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مقدمه
برآورد دقیق مطالبات معوق، براساس وضعیت اقتصادي کشور، وضعیت مالی بانک و براساس 

تواند کمک ، می)نگی آن استپذیر بودن و قدرت نقدیکه بیانگر میزان ریسک(هاي مالی نسبت
وضع برايتبع آن مدیریت بانک نیز هاي مالی مطلوب نموده و بهشایانی به ارائه صورت

تر عمل نماید.نهایت کنترل ریسک بانک، موفقهاي جذب منابع و تخصیص آن و درسیاست
ل حاضر، براساس دستورالعمل بانک مرکزي، اقدام به برآورد ذخیرهادرحها، بانک
هاي هاي با ریسکتوجه این است که آیا بانکنمایند. نکته قابلالوصول میمشکوكمطالبات

و الوصول، در پیش گیرند؟ اخذ ذخیره مطالبات مشکوكبرايیکسان، ايویهرمتفاوت، باید 
براساس دستورالعمل بانک برآورد شدههاالوصول واقعی بانکآیا ذخیره مطالبات مشکوك

الوصول بهینه و مطلوب نسبی انحراف دارد یا خیر؟ و اگر ه مطالبات مشکوكمرکزي از ذخیر
شود، میزان آن چقدر و ناشی از چه عواملی است؟انحرافی دیده می

گیري ی چون عدم ذخیرهالوصول، تبعاتگیري مطالبات مشکوكعدم کارایی روش ذخیره
ه مالی بانک از طریق انعکاس هاي ناشی از مطالبات، تضعیف بنیمناسب براي پوشش به زیان

سود بیشتر و در نتیجه پرداخت مالیات بیشتر، اثر منفی بر کیفیت نسبت کفایت سرمایه و دیگر 
زیر، هاي فرضیهدر این مطالعه، رو،. از این)1388راد و میرزایی،(عبديداشتموارد خواهد 

:گیردو مورد آزمون قرار میبندي صورت
.داري داردتأثیر معنی،هاالوصول بانکبر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكاندازه بانک،فرضیه اول: 
الوصولها، بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكاي به داراییبهرهنسبت درآمدهاي غیرفرضیه دوم: 

.داردياثر معنادار،هابانک
الوصولات مشکوكنسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، بر ناکارایی ذخیره مطالبفرضیه سوم: 

.تأثیر معناداري دارد،هابانک
تأثیر ،هاالوصول بانکتعداد شعب بانک بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكفرضیه چهارم: 

، وداري داردمعنی
،هاالوصول بانکبر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكنسبت کفایت سرمایهفرضیه پنجم: 

داري دارد.تأثیر معنی
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الوصول و روش در مورد پیشینه تحقیق، تعریف ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكدر ادامه،
ها، با استفاده از اطالعات تحلیل دادهوآن، در بخش تجزیهازتحقیق، بحث خواهد شد و پس

و با استفاده از مدل مرز 1392تا 1387بانک فعال در بازار بورس تهران از سال 19مالی 
سپس، .الوصول صورت خواهد گرفتز ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكتصادفی، برآوردي ا

هاي مذکور، مورد آزمون قرار خواهند گرفت در قالب فرضیهعوامل مؤثر بر ناکارایی محاسبه شده
گیري، خواهیم پرداخت.نهایت به بحث و نتیجهو در

کارایی- 1
حداکثر نتیجه را با حداقل هاي اقتصادي انسان، همواره معطوف به آن بوده که کوشش

توان دستیابی به کارایی باالتر نامید. دست آورد، این تمایل را میامکانات و عوامل موجود به
در پی تعالی دانش بشر در علم اقتصاد، مفهوم کارایی نیز توسعه و تکامل یافته است و 

. کارائی فنی، کارائی پذیر شده استهاي اقتصاد، امکانگیري آن نیز بر مبناي نظریهاندازه
تخصیصی و کارائی اقتصادي، اشکال مختلفی از کارائی هستند که مطالعات مختلف به آنها 

دست آوردن حداکثر دهندة هر بنگاه در به). کارائی فنی نشان1391اند (ابوترابی،پرداخته
زیرا مقایسۀ ،نسبی داردکارایی فنی، مفهومی .باشدها میمحصول از مقادیر معینی از نهاده

). برطبق 1384ها در نوع و نحوة استفاده از فناوري است (فالحی و احمدي، بین بنگاه
توان از طریق مقایسۀ محصول هاي اقتصادي، کارایی فنی براي واحد اقتصادي را مینظریه

بردنکارتوان با بهگیري نمود که میمشاهده شده از آن واحد اقتصادي، با حداکثر مقداري اندازه
). کارایی 1387نژاد، دست آورد (طیبی و مطهريهمان عوامل تولید (در واحد بهینه) به

هاي بهینه با توجه به ها در نسبتکنندة توانایی بنگاه در استفاده از نهادهتخصیصی، منعکس
). از آنجا که کارایی 1384باشد (فالحی و احمدي، هاي نسبی و فناوري تولید میقیمت

شود و این اطالعات، با توجه به روند گیري میها اندازهبا توجه به قیمت نهادهتخصیصی 
باشند و از سویی، در محاسبۀ کارایی فنی زمان عموماً غیرقابل دسترس یا غیرقابل اتکا می

باشد، در مطالعات و تحقیقات به اطالعات قیمتی در مورد عوامل تولید و محصول نیاز نمی
میبدي، گیرد (امامیبیش از کارائی تخصیصی مورد ارزیابی قرار میتجربی، کارائی فنی
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دیگر،عبارتبهیاباشد.میتخصیصیوفنیازکاراییاقتصادي، ترکیبی). کارایی1384
باشدمیتولیدعواملتخصیصوتولیدنحوهدرکاراییدهندهاقتصادي نشانکارایی

). 1389(مهرگان و همکاران، 

الوصولذخیره مطالبات مشکوكناکارایی-2
بینی بهینه و مطلوب الوصول، پیشطبق تعریف، منظور از کارایی ذخیره مطالبات مشکوك

هاي مالی از نظر که  بهترین انعکاس را در صورتنحويدر آینده است، بهمطالبات الوصول
به . 1)2005ران، شفافیت و کیفیت سود و سرمایه گزارش شده، داشته باشد (آناندارجان و همکا

اي است که کمتر از ذخیره مطالبات الوصول کارا، ذخیرهبیان دیگر، ذخیره مطالبات مشکوك
الوصول ناکارا، ذخیره مطالبات مشکوكالوصول بهینه نباشد. بنابراین، بدیهی استمشکوك

هینه اي است که کمتر از ذخیره مطالبات بهینه تعیین شده باشد. به همین جهت، حد بذخیره
ها، گذاري، بر داراییالوصول باید براساس نسبت زیان حاصل از سرمایهذخیره مطالبات مشکوك

ها، نسبت هاي موزون شده به ریسک به داراییها، نسبت دارایینسبت سپرده ها به دارایی
).2010یه،لینتساي(گردد ها معینها و کل تسهیالت بر داراییهاي جاري به داراییدارایی

الوصولعوامل موثر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوك- 2-1
)، از عوامل موثر بر ناکارایی 2005) و آناندارجان و همکاران (2010طبق نظر تساي الین یه (

اي، توان موارد چون اندازه بانک، درآمدهاي غیربهرهها، میالوصول بانکذخیره مطالبات مشکوك
تبع و نسبت کفایت سرمایه را نام برد. چون وضعیت مالی و بهحقوق صاحبان سهام تعداد شعب

رود، شیوه با اندازه آنها و از بانکی به بانک دیگر متغیر است، انتظار میهاآن ریسک کل بانک
الوصول بانکها متناسب با اندازه آنها باشد. لذا، چگونگی تاثیر اندازه بانک ذخیره مطالبات مشکوك

اي است که باید مورد توجه و آزمون قرار گیرد.الوصول، اولین فرضیهشکوكبر ذخیره مطالبات م
توان گفت، هرچه درآمدهاي بانک از محلی غیر از سود اي میدرخصوص درآمدهاي غیربهره

توانعلت کاهش ریسک کل بانک ناشی از عدم وصول مطالبات، میتسهیالت بیشتر باشد، به
ري در نظر گرفت. بنابراین، چنانچه بانکی، با درآمد الوصول کمتذخیره مطالبات مشکوك

1 Anandarajan et al. ,2005
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الوصول آن کارمزدي کم، ذخیره کمی نیز در نظر گرفته باشد، ذخیره مطالبات مشکوك
پذیرندهاي با نسبت سرمایه بیشتر، ریسک کل کمتري میناکارا و گمراه کننده خواهد بود. بانک

توان براي آنها در نظر گرفت. را میالوصول کمتري رو ذخیره مطالبات مشکوكو از این
ها در شعب، در ارتباط مستقیم با مشتریان بوده و پیوسته در تعداد شعب و کارمندان بانک

حال ارزیابی (اعتبارسنجی) و اعطاي تسهیالت به مشتریان هستند. بنابراین، کارمندان 
تباري کل بانک، ها در شعب، در مدیریت ریسک اعتباري شعبه و در نهایت ریسک اعبانک

پس باید ،یابدهستند. لذا با افزایش تعداد شعب، ریسک اعتباري بانک افزایش میسهیم
الوصول بیشتري در نظر گرفت. نسبت کفایت سرمایه، از عوامل ذخیره مطالبات مشکوك

هاي موزون شده به موثر در کنترل ریسک و از حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی
،1966/مبشماره،ينامه بانک مرکز(آئینآیدریسک برحسب درصد، به دست میضرایب 

الوصول، در محاسبه سرمایه پایه و در صورت . ذخیره مطالبات مشکوك)29/11/82مورخ
که با افزایش ذخیره مطالبات نحويبه،کسر محاسبات نسبت کفایت سرمایه کاربرد دارد

یابد. بنابراین، بانکی با نسبت کفایت یز افزایش میالوصول، نسبت کفایت سرمایه نمشکوك
رو دارد و ذخیره کمتري نیز باید در نظرگیرد.سرمایه باال، ریسک کمتري پیش

پیشینه تحقیق-2
یرهذخيمنجر به دستکاریاصلیزه، سه انگ1)2007(برطبق نظر آگاروال و همکاران

و یهسرمایریتسود، مدیریت: مدشودیمبانکیرانمديالوصول از سومطالبات مشکوك
ینه،زمینادر یافتهانجام یقاتتحقبندي از بنابراین یک دستهداران. به سهامیرسانیامپسازوکار

صورت گرفته است.مذکور یزهانگهبا توجه به س
به بررسی اینکه آیا از ذخیره مطالبات ، در تحقیق خود،2)1999حسن و هانتر (

شود و نیز اینکه آیا رفتار اي براي مدیریت سود استفاده میان وسیلهعنوالوصول بهمشکوك
در اند. این تحقیق، تعدیل درآمد، تحت تاثیر قانون اصالح مالیات قرار دارد یا خیر؟ پرداخته

صورت گرفته و نتایج تحقیق آنان 1998تا 1989یدر فاصله زمانویایی،اسپانيهابانک

1 Agarwal et al
2 Hasan, I. & Hunter, W. C
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اي براي مدیریت سود عنوان وسیلهالوصول بهات مشکوكنشان داد که از ذخیره مطالب
، تاثیر چندانی بر روي تمایل 1986شود و تغییر در قانون اصالح مالیات سال استفاده می

به این مساله ،1استویانها براي مدیریت سود نداشته است. الرس نوردن و آناماریا بانک
الوصول براي مدیریت سود استفاده وكها از ذخیره مطالبات مشکه آیا بانکپرداختند ک

اند. نتایج این اند یا خیر؟ همچنین تاثیر آنرا بر ریسک بانک مورد مطالعه قرار دادهکرده
الوصول مشکوكمطالباتها ذخیرهها باالست، بانکداد وقتی سود بانکنتحقیق نشا

ا از سود سال جاري هگیرند و وقتی که سود تقسیمی مورد انتظار بانکبیشتري در نظر می
الوصول است. بنابراین، مشکوكمطالباتبانک کمتر باشد، تمایل بیشتر به کاهش ذخیره

الوصول، براي مشکوكمطالباتها از ذخیرهدست آمده از تحقیق ایشان، بانکطبق نتایج به
ر صورت غیرمعمول سود افزایش یافته باشد. دکنند، که بهمدیریت سود زمانی استفاده می

دهند تا سود کمتر گزارش الوصول را بیشتر نشان میمشکوكمطالباتاین حالت، ذخیره
مطالباتکه سود بانک کاهش قابل توجهی داشته باشد، از ذخیرهشود و بالعکس زمانی

گردد. بتی و همکاران عنوان ابزاري براي نمایش سود بیشتر استفاده میالوصول بهمشکوك
بندي و بزرگی ها، زمانبانکاند که چگونه به بررسی این پرداختهد، در تحقیق خو2)1995(

دهند.معامالت و اقالم تعهدي را براي دستیابی به مدیریت سرمایه و مدیریت سود تغییر می
وسیله نتایج تحقیقات آنان، نشان داد که تصمیم مدیران در ارتباط با تعیین اقالم تعهدي، به

به الوصولگیرد و ذخیره مطالبات مشکوكتاثیر قرار میرمایه، تحتهاي افزایش سدیگر فعالیت
، رابطه بین 3)1998شود. کیم و کراس(عنوان سازوکاري براي مدیریت سرمایه استفاده می

را 1989الوصول و مدیریت سرمایه بعد از تنظیم مقررات در سال ذخیره مطالبات مشکوك
، مطالبات سوخت شده، جزئی از صورت کسر 1989مورد بررسی قرار دادند. قبل از سال 

الوصول،رو در مباحث نظري، براي افزایش ذخیره مطالبات مشکوكنسبت کفایت سرمایه بود، از این
مطالبات سوخت براي باال بردن صورت کسر نسبت سرمایه انگیزه وجود داشت. قوانین جدید،

ررات جدید نباید  انتظار داشت که بین شده را از این نسبت حذف کرد. بنابراین، بعد از وضع مق

1 Lars Norden and Anamaria Stoian
2 Beatty,A., Chamberlain, S.,&Magliolo, J, Managing financial reports of commercial banks,
influence of taxes, regulatory capital, and earnings
3 Kim, M., & Kross, W
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الوصول و مدیریت سرمایه، ارتباطی وجود داشته باشد. محققان ذخیره مطالبات مشکوك
الوصول کمتري را بعد از هاي با نسبت سرمایه کمتر، ذخیره مطالبات مشکوكدریافتند که بانک

)، به بررسی این 1997(1اندهند. لیو و همکارنسبت به قبل از آن نشان می1989مقررات سال 
الوصول،اند که چگونه شرایط مالی بانک توسط تغییرات ذخیره مطالبات مشکوكموضوع پرداخته
گذارد. آنها به این نتیجه رسیدند که افزایش ذخیره ها تاثیر میرسانی بانکبر سازوکار پیام

ي مشکالت عدم پرداخت هایی خبر خوش است که داراالوصول تنها براي بانکمطالبات مشکوك
اندهایی را بررسی کردههاي بانک)، در این تحقیق، ویژگی1997تسهیالت هستند. لیو و همکاران(

کنند. مقررات اختیاري رسانی استفاده میکه از مقررات مطالبات سوخت شده براي سازوکار پیام
اي مخابره خبر خوب شود که انگیزه بیشتري برهایی دیده میمطالبات سوخت شده، در بانک

هایی با مشکالت عدم پرداخت تسهیالت و سرمایه کم. استرجیوس لونتیس و دارند. یعنی بانک
هاي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا ، به این مساله پرداخته اند که آیا مدیران بانک2همکاران

از 2005سال المللی در خصوص بعد از به اجرا درآمدن استانداردهاي گزارشگري مالی بینبه
کنند یا خیر؟ رسانی استفاده میعنوان ابزاري براي پیامالوصول بهمشکوكمطالباتذخیره

کشور اتحادیه اروپا که شامل قبل و بعد از وضع 18محققان، در این تحقیق، از اطالعات 
و هاي یک متغیري و دباشد، همچنین، از آزمونالمللی میاستانداردهاي گزارشگري مالی بین
رسانی در هر دو دوره قبل و بعد از استاندارد مزبور استفاده متغیري، براي بررسی رفتارهاي پیام

اند. نموده
ابزاري عنوان الوصول، بهمشکوكمطالباتهاي تحقیق، بیانگر این است که از ذخیرهیافته

گذاريرمایهبراي نمایش محافظه کارانه سود براي اهداف مالیاتی و سودآوري آینده براي س
مطالباتهاي داراي سالمت مالی، از ذخیرهاستفاده شده است. همچنین آنها دریافتند، بانک

هاي داراي کنند. در عوض، بانکي نمیابزاررسانی استفاده الوصول براي پیاممشکوك
رسانی استفاده الوصول براي سازوکار پیاممشکوكمطالباتوضعیت مالی نامطلوب، از ذخیره

مطالباتکنند. سرانجام، مشخص گردید که تمایل به استفاده ابزاري از ذخیرهي میزاراب
هاي داراي وضعیت مالی رسانی، بیشتر در شرکتعنوان سازوکار پیامالوصول، بهمشکوك

1 Liu, C., Ryan, S., & Wahlen, J
2 Stergios Leventis, Panagiotis E. Dimitropoulos, Asokan Anandarajan
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خورد،المللی گزارشگري مالی، بیشتر به چشم مینامطلوب و در دوره بعد از وضع استاندارد بین
الوصول گیري مطالبات مشکوكکاري در ذخیرهت که در استاندارد مزبور بر محافظهاین درحالی اس

تاکید شده است. نتایج این تحقیق، ممکن است به علت عدم انسجام و سختگیري اجراي 
- مطالبات مشکوكیرهنقش ذخطور مشترك به باشد. برخی از مطالعات بهپیش گفتهاستاندارد 

رسانیسرمایه و سازوکار پیامیریتمد، سودیریتمدي رابيایلهعنوان وسبهالوصول
الوصول، ، به نحوه استفاده از ذخیره مطالبات مشکوك1. آناندارجان و همکاراناندپرداخته

اند. طبق این توافقنامه، ذخیره مطالبات پرداخته1988مقررات بانکی بازل در سال پس از وضع 
- یه و در صورت کسر نسبت کفایت سرمایه میبخش کوچکی از ردیف سرماالوصول،مشکوك

هاي بانک از بانک50و مربوط به 1991- 2001هاي باشد. اطالعات این تحقیق، طی سال
استرالیایی است که از منابع ارائه شده توسط بانک مرکزي آن کشور استخراج شده است. 

عنوان ابزاري جهت بهالوصولمشکوكمطالباتدهد که از ذخیرهنتایج این تحقیق نشان می
همچنین نتایج، بیانگر رابطه مثبتی بین نرخ سود قبل از .شودمدیریت سرمایه استفاده می

یعنی نتایج ،باشدها مینسبت به داراییالوصولمشکوكمطالباتکسر مالیات و ذخیره
عنوان ابزاريبهالوصولمشکوكمطالباتدهد که از ذخیرهتحقیق در این دوره نشان می

هاي غیرتجاري هاي تجاري، بیشتر از بانکبراي مدیریت سود استفاده شده است. البته، بانک
نمایند. عنوان ابزاري براي مدیریت سود استفاده میبهالوصولمشکوكمطالباتاز ذخیره

دهد که در دوره بعد از وضع مقررات کفایت سرمایه از همچنین، نتایج تحقیق نشان می
عنوان مدیریت سود استفاده شده است. تحقیق بیشتر بهالوصول،مشکوكمطالباتذخیره

استفاده «باعنوان 2014در سال 2دیگري توسط حکیم بن عثمان و هونایدا مرسنی
هاي اسالمی و غیراسالمی در الوصول در بانککارانه از ذخیره مطالبات مشکوكمحافظه

حقیق، مطالعه نحوه مدیریت سود و سرمایه انجام شده است. هدف این ت، »3منطقه خاور میانه
هاي اسالمی و غیراسالمی در منطقه خاورمیانه است. محققان، نخست عواملی را در بانک

گیري کاري در ذخیرههاي اسالمی براي محافظهاند که ممکن است بر مدیران بانکآزموده

1 Asokan Anandaraja, Iftekhar Hasan & Cornelia McCarthy
2 Hakim Ben Othman, Hounaida Mersni
3 The use of discretionary loan loss provisions by Islamic banks and conventional banks in the

Middle East region
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هاي است بین بانکهایی را که ممکنالوصول تاثیر بگذارد. سپس تفاوتمطالبات مشکوك
الوصول بررسی کاري در ذخیره مطالبات مشکوكاسالمی و غیراسالمی درخصوص محافظه

بانک اسالمی و 21اند که براي مدیریت سود استفاده شده است، این تحقیق، از اطالعات کرده
2000- 2008کشور منطقه خاورمیانه، در طول دوره زمانی 7بانک غیر اسالمی واقع در 51

مطالباتهاي اسالمی از ذخیرهدهد که بانکهاي تحقیق نشان میستفاده نموده است. یافتها
کنند . همچنین تفاوت چشمگیري الوصول براي مدیریت سود و سرمایه استفاده میمشکوك
الوصول براي مدیریت مشکوكمطالباتهاي اسالمی و غیراسالمی در استفاده از ذخیرهبین بانک

صورت بالقوه، قابل استفاده براي قانونگذاران، هاي این تحقیق بهوجود ندارد . یافتهسود و سرمایه
باشد. گذاران میحسابرسان و سرمایه

هاي ایرانی طبق دستورالعمل بانک الوصول در بانکگیري مطالبات مشکوكشیوه ذخیره
د؛ لذا تحقیقات مرکزي بوده و مدیریت، دخالت چندانی در نحوه و میزان این ذخیره ندار

انجام یافته نیز بیشتر بر مبناي ذخایر برآورد شده طبق این روش صورت گرفته است. آخلی 
تسهیالت اعطایی توسط شعب بانک ملی در شهر تبریز را از ،)، در تحقیق خود1380(

گیري و میزان ذخیره محاسبه شده براي تسهیالت اعطایی، رعایت هاي ذخیرهلحاظ روش
بندي مطالبات و میزان ذخیره ناشی از آن، هاي صادره بانک در مورد نحوه طبقهدستورالعمل
المللی حسابداري گیري متداول در جهان با رعایت استانداردهاي بینهاي ذخیرهاعمال رویه

و کمیته نظارت بر بانکداري و میزان ذخیره ناشی از آن را مورد مطالعه قرار داد. نتایج 
درستی رعایت نشده است، عدم هاي صادره توسط بانک بهستورالعملدهد دحاصل نشان می

هاي ناشی از هاي صادره سبب شده است ذخیره کافی براي پوشش زیانرعایت دستورالعمل
ها منجر به افزایش مطالبات از آنجایی که اجراي دقیق دستورالعمل.مطالبات نگهداري نشود

،ر جلوگیري از انعکاس نامطلوب عملکرد خودمنظولذا مسئوالن شعب به،گرددمعوق می
کمتر از ،الوصول شعب بانکمیزان ذخیره مطالبات مشکوك.کنندآنها را دقیقاً اجرا نمی

شود. گیري متداول در جهان محاسبه و برآورد میهاي ذخیرهمیزانی است که با اعمال رویه
یرهذخابی و کارایی شیوه اخذ در این تحقیق، از نحوه ارزی،شودطورکه مالحظه مینهما

هاي مالی مذکور در این تحقیق، صحبتی به با توجه به نسبت،الوصولمطالبات مشکوك
ارزیابی کفایت ذخیره «)، در تحقیق خود باعنوان 1388میان نیامده است. خورشیدي(
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به بررسی موردي ،»مطالبات الوصول بانک ملت براي پوشش مطالبات غیرقابل وصول
توسط بانک ملت 1386هاي تسهیالت پرداخته است که در سال ی کفایت ذخیره زیانارزیاب

وي در این .براي تحت پوشش قرار دادن برآورد مطالبات الوصول فراهم گردیده است
و نوع و الوصولمطالبات مشکوكدار بین ذخیره تحقیق، به بررسی ارتباط منطقی و معنی

ه است و سایر عوامل موثر بر ریسک تسهیالت مانند میزان و درصد رشد تسهیالت پرداخت
اي بر نسبت درآمدهاي غیربهره،نسبت حقوق صاحبان سهام،نسبت دارایی جاري بانک

)، بررسی میزان ارتباط 1388را در نظر نگرفته است. خلیلی(تعداد شعبها و دارایی
ا مدنظر قرار داده الوصول با سودهاي گزارش شده ریرات نرخ ذخایر مطالبات مشکوكیتغ

مطالبات یرنرخ ذخاییراتتغدار بین است. نتایج این آزمون، بیانگر وجود ارتباط معنی
باشدکه این موضوع حاکی از وجود پدیده میگزارش شدهيالوصول با سودهامشکوك

هموارسازي سود در سیستم بانکی کشور است. 
ها که در بیشتر موارد، مدیران بانکآید، این استآنچه از نتایج تحقیقات پیشین برمی

نمایند. عنوان ابزاري جهت مدیریت سود استفاده میالوصول بهاز ذخیره مطالبات مشکوك
مدیریت برايعنوان ابزاري الوصول بهدرخصوص استفاده مدیران از ذخیره مطالبات مشکوك

سرمایه (در سال سرمایه، این نتیجه حاصل گردید که تا قبل از تنظیم مقررات کفایت 
مدیریت سرمایه، استفاده برايعنوان ابزاري الوصول به)، از ذخیره مطالبات مشکوك1989

شده است ولی بعد از تنظیم مقررات کفایت سرمایه، شواهدي دال بر استفاده از ذخیره 
مدیریت سرمایه، مشاهده نشد. همچنین برايعنوان ابزاري الوصول بهمطالبات مشکوك

الوصول تحقیقات آنها نشان داد که در بیشتر موارد، مدیران از ذخیره مطالبات مشکوك
در ایران، اند.استفاده قرار دادهداران موردرسانی مثبت به سهامپیامبرايعنوان ابزاري به

ها نبوده و مطابق با ن بانکالوصول، در اختیار مدیراچون برآورد ذخیره مطالبات مشکوك
گیري مطالباتبندي و ذخیرهدستورالعمل صادره بانک مرکزي درخصوص نحوه طبقه

مدیریت سود، برايعنوان ابزاري تواند از آن بهباشد، لذا، مدیریت نمیالوصول میمشکوك
تحقیق، موضوع داران استفاده نمایند؛ بنابراین، در این رسانی به سهامپیامسازوکارسرمایه و 

ها که بررسی قرار خواهد گرفت که آیا ذخیره مطالبات برآورد شده بانکجهت موردایناز
هاي گیرد، متناسب با ریسک کل بانک و نسبتبه پیروي از دستورالعمل مذکور انجام می
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؟باشد یا خیرها میکل داراییها بهدارایی جاري، کل تسهیالت، حقوق صاحبان سهام و سپرده
و الوصولگیري و شناسایی هزینه مطالبات مشکوكها که پس از ذخیرهو از طرفی، مدیران بانک

نمایند، از اطالعات قابل دست آوردن سود ساالنه، اقدام به مدیریت سود و سرمایه میبه
شده کمتر از میزان بهینه باشد، خالص اتکایی برخوردارند یا خیر؟ زیرا چنانچه ذخایر اخذ

هاي تقسیم سود شده و ممکن است مدیران، در سیاستت و سود، بیشتر نشان دادهتسهیال
داران و سایر هاي مالی، تصمیم درستی اتخاذ ننماید. از طرفی، سهامو سایر سیاست

هاي مالی(سود هاي مالی نیز ممکن است با مشاهده ارقام صورتکنندگان صورتاستفاده
خالص تسهیالت اعطایی)، اقدام به تصمیماتی بگیرند خالص، نسبت حقوق صاحبان سهام و 

.که به علت عدم وجود کیفیت مطلوب اطالعات، دچار تصمیم اشتباه شوند
الوصول و نتایج گیري مطالبات مشکوكها را براي ذخیرهتحقیقات پیشین، انگیزه بانک

گر متغیرهاي هاي مدیریت و دیدست آمده را مورد بررسی قرار داده و بر روي انگیزهبه
الوصول، بدون یافتن عواملی متمرکز شده گیري در مورد ذخیره مطالبات مشکوكتصمیم

الوصول، گیري درخصوص ذخیره مطالبات مشکوكاست که با عملکرد بهینه و تصمیم
الوصول متمرکز مرتبط باشد. این تحقیقات، بر روي عوامل موثر بر ذخیره مطالبات مشکوك

دهد.طلوبیت این ذخیره را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میاست و کارایی یا م

جامعه آماري و روش تحقیق- 3
هاي پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران در جامعه آماري، شامل بانک

در این تحقیق، براي تخمین ناکارایی ذخیره مطالبات ، است.1392تا 1387هاي طی سال
داگالس و با عبارت - با استفاده از تابع هزینه کاب1ل از مدل مرز تصادفیالوصومشکوك

، تابع مدل مرزي 2)1977(خطاي مرکب استفاده شده است. طبق نظر اگنر، الول و اسمیت
به این شکل است:

)1(Ln(llpi )= f(βi , Xi ) + ei ,      ei = ui- vi

1 Stochastic Frontier Analyses
2 Aigner, Lovell and Schmidt



95اییز و زمستان ، پفصلنامه مطالعات مالی و بانکداري اسالمی، سال دوم، شماره چهار 104

بردارXiمشاهده شده بانک در دوره معین، الوصول ، ذخیره مطالبات مشکوكllpiدر این معادله 
بردار ضرایب متغیرها هستند. مطابق مطالعه باتیز و βiمتغیرهاي مستقل و کنترلی و 

ولالوصذخیره مطالبات مشکوكداگالس براي برآورد میزان ناکارآیی - ، تابع کاب1)1995کوئلی(
به شکل زیر مورد استفاده قرار گرفت:

)2(
Ln(llp)= β0 + β1Ln (ILit/Ait)+ β2Ln(DEit/Ait) + β3Ln(LAit/Ait)
+ β4Ln(RLit/Ait)+β5Ln(TLit/Ait)+ vit-uit

i=1,2,…N,         t=1,2,…T

اند که ذخیره اي طراحی شدهگونه، بهالوصولمطالبات مشکوكذخیره متغیرهاي مدل براساس 
ذخیره مطالبات دهد. در اینجا، برآورد دست میالوصول مورد انتظار در آینده را بهمطالبات مشکوك

:2)2010یه ، الینمالی به شرح ذیل است (تسايهاينسبتتابعی از الوصولمشکوك
،(ILit/Ait)هاییرادابرهايگذارهیحاصل از سرماانیز- 
،(DEit/Ait)هاها به داراییسپرده- 
،(LAit/Ait)هاهاي جاري بر داراییدارایی- 
،(RLit/Ait)ها تسهیالت پرریسک به دارایی- 
،(TLit/Ait)هاکل تسهیالت بر دارایی- 

به طور uitشود که) نشان دهنده عوامل تصادفی است و فرض می2در رابطه (vitعبارت 
uit(توزیع شده و تاثیرات ناکارآمدي نامنفی مستقل را ذخیره مطالبات مشکوك الوصول )0 ≤

ئلی، به صورت زیر تعریف می شود و کویزباتبه دست می آورد، که طبق تعریف 
) :1391(ابوترابی، 
)3                                                                        ()uit ≈ ( mit , σ2

u

است از:mitو عبارت 

1 Battese and Coelli
2 Tsai-lien Yeh



105ها                                                                        الوصول بانکعوامل مؤثر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوك

mit = b0 + b1Ait + b2(FEEit/Ait) + b3BRAit + b4(Eit/Ait) + b5 CAPi + eit )4(

، نسبت درآمد Aitاین رابطه، تاثیر اندازه بانک (میزان لگاریتم طبیعی دارایی بانک) 
)تعداد شعب، (FEEit/Ait)اي بر دارایی غیربهره BRAit)،به دارایی نسبت حقوق صاحبان سهام

(Eit/Ait)هیسرماتیو نسبت کفا)(CAPit،کند.بر ناکارآیی را بیان می

تعاریف عملیاتی- 1- 3
ها (تسهیالت این ذخیره جزء اقالم کاهنده داراییالوصول: ذخیره مطالبات مشکوك

هاي ط به آن از صورتپرداختی) در ترازنامه منعکس شده و در زمان تشخیص، هزینه مربو
آید. دست میسود و زیان و جریان نقدي به

گیريدر این تحقیق، میزان کارائی بانک در ذخیرهکارآیی ذخیره مطالبات مشکوك الوصول: 
شود.) برآورد می2الوصول با استفاده از مدل (مطالبات مشکوك
هاي جذب شده از ردهحاصل تقسیم کل سپ: (DEit/Ait)ها ها به دارایینسبت سپرده

هاست.مشتریان بر کل دارایی
بندي ها، تقسیمدر ترازنامه بانک:(LAit/Ait)ها هاي جاري بر دارایینسبت دارایی

هاي جاري در ها وجود ندارد. اما تعریف داراییمشخصی از نظر جاري و ثابت بودن دارایی
جاريهايجزء داراییاقالمی« ایران، به این شرح است:14استاندارد حسابداري شماره 

، واحد تجاريمعمولعملیاتیچرخهیا طیسالیکانتظار رود ظرفشود کهمنظور می
است،یقینبهقریبآننقد شدنکهدیگرينقد یا داراییوجه، بهتر استطوالنیهر کدام

از ». استمحدود نشدهاز آناستفادهاشد کهبنقديوجهنقد یا معادلشود و وجهتبدیل
طرفی، طبق اطالعات منتشر شده توسط بازار بورس اوراق بهادار ایران در قالب نرم افزار ره 

سایر ازمرکزي، مطالباتهايبانکازهاي جاري شامل اقالم وجه نقد، مطالباتآورد، دارایی
اوراق حسابهاي دریافتنی، موجودي کاال، اعتباري، تسهیالت اعطایی، مؤسساتوهابانک

، از تقسیم جمع این پیش گفتهباشد که نسبت میمدتهاي کوتاهيگذاریهمشارکت و سرما
آید.دست میها، بهمبالغ بر کل دارایی
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با توجه به تعریف طبقات مختلف :(RLit/Ait)ها نسبت تسهیالت پرریسک به دارایی
عنوان تسهیالت پرریسک در نظر الوصول را بهه مشکوكتوان تسهیالت طبقتسهیالت، می

ها به الوصول بر داراییگرفت. بنابراین، نسبت فوق از حاصل تقسیم تسهیالت طبقه مشکوك
آید.  دست می

این نسبت حاصل تقسیم کل تسهیالت پرداختی :(TLit/Ait)ها نسبت تسهیالت بر دارایی
- الوصول قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوكشکوكاعم از جاري، سررسید گذشته، معوق و م

هاست.الوصول بر کل دارایی
هاي ها، عالوه بر تسهیالت، داراییبانک:(ILit/Ait)ها ییدارابري گذارهیزیان حاصل از سرما

گذاري هاي دیگر اقتصادي مانند بورس و اوراق بهادار، اوراق مشارکت و... سرمایهخود را در بخش
ه ممکن است در این خصوص زیان نیز نصیب بانک شود. که از تقسیم این زیان بر کنند کمی

آید.میدستداراییها، نسبت فوق به
هاي هر بانک است. لگاریتم طبیعی کل دارایی:)Ait(اندازه بانک 

شامل نسبت کل درآمدها، غیر از سود :(FEEit/Ait)ها اي بر دارایینسبت درآمد غیربهره
درآمد ي، معامالت ارزیجهنت،سود اوراق مشارکتهاست. بابت تسهیالت، بر داراییدریافتی 

يهادرآمدیرسای و سپرده قانونیزهجاها، يگذارو سپردههايگذاریهسود حاصل از سرما، کارمزد
غیرمشاع از جمله این موارد است.

باشد.شامل کلیه شعب داخل و خارج کشور هر بانک می:)BRAit(تعداد شعب 
شامل بخش حقوق صاحبان سهام در :(Eit/Ait)نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها 

باشد.ها میترازنامه بر کل دارایی
بر مجموعپایهسرمایهتقسیمحاصلسرمایهکفایتنسبت:)CAPit(هیسرماتینسبت کفا

ي، بانک مرکزمه  ناباشد(آئینمیدرصد)(برحسبریسکضرایببهشدهموزونهايدارایی
) 29/11/82مورخ 1966شماره مب/
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هاوتحلیل دادهتجزیه-4
بینی بهینه و مطلوب مطالبات الوصول، پیشمنظور از کارایی ذخیره مطالبات مشکوك

نظر شفافیت و هاي مالی ازکه بهترین انعکاس را در صورتنحويبه،در آینده استالوصول
دیگر بیانبه. )2005شده داشته باشد(آناندارجان و همکاران، کیفیت سود و سرمایه گزارش

اي است که انحرافی بین ذخیره مطالبات ذخیره،الوصول کاراذخیره مطالبات مشکوك
).2010، 1الوصول بهینه و واقعی وجود نداشته باشد(تساي الین یهمشکوك

الوصول ت مشکوكها، برآورد ناکارایی ذخیره مطالبااین بخش، شامل توصیف داده
هايدادهبامدلیکموردنظرمدلمستقل و چونمتغیرهايهمخطیها، آزمونبانک

هاي تابلویی و یا غیرتابلویی و صورت دادههاي مربوط به تعیین مدل بهتابلویی است، آزمون
واریانس يهاانتخاب مدل با اثرات ثابت یا تصادفی، همچنین آزمونبرايآزمون هاسمن 

انجام خواهد شد.انی واریانس و عامل تورم واریانسناهمس

)برآورد ناکارایی(اولمدلتخمین- 1- 4
اول ناکارایی ذخیره مطالبات مدل، درقسمت قبلبا توجه به مطالب مشروح در 

زماندرمتغیرصورتبهرامدلابتدادرشود. برآورد میهرسالدربانکالوصول هرمشکوك
کهگفتانتومیگرددمعنادار) η(اتاضریب) 5(چنانچه در این رابطهنماییم،میبرآورد
صورتبهبایدمدلصورتاینغیرنمود. دربرآوردزماندرمتغیرصورتبهبایدرامدل
گردد.برآوردثابتزمان

)5                                                            (exp{ ( )}it i iu t T u  

دهد.صورت متغییر در زمان را نشان مینتایج برآورد در حالت مدل کارائی به1شمارهجدول

1 Tsai-lien Yeh,2010
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اولبرآورد اولیه مدل:1شماره جدول
ضریب انحراف معیار z p> l z l %95سطح اطمینان 

DE/A 1/080774 0/179413 6/02 0 0/729142 1/432417
LA/A 1/176023 0/375027 4/14 0/002 0/440984 1/911063
RL/A 3/718705 1/6103 2/31 0/021 0/562575 6/874834

IL/A -10/673 37/90585 -0/28 0/0778 -84/9671 63/62113
TL/A 0/214017 0/108439 1/97 0/048 0/001481 0/426552
CONS 21/25005 1/579404 13/45 0 18/15448 24/34563

/mu 5/843872 1/611746 3/63 0 2/684907 9/002837
/eta 0/049788 0/013709 3/63 0 0/022919 0/076658

/lnsigma2 1/01326 0/326511 3/1 0/002 0/37331 1/653211
/ilgtgamma 3/954482 0/371705 10/64 0 3/225954 4/68301

sigma2 2/754568 0/899398 1/452534 5/224727
gamma 0/981192 0/00686 0/961799 0/990834

sigma-u2 2/70276 0/899473 0/939825 4/465694
sigma-v2 0/051808 0/008346 0/035451 0/068166

99توان ادعا کرده که این متغیر در سطح اطمینان میηبراي zمقدار آماره بهتوجهبا
زآنجاکه نتیجه ا.باشدمیزماندرمتغیرصورتبهمدلبنابراینودرصد مخالف صفر است

هاست، برابر گذاري بر داراییکه بیانگر متغیر نسبت زیان سرمایهIL/Aبرآورد ضریب متغیر 
شده است، بنابراین، فرض صفر مبنی بر صفر بودن ضریب این متغیر با سطح 0778/0

معنی است که منطبق با بیدر این سطح اطمینان رد نشده و متغیر درصد95اطمینان
گیري در مورد اینکه این متغیر، در باشد. براي تصمیم) می2010اي الین یه (هاي تسیافته

نماییم. هر مدلی که این مدل بماند یا آن را حذف نماییم از معیار آکایک و شوارتز استفاده می
) BIC(و شوارتز )AIC(، دو معیار آکایک2پذیریم. در جدولدو معیار در آن کمتر باشد را می

.ها به نمایش درآمده استگذاري بر داراییاوجود متغیر نسبت زیان سرمایهبراي مدل ب
IL/Aنمایش دو معیار آکایک و شوارتز براي مدل باوجود متغیر : 2شمارهجدول

AICBICمعیارحالت

IL/A117/7095143/4566متغیر مدل با وجود 

IL/A115/7888138/9612متغیر مدل بدون 
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متغیر نسبت زیان در مدل بدون)BIC(و شوارتز )AIC(آکایک که معیار آنجااز
گیریم. جدول در نظر میIL/Aباشد، مدل را بدون متغیر ها، کمتر میگذاري بر داراییسرمایه
دهد.افزار را پس از حذف این متغیر نمایش می، خروجی نرم3شماره 

نهایی-مدل اولبرآورد :3شمارهجدول
ضریب ارانحراف معی z p> I z I %95سطح اطمینان 

DE/A 1/068045 0/1736422 6/15 0 0/7277128 1/408378
LA/A 1/148292 0/3615034 3/18 0/001 0/4397578 1/856825
RL/A 3/718832 1/608809 2/31 0/021 0/565625 6/872039
TL/A 0/2124334 0/1082739 1/96 0/05 0/0002205 0/4246463
CONS 21/28079 1/58928 13/39 0 18/16586 24/39572

/mu 5/888315 1/617508 3/64 0 2/718059 9/058572
/eta 0/0497291 0/0137057 3/63 0 0/0228664 0/0765918

/lnsigma2 1/017069 0/326121 3/12 0/002 0/3778833 1/656254
/ilgtgamma 3/958268 0/3711863 10/66 0 3/230756 4/685779

sigma2 2/765078 0/9017499 1/459193 5/239647
gamma 0/9812617 0/0068251 0/9619754 0/9908588

sigma-u2 2/713265 0/9018178 0/9457343 4/480795
sigma-v2 0/051813 0/008345 0/035457 0/0681689

توان باشد، میمیدرصد5با توجه به اینکه نتیجه برآورد ضرایب تمامی متغیرها کمتر از 
رد شده و درصد5گفت که فرض صفر مبنی بر صفر بودن ضرایب در سطح معناداري 

در این مدل نیز با توجه به اینکه لحاظ آماري اختالف معناداري از صفر دارد.بنابراین از
درصد5توان گفت در سطح معناداري است میدرصد5کمتر از ηضریب مربوط به zآماره 

صورت متغیر در زمان، مدل از صفر دارد و بنابراین مدل بهياختالف معنادارηیب ضر
است که 76/2حدوداً برابر )sigma2(شود که واریانس کل مشاهده میباشد.صحیح می

، و باشدمی)sigma-u2(و اثرات ناکارایی )sigma-v2(دو عامل تصادفی ناشی از مجموع هر
% شده 5و کمتر از 002/0، برابر)lnsigma2(برآورد ضریب چون آماره آزمون و نتیجه

%، رد شده و معنادار است 5است، فرض صفر مبنی بر صفر بودن ضرایب در سطح معناداري 
برايتواند برآوردگر خوبی و به این مفهوم است که کل ناکارایی وارد مدل شده و مدل می
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98دهد میباشد که نشان میداریمعنو درصد98، برابر 1گاماتخمین آن باشد. همچنین 
باشد؛ و میواریانس کل ناکارایی، ناشی از واریانس جزء اثرات ناکارایی (عوامل غیر تصادفی)درصد

شده درصد5، برابر صفر و کمتر از )ilgtgamma(چون آماره آزمون و نتیجه برآورد ضریب 
و معنادار رد شدهدرصد 5ياست، فرض صفر مبنی بر صفر بودن ضرایب در سطح معنادار

تواند برآوردگر خوبی است و به این مفهوم است که جزء ناکارایی وارد مدل شده و مدل می
ياستثناباشد. بهنیز برآوردي از میانگین ناکارایی میmuباشد. عبارت ناکارائیبرآورد براي

ریب آن از مدل کنار معنی بودن ضها که به علت بیگذاري بر داراییمتغیر زیان سرمایه
است.داریو مثبت و معندرصد5، کمتر از یرهاگذاشته شد، ضریب سایر متغ

)هاهیفرضآزمون (دوم مدل- 2- 4
بررسی و آزمون براي، رابطه رگرسیونی زیر قبلبا توجه به مطالب مشروح در بخش 

ها تصریح گردید:فرضیه

mit = b0 + b1Ait + b2(FEEit/Ait) + b3BRAit + b4(Eit/Ait) + b5 CAPi + eit

:گیرندکه با استفاده از مدل فوق مورد آزمون قرار میباشدهاي تحقیق به شرح زیر میفرضیه
ها تأثیر معناداري دارد.الوصول بانکاندازه بانک بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكفرضیه اول: 
الوصولا بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكهاي به دارایینسبت درآمدهاي غیربهرهفرضیه دوم: 

ها اثر معنادار دارد.بانک
الوصولنسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكفرضیه سوم: 

تأثیر معناداري دارد.،هابانک
أثیر ت،هاالوصول بانکتعداد شعب بانک بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكفرضیه چهارم: 
معناداري دارد.
،هاالوصول بانکبرناکارایی ذخیره مطالبات مشکوكنسبت کفایت سرمایهفرضیه پنجم: 

تأثیر معناداري دارد.

1 gamma
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بررسی عوامل مؤثر بر برايبخش،نیا، درقبلبا توجه به برآورد ناکارایی در بخش 
مدلدهیم. ازآنجاکهیمانجامرامربوطهايآزمونونمودهبرازشرا)4(ناکارایی، مدل

باشد، لذا، آزمون بررسی کم میهاي موردو تعداد سالتابلوییهايدادهبامدلموردنظر،
شود که کلیه متغیرهاي مدل مانا هستند. همچنین مانایی متغیرها نامعتبر بوده و فرض می

،هبجاي ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی جزء اخالل، از انحراف معیار روباست شد
تصادفیاثراتثابت،اثراتبامدلاز). سپس، استفاده1،2012(وولدریجاستفاده خواهد شد

هرکهاستاینبرفرضثابتاثراتبامدلآزمون خواهد شد. درتلفیقیهايدادهیاو
اثراتبامدلدر.باشدمیخودبهمربوطومشخصمبدأازعرضدارايبانکیافرد

متغیر تصادفیوبودهتصادفیصورتبههابانکدرتفاوتکهاستینابرفرضتصادفی،
ندارند. همازمتمایزيخصوصیاتهابانکگفتبایدنیزتلفیقیهايدادهبامدلاست. در

ثابتاثراتبامدلابتدا،منظورنماییم. بدینانتخابرامدلکدامکهاستاینسؤالحال
هرمبدأازعرضتمایزبهمربوطضرایبتمامتوأمبودنفرصآزمونونماییممیبرآوردرا

اثراتضرایبتمامبودنصفربرمبنیصفرفرضنماییم. چنانچهمیآزمونباهمرابانک
واستمتمایزدیگريبامبدأازعرضدربانکحداقلکهاستمعنیبدانشود،ردبانکی

آزموندراگردارد. حالارجحیتلفیقیتهايدادهثابت براثراتبامدل،جهتهمینبه
اثراتروش و مدل بااینبینانتخاببود، برايتلفیقیمدلبرارجحثابتاثراتفوق

.نماییممیاستفادههاسمنآزمونازتصادفی

مبدأها،ازعرضازیکیحداقلکهاستاینبیانگر2لیمرFنتایج حاصل از آزمون
تمامبودنتأثیربیبرمبنیصفرفرضگفتتوانمیو لذا داردصفرازمعنادارياختالف

باشد. لذامیمعنادارهاآنازیکیحداقلونشدهردهابانکبهمربوطمجازيمتغیرهاي
هاسمنآزمونازحال،.باشدمیمرجحتلفیقیهايدادهبامدلبرثابتاثراتبامدل
نماییم. با توجه به اینکه میاستفادهتصادفیاثراتبایاثابتاثراتبامدلانتخاببراي

فرض است 16/47برابر 4مربوط به آزمون هاسمن با درجه آزادي 2χآماره آزمون مقدار 
صفر مبنی بر عدم تفاوت سیستماتیک در ضرایب رد شده و بنابراین مدل با اثرات ثابت را 

1 Wooldridge, Jeffrey M
2 F(18,73)=16.21, Prob F>0.00
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براي کلیه متغیرهاي )VIF(نس عامل تورم واریامقدار متوسط نماییم.در ادامه استفاده می
درهمخطیمشکلباشد،می10ازترکوچکبسیارVIFازآنجاکهاست 1.99مستقل برابر 

ناهمسانی واریانس را براي مدل اثرات تصادفی فرض صفر با انجام آزمون .نداردوجودمدل
صورت مبنی بر همسانی گروهی واریانس جزء اخالل رد شده و بنابراین جزء اخالل به

استگروهی ناهمسان است. براي رفع چنین مشکلی در تفسیر ضرایب، از انحراف معیار روب
نتایج نهایی رگرسیون مدل ،4شماره). جدول274، ص2012، (وولدریجشده استاستفاده 

دهد.دوم (بررسی عوامل مؤثر بر ناکارایی) با انحراف معیار روباست را نشان می

هایی رگرسیون مدل دوم با انحراف معیار روباستنتایج ن:4شمارهجدول
ضریب انحراف معیار t p> I z I %95سطح اطمینان 

A 2/49 x 10-11 1/53 x 10-12 16/25 0/000 2/16 x 10-11 2/81 x 10-11

E/A -0/0008045 0/0010916 -0/74 0/471 -0/0030978 0/00148880
FEE/A 0/0102622 0/0077457 1/32 0/202 -0/006011 0/0265353

BRA -0/0000124 2/05 x 10-/6 -6/05 0/000 -0/0000167 -8/09 x 10-/6

CAP -0/0018577 0/0010244 -1/81 0/086 -0/0040098 0/0002944
CONS 0/0092045 0/0014811 6/21 0/000 0/0060927 0/0123163

sigma-u 0/01328545
sigma-e 0/0009841

rho 0/99454304

هافرضیهنتایج آزمون - 3- 4
بررسی عوامل مؤثر بر برايکه 4با توجه به نتایج نهایی مدل دوم به شرح جدول 

باشد:می5جدول ها به شرح فرضیهنتایج آزمون ناکارایی تصریح شده بود، 
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هاخالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه: 5شمارهجدول
شماره 
نتیجهداريیمعنفرضیهفرضیه

اندازه بانک بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوك الوصول اول
عدم رد٪5داري دارد.تأثیر معنی

ها بر ناکارایی ذخیرهاي به دارایینسبت درآمد غیر بهرهدوم
رد٪5داري دارد.الوصول تأثیر معنیمشکوكمطالبات

رایی ذخیرهها بر ناکانسبت حقوق صاحبان سهام به داراییسوم
رد٪5داري دارد.الوصول تأثیر معنیمشکوكمطالبات

الوصول مشکوكتعداد شعب بانک بر ناکارایی ذخیره مطالباتچهارم
عدم رد٪5.داري داردتأثیر معنی

بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوك نسبت کفایت سرمایهپنجم
عدم رد٪10داري دارد.الوصول تأثیر معنی

گیريحث و نتیجهب- 5
داري بر ناکارایی نتایج آزمون فرضیه اول، نشان داد که اندازه بانک، اثر مثبت و معنی

الوصول ذخیره مطالبات مشکوكبدین معنی که الوصول دارد؛ ذخیره مطالبات مشکوك
هاي کوچک کارایی بیشتري داشته باشد، لیکن با ها، ممکن است در بانکبرآورد شده بانک

شود. نتایج این تحقیق، با نتایج تحقیقات از کارایی آن کاسته میاندازه بانک،افزایش
با رسد،) نیز، متفاوت است. به نظر می2010) و تساي الین یه (2005آناندارجان و همکاران (

هاي مالی مذکور که موثر بر ریسک بانک هستند، افزایش یافته افزایش اندازه بانک، نسبت
ها الوصول متناسب با تغیرات وضعیت مالی بانکد ذخیره مطالبات مشکوكولی شیوه برآور

ايباشد. نتایج آزمون فرضیه دوم، حاکی از این است که متغیر نسبت درآمدهاي غیر بهرهنمی
هاي تحقیق، با یافتهتاثیر است.بیالوصولذخیره مطالبات مشکوكناکاراییها بربر دارایی

) متفاوت ولی با نتایج تحقیقات تساي الین یه 2005جان و همکاران (نتایج تحقیقات آناندار
توان به ناچیز بودن نسبت درآمدهاي باشد. دلیل این عدم تاثیر را می)، همسو می2010(

ها نسبت داد. زیرا با تغییرات در این نسبت، ریسک بانک چندان اي به کل داراییغیر بهره
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دار هاي آزمون فرضیه سوم، بیانگر عدم وجود تاثیر معنیگیرد. یافتهتحت تاثیر قرار نمی
باشد. در مورد این فرضیه نیز، میناکارایی برهامتغیر نسبت حقوق صاحبان سهام بر دارایی

) کامالً مخالف ولی با 2005هاي تحقیق، با نتایج تحقیقات آناندارجان و همکاران (یافته
به توانباشد. از نتایج آزمون فرضیه چهارم میسو می)، هم2010نتایج تحقیقات تساي الین یه (

الوصول پی برد. اما، وجود اثر منفی تعداد شعب بانک بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوك
) فرضیه وجود تاثیر بین این دو متغیر را رد کرده است. این 2010تحقیقات تساي الین یه (

گیردواست تسهیالت از شعب نشات میگرچه درختوان چنین توجیه کرد که نتیجه را می
ها توسط مدیریت بانک صورت هاي کالن اعتباري بانکها و سیاستمشیولی تعیین خط

ترگیرد. بنابراین، بانک داراي تعداد شعب بیشتر، براي کنترل بیشتر ریسک، محافظه کارانهمی
یل کاهش اختیار اي از قبهاي محدود کنندهعمل نموده (مثال ممکن است، دستورالعمل

شعب درخصوص تعداد و یا سقف اعطاي تسهیالت وضع نماید) و از این طریق باعث کاهش 
ریسک اعتباري بانک گردد که نتیجه آن، بهبود کارایی روش مورد استفاده در اتخاذ ذخیره 

هاي تحقیق حاضر، باشد. یافتهالوصول، با توجه به افزایش تعداد شعب میمطالبات مشکوك
داري بین نسبت کفایت سرمایه و ناکارایی ذخیره درصد، اثر معنی5داري طح معنیدر س

تواندرصد، می10داري تادهد، لیکن با افزایش سطح معنیالوصول نشان نمیمطالبات مشکوك
الوصول پی برد. نتایج تحقیق به تاثیر منفی این متغیر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوك

هاي تحقیق تساي الین یه ) مطابقت دارد. یافته2005تحقیق آناندارجان (هاي ما با یافته
توان هاي تحقیق میباشد. از یافتهدار این متغیر می)، بیانگر عدم وجود تاثیر معنی2010(

هاي داراي نسبت کفایت سرمایه بیشتر در آینده ریسک چنین استنباط نمود که بانک
نیازي به ذخیره بیشتر براي پوشش این ریسک کمتري پیش روي خود خواهند داشت و

الوصول، از کارایی الزم برخوردار خواهد بود.ندارند، لذا ذخیره مطالبات مشکوك
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