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چکیده
پژوهش حاضر رابطه بين معيارهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر تئوري محدوديتها شامل سود خالص و
بازده سرمايه گذاري مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم به عنوان عناصر نظام حسابداري عملکرد سيستم،
معيارهاي ارزيابي عملکرد سنتي (سود خالص ،بازده سرمايه گذاري و بازده حقوق صاحبان سهام) ،معيارهاي
اقتصادي (نرخ بازيافت وجه نقد و عملياتي) و همچنين معيارهاي ارزيابي عملکرد ويژه صنعت بانکداري
(نسبت تسهيالت به دارائي ،شکاف تسهيالت به سپرده و حاشيه سود خالص بانکي) ،را با نرخ مطالبات معوق
مورد بررسي قرار داده تا به مناسبترين معيار به عنوان شاخصي از ارزيابي اثر مطالبات معوق بر بانکها دست
يابد .بدين منظور اطالعات مالي  91بانک ايراني براي دوره زماني  9831ـ  9831مورد بررسي قرار گرفت.
فرضيه هاي پژوهش با استفاده از مدل رگرسيوني پانل مورد آزمون قرار گرفت .سپس با بهره گيري از آزمون
انتخاب بين مدلهاي غير آشيانهاي وانگ ،مقايسهاي زوجي بين قدرت توضيح دهندگي معيارهاي ارزيابي
عملکرد مبتني بر تئوري محدوديتها شامل سود خالص و بازده سرمايه گذاري مبتني بر حسابداري عملکرد
سيستم با معيارهاي رقيب (معيارهاي ارزيابي عملکرد سنتي ،اقتصادي و ويژه صنعت بانکداري) صورت گرفته
است .نتايج نشان ميدهد معيارهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر تئوري محدوديتها نسبت به ساير شاخصهاي
متداول نسبت بيشتري از تغييرات نرخ مطالبات معوق بين بانکهاي ايراني را توضيح ميدهد.
واژههای کلیدی :تئوري محدوديتها ،حسابداري عملکرد سيستم ،مطالبات معوق ،شاخصهاي صنعت
بانکداري
 استاد و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات Email: rahnama@iau.ir
 دانشيار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز Email: porzandi@iauctb.ac.ir
 دانشجوي دکتري حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات (نویسنده مسئول) Email: bhrysls@yahoo.com

تاریخ دریافت31/6/13 :

تاریخ پذیرش31/3/93 :

801

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال دهم ،شماره  ،53پاییز 8538

مقدمه
رشد اقتصادي باال ،شدت رقابت و افزايش اطالعات (خبره شدن مشتريان) صنعت
بانکداري را ملزم کرده است که ارزيابي مجددي در مورد تکنيکها ،در جهت بهبود
کارايي عملکرد و سوددهي داشته باشند .در سالهاي اخير در نتيجه جهاني شدن و
پيشرفتهاي سريع در تکنولوژي ،صنايع خدماتي با فشارهاي رقابتي قابل توجهي مواجه
شدهاند .بنابراين سازمانهاي خدماتي در سطح جهاني به منظور افزايش موقعيت
رقابتيشان در بازارهاي جهاني ميبايست همواره به دنبال راههايي درجهت بهبود
عملکردشان باشند( .حشمتي مواليي. )9839 ،
صنعت بانکداري در ايران در سالهاي اخير تغييرات بسياري کرده است .عالوه بر
فشارهاي رقابتي در خدمات ،به طور اخص صنعت بانکداري اخيراً از موج شديد رقباي
نو ظهور(بانکها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي ) و قوانين محدود کننده بانک
مرکزي (تغيير در حداقل ميزان و کفايت سرمايه ،ممنوعيت سرمايه گذاري مستقيم و
افزايش ميزان اندوخته و )...تأثير پذيرفته است .اين شرايط ،فشارهاي مضاعفي را به
سيستم بانکي در جهت بهبود برتري عملکردشان تحميل کرده است .بررسيها نشان
ميدهد عالوه بر اين فشارها ،عدم پرداخت به موقع اقساط که ناشي از پارهاي علل
مستقل يا به هم پيوسته ميباشد ،صنعت بانکداري را با خطرهاي متعددي مواجه کرده
است (قاسمي. )9831 ،
رهبران صنعت بانکداري در کنار اتخاذ رويکردهاي مدرن مديريتي از قبيل مديريت
کيفيت جامع )TQM( 9و مهندسي مجدد فرايند کسب و کار )BPR( 2که توسط
محققان به سازمان به عنوان ابزاري براي رسيدن به مزيت رقابتي پيشنهاد شده است،
ميبايست از تئوري محدوديتها )TOC ( 8نيز که به طور موفقيت آميزي توسط
سازمانهاي توليدي مختلف در سراسر جهان بکار گرفته شده است  ،به صور ذيل
استفاده نمايند :
الف) از مفاهيم غني تئوري محدود يتها براي بهبود رقابت پذيري و
1-Total Quality Management
2- Business Process Reengineering
3- Theory Of Constraints
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ب) از معيارهاي آن جهت ارزيابي عملکرد سازمانها
با اين حال ،کاربردهاي کمي از تئوري محدوديتها در بخش خدمات خصوصاً صنعت
بانکداري گزارش شده است .اين در حالي است که بانکها به طور منظم با
محدوديتهايي مواجه ميشوند که آنها را از رسيدن به سطح باالتري از عملکرد باز
ميدارد .بانکها ميتوانند اين محدوديتها را به وسيله بکار گيري اصول تئوري
محدوديتها شناسايي ،اولويتبندي و مديريت کنند.
اين پژوهش بر آن است تا با رويکرد بهبود ،آثار مطالبات معوق را بر نتايج عمليات
بانکها در ايران مورد ارزيابي قرار داده و در نهايت با استفاده از شاخصهاي سنتي،
ويژه صنعت بانکداري ،اقتصادي و حسابداري عملکرد سيستم مبتني بر تئوري
محدوديتها اين آثار را اندازه گيري کرده و معيار برتر را براي شناسايي ميزان آثار
مخرب مطالبات معوق ارائه دهد.
اين پژوهش از جنبههاي مختلفي ضرورت داشته و ميتواند مفيد فايده باشد اول
اينکه صنعت بانکداري در تمام کشورها جزء الينفک و اساسي اقتصاد است و در ايران
اين صنعت اهميت مضاعفتري به علت مشکالت و محدوديتهاي موجود در بازار
سرمايه ،دارد و بهبود آن ميتواند تأثيرات اجتناب ناپذيري در بهينه شدن شاخصهاي
اقتصادي داشته باشد ،در ثاني در ايران با توجه به وجود محدوديتهاي متعدد در انجام
فعاليتهاي بانکي مانند لزوم رعايت بانکداري اسالمي ،دستورات دولتي در خصوص
نرخ سود سپردهها و تسهيالت و ...بر اهميت جستجوي راه حلها براي مديريت اين
محدوديتهاي متعدد و بعضاً متناقض ميافزايد) .سام دليري  )9838و در نهايت با توجه
به اينکه صنعت بانکداري جزو صنايع خدماتي ميباشد و استفاده از تکنيکهاي ويژه
صنايع توليدي در اين صنعت کمتر مورد توجه قرارگرفته نتايج پژوهش ميتواند تحول
آفرين باشد.
اين مطالعه در شش بخش تدوين شده است .در بخش اول مباني و پيشينه تبيين
ميشود .بخش دوم به سؤاالت و فرضيههاي پژوهش اختصاص دارد .روش شناسي
پژوهش در بخش سوم معرفي خواهد شد .چارچوب آماري پژوهش در بخش چهارم
بررسي خواهد شد .در بخش پنجم نتايج و يافتههاي حاصل از مدلهاي ارايه شده مورد
تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت .در بخش پاياني نيز نتيجهگيري و بحث ارايه

880

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال دهم ،شماره  ،53پاییز 8538

خواهد شد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
9

اگرچه نظراتي راجع به مناسب بودن معيارهاي عملکرد سنتي ( ROE2 ،NP

و )ROA8به عنوان معيارهايي براي سنجش و عملکرد وجود دارد ،اما منتقدان به داليلي
از جمله تفاوت در ماهيت اين شاخصها ،امکان دستکاري اين معيارها به دليل وجود
روشهاي متعدد ارزيابي موجوديها ،روشهاي متفاوت ثبت سرمايه در موارد ادغام و
سرمايهگذاري در ساير شرکتها ،روشهاي گوناگون محاسبه استهالک ،تلقي
هزينههاي تحقيق و توسعه تحت عنوان هزينههاي جاري و هزينههاي سرمايهاي و
محاسبه ذخيره براي برخي داراييهايي که ممکن است در اثر زمان بخشي از آن قابليت
استفاده نداشته باشند ،معيارهاي عملکرد سنتي را مبنايي مناسب براي اندازه گيري
عملکرد نميدانند .از طرف ديگر بازده حقوق صاحبان سهام تحت تأثير روش تأمين
مالي شرکت است ،اگر بازدهي که يک شرکت بدست ميآورد بيشتر از هزينه تأمين
مالي وام باشد در اين صورت با باال رفتن نسبت بدهي ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
افزايش مييابد .اگرچه بازده داراييها اين مشکل را ندارد اما اين معيار نيز به داليلي
همچون محدود کردن ديدگاه آتي نگر و عدم بررسي عواقب و اثرات آتي تصميمات
مديريت ،اثرگذاري عوامل خارجي غيرقابل کنترل مديريت مانند شرايط اقتصادي،
سياسي ،فرهنگي و  ...بر آن ،عدم لحاظ ديدگاه مخاطرهاي مديريت در آن ،عدم تطابق
نسبت بازده دارائيها با صورت گردش وجوه نقد که براي تجزيه و تحليل هزينههاي
سرمايهاي بهکار ميرود و عدم کارآئي و اثربخشي ناشي از تخصيص هزينهها از نوع
تسهيم که خارج از کنترل مديران بخشها است ،به تنهايي نميتواند معيار مناسبي براي
ارزيابي عملکرد شرکت باشد.
براي رفع ايرادتي که به هر يک از معيارهاي سنتي ارزيابي عملکرد وارد است،
پژوهشگران تالش کردند نقايص مدلهاي مبتني بر اعداد حسابداري را با معرفي
1- Net profit
2- Return on equity
3- Return on asset

111

ارزیابی توان شاخصهای مبتنی بر تئوری....

معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد برطرف کنند .آيجيري )9193(9نرخ بازيافت وجوه
نقد )CRR(2را به عنوان يکي از معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد معرفي کرد،
آيجيري نرخ بازيافت وجوه نقد را به صورت ذيل محاسبه کرد.
نرخ بازيافت وجوه نقد
هزينه بهره

کاهش در داراييهاي جاري

عوايد فروش دارائيهاي بلند مدت

وجوه نقد ناشي از عمليات

ميانگين داراييهاي ناخالص

داليل اضافه نمودن هزينه بهره به جريانات وجوه نقد اين است که هدف اصلي در
محاسبه نرخ بازيافت وجوه نقد ،سنجش عملکرد اقتصادي ميباشد در صورتي که
خروج وجه نقد بابت هزينه بهره ،جدا از عمليات اصلي (عملکرد) شرکت ميباشد
(گرگانلي دوجي )9832،همچنين با فرض اينکه برخي از بانکهاي مورد مطالعه از
منابع مالي خارجي نيز استفاده کرده باشند ،به دليل تفاوت در نرخ بهره داراي هزينه
بهره يکساني نخواهند بود .بنابراين با تعديل هزينه بهره اثر تفاوت در نرخ بهره به
عبارتي هزينه بهره تعديل خواهد شد .يکي ديگر از معيارهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر
جريانات وجوه نقد ،نرخ بازيافت وجوه نقد عملياتي )OCRR(8است که مبين وجوه
حاصل از اجراي پروژهها و عمليات مستمر و اصلي واحد انتفاعي ميباشد و ارتباط آن
با سود عملياتي در واقع جهت ارزيابي کيفيت سود واحد اقتصادي نيز بکار ميرود.
(مشايخي )9831 ،اين معيار بر پايه مفروضات مبتني بر روش نرخ بازيافت وجوه نقد
شکل گرفته است و در فرايند توسعه دانش حسابداري و اهميت وجوه نقد به شکل
گستردهاي توسعه يافته و به طرق مختلف اندازه گيري و محاسبه ميشود .در يکي از
روشها نرخ بازيافت وجوه نقد عملياتي از تقسيم وجوه نقد عملياتي بر متوسط
دارائيهاي ناخالص به دست ميآيد( .رهنماي رودپشتي)9831 ،
عالوه بر اين دو دسته معيارهاي ارزيابي عملکرد ،برخي صنعت بانکداري و عمليات
بانکي را ماهيتاً متفاوت از ديگر صنايع ميدانند و بر اين باورند که ميبايست معيارهاي
ويژه صنعت بانکداري را استخراج و جهت ارزيابي عملکرد بانکها به کار گرفت.
1- Ijiri,Y,
2- Cash Recovery Rate
3- Operational Cash Recovery Rate
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نسبت تسهيالت به داراييها )LA(9که از تقسيم مانده تسهيالت در سالي معين بر دارايي
ها همان سال محاسبه ميشود ،شکاف تسهيالت و سپردهها )LR( 2که در واقع تفاوت
بين مجموع تسهيالت اعطايي و سپردههاي دريافتي را بيان ميکند و حاشيه خالص سود
بانکي )INP(8که از تقسيم تفاوت درآمد مالي و هزينه مالي به کل تسهيالت اعطايي
(داراييهاي درآمدزا) محاسبه ميشود ،از جمله اين شاخصها هستند که در ادبيات
بانکي مورد استفاده قرار ميگيرد( .پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران)9838 ،
در اين ميان به دليل ماهيت متفاوت عمليات در صنعت بانکداري ،به نظر ميرسد
سيستم حسابداري مبتني بر تئوري محدوديتها و معيارهاي عملکرد مبتني بر اين نوع
سيستم حسابداري (سود خالص )NPT(4و بازده سرمايه گذاري مبتني بر حسابداري
عملکرد سيستم ))ROIT( 1انتخابي مناسبتر از حسابداري بهاي تمام شده باشد .تأکيد
بر عملکرد سيستم (تروپوت) در مقابل تأکيد بر هزينه ،تأکيد بر سودآوري سيستم در
مقابل تأکيد بر بهاي تمام شده محصول ،تأکيد بر قيمت گذاري مبتني بر عملکرد
سيستم در مقابل تأکيد بر کل هزينهها و تفاوت در نحوه ارزيابي موجوديهاي پايان
دوره از جمله تفاوتهاي بنيادي سيستم حسابداري مبتني بر تئوري محدوديتها در
مقابل سيستم حسابداري بهاي تمام شده ميباشد.

تئوری محدودیتها و صنعت بانکداری
تئوري محدوديتها شامل شناسايي و مديريت محدوديتها به منظور بهبود عملکرد
سازماني و سيستمي در جهت نيل به اهداف ميباشد .يکي از اساسيترين مفاهيم،
تشخيص اهميت نقش «محدوديت سيستم يا گلوگاه» ميباشد .مرحله اول ،تشخيص
هدف سيستم ميباشد که سيستم براي آن به وجود آمده است .يکي از اهداف مهم
بانک ايجاد پول در حال و آينده ميباشد .جهت برقراري ارتباط بين سود خالص
( ،)NPTبازده سرمايهگذاري ( )ROITمبتني بر حسابداري عملکرد سيستم و تصميمات
1- Loan-asset ratio
2- The difference between the total facilities granted and deposits received
3- The difference between financial income and financial expenses on total facilities granted
4- Net Profit based Throughput accounting
5- Return on Investment based Throughput accounting
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روزانه مديران ،تئوري محدوديتها از سه معيار استفاده ميکند9.ـ معيار عملکرد
سيستم )T(9که به عنوان تمام پولهايي که وارد بانک ميشوند من جمله پولهاي که از
دريافت کنندکان تسهيالت دريافت ميشود ،تعريف ميشود 2ـ معيار سرمايه
گذاري )I(2که در سيستم بانکي در واقع تمام پولهايي است که بانک صرف خريد
سپردههايي که قصد فروش آنها را دارد ،مينمايد در به دو بخش اصلي طبقه بندي
ميشود :الف) نقدينگي و ب) منابع آزاد جهت اعطايي تسهيالت 8ـ معيار هزينههاي
عملياتي )OE(8مبتني بر حسابداري عملکرد که بيانگر تمام پولهايي است که سيستم
صرف تبديل منابع آزاد به تروپوت ميکند (هزينههاي غير بهرهاي) .در زمان تصميم
گيري نيازمند بررسي و ارزيابي اثر تصميم بر هر سه معيار هستيم .تئوري محدوديتها
بيان ميکند که اين سه معيار جهت برقراري ارتباط بين  ROIT ،NPTو تصميمات يا
فعاليتهاي روزانه مديران کافي هستند.در زير فرمولهاي ايجاد اين ارتباط بيان
شدهاند( 4گلدرات:)9119 ،

NPT= (P – TVC) – OE
ROIT = NPT / I

 : Pفروش کل
 : OEتمام هزينههاي مستقيم و غير مستقيم به جز TVC
 : TVCهزينههاي متغير کل ،هزينههايي که با هر افزايش در فروش محصول تغيير
ميکنند.
 : Iکل سرمايه گذاري مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم

مطالبات معوق محدودیت بانکها
به نظر ميرسد گلوگاه سيستم بانکي که اين نظام را از دستيابي به هدفش که خلق
پول در حال و آينده معرفي کرديم وجود پديده مطالبات معوق باشد که از کانالهاي
زير بر معيارهاي حسابداري عملکرد اثر ميگذارد .به دليل ماهيت متفاوت عمليات
1- Throughput
2- Investment
3- Operating Expense
4- Goldratt,E.
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بانکي انتظار بر اين است که رويکرد حسابداري مبتني بر تئوري محدوديتها و
معيارهاي ارزيابي عملکرد مستخرج از آن به نحو کاراتري بتواند آثار مطالبات معوق را
نشان دهد .بر اساس تحليل و بررسيهاي انجام شده مطالبات معوق نزد شعب بانکها و
مؤسسات اعتباري ،پيامدهاي زير را بر روي گزارشهاي مالي به دنبال خواهد داشت
(تقي نتاج ملکشاه)9811،
بلوکه شدن منابع مالي بانکها که قبل از هر چيز باعث جلوگيري از گردش صحيح
پول (جمع آوري سپرده ،اعطاي تسهيالت ،جمع آوري اقساط ،عودت سپرده يا اعطاي
مجدد تسهيالت) در سيستم و قطع جريان و شريان حياتي بانک و همچنين جلوگيري از
ايجاد پول توسط بانک از طريق جريان صحيح و به موقع آن ميگردد.
پرداخت سودهاي عليالحساب و قطعي به سپرده گذاران و عدم حصول تمام سود
معامالت پيش بيني شده از طريق تسهيالت اعطايي و ايجاد مطالبات معوق (با توجه به
رشد سود سپردهها وکاهش سود تسهيالت) ،که موجب ضرر و زيان بانک و موسسات
مالي و اعتباري ميگردد.
فرار مشتريان خوش حساب بانک که ضامن بعضي از وام گيرندگان شدهاند که در
حقيقت باعث کاهش منابع بانک و تأثير منفي بر منابع جديد بانک ميشود.
مطالبات معوق ،امکان برنامهريزي و سياست گذاري اعتباري دقيق و موثر را از
مديران و مسئوالن بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري گرفته و باعث کندي در تصميم
گيري و هرج و مرج در برنامه ريزي اعتباري آنها ميگردد.
مطالبات معوق بانکها را حداقل از دستيابي به سه نوع سود محروم مينمايد:
الف ـ سود تسهيالت :در صورت معوق شدن تسهيالت اعطايي عالوه بر اينکه بانک
از وصول منابع هزينه شده خود متضرر ميگردد از سود متعلقه به اين تسهيالت نيز
بهرهمند نخواهد گرديد .اگرچه ممکن است اين سود متعلق به آن دسته از تسهيالتي
باشد که سود آن در ابتداي قرارداد مشخص بوده و در صورت معوق شدن در سرفصل
(سود معوق) نگهداري ميگردد .يا در مورد عقودي است که سود آن در پايان دوره
مشخص گرديده (عقود مشارکتي) و فعالً هيچ گونه انعکاسي در دفاتر بانک ندارد؛ و
رقم اين نوع سود به مراتب بيشتر از سود معوق ميباشد.
ب ـ جريمه تأخير :يکي از درآمدهاي بانکها از طريق دريافت جرايم تأخير تاديهاي
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ميباشد که مشتريان در بازپرداخت اقساط خود کوتاهي نموده و از مواعد مقرر
پرداخت اقساط گذشته است؛ لذا در صورت الوصول شدن بخشي از تسهيالت بانکها
و مؤسسات مالي و اعتباري از اين نوع درآمد نيز باز خواهد ماند .هرچند در اين مورد
ممکن است تصور بر اين باشد که دريافت شش درصد اضافه بر نرخ سود مورد انتظار
به عنوان جريمه تأخير به نفع بانک بوده و در نهايت سود بيشتري عايد بانک خواهد شد
اما مسلماً چنين نيست چون هر تسهيالتي که به موقع وصول گردد سود آن جز منابع
ارزان قيمتي است که ميتوان سود ديگري از اين منابع دريافت نمود .بنابراين با وصول
مطالبات منابع جديدي شامل اصل سود و جريمه تأخير عايد بانک خواهد شد که
ميتوان مجدداً از محل اين منابع تسهيالتي پرداخت نمود.
ج ـ ذخاير مطالبات مشکوک الوصول ،که بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري از سود
خود کسر و نگهداري مينمايد ،اين مطلب صحيح است که اين ذخاير منابعي هستند
که در اختيار بانک قرار دارند ولي ترازنامه بانک را از نظر سودآوري و نشان دادن
ميزان واقعي سود زير سؤال خواهد برد.

پژوهشهای خارجی
در خصوص استفاده از تئوري محدوديتها در ارزيابي عملکرد صنعت بانکداري به
مفهومي که منطبق با ادبيات مطالبات معوق صنعت بانکداري باشد ،هيچ مطالعه داخلي
و خارجي يافت نشد .بدين روي در اين بخش از پژوهش به مطالعات که رابطه
نزديکتري با موضوع پژوهش حاضر دارند ،پرداخته ميشود.
ترانه )2112 (9پژوهشي تحت عنوان «مقايسه عملکرد مالي در بخش بانکداري:
شواهدي از بانکهاي تجاري عمان» انجام دادند .هدف اين مطالعه طبقه بندي
بانکهاي تجاري عمان در گروههاي به هم پيوسته مبتني بر ويژگيهاي مالي آنها
است که از طريق نسبتهاي مالي آنها مشخص ميگردد .در مجموع پنج بانک
تجاري عمان با بيش از  221شعبه مورد تحليل مالي قرار گرفت ،و رگرسيون ساده براي
تخمين تأثير مديريت داراييها ،کارايي عملياتي و اندازه بانک بر عملکرد مالي اين
1- Tarawneh.
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بانکها مورد استفاده قرار گرفت .اين مطالعه نشان داد هميشه به اين معني نيست که
بانک داراي سرمايه کل ،سپرده ،اعتبارات ،و يا داراييهاي باالتر و مطالبات معوق
کمتر عملکرد سودآور بهتري خواهد داشت.
چي ان هو و سونگ زو )2114 ( 9در مطالعه خود نشان داد که اکثر مطالعات قبلي
مربوط به ارزيابي عملکرد بانک ،صرفاً بر کارايي عملياتي و اثربخشي عملياتي تمرکز
دارد که به طور مستقيم ممکن است بقاي بانک را تحت تأثير قرار دهد .مطالعه آنها با
استفاده از مدل نوآورانه داده هاي دو مرحله اي تجزيه و تحليل پوششي ،اين نتيجه
تجربي را در برداشت هميشه به اين معني نيست که يک بانک با کارايي بهتر داراي
.
اثربخشي بهتري خواهد بود
اليزابت دانکن و اليوت )2114(2در مقاله اي تحت عنوان «کارايي ،خدمات مشتري
و عملکرد تأمين مالي در ميان مؤسسات مالي استراليا» نشان دادند که تمام معيارهاي
عملکرد مالي چون حاشيه سود ،نرخ بازده داراييها ( ،)ROAو کفايت سرمايه با نمره
کيفيت خدمات مشتريان ارتباط مثبتي دارد.
گيزيکي )2119( 8اظهار ميدارد حتي اگر بازده حقوق صاحبان سهام ،تحت تأثير
ريسک اعتباري بانک قرار گيرد ،ارتباط بين اين دو درست نيست .تغيير در نرخ بازده
داراييها فقط ريسک اعتباري را منعکس نخواهد کرد بلکه ،طيف گسترده اي از
ريسکها شامل ،مواجهه بانکها با تغيير در نرخ بهره و نرخ ارز ،ريسک نقدينگي و
ريسکهاي عملياتي را نيز منعکس مينمايد .عالوه بر اين ،نرخ بازده حقوق صاحبان
سهام بانکها فقط ريسک پذيري را منعکس نمينمايد ،بلکه عوامل ديگري را چون
کسب و کار در و خارج از ترازنامه ،کارايي عملياتي ،سطح رقابت در بازار بانکي ،و
محدوديتهاي مقرراتي و نظارتي را نيز منعکس ميسازد .بانک با استفاده از کسب و
کار ريسکي ،بازده باالتري کسب مينمايد و اين کار باال بردن بازده حقوق صاحبان
سهام است .با اين حال ،اگر بانک زيانهايي فراتر از آنچه را که تأمين نموده است،
.
تجربه کند ،چنين زيانهايي حقوق صاحبان سهام را کاهش ميدهد
1- Chien Ho, and Song Zhu.
2- Elizabeth Duncan, and Elliott.
3- Gizycki, M.
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استافن )2111( 9در مطالعه اي تحت عنوان «کيفيت داراييهاي بانکهاي تجاري» نشان
داد که بازده حقوق صاحبان سهام بانکها عمدتاً از تغيير حاشيه بهره خالص 2و مانده
وامها 8ناشي ميشود که اين به نوبه خود از طريق کيفيت دارائيها (ميزان مطالبات معوق)
مشخص ميگردد.
بورک )9131( 4گزارش ميدهد که به نظر ميرسد اثر ريسک اعتباري بر بازده
حقوق صاحبان سهام ،به طور واضح منفي است .اين نتيجه ممکن است با در نظر گرفتن
اين واقعيت توضيح داده شود که مؤسسات مالي در معرض خطر داراي ميزان مطالبات
معوق باالي ميباشند ،باالتر بودن انباشت وامهاي تسويه نشده ،داللت بر اين دارد که
زيان وام هاي معوق شده بازده بيشتر بانکهاي تجاري را با کاهش شديدي مواجه
ميکنند.

پژوهشهای داخلی
خان محمدي ( )9811در رساله دکتري خود با راهنماي رهنماي رودپشتي به بررسي
سنجش توان کارکرد حسابداري عملکرد سيستم مبتني بر تئوري محدوديتها جهت
ارزيابي عملکرد اقتصادي شرکتهاي توليدي پرداخت يافتههاي پژوهش نشان داد که
در اکثر موارد رابطه بين معيارهاي سنتي (سود خالص ،بازده سرمايه گذاري و بازده
حقوق صاحبان سهام) ،معيارهاي مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم (سود خالص و
بازده سرمايه گذاري مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم) و معيار ارزش افزوده بازار با
نرخ بازيافت وجه نقد معني دار بوده و معيارهاي مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم
نسبت به ساير معيارها داراي توان توضيحي برابر يا باالتر در تبيين عملکرد اقتصادي
هستند.
عليرضا مؤتمني و همکاران ( )9833به ارزيابي عملکرد راهبردي بانکها پرداختند،
نتايج اين پژوهش نشان داد که در ارزيابي عملکرد مالي ،معيار سهم منابع از نظر
اهميت ،رتبه اول و معيارهاي سودآوري و بازده داراييها در رتبه هاي بعدي قرار
1- Stafon.
)2- Net Interest Margins (NIMs
3- loan provision
4- Bourke.
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گرفتند .در ارزيابي عملکرد غيرمالي ،معيار قيمت گذاري از نظر اهميت در رتبه اول و
معيارهاي کيفيت خدمات و بانکداري الکترونيک در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند .
همچنين نتايج نشان ميدهد که به صرف داشتن عملکرد مالي خوب نميتوان انتظار
داشت که در کل ،عملکرد بانک بهبود يابد .حال آنکه در کشور عمدتاً ارزيابي
عملکرد بر اساس معيارهاي مالي صورت گرفته و به معيارهاي غيرمالي کمتر توجه
شده است.
رهنماي رودپشتي و همکاران ( )9839در پژوهش خود تحت عنوان » حسابداري
تئوري محدوديتها و کاربرد آن در حسابداري مديريت  :حسابداري عملکرد سيستم،
مبتني بر ارزش آفريني ،مورد مطالعه  :بورس اوراق بهادار ـ شرکت ايران خودرو«
ضمن ارائه ادبيات حسابداري عملکرد سيستم ،مبتني بر تئوري محدوديتها و
چالشهاي اساسي آن در مقايسه با حسابداري مبتني بر بهاي تمام شده مطالعه موردي
جهت مقايسه توان اين معيارها در سنجش عملکرد نسبت به معيارهاي سنتي (شامل سود
هر سهم ،ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي) انجام دادند که نتايج آزمون
فرضيهها بيانگر وجود تفاوت معنادار معيارهاي مذکور جهت سنجش عملکرد شرکت
منتخب ،نسبت به معيارهاي سنتي بود .
فرجي ( )9839به بررسي نحوه محاسبه ريسک نرخ بهره و تأثير آن بر سودآوري
بانک سپه پرداخته است .وي در تشريح نتايج پژوهش خود بيان ميکند  :الف)
نرخهاي سود بانکي و اقالم دارايي و بدهي تشکيل دهنده ترازنامه بانک يکي از
مهمترين عوامل تعيين کننده درجه ريسک بوده و در نهايت سودآوري بانک است،
ب) تغييرات نرخ بهره بر اقالم تشکيل دهنده داراييها و بدهيهاي حساس به نرخ و
فرايند مديريت ريسک نرخ بهره تأثيرگذار است.
سميع ( )9834به بررسي تأثير تغييرات ساختار سرمايه بر سودآوري بانک تجارت
پرداخته است .نتايج اين پژوهش نشان داد که بين ساختار سرمايه و سودآوري بانک
رابطه وجود دارد .به اين ترتيب که بين نسبت بدهي مدت دار و نسبت سود عملياتي
رابطه معکوس وجود دارد .از طرف ديگر ،بين نسبت بدهي بلندمدت و سود عملياتي
رابطه مستقيم وجود دارد.
ابو يساني ( )9838به بررسي راههاي افزايش سودآوري در نظام بانکي (مورد مطالعه
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بانک ملت) پرداخته است .نتايج اين پژوهش نشان دهنده رابطه منفي نسبت تسهيالت
تکليفي به کل تسهيالت با سودآوري ميباشد .از سوي ديگر بين نسبت تسهيالت
کوتاه مدت به تسهيالت بلندمدت با سودآوري رابطه منفي وجود دارد .همچنين ،رابطه
مستقيمي بين نسبت سپرده هاي کوتاه مدت به سپردههاي بلندمدت با سودآوري
مشاهده ميشود .در نهايت ،اثر سودآوري سپرده هاي کوتاه مدت بيشتر از سپرده هاي
بلندمدت است.

سؤاالت و فرضیه های پژوهش
پرسش اصلي پژوهش به اين صورت بيان ميشود که «9ـ چه رابطه اي ميان نرخ
مطالبات معوق بانکهاي ايران با معيارهاي ارزيابي عملکرد خصوصاً معيارهاي ارزيابي
عملکرد مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم وجود دارد؟ 2ـ و اينکه آيا ميتوان از
معيارهاي عملکرد مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم به عنوان بهترين شاخص براي
ارزيابي اثر مطالبات معوق بر بانکها و جايگزين معيارهاي متداول استفاده نمود؟»
بر اين اساس و با توجه به مباني نظري و پيشينه فرضيات ذيل در پاسخ به سؤال 9
تدوين ميشود:
الف) ارتباط منفي و معناداري بين معيارهاي ارزيابي عملکرد سنتي و نرخ مطالبات
معوق بانکها وجود دارد.
ب) ارتباط منفي و معناداري بين معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي و نرخ مطالبات
معوق بانکها وجود دارد.
ج) ارتباط منفي و معناداري بين معيارهاي ارزيابي عملکرد ويژه صنعت بانک داراي و
نرخ مطالبات معوق بانکها وجود دارد.
د) ارتباط منفي و معناداري بين معيارهاي ارزيابي مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم و
نرخ مطالبات معوق بانکها وجود دارد.
و فرضيات زير نيز براي پاسخ به سؤال  2ارايه ميشود:
الف) معيارهاي ارزيابي مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم در تبيين ميزان تأثير
مطالبات معوق بانکها نسبت به معيارهاي ارزيابي عملکرد سنتي قدرت توضيح
دهندگي بيشتري دارند.
ب) معيارهاي ارزيابي مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم در تبيين ميزان تأثير مطالبات

810

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال دهم ،شماره  ،53پاییز 8538

معوق بانکها نسبت به معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي قدرت توضيح دهندگي
بيشتري دارند.
ج) معيارهاي ارزيابي مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم در تبيين ميزان تأثير مطالبات
معوق بانکها نسبت به معيارهاي ارزيابي ويژه صنعت بانکداري قدرت توضيح
دهندگي بيشتري دارند.

روششناسی پژوهش
جامعه آماري اين پژوهش شامل همه بانکها و مؤسسات مالي ايراني است که تا
تاريخ  34/92/21در فهرست بانکهاي مجاز توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران درج شده و امکان کسب اطالعات مورد نياز آنها جهت محاسبه معيارهاي
سنجش براي سالهاي  9831تا پايان سال  9831وجود داشته تا شاخصهاي محاسبه
شده در انتهاي سال مالي ،داراي تطابق زماني الزم باشد .در نهايت و با توجه به اعمال
شرايط فوق تعداد  91بانک حائز شرايط مذکور بوده که دادههاي آنها در ادامه مورد
تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت .اين پژوهش بر حسب هدف يا نتيجه ،پژوهشي
کاربردي است و روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش توصيفي ـ پيمايشي و از
نوع رگرسيون است .همچنين بر حسب نوع داده ها ،پژوهش کمي و آرشيوي 9و جهت
آن پس رويدادي است .روش جمع آوري داده ها کتابخانهاي (آرشيوي) و از طريق
مشاهده صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه تمامي بانکهاي با ويژگي فوق تهيه شده
است .تحليل هاي آماري براي آزمون فرضيه هاي تحقيق نيز بر مبناي مدل رگرسيون
پانل و به کمک نرم افزار آماري ( )Eviews 7انجام شده است .ضمناً در پژوهش
حاضر چهار دسته از معيارهاي ارزيابي عملکرد مورد استفاده قرار ميگيرند .بنابراين در
اين پژوهش عالوه بر متغير نرخ مطالبات معوق ( )NERبه عنوان متغير وابسته ،از
شاخصهاي سود خالص ( ،)NPبازده دارائيها ( )ROAو بازده حقوق صاحبان سهام
( )ROEبه عنوان نماينده معيارهاي سنتي و از شاخصهاي نسبت تسهيالت به دارائي
( ،)LAشکاف تسهيالت به سپرده ( )LRو حاشيه سود خالص بانکي ( )INPبه عنوان
1- Archival
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نماينده معيارهاي صنعت بانکداري و از شاخصهاي نرخ بازيافت وجوه نقد (،)CRR
نرخ بازيافت وجوه نقد عملياتي ( )OCRRبه عنوان نماينده معيارهاي اقتصادي و از
شاخصهاي سود خالص و بازده سرمايه گذاري مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم به
ترتيب ( )NPTو ( )ROITبه عنوان معيارهاي حسابداري عملکرد سيستم در جايگاه
متغير مستقل براي آزمون فرضيهها استفاده شده است .از آنجايي که براي آزمون فرضيه
ها صرفاً معناداري ضرايب مالک است(نه ارزش مطلق آن) ،تفاوت مقياس در اين
متغيرها مشکلي را ايجاد نميکند.

چارچوب آماری پژوهش
به منظور بررسي ارتباط بين معيارهاي ارزيابي عملکرد و نرخ مطالبات معوق
بانکها ،تخمين مدل رگرسيون بر اساس دادههاي پانل به شرح زير به کار گرفته
ميشود:

رگرسیون پانل
براي هر متغير يک پانل از تلفيق دادههاي مقطعي و دادههاي سري زماني تشکيل
ميشود .در مدل پانل هر متغير به صورت يک ماتريس ( )N*Tخواهد بود که سطرهاي
آن بيانگر شرکتها ( )yiيا مقاطع (از  iتا  )Nو ستونها بيانگر دورههاي زماني (از  tتا
 )Tميباشد .مدل عمومي رگرسيون دادههاي پانل به صورت زير است :

Yit = X'itβ +Z'i α + εit

جايي که :
 :Yitمتغير وابسته (در اين پژوهش نرخ مطالبات معوق)
 :Z'iαاثرات فردي
 :X'itبردار متغيرهاي مستقل
 : βضرايب
 : iافراد (در اين تحقيق شرکتها)
 : tزمان (در اين تحقيق سال)
جمله  Z'iαناهمگني بين افراد يا اثرات فردي را نشان ميدهد ،جايي که  Ziشامل
يک عبارت ثابت و مجموعهاي از متغيرهاي مختص فرد يا گروه است که ممکن است
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مشاهده شود يا نشود و همه آنها در طول زمان ثابت در نظر گرفته ميشوند.

انتخاب مدل مناسب پانل و تخمین
مدل عمومي فوق را ميتوان با روش حداقل مربعات معمولي برآورد کرد ،اما قبل
از ارايه رگرسيون پانل و ارايه نتايج در گام اول ميبايست از مناسبت رگرسيون پانل در
مقابل رگرسيون مشترک اطمينان حاصل کرد .زيرا در صورت مناسبت رگرسيون
مشترک ،روش حداقل مربعات معمولي ( )OLSتخميني سازگار و کارا از عبارات
مشترک  αو بردار ضرايب ( )βارايه ميدهد.
در اين پژوهش جهت تشخيص مناسبت مدل يک طرفه ،دوطرفه يا مشترک از
آزمون  Fمقيد استفاده ميشود .در اين آزمون ،فرضيه صفر بيانگر عدم تفاوت معنادار
عرض از مبدأ رگرسيون بين مقاطع (بانکها) ،بين دورهها يا هر دو مي باشد (براي هر
حالت يک آماره  Fمحاسبه ميگردد) .بنابراين عدم رد فرضيه صفر بيانگر مناسبت
رگرسيون مشترک است .قضاوت در اين مرحله بدين صورت است که :
الف) در صورتي که آماره  Fمحاسبه شده براي تمامي حاالت  8گانه رگرسيون
پانل (يک طرفه مقطعي ،يک طرفه دورهاي و يا دو طرفه) حاکي از مناسبت رگرسيون
پانل در مقايسه با رگرسيون مشترک باشد ( p-valueهاي کمتر از  1درصد) ،حالت
عموميتر يعني مناسبت رگرسيون پانل دوطرفه با اثرات دورهاي و مقطعي انتخاب
ميشود.
ب) در صورتي که  p-valueهاي محاسبه شده براي آماره  Fحالت پانل يک طرفه
مقطعي باالتر از  1درصد باشد ،مناسبت پانل يک طرفه دورهاي استنباط ميشود.
ج) و در صورتي که p-valueهاي محاسبه شده براي آماره  Fحالت پانل يک طرفه
دورهاي باالتر از  1درصد باشد ،مناسبت پانل يک طرفه مقطعي استنباط ميشود.
همان طور که )بالتاجي 9)2111،بيان ميکند رويکرد پانل با اثرات ثابت مقطعي
زماني مناسب است که تمرکز بر مجموعه معيني از شرکتها باشد و استنتاج به آن
دسته از شرکتها محدود شود .بنابراين رويکرد اثرات ثابت براي اکثر تحقيقات
1- Baltaji, B.H.
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حسابداري مناسب است (جاگر .9)2113در مقابل ،رويکرد اثرات تصادفي زماني که
انتخاب به صورت تصادفي و از يک جامعه بزرگ صورت ميگيرد ( Nبه بينهايت
ميل ميکند) و براي استنتاج در مورد ويژگيهاي کل جامعه ،مناسب است .اين موضوع
بيانگر آن است که رويکرد اثرات تصادفي براي اکثر پروژههاي تحقيقاتي حسابداري
.
نامناسب است (جاگر)2113
اگرچه براي تشخيص مناسبت اثرات ثابت يا تصادفي بايد از آزمون هاسمن 2استفاده
شود .اما به دليل مناسب نبودن مدل اثرات تصادفي در اين پژوهش به علت محدود
بودن جامعه مورد بررسي و عدم انتخاب تصادفي شرکتها از انجام آن صرف نظر
8
گرديد(جاگر.)2113،

آزمون مفروضات مدل
آزمون مفروضات شامل آزمون ناهمگني ضرايب بين سريهاي زماني و مقاطع و نيز
آزمون خود همبستگي بين دورهها ميباشد .از آنجا که يکي از مزاياي دادههاي پانل
کاهش مشکل هم خطي در رگرسيونهاي چند متغيره ،با توجه به حرکت توأم
واريانس بين دورهها و مقاطع ،ميباشد(گجراتي )9831،و نيز به دليل تک متغيره بودن
مدلهاي رگرسيوني اين پژوهش نيازي به آزمون هم خطي نيست .در رابطه با خود
همبستگي نيز آماره دوربين واتسون توجه ميشود .هرچند تک متغيره بودن مدل،
آزمون رگرسيون و تست همبستگي را بسيار به هم نزديک مي سازد واحتماالً پاسخ ها
نزديک به يکديگر خواهد بود.
جهت مرتفع کردن مشکل ناکارايي مدل در موارد مشاهده ناهمگني ضرايب و يا
هم بستگي متوالي از حداقل مربعات تعميم يافته ( ،)GLSاستفاده ميشود :از اينرو
حسب مورد تخمين مدل به روش وزن دهي مقطعي يا دورهاي صورت ميگيرد.
همچنين انحراف استاندارد تقويت شده ضرايب رگرسيون پانل ،به روش SUR4
دورهاي يا مقطعي محاسبه ميشود.
1- Jager, P.

2ـ در این آزمون فرضيه صفر بيانگر مناسبت اثرات تصادفي و فرض مقابل بيانگر مناسبت اثرات ثابت در تخمين مدل است.

3 - Jager, P.
4 - Seemingly unrelated regression
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آزمون وانگ
پس از انتخاب و تخمين مدلهاي رگرسيون منفرد براي هر يک از متغيرهاي
مستقل ،گام بعدي مقايسه زوجي توان توضيح دهندگي هر يک از متغيرهاي مورد
بررسي است .بدين منظور آماره  Zوانگ ( )Vبراي هر مقايسه زوجي محاسبه خواهد
شد .آزمون وانگ در واقع آزموني براي کشف تمايز نسبي مدلهاي رقيب در تبيين
متغير وابسته است .اين آزمون معادل با آزمونهاي «انتخاب مدل» 9است  .در
رويکردهاي مختلف انتخاب مدل ،مدلهاي رقيب مستقيماً از طريق برخي معيارها با هم
مقايسه شده و بهترين مدل انتخاب ميشود .در رويکرد انتخاب مدل اينکه يک مدل بر
حسب مقادير مطلق خوب عمل ميکند يا خير مد نظر نميباشد بلکه تنها توانايي نسبي
مدلهاي رقيب حائز اهميت است .به عبارتي ديگر اگر مدلي در آزمون وانگ انتخاب
شد ،بدين معني است که اين مدل نسبت به مدل رقيب به «تصريح درست» نزديکتر
است و حال آنکه ممکن است هر دو مدل مورد بررسي از تصريح درست فاصله زيادي
داشته باشند .بنابراين با محاسبه آماره وانگ و با انتخاب مقدار بحراني از توزيع
استاندارد نرمال براي سطح دلخواه مثالً  :براي
)|

|

(

در اين صورت بر اساس سه حالت زير مدل برتر انتخاب ميشود( 2وانگ )9131،
 اگر

فرض صفر مبني بر مشابهت دو مدل به نفع مدل اول رد ميشود.

 اگر

فرض صفر مبني بر مشابهت دو مدل به نفع مدل دوم رد ميشود.

 اگر

| | نميتوان فرض صفر مبني بر تشابه دو مدل را رد کرد.

یافتههای پژوهش
آمار توصيفي دادههاي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري مورد بررسي حاکي از
دامنه تغييرات و وجود واريانس باال در اغلب متغيرهاي پژوهش در دوره مطالعه
ميباشد .در ادامه خالصه نتايج ارتباط هر يک از مجموعه شاخصهاي مورد بررسي با
1- Model selection
2- Vuong, Quang H.
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نرخ مطالبات معوق آورده خواهد شد.
فرضيه  -9الف) شاخصهاي ارزيابي عملکرد سنتي و آثار معوقات
بر مبناي جدول ( ،)9آزمون  Fدر مجموع در سطح  1درصد خطا ،مناسبت رگرسيون
مشترک را براي تمامي شاخصهاي ارزيابي عملکرد سنتي رد و در مقابل براي معيار
 NPو  ROEمناسبت پانل دو طرفه با اثرات مقطعي و دورهاي و براي معيار ROA
مناسبت پانل يک طرفه با اثرات مقطعي را تاييد ميکند.
جدول .1آزمون مناسبت رگرسیون پانل معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی
NP

آزمون اثرات

آماره

F

 
یک طرفه با اثرات مقطعي
 
یک طرفه با اثرات دورهاي
 
دو طرفه با اثرات مقطعي
 
دو طرفه با اثرات دورهاي
دوطرفه با اثرات مقطعي و دورهاي  

ROA
P-Value

آماره

F

   
   
   
   
   

ROE

P-Value

آماره

F

P-Value

000000

109869.4

000000

0000.2

20..00.1

000118

000000

.081.8.8

000000

0000.1

10461046

000012

000000

.0.48840

000000

پس از تعيين نوع مدل رگرسيون پانل ،نتايج تخمين جداگانه هر يک از مدلهاي
انتخابي حاکي از معناداري هر سه متغير در توضيح نرخ مطالبات معوقات بانکها دارد.
البته معناداري سود خالص در سطح خطاي  %1و معناداري بازده داراييها و بازده
حقوق صاحبان سهام در سطح خطاي  %91قابل استنباط است .نتايج اين تخمينها در
جدول ( )2آورده شده است.
جدول  .9ارتباط مطالبات معوق با شاخصهای سنتی
متغیرهای مستقل

متغیر وابسته
نرخ مطالبات معوق

سود خالص

بازده داراییها

بازده حقوق صاحبان سهام

ضریب شيب







 R2تعدیل شده













آماره دوربين واتسون







آماره

t

P-value
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نتايج جدول فوق فرضيه ما را مبني بر اين که ارتباط منفي و معناداري بين معيارهاي
ارزيابي عملکرد سنتي و نرخ مطالبات معوق بانکها وجود دارد تاييد ميکند .بدين
معني که کاهش سود و زيان سنتي ،بازده داراييها و بازده حقوق صاحبان سهام با
افزايش نرخ مطالبات معوق همراه است .معيار  R2تعديل شده نيز نشان ميدهد ،از نظر
مالي مدلهاي رگرسيوني  ROA ،NPو  ROEهر کدام به طور جداگانه به ترتيب ،4
 ،2و 9درصد از تغييرات نرخ معوق بانکها را توضيح ميدهد .آماره هاي دوربين
واتسون در مقايسه با مقادير بحراني جدول معناداري آماره)9ساوين و وايت )9119،
دوربين واتسون ( DL=1.510و ،)DU=1.552نشان از عدم وجود خود همبستگي در
مدل ميباشد.
فرضيه  -9ب) شاخصهاي ارزيابي عملکرد ويژه صنعت بانکداري و آثار معوقات
آزمون  Fدر مورد شاخصهاي عملکردي ويژه صنعت بانکداري (جدول ( ))8در
مجموع در سطح خطاي  1درصد ،مناسبت رگرسيون مشترک را براي تمامي
شاخصهاي ارزيابي عملکرد ويژه صنعت بانکداري رد و در مقابل براي معيار  LRو
 INPمناسبت پانل دو طرفه با اثرات مقطعي و دورهاي و براي معيار  LAمناسبت پانل
يک طرفه با اثرات مقطعي را تاييد ميکند.
جدول .3آزمون مناسبت رگرسیون پانل معیارهای ویژه صنعت بانکداری
نسبت تسهیالت به

شکاف تسهیالت به

حاشیه سود خالص

دارایی

سپرده

بانکی

آزمون اثرات
آماره F

P-Value

آماره F

P-Value

آماره F

P-Value

یک طرفه با اثرات مقطعي

 

00000

.0009089

00000

 

00000

یک طرفه با اثرات دورهاي

 

00420

200266..

00010

 

000.0

دو طرفه با اثرات مقطعي

 

00000

80.44..4

00000

 

00000

دو طرفه با اثرات دورهاي

 

00008

.0.6.8..

00000

 

00004

 

00000

 80400.24

00000

 

00000

دوطرفه با اثرات مقطعي و
دورهاي

1- Savin, E., and K.White.
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پس از تعيين نوع مدل رگرسيون پانل ،نتايج تخمين جداگانه هر يک از مدلهاي
انتخابي حاکي از معناداري تنها دو متغير  LRو  INPدر توضيح نرخ مطالبات معوقات
بانکها دارد .اما در مورد شاخص  INPاگرچه ارتباط معناداري وجود دارد اما عالمت
مثبت ضريب شيب حاکي از عدم انطباق جهت و تائيد فرضيه است .نتايج تخمينها در
جدول ( )4آورده شده است.
جدول  .4ارتباط مطالبات معوق با شاخصهای ویژه صنعت بانکداری
متغیرهای مستقل

متغیر وابسته
نرخ مطالبات معوقات

نسبت تسهیالت به دارایی

شکاف تسهیالت به سپرده

حاشیه سود خالص بانکی

ضریب شیب







آماره t







P-value







 R2تعدیل شده







آماره دوربین واتسون







نتايج جدول ( )4فرضيه ما را مبني بر اين که ارتباط منفي و معناداري بين معيارهاي
ويژه صنعت بانکداري در ارزيابي عملکرد عملکرد بانکها و نرخ مطالبات معوق
بانکها وجود دارد بجز در مورد شاخص  LRمورد تاييد قرار نميگيرد .بدين معني
که تنها کاهش شاخص شکاف تسهيالت به سپرده با افزايش نرخ مطالبات معوق همراه
است .از نتايج آماري (معيار  R2تعديل شده) فوق و بر اساس مباني نظري چنين استنباط
مي شود که مدل رگرسيوني  LRبه ميزان  54درصد از تغييرات نرخ معوق بانکها را
توضيح ميدهد .آماره هاي دوربين واتسون نيز نشان از عدم وجود خود همبستگي در
مدل  LRميباشد.

فرضیه  -1ج) شاخصهای ارزیابی عملکرد اقتصادی و آثار معوقات
آزمون  Fدر مورد شاخصهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي (جدول ( ))1در مجموع در
سطح خطاي  1درصد ،مناسبت رگرسيون مشترک را براي هر دو مدل رد و براي هر دو
معيار  CRRو  OCRRمناسبت پانل يک طرفه با اثرات مقطعي را تاييد ميکند.
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جدول .5آزمون مناسبت رگرسیون پانل معیارهای اقتصادی
آزمون اثرات

نرخ بازیافت وجوه نقد عملیاتی

نرخ بازیافت وجوه نقد
آماره F

P-Value

آماره F

P-Value

یک طرفه با اثرات مقطعي

208.9.14

0000.2

208..026

یک طرفه با اثرات دورهاي

00.9...4

00886.

00.0.084

دو طرفه با اثرات مقطعي
دو طرفه با اثرات دورهاي

10.10.06
.084096.

000000
000006

10.040.2
.0809.00

دوطرفه با اثرات مقطعي و دورهاي

.09.4..0

000000

.091.81.

 
 
 
 
 

پس از تعيين نوع مدل رگرسيون پانل ،نتايج تخمين جداگانه هر يک از مدلهاي
انتخابي حاکي از عدم وجود رابطه معنادار بين معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي و
نرخ مطالبات معوقات بانکها دارد .نتايج تخمينها در جدول( )2آورده شده است.
جدول  .6ارتباط مطالبات معوق با شاخصهای ارزیابی عملکرد اقتصادی
متغیرهای مستقل

متغیر وابسته
نرخ مطالبات معوقات

نرخ بازیافت وجوه نقد

نرخ بازیافت وجوه نقد عملیاتی

ضریب شيب









 R2تعدیل شده

-

-

آماره t
P-value

بنابراين نتايج جدول ( )2فرضيه ما را مبني بر اين که ارتباط منفي و معناداري بين
معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي بانکها و نرخ مطالبات معوق بانکها وجود دارد
مورد تاييد قرار نمي دهد.

فرضیه 1ـ د) شاخصهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد سیستم و آثار معوقات
بر مبناي جدول( ،)9آزمون  Fدر مجموع در سطح  1درصد خطا ،مناسبت رگرسيون
مشترک را براي هر دو شاخص ارزيابي عملکرد سيستم رد و در مقابل براي معيار NPT
مناسبت پانل دو طرفه با اثرات مقطعي و دورهاي و براي معيار  ROITنيز مناسبت پانل
يک طرفه با اثرات مقطعي را تاييد ميکند.
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جدول .7آزمون مناسبت رگرسیون پانل معیارهای ارزیابی حسابداری عملکرد سیستم
NPT

ROIT

آزمون اثرات

آماره F

P-Value

آماره F

P-Value

یک طرفه با اثرات مقطعي

.0448606

000000

.0009896

000000

یک طرفه با اثرات دورهاي

200669.4

000669

40990488

000.88

دو طرفه با اثرات مقطعي

80042.90

000000

009.96.6

000000

دو طرفه با اثرات دورهاي

102161.8

0000.9

60.0160.

000000

دوطرفه با اثرات مقطعي و دورهاي

.08612.6

000000

00.8.9.8

000000

پس از تعيين نوع مدل رگرسيون پانل ،نتايج تخمين جداگانه هر يک از مدلهاي
انتخابي حاکي از معناداري هر دو متغير در توضيح نرخ مطالبات معوقات بانکها دارد.
نتايج تخمينها در جدول ( )3آورده شده است.
جدول  .8ارتباط مطالبات معوق با شاخصهای ارزیابی عملکرد سیستم
متغیرهای مستقل

متغیر وابسته
NER

ROIT

NPT

ضریب شيب





آماره t
 R2تعدیل شده









آماره دوربين واتسون





P-value

نتايج جدول ( )3فرضيه ما را مبني بر اين که ارتباط منفي و معناداري بين معيارهاي
ارزيابي عملکرد سيستم و نرخ مطالبات معوق بانکها وجود دارد تاييد ميکند .بدين
معني که کاهش سود خالص و بازده سرمايه گذاري مبتني بر تئوري محدوديتها با
افزايش نرخ مطالبات معوق همراه است .تفسير مالي معيار  R2تعديل شده نيز بيانگر اين
است که مدلهاي رگرسيوني  ROITو  NPTهر کدام به طور جداگانه به ترتيب 48و
 11درصد از تغييرات نرخ معوق بانکها را توضيح ميدهد .آمارههاي دوربين واتسون،
نشان از عدم وجود خود همبستگي در مدل ميباشد.
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آزمون وانگ و مقایسه زوجی (آزمون فرضیه های )9
در اين مرحله هدف ،آزمون اين مسئله اين است که مشخص نماييم کدام متغير
مستقل بيش از ساير متغيرها تبيين کننده متغير وابسته است .براي اين موضوع ابتدا با
استفاده از مجموع باقيمانده خطاهاي محاسبه شده در هر رگرسيون انفرادي بخش قبل
آماره وانگ محاسبه شده و با توجه به مقدار بحراني مدلي را که بيشتر به مدل صحيح
نزديکتر است را انتخاب ميکنيم .قابل ذکر است که از آزمون مقايسهاي متغيرهايي
که در بخش قبل معنادار نبودهاند ،صرف نظر ميگردد .جداول ( )1و ( )91به ترتيب
آماره وانگ و  P- valueآن را براي مقايسه هر يک از معيارهاي ارزيابي مبتني بر
عملکرد سيستم ( ROITو  )NPTبا ديگر معيارهاي مورد بررسي ارايه کرده است.
جدول  .3قدرت توضیح دهندگی شاخص بازده سرمایه گذاری مبتنی بر عملکرد سیستم در
مقابل شاخصهای متداول
ROIT

آزمون فرضیه

*

متغیرها

بين قدرت توضيحي ( )NPو ( )ROITتفاوت
معنا داري وجود دارد.
بين قدرت توضيحي ( )ROAو ( )ROITتفاوت
ROA
معنا داري وجود دارد.
بين قدرت توضيحي ( )ROEو ( )ROITتفاوت
ROE
معنا داري وجود دارد
بين قدرت توضيحي ()LAو ( ROITتفاوت معنا
LA
داري وجود دارد.
بين قدرت توضيحي ( )LRو ( )ROITتفاوت
LR
معنا داري وجود دارد.
بين قدرت توضيحي(( INPو ( )ROITتفاوت
INP
معنا داري وجود دارد.
بين قدرت توضيحي ( )CRRو ( )ROITتفاوت
CRR
معنا داري وجود دارد.
بين قدرت توضيحي ( )OCRRو ()ROIT
OCRR
تفاوت معنا داري وجود دارد.
NP

آماره وانگ

نتیجه

P-Value

وضعیت پذیرش
فرضیه

   

رد  H0به نفع ROIT

تایيد

   

رد  H0به نفع ROIT

تایيد

   

رد  H0به نفع ROIT

تایيد

برتري  ROITبه دليل
عدم معناداري مدل رقيب

تایيد

   

رد  H0به نفعLR

تایيد

   

رد  H0به نفع INP

تایيد

-

-

برتري  ROITبه دليل
عدم معناداري مدل رقيب

تایيد

-

-

برتري  ROITبه دليل
عدم معناداري مدل رقيب

تایيد





* قدرت توضیح دهندگی معیارهای مذکور در تبیین میزان تأثیر مطالبات معوق بانکها مد نظر است.
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جدول  .11قدرت توضیح دهندگی شاخص سود خالص مبتنی بر عملکرد سیستم در مقابل
شاخصهای متداول
NPT
*

آزمون فرضیه

متغیرها

وضعیت

آماره وانگ

P-Value

نتیجه

NP

 

 

رد  H0به نفع NPT

تایيد

ROA

 

 

رد  H0به نفع NPT

تایيد

ROE

 

 

رد  H0به نفع NPT

تایيد

LA





برتري  NPTبه دليل
عدم معناداري مدل
رقيب

تایيد

LR

 

 

رد  H0به نفع NPT

تایيد

INP

 

 

عدم رد H0

رد

بين قدرت توضيحي ( )CRRو ()NPT
تفاوت معنا داري وجود دارد.

CRR



-

برتري  NPTبه دليل
عدم معناداري مدل
رقيب

تایيد

بين ( )OCRRو ( )NPTتفاوت معنا
داري وجود دارد.

OCRR





برتري  NPTبه دليل
عدم معناداري مدل
رقيب

تایيد

بين قدرت توضيحي ( )ROITو ()NPT
تفاوت معنا داري وجود دارد.

ROIT

 

 

رد  H0به نفع NPT

تایيد

بين قدرت توضيحي ( )NPو ()NPT
تفاوت معنا داري وجود دارد.
بين قدرت توضيحي ( )ROAو ()NPT
تفاوت معنا داري وجود دارد.
بين قدرت توضيحي ( )ROEو ()NPT
تفاوت معنا داري وجود دارد
بين قدرت توضيحي ()LAو ()NPT
تفاوت معنا داري وجود دارد.
بين قدرت توضيحي ( )LRو ()NPT
تفاوت معنا داري وجود دارد.
بين قدرت توضيحي(( INPو ()NPT
تفاوت معنا داري وجود دارد.

پذیرش فرضیه

* قدرت توضیح دهندگی معیارهای مذکور در تبیین میزان تأثیر مطالبات معوق بانکها مد نظر است.

نتايج آزمونهاي وانگ نشان ميدهد معيار سود خالص مبتني بر حسابداري عملکرد
سيستم ( )NPTدر تبيين نرخ مطالبات معوق بانکها نسبت به تمامي معيارهاي ارزيابي
عملکرد سنتي ،اقتصادي و شاخصهاي ويژه صنعت بانکداري (بجز  )INPبرتري دارد.
معيار بازده سرمايه گذاري مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم ( )ROITنيز اگرچه در
تبيين نرخ مطالبات معوق بانکها نسبت شاخصهاي ارزيابي عملکرد سنتي و اقتصادي
برتر است ،اما نسبت به شاخصهاي ويژه صنعت بانکداري (بجز  )LAقدرت توضيح
دهندگي کمتري دارد .بنابراين عالوه بر مقايسه زوجي براي معيارهاي عملکرد سيستم
و به منظور تکميل دادههاي مورد نياز براي رتبه بندي معيارها ،آزمون وانگ براي
حاالت مختلف نيز انجام گرفت که در جدول ( )99خالصه شده است .اين جدول به
طور خالصه برتري هر يک از مجموعه معيارها را در تبيين نرخ مطالبات معوق بانکها
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نشان ميدهد .بر اين اساس فرضيه -2الف رد نشده ولي فرضيه هاي -2ب و  -2ج در
برخي حاالت مورد تاييد قرار نمي گيرند.
جدول  .11مقایسه زوجی شاخصهای مختلف ارزیابی عملکرد در تبیین آثار مطالبات معوق
معیارها
معيارهاي ارزیابي عملکرد سنتي
معيارهاي ارزیابي عملکرد اقتصادي

معیارهای ارزیابی

معیارهای حسابداری

معیارهای ویژه صنعت

عملکرد اقتصادی

عملکرد سیستم

بانکداری

سنتي

عملکرد سيستم

بانکداري

عملکرد سيستم

بانکداري

معيارهاي حسابداري عملکرد

NPT

عملکرد سيستم

سيستم

ROIT

بانکداري

نتیجهگیری و بحث
اگرچه موارد متعددي کاربرد تئوري محدوديتها در صنايع توليدي وجود دارد اما
صنايع خدماتي به خصوص صنعت بانکداري شاهد استفاده کمتري از اين مفاهيم بوده
است .پژوهش حاضر با ارايه شواهدي از توانايي شاخصهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر
تئوري محدوديتها در تبيين آثار مطالبات معوق به عنوان محدوديت اصلي سيستم
بانکي در ايران به مقايسه اين مجموعه شاخصها با شاخصهاي متداول ارزيابي
عملکرد پرداخته است .نتايج حاصل از رگرسيونهاي پانل نشان داد به جر مجموعه
معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي و شاخص نسبت تسهيالت به دارايي از مجموعه
معيارهاي ويژه صنعت بانکداري ،تمامي شاخصهاي ديگر ارتباط منفي و معناداري با
نرخ مطالبات معوق بانکها دارند .اما اين ارتباط در مورد شاخص حاشيه سود بانکي
( )INPمثبت است .شايد بتوان ريشه اين امر را در ماهيت رفتار بانکها در مواجهه با
ريسک و مسئله کژ گزيني دانست .بدين معني که هر چه بانکها از طريق افزايش نرخ
سود تسهيالت اعطايي به دنبال کسب حاشيه سود بانکي باالتر باشند ،مشترياني که
داراي پروژههاي کم ريسک تر (و طبيعتاَ نرخ بازده انتظاري پايينتر) هستند از بازار
اعتباري خارج شده و تنها مشتريان داراي درخواست اعتبار براي پروژههاي پر ريسک
با بازده انتظاري باالتر از نرخ سود تسهيالت بانکي باقي ميمانند ،پاسخ بانک به
تقاضاي اين گونه مشتريان نيز نهايتاً به افزايش مطالبات معوق بانک ميانجامد .بنابراين
وجود ارتباط معنادار بين شاخص حاشيه سود بانکي و نرخ مطالبات معوق دور از انتظار
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نيست.
اما قدرت توضيحي سود خالص مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم در تبيين ميزان
تأثير مطالبات معوق بانکها نسبت به معيارهاي منتخب سنتي ارزيابي عملکرد (شامل
سود خالص ،بازده دارائيها و بازده حقوق بازده صاحبان سهام) ،شکاف تسهيالت و
سپردهها و بازده سرمايه گذاري مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم باالتر بوده و نسبت
به معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي (شامل نرخ بازيافت وجه نقد و نرخ بازيافت
وجه نقد عملياتي) نيز به دليل عدم معناداري داراي قدرت توضيحي بيشتري ميباشد.
ولي در مقايسه با حاشيه خالص سود بانکي داراي قدرت توضيحي برابري ميباشد.
همچنين قدرت توضيحي بازده سرمايه گذاري مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم
در تبيين ميزان تأثير مطالبات معوق بانکها نسبت به معيارهاي منتخب سنتي ارزيابي
عملکرد (شامل سود خالص ،بازده دارائيها و بازده حقوق بازده صاحبان سهام) باالتر
بوده و نسبت به معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي (شامل نرخ بازيافت وجه نقد و نرخ
بازيافت وجه نقد عملياتي) نيز به دليل عدم معناداري داراي قدرت توضيحي بيشتري،
اما نسبت به حاشيه خالص سود بانکي و شکاف تسهيالت و سپردهها داراي قدرت
توضيحي کمتري است .در ضمن با توجه به آزمون وانگ ميان دو معيار حسابداري
عملکرد سيستم ،نتيجه ميگيريم معيار سود خالص مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم
بر بازده سرمايه گذاري مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم برتري دارد.
در مجموع نتايج پژوهش نشان داد که ميتوان از معيارهاي ارزيابي عملکرد مبتني
بر حسابداري عملکرد سيستم به عنوان يک معيار برتر در تبيين ميزان تأثير مطالبات
معوق بانکها استفاده نمود .نتايج حاصله با نتايج پژوهشهاي پيشين در خصوص برتري
قدرت توضيحي شاخصهاي مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم که در بخش پيشينه
پژوهش بدان اشاره شد ،همخواني دارد .بنابراين به نظر ميرسد خروجي معيارهاي
ارزيابي مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم ميتواند شاخص مناسبي جهت ارزيابي
ميزان تاثير نامطلوب مطالبات معوق باشد .بنابراين اين معيار مي تواند براي مديران
بانکها در ايران در ارزيابي ميزان تاثير مطالبات معوق بر روي عملکرد مالي و اقتصادي ،
برنامهريزي ،سياست گذاري و تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد و همچنين به
سهامداران بالقوه و بالفعل در ارزيابي بانکها در ايران و مقايسه بين آنها کمک کند.
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