؛ داشـته یجار ریغ مطالبات زانیم با یمعکوس رابطه بانک اندازه رسد یم نظر به
 و یاعتبارسـنج نـدیفرا و شـد منـد بهره اسیـمق از یناشـ یهـاصرفه از توان یم بانک اندازه شیافزا

 یاعتبار سکیر کاهش به امر نیا که کرد تیریمد یباالتر تخصص و دقت با را التیتسه پرداخت
 ).۶۴١، ص. ١٣٩۵ ،یفالح و یجانی(کم شود یم منجر

  
  قیتحق روش. ۴

  یآمار نمونه و جامعه ١−۴

 یها سـال یزمـان دوره در بـانکر تیسـا وب یبنـد رده در موجـود یهـا بانک یتمام قیتحق نیا در
 روش از یآمـار نمونـه انتخـاب منظور بـه. شـدند انتخـاب قیـتحق جامعه عنوان به ٢٠١۶−٢٠١١
 در موجـود برتر بانک ١٠٠ جز که یاسالم یها بانک از دسته آن ابتدا. شد استفاده هدفمند یریگ نمونه
 بـه توجه با که شدند انتخاب قیتحق یاسالم یها بانک نمونه عنوان به هستند بانکر تیسا وب یبند رده
نمونـه  نیـا. شـدند انتخـاب قیتحق نمونه عنوان به بانک ۶۴ ها، بانک یبرخ یها داده به یدسترس عدم
 قطـر، ،یمـالز ن،یبحـر ت،یکو ،یسعودعربستان  امارات،ران، یا یاز کشورها ییها رنده بانکیدربرگ
است. سپس از  هیترک و مصر بنگالدش، عمان، اردن، من،ی لند،یتا سودان، ،یاندونز پاکستان، ه،یسور

عنوان  ت بـانکر بـهیسـا وب یبنـد بانک برتر متعـارف موجـود در رده ١٠٠منتخب فوق  ین کشورهایب
 یبرخـ یهـا بـه داده یمتعارف در نظـر گرفتـه شـدند کـه بـا توجـه بـه عـدم دسترسـ یها نمونه بانک

 سـؤاالت بـه پاسـخاز جهـت ی. اطالعات موردنشدند انتخاب قیتحق نمونه عنوان به بانک ۵١ها، بانک
 نیهمچنـ. شـد یآور جمـع اسـکوپبانـک و بـانکر تیسـا وب در موجـود یها دادهق یق از طریتحق
  .شد استخراج یجهان بانک تیسا وب از قیتحق کنترل یرهایمتغ محاسبه یبرا ازیموردن یها داده

  
  آزمون روش و رهایمتغ مدل، ٢−۴

 مـدل صـورت  بـه یموردبررس یاسالم یها بانک مجموعه یبرا پنل یها داده یرو بر ینیتخم مدل
  :است) ١( شماره

  )١( شماره مدل
 CR(IB)it=λCR it-1+β1LDit+β2QMit+β3CaAit+β4BSit+β5GDPGRit+β6ERit+β7InfRit+εit 
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 یموردبررسـ متعـارف یهـا بانک مجموعـه یبـرا پنل یها داده یرو بر ینیتخم مدل ن؛یهمچن
  :است) ٢( شماره مدل صورت  به

 CR(CB)it=λCR it-1+ β1LDit+β2QMit+β3CaAit+β4BSit+β5GDPGRit+β6ERit+β7InfRit+εit 

  :باشند یم ١ جدول شرح به قیتحق نیا در مورداستفاده یرهایمتغ
  

  آنها محاسبه نحوه و قیتحق یرهایمتغ ١ جدول

  محاسبه روش نماد ریمتغنام  ریمتغ نوع

 NPL یاعتبار  سکیر   وابسته
یجار  ریغ  مطالبات 
کل مطالبات  

  CaA  هیسرما تیکفا  مستقل
هیپا هیسرما 

سکیر  یها موزون به  ییدارا
 

 BS  بانک اندازه  مستقل
التیتسه

التیتسه  کل 

 LD  ینگینقد  مستقل
یجار  یها  ییدارا 

پردهس + وام
 

  QMROE1 تیریمدتیفیک  مستقل

  یداخل ناخالص دیتول رشد درصدساالنهنرخ GDPGDPGRرشد  نرخ  کنترل
 یمل پول اساس بر بازار یهامتیقدر

  هاکشور یمرکز بانک توسط یاعالمیرسمنرخER ارزنرخ کنترل

  یمت کاالها و خدمات مصرفیرات متوسط قییتغ  InfR  تورم نرخ کنترل
  هیخانوارها در هر زمان نسبت به زمان پا

  

  ن حوزه انجـامیدر ارفته یو مطالعات صورت پذ ینظر یبر مبان یق مبتنیتحق یرهایمتغ انتخاب
 تیـکفان عوامل خاص بانـک، چهـار نسـبت، یتر ن مهمیات موجود، از بیشده است. براساس ادب

و  ٢٠١۵ ناجونـا،؛ ٢٠١۴ ،5یماکر؛ ٢٠١١ ،4نیسوف؛ ٢٠٠٩ ،3گایبودر؛ ٢٠٠٨ ،2ایتری(و هیسرما
 ،یـیوا؛ ٢٠١۴دلوبنا، یـ؛ اب٢٠١٣ ،ی؛ الوسـاب٢٠٠۴ شـهرالنظام،( بانک اندازه)، ٢٠١۴رحمان، 
؛ ٢٠١۴ پسـتوا،؛ ٢٠١١ ن،یسوف؛ ٢٠٠٩ ،6گای(بودر تیر یمد تیفیک)، ٢٠١٨ ن،یچمبرلو  ٢٠١۵

                                                           
1. Return On Equity 

2. Vitria 

3. Boudriga 

4. Sufian 

5. Makri 

6. Boudriga 
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 ن،یسـوف؛ ٢٠٠٨ ا،یـتری(و ینگینقد نسبت و) ٢٠١٨ ،یفلیو زولک ٢٠١۴ ،یماکر؛ ٢٠١۴ رو،یآئم
 و ٢٠١۴ رحمـــان،؛ ٢٠١۵ ناجونـــا،؛ ٢٠١۵ ،یـــیوا؛ ٢٠١۴ پســـتوا،؛ ٢٠١٣ ،یالوســـاب؛ ٢٠١١
  .شد یبررس متعارف و یاسالم یها بانک در یاعتبار سکیر بر رشانیتأث) ٢٠١٨ ن،یچمبرل

ر وابسـته بـه یـاست کـه در آن متغیپو یتایموضوع، روش پنل د یبررس یمورداستفاده برا روش
. شـودیدر مـدل وارد مـ یحیر توضـیـعنوان متغ دار در سمت راست معادله آزمون و بـهشکل وقفه
 در را زمـان یط در ریمتغ نیا یهاییایپو ،ییتابلو یها داده مدل در وقفه با وابسته ریمتغ از استفاده

جاد ی، باعث ایحیر توضیعنوان متغ ر وابسته در سمت راست معادله بهیحضور متغ اما؛ ردیگیم نظر
 نیدار و ناسـازگار شـدن تخمـر وابسـته بـا جـزء خطـا شـده و بـه تـورشین وقفه متغیب یهمبستگ

 یها ک مدل دادهیدر  GLS2 زننده نیتخم یتصادف راتیتأث ن،یهمچن. شودیم منجر 1OLSیۀزنند
از معادله  یریگن مسئله، تفاضلیحل ا یمعمول برا یها حل از راه یکیاست.  دارتورش ایپو یبیترک

ــأثیاصــل ــدیو ســپس اســتفاده از تخمــ یرات مقطعــی، جهــت حــذف ت   اســت 3GMM یۀن زنن
 (Baltagi, 2008)صـورت  بـه کهمشاهده نشده در مدل ( یژه فردیرات وین روش با محاسبه تأثی. ا 

بـر  ی) کنتـرل بهتـرشـود یم انجـام مدل در یحیتوض ریمتغ عنوان به وقفه با وابسته ریمتغ واردکردن
جـاد یا ی). بـراHsiao & Cheng, 2003, p. 85کند ( یاعمال م یحیتوض یرهایکل متغ ییزا درون
بـرآورد مـدل، دو آزمـون سـارگان و  یش بـرارو  نیـا ازنان در خصوص مناسب بودن استفاده یاطم

. رنـدیگ یم قـرار مورداسـتفاده) AR2( دوم مرتبـه و) AR1پسماندها مرتبـه اول ( یآزمون همبستگ
 ن،یتخمـ در مورداسـتفاده یرهـایمتغ تمام ییمانا است الزم ابتدا مدل، برآورد منظور به نکهیا ضمن
  .ردیگ قرار آزمون مورد
جهـت  هـا، داده یاستفاده شد. پس از گـردآور stata13افزار  ق از نرمیتحقات یآزمون فرض یبرا
مـورد  ی، اثرات ثابت و تصـادفیعیمدل تجم یکردهایاست، رو یل اطالعات ضروریوتحل هیتجز
 یمـر الگـویابتدا بـا اسـتفاده از آزمـون ل رو نیکرد انتخاب شود. ازاین رویرند و بهتریسه قرار گیمقا
 یهـا بانک یبـرا) ٧٩/۵( مـریآمـاره ل یشد. معنادار یاثرات ثابت بررس یدر مقابل الگو یعیتجم
ت اثـرات یـانگر اولویـ) ب٠٠٠/٠( درصـد پنجمتعارف در سطح  یها بانک یبرا) ۶/١٣و ( یاسالم

 یالگو مقابل در ثابت اثرات یالگو هاسمن آزمون از استفاده با سپساست.  یعیثابت بر مدل تجم
 یبـرا هاسـمن آمـاره بـودن معنـادار. شـدند سـهیمقا یدهنـدگحیتوض قدرت ازنظر یتصادف اثرات

                                                           
1. Ordinary Least Squares 

2. Generalized Least Squares 

3. Generalized Method of Moment 
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 ین اثرات فـردین است که بیا انگریب) ٠٠٠٩/٠( درصدپنج سطح در) ٧٩/٢٠( یاسالم یها بانک
 یریکارگ بـهبـرآورد مـدل  ین بـرایوجـود دارد؛ بنـابرا یمعنادار یمدل، همبستگ یو جمالت خطا

 معنـادار متعارف یبانکدار در که یدرحال دارد؛ یبرتر یتصادف اثرات یالگو بر ثابت اثرات یالگو
 یکـه اسـتفاده از الگـو دهـد یم نشـان) ٢٢٨/٠( درصدپنج سطح در) ٣۵/٩( هاسمن آماره نبودن

 یتـاین مدل از روش پنل دیمنظور تخم دارد. در ادامه به یاثرات ثابت برتر یبر الگو یاثرات تصادف
  شده است. استفاده یا باند دومرحله −باور/باندل−افته به روش آرالنوی میتعم یگشتاورها

  
  ج:ینتا لیوتحل هیتجزآزمون مدل و  ٣−۴

 مانـا از تیحکا آزمون جینتا که شد استفاده شریف آزمون از واحد، شهیر آزمون یبرا پژوهش نیا در
  .ستین یریگتفاضل به یازین و دارد درصد ۵ سطح در رهایمتغ یتمام بودن
  ) هست.٢ق مطابق جدول (یتحق یرهایمتغ یبرا یفیتوص یها آزمون جینتا
  

  قیتحق یرهایمتغ یفیتوص یها آماره: ٢جدول

  ریمتغ یاسالمیبانکدار   متعارف یبانکدار 
ممیماکز  ممیماکز مشاهدات  نیانگیم اریمع انحراف  ممینیم    مشاهدات نیانگیم اریمعانحراف ممینیم
٣ ٠٩/٠ ٨١/١١۴/٢ ۴٢ ٠/٣۵١١/٣  ٧۶ ٨ ٧٩/٧ ٠٠١/٠۶/۶ ٢٢٢  NPL  
  بانک اندازه  ٣۴۶ ٢٨/٠ ۵٣/٠ ٠ ٨٨/٢  ٢٧٧ ٠/٣۶ ٠/۴۵ ٠ ٨٩/٢
٢٠/٣٩ ۶٠/٣٣ - ۴۴/۶ ٢٧٧ ١٢/١٢ ۵٧/۴٠ ٠۴/۴٣- ١۴/٩ ٧۴/٨  تیر یمد تیفیک ٣١٣
٠٣/١۵٢   ینگینقد  ٣١٣ ١۶/٠۶ ٧/۶۶ ٠ ٩٢/٣٨  ٢٧٧ ٠٢/١۴ ٩٣/١۶ ١/۶۵
 هیسرما تیکفا  ٢١٢ ۴٨/١۶ ۶/١٧ ٠ ٣٢/٢۴  ٢۶۴ ١٧/٩۵ ۶/١٧ ٠٣/١١ ۶٩/٣٧

  قیتحق یها افتهی: منبع

  
 نیـا یرهـایمتغ یبـرا رسـونیپ یهمبسـتگ بیضـر آزمون جینتا ۴و ٣ یهاجدول در نیهمچن

  :است شده آورده متعارف و یاسالم یبانکدار در قیتحق
 یرهـاین متغیبـ یقو یو متعارف همبستگ یاسالم یدر بانکدار دیکن یمکه مشاهده  گونه همان

ت و اندازه بانـک وجـود نـدارد کـه دال بـر عـدم یریمد تیفیک، ینگیه، نقدیت سرمایکفا یحیتوض
ت یـفیبـا ک NPLن یرابطـه بـ یاسـالم یاست. در بانکدار یحیتوض یرهاین متغیب یخطوجود هم

 نیبـ روابـط ریسـا و مثبـت هیسـرما تیـکفا و تیریمد تیفیک با بانک اندازه و ینگینقدت و یریمد
 تیـفیک بـا انـدازه نسـبت نیبـ رابطـه متعارف یبانکدار در. است فیضع و یمنف یاصل یرهایمتغ
 نیبـ روابـط ریسـا و مثبـت هیسـرما تیـکفا بـا ینگینقـد و ینگینقـد با تیریمد تیفیک ت،یریمد
  .است فیضع و یمنف یاصل یرهایمتغ
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  یاسالم یبانکدار در قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضر آزمون ٣ جدول 

  ارز نرخ  تورمGDPرشد  نرخ هیسرماتیکفا ینگینقد تیریمدتیفیک بانکاندازهNPL  ریمتغ
NPL ٠٠/١         
        ٠٠/١ ٠-/٢٠  بانک اندازه

         ١٣/٠٠٩/٠٠٠/١  تیر یمد تیفیک
        ٠٠/١-/١٧٠-٠۶/٠١٨/٠  ینگینقد
       ٠٠/١-/٠٧-/٠٧/٠٠٩-/۶۴  هیسرما تیکفا
     ٠٠/١ ٠١/٠-/١٢-/٠٧/٠٠٨-/GDP٠٨رشد  نرخ

  ٠٠/١ - /٣۶ - /٢٧/٠١۶/٠١۶-/٢٢/٠٢۵  تورم
 ٠٠/١ - /٣٢ ٠٠۶/٠ ٢٢/٠١٨/٠-/١١/٠٢٣-/١٣  ارز نرخ
  قیتحق یها افتهی: منبع

  

  متعارف یبانکدار در قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضر آزمون ۴ جدول

  ارز نرخ  تورمGDPرشد  نرخ هیسرماتیکفا ینگینقد تیریمدتیفیک بانکاندازه NPL  ریمتغ
NPL ٠٠/١           
          ٠٠/١-/٣٢۴  بانک اندازه

         ٢١/٠٠٠/١-/٠۵٢  تیر یمد تیفیک
        ٠٠٢/٠٠٠/١-/١٧-/٠۶۴  ینگینقد
       ٣١/٠٠٠/١-/٠١-/٠٣-/٣٩۵  هیسرما تیکفا
    ٠٠/١ - /١٩-/١۴-/٠٠٢/٢۵-/٠٧٣ GDPرشد  نرخ

   ٠٠/١ ١٢/٠ - /٢٩-/٢٣-/١١/٠٠٧ ١٢/٠۶  تورم
 ٠٠/١ - /٢٢ - /٢۴ ٢۵/٠٢٣/٠-/٠٠۵/٠٢٣-/٠٠۶  ارز نرخ

  قیتحق یها افتهی: منبع
  

  .است ۵ جدول شرح به متعارف و یاسالم یبانکدار یبرا مدل آزمون از حاصل جینتا
  

  GMMن مدل یج تخمینتا ۵جدول 

 متعارف یبانکدار  یاسالمیبانکدار   
  کنترل یرهایمتغبا  کنترل یرهایمتغبدون کنترلیرهایمتغبا کنترلیرهایمتغبدون  مدل یرهایمتغ

سطح آماره آزمون بیضر  
سطحآماره آزمون بیضر احتمال

سطح آماره آزمون بیضر احتمال
سطح آماره آزمون بیضر  احتمال

 احتمال
NPL(-1) ۵٧/٠٠٧/٢٨٠٠٠/٠۶١/٠۴٧/٢٢٠٠٠/٠۵٧/٠ ۴٣/۶  ٠٠٠/٠ ۵۶/٠٠٠/٠ ٠٣٠/٧ 

 ٧٣٨/٠ - /٣٣-/١۵ ۶٧٨/٠ ۴٢/٠ ٠٠٠/٠١۶/٠-٧٣/۴-٠٠٠/٠۴۵/٣-۶٩/۶-۶٢/٣  بانک اندازه
 ٠١۶/٠  - ۴١/٢-/٠٢ ٠٠٣/٠  - ٩٢/٢-٠٠٠/٠٠٢/٠-٧٣/٣-٠٠٠/٠٠٨/٠-٨١/۶ -٠٧/٠  تیر یمد تیفیک

 ٠٣٠/٠ ٠۴/٠١٧/٢ ٠۵٧/٠  ١٨٨/٠٠٣/٠٩٠/١-٣٢/١-/٠۴٢/٠٢۴-٠٣/٢-٠٣/٠  ینگینقد
 ٠٠٠/٠ - ٧۶/٣-/١٠ ٠٠٢/٠  - ٠٨/٣-٠١٢/٠٠٩/٠-۵٢/٢-/٠٠٣/٠١٠-٩٩/٢ -٠٩/٠  هیسرما تیکفا
 ٠١٨/٠ ٠٣/٠٣٧/٢ -  - -٠۶٩/٠۴٩٢/٠/٠۴--- GDP رشد نرخ

 ۴٨٠/٠ - /٧١-/٠٢ -  - -١۶/٠٩۶/١٠۵٠/٠-- - تورم
 ٧٨۵/٠ - /٢٧-/٠٣ -  - -٣٠۴/٠-٠٣/١-۶٩/٣---  ارز نرخ

  
١٩=ابزارتعداد
  ۵٨/٣١٣١ = والد آزمون
 ٠٠/٠ =احتمالدرجه

٢٢=ابزارتعداد
 ٢٩/٢٣٢۵ = والد آزمون
 ٠٠/٠ =احتمالدرجه

 ١٩=ابزار تعداد
 ٧٨/۵٨ = والد آزمون
  ٠٠/٠ = احتمالدرجه

 ٢٢=ابزار تعداد
 ٩٨/٩۶ = والد آزمون
  ٠٠/٠ = احتمال درجه

  قیتحق یها افتهی: منبع
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=t( بتاها سهیمقا آزمون از ادامه در
β βسکیمستقل بر ر یرهایمتغ ریسه تأثیمقا ی) برا  

 t) است. آماره ۶ج آن به شرح جدول (یشده که نتا و متعارف استفاده یاسالم یدر بانکدار یاعتبار 
 رهـایمتغ نیا ریتأث داردهنده تفاوت معنا ه نشانیت سرمایراز کفایغ رها بهیمتغ یتمام یبرا یمحاسبات

  .است متعارف یها بانک و یاسالم یها بانک در یاعتبار سکیر بر
  

  متعارف یبانکدار و یاسالم یبانکدار در بیضرا سهیمقا آزمون ۶ جدول

   نام
  ریمتغ

  آزمون آماره  متعارف یبانکدار   یاسالم یبانکدار 

  t  اریمع انحراف  بیضر   اریمع انحراف  بیضر 
  - ۴۴/۵  ۴۵٠/٠  - ١۵٠/٠  ٧٢٩/٠  - ۴۵٠/٣  بانک اندازه

  - ۵٨/٣  ٠١١/٠  - ٠٢٧/٠  ٠٢٣/٠  - ٠٨٨/٠  تیر یمد تیفیک
  - ۵۵/١۵  ٠١٨/٠  ٠۴٠/٠  ٠١٨/٠  - ٢۴٠/٠  ینگینقد
  ٠٢٩/٠  ٠٢٧/٠  - ١٠۴/٠  ٠۴١/٠  - ١٠٣/٠  هیسرما تیکفا

  قیتحق یها افتهی: منبع
  
 بیضـرا یاسالم یبانکدار در که کرد مالحظه توان یم ۵جدول در مدل آزمون جینتا به توجه با
 بـر و بـوده دارمعنـا ٩۵/٠ نـانیاطم سـطح در هیسـرما تیـکفا و تیریمد تیفیک اندازه، یرهایمتغ
 یبانکـدار در. امـدین دسـت بـه معنـادار ینگینقـد ریـمتغ بیضـر یول اثرگذارند؛ یاعتبار سکیر

ت ین حکایج تخمیکند. نتا یم دییبودن مدل را تأ معنادار) ٩٨/٩۶( والد آماره یمعنادار زین متعارف
نـان یه در سـطح اطمیت سـرمایو کفا ینگیت، نقدیریت مدیفیک یرهایب متغیضرااز معنادار بودن 

  امد.یر اندازه معنادار به دست نیب متغیضر یدارد؛ ول ٠/٩۵
ج حاصـله مطـابق یندارد. نتـا یسک اعتباریبر ر یمعنادار یرتأث ینگینقد یاسالم یبانکدار در

 2نیچمبـرلقـات یتحق یها افتـهیبـرخالف  و) ٢٠١٣( 1دیسـ) و ٢٠١۵( یقـات وائـیج تحقینتـا با
ارتبـاط  یسک اعتبـاریو ر ینگین نقدیمتعارف ب ی) است. در بانکدار٢٠١٨( یفلی)، زولک٢٠١٨(

تـوان  یم ینگیو نقـد NPLن نـرخ یبـ یمنفـ یل وجود همبستگیبه دل حال نیبه دست آمد باا یمثبت
ق دانسـته و یـتحق یهـا بـه داده یموجـود در دسترسـ یها تیاز محـدود یارتباط مثبت را ناشـ نیا
 یق در راسـتایـن تحقیـج ایدارد. نتـا یسـک اعتبـاریبـر ر یمنف یرتأث ینگینقد کهرفت یپذ توان یم

                                                           
1. Said 

2. Chamberlain 
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ــهی ــهی ازجملــهمحققــان  یشــترب یها افت ــیزولک یها افت ــآئم)، ٢٠٠٧( 1احمــد)، ٢٠١٨( یفل  2روی
  ) است.٢٠١۴( 4سای) و برولل٢٠١۵( ی)، وائ٢٠١۴( 3رحمان)، ٢٠١۴(

جـه  یاسـت. نت یو متعـارف منفـ یاسالم یدر بانکدار یسک اعتباریت بر ریریت مدیفیک ریتأث
 یبانکــدار در) ٢٠١۵( یوائــ و) ٢٠٠٨( 5ایـتریو)، ٢٠١٨( یفلــیق زولکیـج تحقینتــا یراسـتا هم

متعـارف  ی) در بانکدار٢٠١٨( 8چمپا)، ٢٠١۵( یوائ)، ٢٠١٣( 7)، گار٢٠١٣( 6پستوا و یاسالم
 ریتـأث دهنده نشان) ۵( شماره جدول در)  = t-۵٨/٣( بیسه ضرایآزمون مقاجه ین نتیاست. همچن

  .است متعارف یبانکدار به نسبت یاسالم یبانکدار در یاعتبار سکیر بر تیریمد تیفیک شتریب
 و یاسـالم یبانکـدار در یاعتبـار سـکیر بـر یمعنـادار و یمنفـ ریتـأث هیسرما تیکفا نسبت
 یاسالم یدر حوزه بانکدار رفتهیپذقات صورت یبا تحق راستاهم جهینت نیا. دارد متعارف یبانکدار
 همانند متعارف یبانکدار نظام زین و) ٢٠١٨( نیچمبرل و) ٢٠١۵( ناجونا)، ٢٠٠٨( ایتریو همانند
  ) است.٢٠٠٩( 11گایبودر) و ٢٠١۴( 10ی)، ماکر٢٠١۴)، رحمان (٢٠١١( 9نیسوف قاتیتحق

ق یـجـه تحقیهماننـد نت یاسـالم یدر بانکـدار یاعتبـارسـک یشاخص اندازه بـر ر یمنف ریتأث
) و ٢٠١۵( یوائــ)، ٢٠١٨( نیچمبــرلقــات یج تحقی) اســت و متفــاوت از نتــا٢٠٠۴( شــهرالنظام

 سکیر و بانک اندازه نیب معنادار ارتباط عدم متعارف یبانکدار نظام در. است) ٢٠١٣( 12یالوساب
) اسـت و ٢٠٠٩( 15) و خمـراج٢٠١٧( 14چول)، ٢٠١۶( 13راجهاقات یج تحقینتا دیمؤ یاعتبار

سـا ی) و برولل٢٠١۴دلوبنا (یـاب و) ٢٠١۵( یوائـ)، ٢٠١۴( رویآئم)، ٢٠١٣( پستواقات یتحق جهینت
  .کندی) را رد م٢٠١۴(

                                                           
1. Ahmad 

2. Aemiro 

3. Rahman 

4. BoruLelissa 

5. Vitria 

6. Pestova 

7. Garr 

8. Champa 

9. Sufian 

10. Makri 

11. Boudriga 

12. Al-Wesabi 

13. Rajha 

14. Chol 

15. Khemraj 



 ٧٩        متعارف بانکداری و اسالمی بانکداری در اعتباری ریسک تطبیقی بررسی 

 
 

  سارگان و یالیسر یخودهمبستگ آزمون جینتا ۴−۴

 جینتـااعتبـار  ی(جهـت بررسـ سـارگان و یالیسـر یخودهمبسـتگ یهـا آزمون جینتا ٧ جدول در
  شده است. ارائه ۵شده در جدول  ارائه
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 یاسـالم یبانکـدار یبـرا خطـان جمـالت یمرتبـه دوم بـ یدهد کـه همبسـتگ ینشان م جینتا

 وجـود عدم کننده انیب موضوع نیا. ستندین معنادار و بوده) ٣١١/٠متعارف ( ی) و بانکدار٢۵٧/٠(
 یمعنـادار عـدم ن؛یهمچنـ. است) ٢( و) ١( شماره یها مدل یخطاها نیب یالیسر یخودهمبستگ

 آن کننده انیب متعارف یها بانک یبرا) ٣۴١/٠( و یاسالم یها بانک یبرا) ۵۴٣/٠( سارگان آزمون
 یمعنـادار یهمبسـتگ مدل یخطا جمله و برآورد در مورداستفاده یابزارها نیب درمجموع که است
 هـر در مدل نیتخم یبرا مورداستفاده یابزارها که گرفت جهینت نیچن توان یم نیبنابرا ندارد، وجود
  .برخوردارند الزم اعتبار از متعارف و یاسالم یبانکدار گروه دو

  
  :یریگ جهینت

 بـر هیـتک بـا متعـارف و یاسـالم یبانکدار در یاعتبار سکیر سه،یمقا و یبررس قیتحق نیا هدف
 عوامـل کـه بود بانک اندازه و تیریمد تیفیک ه،یسرما تیکفا ،ینگینقد مانند یبانک خاص عوامل

 دهـدیمـ نشـان جینتـا. شـدند یبررسـ رگذاریتأث عوامل گرید عنوان به زین یاقتصاد کالن و یرونیب
از  یشـتر ناشـیآن ب رینـدارد و تـأث یسک اعتباریبر ر یمعنادار ریتأث یاسالم یدر بانکدار ینگینقد

 روبرو ارز نرخ شیافزا با که یتورم طیشرا کی در مثال عنوان به. است یاقتصاد کالن عوامل مداخله
ل بازار ارز، مسـکن و طـال و یگر از قبید عرضهم یبازارها شتریب تیجذاب باعث مسئله نیا میهست
 التیتسـه رندگانیگش نرخ ارز توان ین افزایهمچنشود.  ین ماگذار سپرده ینگینقد یش تقاضایافزا
 منجـر التیتسـه پرداخـتبـاز در آنها نکول به تواند یم و داده قرار ریتأث تحت آن بازپرداخت در را
بـودن سـبد  تر کوچـکل یـشـتر باشـد بـه دلیبانک ب ینگینقد هرچقدرمتعارف  ید. در بانکدارشو
در هـر دو  یسک اعتباریت ریریت مدیفی. رابطه کشودیم مواجه یکمتر یاعتبار سکیر با یده وام
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جـاد عـدم یران باعـث ایت اطالعات مـدیفین بودن کییبود. پا یو متعارف منف یاسالم ینظام بانک
هـا قـادر  ران بانکیشود مـد ین موضوع باعث میرندگان شده و ایگ ران و وامین مدیب یتقارن اطالعات

ت به انتخـاب بـد منجـر شـده و یتواند در نها ین مسئله میارندگان نشوند. یگ مناسب وام یابیبه ارز
نظـام  یاسـالم یهـا رنـدگان روبـرو کنـد. بانکیگ از جانـب وام یبانک را با چالش مخاطره اخالق

ل اسـتفاده از یـممکن است بـه دل یاسالم یها ران بانکیمد رو نیا ازدارند؛  یینوپا نسبتاً  یبانکدار
 یدارا هرکـدامروبرو شـوند کـه  یبا مسائل متفاوت و نوظهور یده اسالمیچیمتفاوت پ یقراردادها

از مواقـع،  یلـیدر خ شـودین، باعـث مـین موضـوع همچنـیـخـاص خـود هسـتند. ا یها یژگیو
 یاسـالم یهـا ن، نوپـا بـودن بانکیها باشد. همچنـ ن بانکیت ایریج در مدیوه رایوخطا، ش آزمون

نسـبت بـه  یتر فیضـع یاعتبارسـنج یسـازوکارهاهـا از  گونـه بانک نیران ایسبب شده است مـد
بـر  یشـتریب ریتـأث یاسالم یت در بانکداریریت مدیفیرو ک نی. از اکنندمتعارف استفاده  یها بانک

در  یسک اعتباریبا ر یه ارتباط منفیت سرمایمتعارف دارد. کفا ینسبت به بانکدار یسک اعتباریر
دارنـد و  ینگـه م یشـتریب ینگینقد یاسالم یها و متعارف دارد، ازآنجاکه بانک یاسالم یبانکدار
متعـارف  یه در بانکـداریت سـرمایـانتظار داشت نسبت کفا توانیپردازند. م یم یالت کمتریتسه
و انـدازه بانـک در  یسـک اعتبـارین ریبـ یداشته باشد. ارتباط منف یسک اعتباریبر ر یشتریب ریتأث

ازلحاظ  یگاه برتریممکن است از جا یبزرگ اسالم یها دهد که بانک ینشان م یاسالم یبانکدار
 یسک اعتبـاریبا ر رو نیا ازالت بالقوه برخوردار باشند، یرندگان تسهیگ نزد  یارزش اعتبار یابیارز
 یبـزرگ اسـالم یها که توسط بانک یاعتبار یابیارز ین، سازوکارهایروبرو هستند. همچن یکمتر

بـزرگ منـابع  یاسـالم یهـا کوچـک اسـت. بانک یهـا تر از بانک یار قویشود بس یم به کار گرفته
  کند. یها کمک م سکیرا دارند که به آنها در مواجهه با ر یمیعظ

 یبـانک مختلـف یهـا ن نظامیدر بـ بیـم رقیک پـارادایـعنوان  بـه یاسـالم یبانکـدار هرچند
 و اسـت خـود خاص ضعف و قوت نقاط یدارا که است نوپا ،یبانک نظام نیا اما است شده رفتهیپذ

ق و پـژوهش یـازمنـد تحقین امور نیاست که ا ییدهایو تهد هاچالش ها،فرصت با همراه آن یاجرا
 زین و افراد و هاشرکت یاعتبار تیوضع لیتحل یبرا شرفتهیپ و یتخصص یهانظام از استفاده. است
و  یگذارهیسرما یهافرصت صیتشخ و نییتع یبرا الزم یامر هاشرکت یمال جامع و قیدق لیتحل

اسـت.  یضـرور یامـر یاسـالم یها در نظام بانک ش و نظارت بانکیها است. پا سکیر ییشناسا
 هـا بانک اندازه کردن تر بزرگ جهت در توان یم که است یاقدامات ازجمله دارمسئله یها ادغام بانک

 رانیمـد نیبـ از تـوان یم هـا بانک ادغام با ن،یهمچن. داد انجام آنها هیسرما تیکفا نسبت شیافزا و
 تیریمـد تیـفیک بهبـود بـا قیطر نیا از و دیبرگز را آنها نیتر صالح و نیتر ستهیشا ها بانک موجود
ران یاست کـه مـد ییها کین تکنیتر از مهم یکی یسازمتنوع. داد کاهش را یاعتبار سکیر ها بانک
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 یدارنـد از طرفـ یشـتریب  ییتر دارا بزرگ یها کنند بانک توانند از آن استفاده  یسک میکاهش ر یبرا
وجــود دارد و  یعقــود مختلفــ یاســالم یالت اســت. در بانکــداریآنهــا تســه یــین دارایتر عمــده

 یبخش متعارف برخوردارند. تنوع یها نسبت به بانک یشتریاز تنوع ب یاسالم یها جهت بانک نیازا
کمک کند. بـه  یسک اعتباریها در کاهش ر ن بانکیران ایمدتواند به  ین عقود میاز ا یریکارگ در به
بـر بهـره  یمبتنـ یسـنت یدر بانکـدار ینگیت نقـدیریمورداستفاده در مـد ینکه اکثر ابزارهایل ایدل

 سـپس وشود  ییشناسا یاسالم یبانکداردر  ینگینقد یازهایاست ابتدا ن ین ضروریهستند، بنابرا
  ز باشد.ین یفقه اسالم یرائه شود که سازگار با مباناز ابزار کارآمد ایبا توجه به هر ن
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