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 مبتني بر تئوري محدوديتها در تبيين يها شاخصتوان  يابيارز
 ها بانکآثار نرخ مطالبات معوق 

 

 

 چکیده
سود خالص و شامل  اه تيمحدود يبر تئور يعملکرد مبتن يابيارز يارهاين معيبپژوهش حاضر رابطه  

، مستيعملکرد س يبه عنوان عناصر نظام حسابدار ستميعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يه گذاريبازده سرما
 يارهايمع و بازده حقوق صاحبان سهام(، يه گذاريسود خالص، بازده سرما) يسنت عملکرد يابيارز يارهايمع

 يژه صنعت بانکداريوعملکرد  يابيارز يارهايمع ينو همچن و عملياتي( افت وجه نقدينرخ بازي )اقتصاد
با نرخ مطالبات معوق را  ،(يه سود خالص بانکيو حاش هالت به سپرديشکاف تسه ي،الت به دارائينسبت تسه)

ها دست  اثر مطالبات معوق بر بانک يابياز ارز يار به عنوان شاخصين معيتر تا به مناسب دادهقرار  يمورد بررس
 .مورد بررسي قرار گرفت 9831ـ  9831براي دوره زماني  يرانيبانک ا 91 اطالعات مالين منظور ي. بددابي
از آزمون  يريسپس با بهره گ رگرسيوني پانل مورد آزمون قرار گرفت.با استفاده از مدل پژوهش  يه هايرضف

 يابيارز يارهايمع يح دهندگين قدرت توضيب يزوج يا سهيمقا ،وانگ يا انهير آشيغ يها ن مدليانتخاب ب
عملکرد  يبر حسابدار يمبتن يه گذاريسود خالص و بازده سرماشامل  اه تيمحدود يبر تئور يعملکرد مبتن

صورت گرفته  (يژه صنعت بانکداريو ي واقتصاد ي،سنتمعيارهاي رقيب )معيارهاي ارزيابي عملکرد  با ستميس
 يها ر شاخصيها نسبت به سا تيمحدود يبر تئور يعملکرد مبتن يابيارز يارهايدهد مع يج نشان مياست. نتا

  دهد. يح ميرا توض يرانيا يها ن بانکينرخ مطالبات معوق ب تغييراتاز  يشتريمتداول نسبت ب
صنعت  يها ستم، مطالبات معوق، شاخصيعملکرد س يحسابدار ها، تيمحدود يتئور های کلیدی: واژه

 يبانکدار
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 مقدمه 

صنعت ( نايش اطالعات )خبره شدن مشتريشدت رقابت و افزا ،باال ياقتصادرشد  
در جهت بهبود  ا،ه کيتکن مورد در يمجدد يابيکه ارز را ملزم کرده است يبانکدار

 و شدن يجه جهانير در نتياخ يها در سال .دداشته باشن يعملکرد و سودده ييکارا
مواجه  يقابل توجه يرقابت يبا فشارها يع خدماتيصنا ي،ع در تکنولوژيسر يها شرفتيپ

ت يش موقعيبه منظور افزا يدر سطح جهان يخدمات يها ن سازمانياند. بنابرا شده
ت بهبود درجه ييها دنبال راه ست همواره بهيبا يم يجهان يدر بازارها رقابتيشان

 ( .9839 يي،موال يعملکردشان باشند. )حشمت
کرده است. عالوه بر  ياريرات بسيير تغياخ يها ران در ساليدر ا يصنعت بانکدار 

 يد رقبايراً از موج شدياخ يطور اخص صنعت بانکدار در خدمات، به يرقابت يفشارها
بانک ن محدود کننده يو قوان ا و موسسات مالي و اعتباري خصوصي ()بانکهنو ظهور

مرکزي )تغيير در حداقل ميزان و کفايت سرمايه، ممنوعيت سرمايه گذاري مستقيم و 
را به  يمضاعف يفشارها ،طين شرايرفته است. ايپذ افزايش ميزان اندوخته و...( تأثير

 نها نشا يبررسل کرده است. يعملکردشان تحم يدر جهت بهبود برتر يستم بانکيس
علل  يا از پاره ياقساط که ناش ععدم پرداخت به موقا، ن فشارهيدهد عالوه بر ا يم

مواجه کرده  يمتعدد يرا با خطرها يصنعت بانکدار ،باشد يوسته ميا به هم پي لمستق
 .( 9831 ي،قاسم) است

ت يريل مدياز قب يتيريمدرن مد يکردهايدر کنار اتخاذ رو يرهبران صنعت بانکدار 
( که توسط BPR) 2ند کسب و کاريمجدد فرا ي( و مهندسTQM) 9عت جاميفيک

 ت،شنهاد شده اسيپ يت رقابتيدن به مزيرس يبرا يمحققان به سازمان به عنوان ابزار
توسط  يزيت آميطور موفق ز که بهي( نTOC)  8ها تيمحدود يست از تئوريبا يم

، به صور ذيل  تشده اس گرفته بکارمختلف در سراسر جهان  يديتول يها سازمان
 استفاده نمايند : 

 ي و ريبهبود رقابت پذ يبراها  از مفاهيم غني تئوري محدود يتالف( 

                                                                                                                       
1-Total Quality Management  
2- Business Process Reengineering 
3- Theory Of  Constraints 
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 ها سازمان از معيارهاي آن جهت ارزيابي عملکردب( 

 صنعتها در بخش خدمات خصوصاً  تيمحدود ياز تئور يکم يکاربردها ،ن حاليبا ا
طور منظم با  ها به بانک هاست ک ين در حاليگزارش شده است. ا يبانکدار
از عملکرد باز  يدن به سطح باالتريها را از رس شوند که آن يمواجه م ييها تيمحدود

 ياصول تئور گيري بکارله يوس ها را به تين محدوديتوانند ا يها م بانک .دارد يم
 ت کنند.يريو مد يبند تياولو يي،ها شناسا تيمحدود

ت ايج عمليکرد بهبود، آثار مطالبات معوق را بر نتاين پژوهش بر آن است تا با رويا 
 ،يسنت يها شاخصت با استفاده از يقرار داده و در نها يابيمورد ارزن رايدر ا ها بانک

 يبر تئور يستم مبتنيعملکرد س يو حسابدار ياقتصاد ،يژه صنعت بانکداريو
ر زان آثايم ييشناسا يار برتر را برايکرده و مع يريا اندازه گرر ن آثاياا ه تيمحدود

 مخرب مطالبات معوق ارائه دهد.
ده باشد اول يد فايتواند مف يضرورت داشته و م يمختلف يها ن پژوهش از جنبهيا 

ران ياقتصاد است و در ا ينفک و اساسيدر تمام کشورها جزء ال ينکه صنعت بانکداريا
موجود در بازار  يها تيبه علت مشکالت و محدود يتر مضاعفت ين صنعت اهميا

 يها نه شدن شاخصيدر به يرياجتناب ناپذ تأثيراتتواند  يدارد و بهبود آن م ،هيسرما
متعدد در انجام  يها تيران با توجه به وجود محدوديدر ا يدر ثان ،داشته باشد ياقتصاد

در خصوص  يدستورات دولت ي،الماس يبانکدار يتمانند لزوم رعا يبانک يها تيفعال
ن يت ايريمد يها برا راه حل يت جستجويالت و... بر اهميها و تسه نرخ سود سپرده

ت با توجه يو در نها( 9838 يريسام دل( د.يافزا يمتعدد و بعضاً متناقض م يها تيمحدود
ژه يو يها کيباشد و استفاده از تکن يم يع خدماتيجزو صنا يصنعت بانکدار هنکيبه ا
تواند تحول  يج پژوهش مين صنعت کمتر مورد توجه قرارگرفته نتايدر ا يديع توليصنا
 ن باشد.يآفر

ن يينه تبيشيو پ يمباناول ن شده است. در بخش ين مطالعه در شش بخش تدويا 
 يپژوهش اختصاص دارد. روش شناس يها هيفرضو  سؤاالتبخش دوم به . شود يم

پژوهش در بخش چهارم  يخواهد شد. چارچوب آمار يپژوهش در بخش سوم معرف
ه شده مورد يارا يها مدلحاصل از  يها افتهيج و يخواهد شد. در بخش پنجم نتا يبررس
ه يارا بحث و يريگ جهيز نتين يانيل قرار خواهند گرفت. در بخش پايه و تحليتجز
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 خواهد شد.

 تحقیق نهیشیو پ ی نظریمبان

9) يعملکرد سنت يارهايبودن مع راجع به مناسب ياگرچه نظرات 
NP،ROE2 

8و
ROAيليسنجش و عملکرد وجود دارد، اما منتقدان به دال يبرا ييارهاي( به عنوان مع 
ل وجود يدل ارها بهين معيا کاري دستامکان  تفاوت در ماهيت اين شاخصها، از جمله

موارد ادغام و  ره ديمتفاوت ثبت سرما يها ها، روش يموجود يابيمتعدد ارز يها روش
 يگوناگون محاسبه استهالک، تلق يها ها، روش ر شرکتيدر سا يگذار هيسرما

و  يا هيسرما يها نهيو هز يجار يها نهيق و توسعه تحت عنوان هزيتحق يها نهيهز
ت ياز آن قابل يکه ممکن است در اثر زمان بخش ييها ييدارا يبرخ يره برايمحاسبه ذخ

 يرياندازه گ يبرامناسب  ييرا مبنا يعملکرد سنت يارهايباشند، مع هاستفاده نداشت
 تأمينروش  تأثير تحتگر بازده حقوق صاحبان سهام يدانند. از طرف د يعملکرد نم

 تأميننه يشتر از هزيآورد ب يک شرکت بدست ميکه  ياگر بازده ،شرکت است يمال
قوق صاحبان سهام نرخ بازده ح ي،ن صورت با باال رفتن نسبت بدهيوام باشد در ا يمال

 يليدال ز بهيار نين معين مشکل را ندارد اما ايها ا ييابد. اگرچه بازده داراي يش ميافزا
مات يتصم يعواقب و اثرات آت يو عدم بررس نگر آتيدگاه يهمچون محدود کردن د

 ي،ط اقتصاديت مانند شرايريمد کنترلرقابل يغ يعوامل خارج يت، اثرگذاريريمد
، عدم تطابق آن درت يريمد يا دگاه مخاطرهيو ... بر آن، عدم لحاظ د يفرهنگ ي،اسيس

 يها نهيل هزيه و تحليتجز يها با صورت گردش وجوه نقد که برا ينسبت بازده دارائ
ها از نوع  نهيص هزياز تخص يناش يو اثربخش يرود و عدم کارآئ يکار م به يا هيسرما
 يبرا يار مناسبيتواند مع ينم يي، به تنهاها است ران بخشيم که خارج از کنترل مديتسه
 عملکرد شرکت باشد. يابيارز
 ،عملکرد وارد است يابيارز يسنت يارهايک از معيکه به هر  يرادتيرفع ا يبرا 

 يرا با معرف يبر اعداد حسابدار يمبتن يها ص مدليپژوهشگران تالش کردند نقا

                                                                                                                       
1- Net profit 
2- Return on equity 
3- Return on asset  
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افت وجوه ي( نرخ باز9193)9يريجيعملکرد برطرف کنند. آ يابيارز ياقتصاد يارهايمع
کرد،  يعملکرد معرف يابيارز ياقتصاد يارهاياز مع يکي( را به عنوان CRR)2نقد

 .ل محاسبه کرديافت وجوه نقد را به صورت ذينرخ باز يريجيآ

نرخ بازيافت وجوه نقد

 
وجوه نقد ناشي از عمليات هاي دارائي بلند مدت  هاي دارايي جاري عوايد فروش  کاهش در  هزينه بهره 

هاي دارايي ناخالص  ميانگين 
 

در  ين است که هدف اصليانات وجوه نقد اينه بهره به جريل اضافه نمودن هزيدال  
که  يباشد در صورت يم يافت وجوه نقد، سنجش عملکرد اقتصاديمحاسبه نرخ باز

 باشد ي)عملکرد( شرکت م يات اصلينه بهره، جدا از عمليخروج وجه نقد بابت هز
مورد مطالعه از  يها از بانک ينکه برخين با فرض ايهمچن (9832،يدوج يگرگانل)

نه يهز يل تفاوت در نرخ بهره دارايز استفاده کرده باشند، به دلين يخارج يمنابع مال
نه بهره اثر تفاوت در نرخ بهره به يل هزين با تعدينخواهند بود. بنابرا يکسانيبهره 
بر  يعملکرد مبتن يابيارز يارهايگر از معيد يکيل خواهد شد. يدنه بهره تعيهز يعبارت

ن وجوه ي( است که مبOCRR)8ياتيافت وجوه نقد عمليانات وجوه نقد، نرخ بازيجر
باشد و ارتباط آن  يم يواحد انتفاع يو اصل ات مستمريها و عمل پروژه يحاصل از اجرا

 رود. يز بکار مين يواحد اقتصادت سود يفيک يابيجهت ارز عدر واق ياتيبا سود عمل
افت وجوه نقد يبر روش نرخ باز يه مفروضات مبتنيار بر پاين معيا( 9831 ي،خي)مشا

ت وجوه نقد به شکل يو اهم يند توسعه دانش حسابداريشکل گرفته است و در فرا
از  يکيشود. در  يو محاسبه م يريافته و به طرق مختلف اندازه گيتوسعه  يا گسترده

بر متوسط  ياتيم وجوه نقد عملياز تقس ياتيافت وجوه نقد عمليها نرخ باز روش
 (9831 ي،رودپشت يهنمار. )يدآ يناخالص به دست م يها يدارائ
ات يو عمل يصنعت بانکدار يعملکرد، برخ يابيارز يارهاين دو دسته معيعالوه بر ا 
 يارهايست معيبا يمکه ن باورند ير ادانند و ب يع ميگر صنايتاً متفاوت از ديرا ماه يبانک

به کار گرفت.  ها بانکعملکرد  يابياستخراج و جهت ارزرا  يژه صنعت بانکداريو

                                                                                                                       
1- Ijiri,Y, 
2- Cash Recovery Rate 
3- Operational Cash  Recovery Rate 
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ييداران بر يمع يدر سال التيتسهم مانده يتقس که از (LA)9اهييالت به داراينسبت تسه
که در واقع تفاوت  (LR) 2ها سپردهالت و يتسه شکافشود،  يمحاسبه م لها همان سا

خالص سود  يهو حاشکند  يمان يبرا  يافتيدر يها سپردهو  يياعطاالت ين مجموع تسهيب
 يياعطاالت يتسه کلبه  يماله نيهزو  يمالم تفاوت درآمد يتقسکه از  (INP)8يبانک

ات يهستند که در ادب ها شاخصن يشود، از جمله ا يمدرآمدزا( محاسبه  يها ييدارا)
 يجمهور يبانک مرکز يو بانک يژوهشکده پول)پ د.ريگ يممورد استفاده قرار  يبانک

 (9838 ،ايران ياسالم
رسد  ي، به نظر ميات در صنعت بانکداريت متفاوت عمليل ماهيدل ان بهين ميدر ا 

ن نوع يبر ا يعملکرد مبتن يارهايها و مع تيمحدود يبر تئور يمبتن يستم حسابداريس
 يبر حسابدار يمبتن يه گذاري( و بازده سرماNPT)4سود خالص) يستم حسابداريس

 تأکيدتمام شده باشد.  يبها يتر از حسابدار مناسب يانتخاب ((ROIT) 1ستميعملکرد س
ستم در يس يبر سودآور تأکيدنه، يبر هز تأکيدستم )تروپوت( در مقابل يبر عملکرد س

بر عملکرد  يمبتن يگذار متيبر ق تأکيدتمام شده محصول،  يبر بها تأکيدمقابل 
ان يپا يها يموجود يابيها و تفاوت در نحوه ارز نهيبر کل هز تأکيدستم در مقابل يس

ها در  تيمحدود يبر تئور يمبتن يستم حسابداريس ياديبن يها دوره از جمله تفاوت
 باشد.  يتمام شده م يبها يستم حسابداريمقابل س

 یو صنعت بانکدار ها تیمحدود یتئور

ها به منظور بهبود عملکرد  تيت محدوديريو مد ييها شامل شناسا تيمحدود يرتئو 
 ،ميمفاه نيتر ياساس از يکيباشد.  يل به اهداف ميدر جهت ن يستميو س يسازمان

ص يتشخ ،اول مرحله .دباش يم «گلوگاه يا ستميس تيمحدود» نقش تياهم صيتشخ
مهم ف اهديکي از ااست.  آمده وجود به آن يبرا ستميس که باشد يم ستميس هدف

ن سود خالص يارتباط ب يباشد. جهت برقرار ينده ميجاد پول در حال و آيا کبان
(NPT)، يگذار هيبازده سرما (ROITمبتن )تصميمات وستم يعملکرد س يبر حسابدار ي 

                                                                                                                       
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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ار عملکرد يمع ـ9کند. يار استفاده ميها از سه مع تيمحدود يتئور ،رانيروزانه مد
از که  يها پولجمله   شوند من يکه وارد بانک م ييها به عنوان تمام پول( که T)9ستميس

ه يسرما رايمع ـ2 شود ميف ي، تعرشود دريافت کنندکان تسهيالت دريافت مي
د ياست که بانک صرف خر ييها در واقع تمام پول يستم بانکي( که در سI)2يگذار

 يطبقه بند يبه دو بخش اصلد در ينما يها را دارد، م که قصد فروش آن ييها سپرده
 يها نهيار هزيمع ـ8الت يتسه ييو ب( منابع آزاد جهت اعطا ينگيالف( نقد شود: يم

ستم ياست که س ييها انگر تمام پوليعملکرد که ب يبر حسابدار ي( مبتنOE)8ياتيعمل
م ي(. در زمان تصميا ر بهرهيغ يها نهيهز) دکن يل منابع آزاد به تروپوت ميصرف تبد

 اه تيمحدود يم. تئوريار هستيم بر هر سه معياثر تصم يابيو ارز يازمند بررسين يريگ
ا يمات يو تصم NPT ،ROIT نيب طارتبا يار جهت برقرارين سه معيکند که ا يان ميب

ان ين ارتباط بيجاد ايا يها ر فرموليدر زهستند. يران کافيروزانه مد يها تيفعال
 :(9119)گلدرات،  4اند شده

NPT= (P – TVC) – OE 
ROIT = NPT / I  

P فروش کل : 
OE : ي مستقيم و غير مستقيم به جز ها تمام هزينهTVC  

TVC ر ييش در فروش محصول تغيافزا هر اکه ب ييها نهيهز ،کل ريمتغ يها نهي: هز
 .دکنن يم
I ستميعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يه گذاري: کل سرما 

  ها بانکت یمحدود معوق مطالبات

به هدفش که خلق  يابين نظام را از دستيکه ا يستم بانکيرسد گلوگاه س يبه نظر م 
 يها ده مطالبات معوق باشد که از کاناليم وجود پديکرد ينده معرفيپول در حال و آ

ات يت متفاوت عمليل ماهيدل گذارد. به يعملکرد اثر م يحسابدار يارهاير بر معيز

                                                                                                                       
1- Throughput 
2- Investment 
3- Operating Expense 
4- Goldratt,E. 
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ها و  تيمحدود يبر تئور يمبتن يکرد حسابدارين است که رويانتظار بر ا يبانک
بتواند آثار مطالبات معوق را  يعملکرد مستخرج از آن به نحو کاراتر يابيارز يارهايمع

ها و  انجام شده مطالبات معوق نزد شعب بانک يها يل و بررسينشان دهد. بر اساس تحل
 تنبال خواهد داشبه د يمال يها گزارش ير را بر رويز يامدهاي، پياعتبار مؤسسات

 (9811نتاج ملکشاه، يتق)

ح ياز گردش صح يريباعث جلوگ يزهر چکه قبل از  ها بانک يبلوکه شدن منابع مال  
)جمع آوري سپرده، اعطاي تسهيالت، جمع آوري اقساط، عودت سپرده يا اعطاي پول 

از  يرين جلوگيبانک و همچن ياتيح انيان و شريستم و قطع جريدر سمجدد تسهيالت( 
 گردد. يمح و به موقع آن يان صحيق جريبانک از طرط جاد پول توسيا

به سپرده گذاران و عدم حصول تمام سود  يو قطع الحساب يعل يپرداخت سودها
جاد مطالبات معوق )با توجه به يو ا ييالت اعطايق تسهيشده از طر ينيش بيمعامالت پ
 موسسات ان بانک ويرر و زکه موجب ض ،الت(يوکاهش سود تسه ها سپردهرشد سود 

 گردد. يم يو اعتبار يمال
که در  اند شدهرندگان ياز وام گ يان خوش حساب بانک که ضامن بعضيفرار مشتر 
 شود. يمد بانک يبر منابع جد يمنف يرتأثقت باعث کاهش منابع بانک و يحق

از ق و موثر را يدق ياعتبار ياست گذاريو س يزير امکان برنامه ،معوق مطالبات 
م يتصمر د يگرفته و باعث کند ياعتبار و يمال و مؤسسات ها بانکن ران و مسئواليمد
 گردد. ميها  آن ياعتبار يزيبرنامه رر و هرج و مرج د يريگ

 د:ينما يبه سه نوع سود محروم م يابيرا حداقل از دست ها بانکمطالبات معوق 

بانک  اينکه برعالوه  ييالت اعطايمعوق شدن تسه در صورت الت:يسود تسه ـ  الف 
ز يالت نين تسهيگردد از سود متعلقه به ا مينه شده خود متضرر يهز از وصول منابع

 تسهيالتي ازن سود متعلق به آن دسته يد. اگرچه ممکن است ايمند نخواهد گرد بهره
قرارداد مشخص بوده و در صورت معوق شدن در سرفصل  يباشد که سود آن در ابتدا

ان دوره ياست که سود آن در پا يا در مورد عقودي .دگرد يم يگهدارن (قود معوس)
 و د؛در دفاتر بانک ندار يچ گونه انعکاسيو فعالً ه( يقود مشارکتع)ده يمشخص گرد

  .دباش يشتر از سود معوق مين نوع سود به مراتب بيرقم ا

 يا هيتادتأخير  يمافت جرايق دريها از طر بانک ياز درآمدها يکي: تأخيرمه يجر ـ  ب 



  115                                                                          مبتنی بر تئوری.... یها شاخصتوان  یابیارز

 

 

نموده و از مواعد مقرر  يان در بازپرداخت اقساط خود کوتاهيمشتر که باشد مي
ها  الت بانکياز تسه يشدن بخش الوصولدر صورت  لذا ت؛پرداخت اقساط گذشته اس

ن مورد يهرچند در ا .دمان خواهد بازز ين نوع درآمد نياز ا يو اعتبار يمال مؤسساتو 
افت شش درصد اضافه بر نرخ سود مورد انتظار يباشد که در نيتصور بر ا تممکن اس

د بانک خواهد شد يعا يشتريت سود بيبه نفع بانک بوده و در نها تأخيرمه يعنوان جر به
که به موقع وصول گردد سود آن جز منابع  يالتيست چون هر تسهين نياما مسلماً چن

ن با وصول يافت نمود. بنابرايدرن منابع ياز ا يگريتوان سود د ياست که م يمتيارزان ق
د بانک خواهد شد که يعا تأخيرمه يشامل اصل سود و جر يديمطالبات منابع جد

 پرداخت نمود. يالتين منابع تسهيا محل از مجدداًتوان  يم
 دسو زا ياعتبار و يمال مؤسساتها و  بانک هک ،ر مطالبات مشکوک الوصوليذخاـ  ج

هستند  ير منابعين ذخايح است که اين مطلب صحيد، اينما يم يو نگهدار رکس دخو
نشان دادن   و يترازنامه بانک را از نظر سودآور يار بانک قرار دارند وليکه در اخت

  .دخواهد بر سؤالر يسود ز يزان واقعيم

 یخارج یها پژوهش

 به يصنعت بانکدار در ارزيابي عملکرد استفاده از تئوري محدوديتها خصوص در 

 داخلي مطالعه هيچ باشد، يمطالبات معوق صنعت بانکدار ادبيات با منطبق که مفهومي

 رابطه که مطالعات به پژوهش از بخش اين روي در بدين .يافت نشد خارجي و

  .شود مي پرداخته ،دارند حاضر پژوهش موضوع با تري نزديک
: يدر بخش بانکدار يعملکرد مال سهيمقا»تحت عنوان  يپژوهش (2112) 9ترانه 

 ين مطالعه طبقه بنديانجام دادند. هدف ا «عمان يتجار هاي بانکاز  يشواهد
 ها آن يمال هاي ويژگيبر  يوسته مبتنيبه هم پ يها عمان در گروه يتجار هاي بانک

. در مجموع پنج بانک گردد ميمشخص  ها آن يمال هاي نسبتق ياز طر هاست ک
 يون ساده برايقرار گرفت، و رگرس يل ماليشعبه مورد تحل 221ش از يعمان با ب يتجار
ن يا يو اندازه بانک بر عملکرد مال ياتيعمل يي، کاراها داراييت يريمد تأثيرن يتخم

                                                                                                                       
1- Tarawneh. 
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ست که ين ين معنيشه به اين مطالعه نشان داد هميمورد استفاده قرار گرفت. ا ها بانک
بات معوق هاي باالتر و مطال داراييا يه کل، سپرده، اعتبارات، و يسرما يبانک دارا

  خواهد داشت. يعملکرد سودآور بهتر کمتر

 ي( در مطالعه خود نشان داد که اکثر مطالعات قبل2114)  9ان هو و سونگ زو يچ 
تمرکز  ياتيعمل يو اثربخش ياتيعمل ييعملکرد بانک، صرفاً بر کارا يابيمربوط به ارز

ها با  دهد. مطالعه آن ر قراريرا تحت تأث بانک يم ممکن است بقايدارد که به طور مستق
جه ين نتي، ايل پوششيه و تحليتجز يدو مرحله ا ياستفاده از مدل نوآورانه داده ها

 يبهتر دارا ييبا کارا ک بانکيست که ين ين معنيشه به ايرا در برداشت هم يتجرب
.خواهد بود يبهتر ياثربخش

 

 ي، خدمات مشتريياراک»تحت عنوان  ي( در مقاله ا2114)2وتيزابت دانکن و اليال 
 يارهاينشان دادند که تمام مع «اياسترال يمال مؤسساتان يدر م يمال تأمينو عملکرد 
ه با نمره يت سرماي(، و کفاROA) ها دارايي هه سود، نرخ بازديحاش چون يعملکرد مال

 دارد. يان ارتباط مثبتيت خدمات مشتريفيک
8يکيزيگ 

 تأثير تحتاگر بازده حقوق صاحبان سهام،  يحت دارد مي( اظهار 2119) 
ر در نرخ بازده ييست. تغين دو درست نين ايارتباط ب ،رديبانک قرار گ يسک اعتبارير

از  يگسترده ا فيرا منعکس نخواهد کرد بلکه، ط يسک اعتباريفقط ر ها دارايي
و  ينگيسک نقدير در نرخ بهره و نرخ ارز، رييبا تغ ها بانکشامل، مواجهه  ها ريسک
ن، نرخ بازده حقوق صاحبان ي. عالوه بر انمايد ميز منعکس يرا ن ياتيعمل هاي ريسک

را چون  يگري، بلکه عوامل دنمايد نميرا منعکس  يريسک پذيفقط ر ها بانکسهام 
، و ي، سطح رقابت در بازار بانکياتيعمل ييکسب و کار در و خارج از ترازنامه، کارا

. بانک با استفاده از کسب و سازد ميز منعکس يرا ن يرتو نظا يمقررات هاي محدوديت
ن کار باال بردن بازده حقوق صاحبان يو ا نمايد ميکسب  ي، بازده باالتريسکيکار ر

 ،نموده است تأمينفراتر از آنچه را که  هايي زيانن حال، اگر بانک يسهام است. با ا
 .دهد ميحقوق صاحبان سهام را کاهش  هايي زيانن يتجربه کند، چن

                                                                                                                       
1- Chien Ho, and Song Zhu. 
2- Elizabeth Duncan, and Elliott. 
3- Gizycki, M.  
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نشان  «يتجار هاي بانک هاي داراييت يفيک»تحت عنوان  يدر مطالعه ا( 2111) 9استافن
مانده و  2ه بهره خالصير حاشيياز تغ عمدتاً ها بانکداد که بازده حقوق صاحبان سهام 

دارائيها )ميزان مطالبات معوق( ت يفيق کين به نوبه خود از طريکه ا شود مي يناش 8وامها
 . ددگر ميمشخص 

بر بازده  يسک اعتبارياثر ر رسد ميکه به نظر  دهد ميگزارش ( 9131) 4بورک 
جه ممکن است با در نظر گرفتن ين نتياست. ا يواضح منف طور بهسهام،  صاحبانحقوق 

داراي ميزان مطالبات در معرض خطر  يمال مؤسساتح داده شود که يت توضين واقعيا
ن دارد که يه نشده، داللت بر ايتسو هاي وام، باالتر بودن انباشت باشند معوق باالي مي

را با کاهش شديدي مواجه  يتجار هاي بانکشتر يبازده ب هاي معوق شده  وامزيان 
 .کنند مي

 یداخل یها پژوهش

 يبه بررس يرودپشت يرهنما يراهنماخود با  ي( در رساله دکتر9811) يخان محمد 
ها جهت  تيمحدود يبر تئور يستم مبتنيعملکرد س يکارکرد حسابدار نسنجش توا

پژوهش نشان داد که  يها افتهيپرداخت  يديتول يها شرکت يعملکرد اقتصاد يابيارز
و بازده  يه گذاريبازده سرما ،سود خالص) يسنت يارهاين معيدر اکثر موارد رابطه ب
ود خالص و ستم )سيعملکرد س حسابداري بر يمبتن يارهايمع ،(حقوق صاحبان سهام

با  رار ارزش افزوده بازايو مع (مستيعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يه گذاريبازده سرما
ستم يعملکرد س حسابداري بر يمبتن يارهايدار بوده و مع يافت وجه نقد معنينرخ باز

 ين عملکرد اقتصادييدر تب را باالتيبرابر  يحيتوان توض يارها داراير معينسبت به سا
 .دهستن
 ،پرداختند ها بانک راهبردي عملکرد يابيارز ه( ب9833و همکاران ) يمؤتمن رضايعل 

 نظر از سهم منابع اريمع ي،مال عملکرد يابيارز در هن پژوهش نشان داد کيج اينتا

 قرار بعدي رتبه هاي در ها دارايي بازده و سودآوري ارهاييمع و اول رتبه ،تياهم

                                                                                                                       
1- Stafon. 
2- Net Interest Margins (NIMs) 
3- loan provision 
4- Bourke. 
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 و اول رتبه در تياهم نظر از مت گذارييق اريمع ،يرماليغ عملکرد يابيدر ارز .گرفتند
 .گرفتند قرار بعدي رتبه هاي در کيالکترون و بانکداري خدمات تيفيک ارهاييمع

 انتظار توان نمي خوب يعملکرد مال داشتن صرف به که دهد مي نشان جين نتايهمچن

 يابيارز عمدتاً کشور در آنکه حال .ابدي بهبود بانک عملکرد ،کل در که داشت
 توجه کمتر يرماليغ ارهاييمع به و گرفته صورت يمال ارهاييمع اساس بر عملکرد

  .است شده
 يحسابدار «( در پژوهش خود تحت عنوان 9839و همکاران ) يرودپشت يرهنما 

 ،ستميس عملکرد يت : حسابداريريمد يحسابدار در آن کاربرد و ها تيمحدود يتئور
 »خودرو رانيا شرکت ـ بورس اوراق بهادار : مطالعه مورد ي،نيارزش آفر بر يمبتن
ها و  تيمحدود يبر تئور يمبتن ،ستميعملکرد س يات حسابداريادبمن ارائه ض

 يتمام شده مطالعه مورد يبر بها يمبتن يسه با حسابداريآن در مقا ياساس يها چالش
 دامل سوش) يسنت يارهايارها در سنجش عملکرد نسبت به معين معيسه توان ايجهت مقا
ج آزمون ينتا هانجام دادند ک (يو ارزش افزوده اقتصاد رارزش افزوده بازا ،هر سهم

مذکور جهت سنجش عملکرد شرکت  يارهايانگر وجود تفاوت معنادار معيها ب هيفرض
 .بود  يسنت يارهايمنتخب، نسبت به مع

 يسودآور بر آن ريتأث و بهره خنر کسير محاسبه هنحو يبررس به( 9839) يفرج 
 (الف : کند مي انيب خود پژوهش جينتا حيتشر در وي ت.اس پرداخته هسپ بانک

 از يکي بانک ترازنامه دهنده ليتشک يبده و ييدارا اقالم و يبانک سود هاي نرخ

 ،است بانک سودآوري تينها در ده ووب سکير درجه کننده نييتع عوامل ترين مهم
 و نرخ به حساس هاي بدهي و ها دارايي دهنده ليتشک اقالم بر بهره نرخ راتييتغ ب(
 .است رگذاريتأث بهره نرخ سکير تيريمد نديفرا

 تجارت بانک سودآوري بر هيسرما ساختار راتييتغ ريتأث يبررس به (9834ع )يسم 

 بانک سودآوري و هيسرما ساختار نيب که داد نشان پژوهش نيا جينتا. است پرداخته

 ياتيعمل سود نسبت و دار مدت يبده نسبت نيب که بيترت نيا به .دارد وجود رابطه
 ياتيعمل سود و بلندمدت يبده نسبت نيب گر،يد طرف از .دارد وجود معکوس رابطه
 .دارد وجود ميستقم رابطه

 مطالعه وردم) يبانک نظام در سودآوري شيافزا يها راه يبررس به (9838) يساني ابو 
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 التيتسه نسبت يمنف رابطه دهنده نشان پژوهش نيا جينتا .است پرداخته (ملت بانک

 التيتسه نسبت نيب گريد سوي از .باشد يم سودآوري با التيتسه کل به يفيتکل

 رابطه ن،يهمچن .دارد وجود يمنف رابطه سودآوري با بلندمدت التيتسه به مدت کوتاه

 سودآوري با بلندمدت هاي هدسپر به مدت کوتاه هاي سپرده نسبت نيب يميمستق

 هاي سپرده از شتريب مدت کوتاه هايده سپري  سودآور اثر ت،ينها در .شود يم مشاهده

 .است بلندمدت

 پژوهش یه هایو فرض سؤاالت

ان نرخ يم يچه رابطه ا ـ9»که  شود ميان ين صورت بيپژوهش به ا يپرسش اصل 
 ارزيابي يارهايعملکرد خصوصاً مع يابيارز يارهايران با معيا هاي بانکمطالبات معوق 

از  توان ميا ينکه آيو ا ـ2 ؟وجود دارد حسابداري عملکرد سيستمبر  يعملکرد مبتن
 ين شاخص برايبه عنوان بهتر حسابداري عملکرد سيستمبر  يعملکرد مبتن يارهايمع

 «متداول استفاده نمود؟ يارهاين معيگزيو جا ها بانکمطالبات معوق بر  راث يابيارز
 9 سؤالل در پاسخ به يات ذيفرض و با توجه به مباني نظري و پيشينه ن اساسيبر ا 
 :شود مين يتدو

و نرخ مطالبات  يعملکرد سنت يابيارز يارهاين معيب يو معنادار يالف( ارتباط منف
  ها وجود دارد. معوق بانک

و نرخ مطالبات  يعملکرد اقتصاد يابيارز يارهاين معيب يو معنادار يب( ارتباط منف
 ها وجود دارد. معوق بانک

 داراي و بانکژه صنعت يعملکرد و يابيارز يارهاين معيب يو معنادار يج( ارتباط منف
  ها وجود دارد. نرخ مطالبات معوق بانک

ستم و يعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يابيارز يارهاين معيب يو معنادار يد( ارتباط منف
  ا وجود دارد.ه نرخ مطالبات معوق بانک

 :شود ميه يارا 2 سؤالپاسخ به  يز براير نيات زيو فرض
 تأثيرزان ين مييستم در تبيعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يابيارز يارهايالف( مع

 حيقدرت توض يعملکرد سنت يابيارز يارهايمعنسبت به ها  مطالبات معوق بانک
 دهندگي بيشتري دارند.

مطالبات  تأثيرزان ين مييستم در تبيعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يابيارز يارهايب( مع



 8538پاییز ، 53شماره تجربی حسابداری مالی، سال دهم،  فصلنامه مطالعات                               810

 

دهندگي  حيقدرت توض يعملکرد اقتصاد يابيارز يارهايمعنسبت به ها  معوق بانک
 بيشتري دارند.

مطالبات  تأثيرزان ين مييستم در تبيعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يابيارز يارهايج( مع 
 حيقدرت توض ويژه صنعت بانکداري يبايارز يارهايمعنسبت به ها  معوق بانک

 دهندگي بيشتري دارند.

 شناسی پژوهش روش

است که تا  يرانيا يها و مؤسسات مال شامل همه بانکاين پژوهش  يجامعه آمار 
 ياسالم يجمهور يمجاز توسط بانک مرکز يها در فهرست بانک 21/92/34خ يتار

 يارهايها جهت محاسبه مع آناز يدرج شده و امکان کسب اطالعات مورد ن رانيا
محاسبه  يها وجود داشته تا شاخص 9831ان سال يتا پا 9831 يها سال يسنجش برا

ت و با توجه به اعمال يالزم باشد. در نها يتطابق زمان ي، دارايسال مال يشده در انتها
ها در ادامه مورد  آن يها ط مذکور بوده که دادهيحائز شرا بانک 91ط فوق تعداد يشرا
 ي، پژوهشاين  پژوهش بر حسب هدف يا نتيجهل قرار خواهند گرفت. يه و تحليتجز

و از  يشيمايپ ـ يفياست و روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش توص يکاربرد
و جهت  9يويو آرش ين بر حسب نوع داده ها، پژوهش کميون است. همچنينوع رگرس

ق ي( و از طريوي)آرش يا داده ها کتابخانه ي. روش جمع آورپس رويدادي است آن
ه شده يته تمامي بانکهاي با ويژگي فوقهمراه  يادداشتهاي و مالي صورتهاي مشاهده

ون يمدل رگرس يز بر مبناين تحقيق ه هاييفرض آزمون براي يآمار يل هاياست. تحل
هش در پژوضمناً ( انجام شده است. Eviews 7آماري ) افزار نرم و به کمک پانل

ن در يرند. بنابرايگ يعملکرد مورد استفاده قرار م يابيارز يارهايحاضر چهار دسته از مع
از  به عنوان متغير وابسته، (NERر نرخ مطالبات معوق )ين پژوهش عالوه بر متغيا

 م( و بازده حقوق صاحبان سهاROA) اه يبازده دارائ ،(NP) صسود خال يها شاخص
(ROEبه عنوان نما )يالت به دارائينسبت تسه يها شاخص زو ا يسنت يارهاينده معي 
(LA)، هالت به سپرديشکاف تسه (LRو حاش )يه سود خالص بانکي (INP به عنوان )

                                                                                                                       
1- Archival  
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 ،(CRR) دافت وجوه نقينرخ باز يها و از شاخص بانکداريصنعت  يارهاينده معينما
و از  ياقتصاد يارهاينده معي( به عنوان نماOCRR) ياتيافت وجوه نقد عملينرخ باز
به سيستم  عملکرد يبر حسابدار يمبتن يه گذاريسود خالص و بازده سرما يها شاخص

در جايگاه ستم يعملکرد س يحسابدار يارهاي( به عنوان معROIT( و )NPT) بيترت
از آنجايي که براي آزمون فرضيه ها استفاده شده است.  هيآزمون فرض يبرامتغير مستقل 

رايب مالک است)نه ارزش مطلق آن(، تفاوت مقياس در اين ها صرفاً معناداري ض
 کند. متغيرها مشکلي را ايجاد نمي

 پژوهش یچارچوب آمار

عملکرد و نرخ مطالبات معوق  يابيارز يارهايمعن يارتباط ب يبه منظور بررس 
ر به کار گرفته يپانل به شرح ز يها ون بر اساس دادهين مدل رگرسيها، تخم بانک

 شود: يم

 ون پانلیرگرس

ل يتشک يزمان يسر يها و داده يمقطع يها ق دادهيک پانل از تلفير يهر متغ يبرا 
 ي( خواهد بود که سطرهاN*Tس )يک ماتريصورت  ر بهيپانل هر متغ مدلشود. در  يم

تا  t)از  يزمان يها انگر دورهيها ب ( و ستونNتا  iا مقاطع )از ي( yiها ) انگر شرکتيآن ب
Tر است : يپانل به صورت ز يها ون دادهيرگرس يمدل عموم باشد. ي( م 

Yit = X'itβ +Z'i α + εit 

 که : ييجا
Yit)متغير وابسته )در اين پژوهش نرخ مطالبات معوق : 

Z'iα: اثرات فردي 
X'it : بردار متغيرهاي مستقل 

β ضرايب : 
i ها(  : افراد )در اين تحقيق شرکت 
t )زمان )در اين تحقيق سال : 

شامل  Ziکه  ييدهد، جا يرا نشان م يا اثرات فردين افراد يب يناهمگن Z'iαجمله  
ا گروه است که ممکن است يمختص فرد  يرهاياز متغ يا ک عبارت ثابت و مجموعهي
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 شوند.  يها در طول زمان ثابت در نظر گرفته م ا نشود و همه آنيمشاهده شود 

 ن یانتخاب مدل مناسب پانل و تخم

، اما قبل کرد برآورد يتوان با روش حداقل مربعات معمول يفوق را م يمدل عموم 
ون پانل در يست از مناسبت رگرسيبا يج در گام اول ميه نتايون پانل و ارايه رگرسياز ارا

ون يدر صورت مناسبت رگرس ارينان حاصل کرد. زيون مشترک اطميمقابل رگرس
سازگار و کارا از عبارات  يني( تخمOLS) يمشترک، روش حداقل مربعات معمول

 دهد.  يه مي( اراβب )يو بردار ضرا αمشترک 

ا مشترک از ي، دوطرفه طرفه يکص مناسبت مدل ين پژوهش جهت تشخيدر ا 
انگر عدم تفاوت معنادار يه صفر بيفرض ،ن آزمونيشود. در ا يد استفاده ميمق Fآزمون 
هر  ي)برا مي باشدا هر دو يها  ن دورهيها(، ب ن مقاطع )بانکيون بيرگرس مبدأ ازعرض 
انگر مناسبت يه صفر بين عدم رد فرضيبنابرا (.گردد يمحاسبه م Fک آماره يحالت 
 ن صورت است که :ين مرحله بديون مشترک است. قضاوت در ايرگرس

ون يگانه رگرس 8حاالت  يتمام يمحاسبه شده برا Fکه آماره  يالف( در صورت 
ون ياز مناسبت رگرس يا دو طرفه( حاکيو  يا ک طرفه دورهي، يک طرفه مقطعي) لپان

درصد(، حالت  1کمتر از  يها p-value) دون مشترک باشيسه با رگرسيپانل در مقا
انتخاب  يو مقطع يا ون پانل دوطرفه با اثرات دورهيمناسبت رگرس يعنيتر  يعموم

 شود. يم
ک طرفه يحالت پانل  Fآماره  يمحاسبه شده برا يها p-valueکه  يب( در صورت

 شود. ياستنباط م يا ک طرفه دورهيباشد، مناسبت پانل  درصد 1باالتر از  يمقطع
ک طرفه يحالت پانل  Fآماره  يمحاسبه شده برا يهاp-valueکه  يج( و در صورت

 شود. ياستنباط م يک طرفه مقطعيباشد، مناسبت پانل  درصد 1باالتر از  يا دوره
 ياثرات ثابت مقطعپانل با کرد يکند رو يان ميب 9(2111ي،بالتاج( که طور همان 
ها باشد و استنتاج به آن  از شرکت ينيمناسب است که تمرکز بر مجموعه مع يزمان

قات ياکثر تحق يکرد اثرات ثابت براين رويها محدود شود. بنابرا دسته از شرکت

                                                                                                                       
1- Baltaji, B.H. 
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که  يزمان يدفکرد اثرات تصايرودر مقابل، . 9(2113)جاگر مناسب است يحسابدار
ت يها نيبه ب Nرد )يگ يک جامعه بزرگ صورت ميو از  يصورت تصادف انتخاب به

ن موضوع يکل جامعه، مناسب است. ا يها يژگياستنتاج در مورد و يکند( و برا يل ميم
 يحسابدار يقاتيتحق يها اکثر پروژه يبرا يکرد اثرات تصادفيانگر آن است که رويب

  .(2113)جاگر نامناسب است
استفاده  2د از آزمون هاسمنيبا يا تصادفيص مناسبت اثرات ثابت يتشخ يبرااگرچه  

ن پژوهش به علت محدود يدر ا يل مناسب نبودن مدل اثرات تصادفيدل به اماشود. 
 نظر صرفها از انجام آن  شرکت يو عدم انتخاب تصادف يبودن جامعه مورد بررس

  8.(2113)جاگر،ديگرد

 آزمون مفروضات مدل

ز يو مقاطع و ن يزمان يها ين سريب بيضرا يآزمون مفروضات شامل آزمون ناهمگن 
پانل  يها داده ياياز مزا يکيباشد. از آنجا که  يها م ن دورهيب يآزمون خود همبستگ

توأم  ره، با توجه به حرکتيچند متغ يها ونيدر رگرس يخط کاهش مشکل هم
ره بودن يل تک متغيدل ز بهي( و ن9831،يباشد)گجرات يها و مقاطع، م ن دورهيانس بيوار

 ست. در رابطه با خودين يخط به آزمون هم يازين پژوهش نيا يونيرگرس يها مدل
هرچند تک متغيره بودن مدل،  شود. ين واتسون توجه ميز آماره دوربين يهمبستگ

آزمون رگرسيون و تست همبستگي را بسيار به هم نزديک مي سازد واحتماالً پاسخ ها 
 نزديک به يکديگر خواهد بود.

ا يب و يضرا يمدل در موارد مشاهده ناهمگن ييجهت مرتفع کردن مشکل ناکارا 
 رو اينشود: از  يم (، استفادهGLSافته )يم ياز حداقل مربعات تعم يمتوال يهم بستگ

رد. يگ يصورت م يا ا دورهي يمقطع ين مدل به روش وزن دهيحسب مورد تخم
 SUR4ون پانل، به روش يب رگرسيت شده ضراين انحراف استاندارد تقويهمچن
 شود. يمحاسبه م يا مقطعي يا دوره

                                                                                                                       
1- Jager, P. 

 در این آزمون فرضيه صفر بيانگر مناسبت اثرات تصادفي و فرض مقابل بيانگر مناسبت اثرات ثابت در تخمين مدل است. ـ 2
3 - Jager, P. 
4 - Seemingly unrelated regression 
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 آزمون وانگ

 يرهايک از متغيهر  يون منفرد برايرگرس يها مدلن يپس از انتخاب و تخم 
مورد  يرهايک از متغيهر  يح دهندگيتوان توض يسه زوجيمقا يمستقل، گام بعد

محاسبه خواهد  يسه زوجيهر مقا يبرا (V)وانگ  Zن منظور آماره ياست. بد يبررس
ن ييب در تبيرق يها مدل يز نسبيکشف تما يبرا يشد. آزمون وانگ در واقع آزمون

. در  است 9«لنتخاب مدا» يها زمونن آزمون معادل با آير وابسته است. ايمتغ
ارها با هم يمع يق برخيماً از طريب مستقيرق يها مختلف انتخاب مدل، مدل يکردهايرو
ک مدل بر ينکه يکرد انتخاب مدل ايشود. در رو ين مدل انتخاب ميسه شده و بهتريمقا

 ينسب ييباشد بلکه تنها توانا ير مد نظر نميا خيکند  ير مطلق خوب عمل ميحسب مقاد
در آزمون وانگ انتخاب  يگر اگر مدليد يت است. به عبارتيب حائز اهميرق يها مدل

تر  کينزد« تح درسيصرت»ب به ين مدل نسبت به مدل رقياست که ا ين معنيشد، بد
 ياديح درست فاصله زياز تصر ياست و حال آنکه ممکن است هر دو مدل مورد بررس

ع ياز توز ياره وانگ و با انتخاب مقدار بحرانن با محاسبه آميداشته باشند. بنابرا
  يبرا سطح دلخواه مثالً : ياستاندارد نرمال برا

  (  |  |)                               

 (9131)وانگ ، 2شود ير مدل برتر انتخاب مين صورت بر اساس سه حالت زيدر ا

 شود. يبر مشابهت دو مدل به نفع مدل اول رد م يفرض صفر مبن     اگر 

  شود. يبر مشابهت دو مدل به نفع مدل دوم رد م يفرض صفر مبن    اگر 

 اگر| |  بر تشابه دو مدل را رد کرد. يتوان فرض صفر مبن ينم     

 های پژوهش یافته

 از يحاک يمورد بررس يو اعتبار يها و مؤسسات مال بانک يها داده يفيآمار توص 
پژوهش در دوره مطالعه  يرهايانس باال در اغلب متغيوار رات و وجودييدامنه تغ

با  يمورد بررس يها ک از مجموعه شاخصيج ارتباط هر يباشد. در ادامه خالصه نتا يم

                                                                                                                       
1- Model selection 
2- Vuong, Quang H. 
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 نرخ مطالبات معوق آورده خواهد شد.
 و آثار معوقات يعملکرد سنت يابيارز يها شاخص الف( -9فرضيه 
ون يدرصد خطا، مناسبت رگرس 1در مجموع در سطح  F آزمون (،9ي جدول )بر مبنا

ار يمع يرد و در مقابل برا يعملکرد سنت يابيارز يها شاخص يتمام يمشترک را برا
NP  و ROEار يمع يو برا يا و دوره يمناسبت پانل دو طرفه با اثرات مقطعROA 

 کند.  يد مييرا تا يات مقطعک طرفه با اثريمناسبت پانل 

 آزمون مناسبت رگرسیون پانل معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی .1جدول

 آزمون اثرات
NP ROA ROE 

 F P-Valueآماره  F P-Valueآماره  F P-Valueآماره 

 000000 109869.4 000000 يک طرفه با اثرات مقطعی

 0000.2 20..00.1 000118 يا دورهک طرفه با اثرات ی

 000000 .081.8.8 000000 يدو طرفه با اثرات مقطع

 0000.1 10461046 000012 يا دو طرفه با اثرات دوره

 000000 .0.48840 000000 يا و دوره يدوطرفه با اثرات مقطع

 

 يها ک از مدلين جداگانه هر يج تخميون پانل، نتاين نوع مدل رگرسييپس از تع 
 ها دارد. ح نرخ مطالبات معوقات بانکير در توضيهر سه متغ ياز معنادار يحاک يانتخاب

ها و بازده  ييدارابازده % و معناداري 1البته معناداري سود خالص در سطح خطاي 
ها در  نين تخميج اينتا % قابل استنباط است. 91در سطح خطاي حقوق صاحبان سهام 

 آورده شده است. (2)جدول 
 های سنتی ارتباط مطالبات معوق با شاخص .9 جدول

 ر وابستهیمتغ مستقل یرهایمتغ

 نرخ مطالبات معوق خالص سود ها ییدارابازده  بازده حقوق صاحبان سهام

    بيب شیضر

    tآماره 

   P-value 

   R2 ل شدهیتعد 

    ن واتسونيآماره دورب
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 يارهاين معيب يو معنادار ين که ارتباط منفيبر ا يه ما را مبنيج جدول فوق فرضينتا 
ن يکند. بد يد مييها وجود دارد تا و نرخ مطالبات معوق بانک يعملکرد سنت يابيارز
ها و بازده حقوق صاحبان سهام با  ييدارا، بازده يان سنتيکه کاهش سود و ز يمعن
Rار يش نرخ مطالبات معوق همراه است. معيافزا

از نظر دهد،  يمز نشان يل شده نيتعد 2
 ،4ب يهر کدام به طور جداگانه به ترت ROEو  NP ،ROA يونيرگرس يها مدلمالي 

ن يدورب يدهد. آماره ها يمح يرا توض ها بانکرات نرخ معوق ييدرصد از تغ 9، و2
9آماره يجدول معنادار ير بحرانيسه با مقاديواتسون در مقا

 (9119ساوين و وايت ،(
در  يهمبستگخود (، نشان از عدم وجود DU=1.552و DL=1.510ن واتسون )يدورب
 .باشد يممدل 

 و آثار معوقات يژه صنعت بانکداريعملکرد و يابيارز يها شاخص ب( -9فرضيه 
( در (8))جدول  يژه صنعت بانکداريو يعملکرد يها در مورد شاخص  Fآزمون

 يتمام يون مشترک را برايدرصد، مناسبت رگرس 1 يمجموع در سطح خطا
 و LRار يمع يرد و در مقابل برا يبانکدارژه صنعت يعملکرد و يابيارز يها شاخص

INP ار يمع يو برا يا و دوره يمناسبت پانل دو طرفه با اثرات مقطعLA  مناسبت پانل
 کند.  يد مييرا تا يک طرفه با اثرات مقطعي

 آزمون مناسبت رگرسیون پانل معیارهای ویژه صنعت بانکداری. 3جدول

 آزمون اثرات

نسبت تسهیالت به 

 دارایی

شکاف تسهیالت به 

 سپرده

حاشیه سود خالص 

 بانکی

 F P-Valueآماره  F P-Valueآماره  F P-Valueآماره 

 00000 .0009089 00000 00000 يک طرفه با اثرات مقطعی

  00420 200266.. 00010 000.0 اي یک طرفه با اثرات دوره

 00000 80.44..4 00000 00000 مقطعيدو طرفه با اثرات 

 00008 .0.6.8.. 00000 00004 اي دو طرفه با اثرات دوره

دوطرفه با اثرات مقطعي و 

 اي دوره
00000 80400.2400000 00000 

                                                                                                                       
1- Savin, E., and K.White. 
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 يها ک از مدلين جداگانه هر يج تخميون پانل، نتاين نوع مدل رگرسييپس از تع 
ح نرخ مطالبات معوقات يدر توض INPو  LRر يتنها دو متغ ياز معنادار يحاک يانتخاب
وجود دارد اما عالمت  ياگرچه ارتباط معنادار INPها دارد. اما در مورد شاخص  بانک

ها در  نيج تخمياست. نتاو تائيد فرضيه از عدم انطباق جهت  يب حاکيب شيمثبت ضر
 آورده شده است. (4)ول جد

 

 های ویژه صنعت بانکداری ارتباط مطالبات معوق با شاخص. 4 جدول

 ر وابستهیمتغ مستقل یرهایمتغ

 نرخ مطالبات معوقات نسبت تسهیالت به دارایی شکاف تسهیالت به سپرده حاشیه سود خالص بانکی

    بیب شیضر

    tآماره 

   P-value 

   R2 ل شدهیتعد 

    ن واتسونیآماره دورب

 
 يارهاين معيب يو معنادار ين که ارتباط منفيبر ا يه ما را مبنيفرض (4) ج جدولينتا 

و نرخ مطالبات معوق  ها عملکرد بانک ي عملکردابيدر ارز يژه صنعت بانکداريو
 ين معنيرد. بديگ ينم د قرارييمورد تا LRها وجود دارد بجز در مورد شاخص  بانک

ش نرخ مطالبات معوق همراه يالت به سپرده با افزايکه تنها کاهش شاخص شکاف تسه
R اريمع) از نتايج آمارياست. 

( فوق و بر اساس مباني نظري چنين استنباط ل شدهيتعد 2
را  ها بانکرات نرخ معوق ييدرصد از تغ 54زان يبه م LR يونيمدل رگرس مي شود که

در  يخود همبستگز نشان از عدم وجود ين ن واتسونيدورب يدهد. آماره ها يمح يتوض
 .باشد يم LRمدل 

 

 و آثار معوقات یعملکرد اقتصاد یابیارز یها شاخص ج( -1فرضیه 

( در مجموع در (1))جدول  يعملکرد اقتصاد يابيارز يها در مورد شاخص  Fآزمون
هر دو  يهر دو مدل رد و برا يون مشترک را برايدرصد، مناسبت رگرس 1 يسطح خطا

  کند. يد مييرا تا يک طرفه با اثرات مقطعيمناسبت پانل  OCRR و CRRار يمع
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 آزمون مناسبت رگرسیون پانل معیارهای اقتصادی. 5جدول     

 آزمون اثرات
 نرخ بازیافت وجوه نقد عملیاتی بازیافت وجوه نقدنرخ 

 F P-Valueآماره  F P-Valueآماره 

 026..208 0000.2 208.9.14 يک طرفه با اثرات مقطعی

 00.0.084 .00886 4...00.9 يا ک طرفه با اثرات دورهی

 10.040.2 000000 10.10.06 يدو طرفه با اثرات مقطع

 0809.00. 000006 .084096. يا طرفه با اثرات دورهدو 

 .091.81. 000000 0..09.4. يا و دوره يدوطرفه با اثرات مقطع
 

 يها ک از مدلين جداگانه هر يج تخميون پانل، نتاين نوع مدل رگرسييپس از تع 
 و يعملکرد اقتصاد يابيارز يارهاين معياز عدم وجود رابطه معنادار ب يحاک يانتخاب

 آورده شده است. (2)ها در جدول نيج تخميها دارد. نتا نرخ مطالبات معوقات بانک

 های ارزیابی عملکرد اقتصادی ارتباط مطالبات معوق با شاخص. 6 جدول

 ر وابستهیمتغ مستقل یرهایمتغ

 نرخ مطالبات معوقات نرخ بازیافت وجوه نقد نرخ بازیافت وجوه نقد عملیاتی

   بيب شیضر

   tآماره 

  P-value 

- - R2 ل شدهیتعد 
 

ن يب يو معنادار ين که ارتباط منفيبر ا يه ما را مبنيفرض (2) ج جدولين نتايبنابرا 
ها وجود دارد  ها و نرخ مطالبات معوق بانک بانک يعملکرد اقتصاد يابيارز يارهايمع

 د.ي دهنم د قرارييمورد تا

 ستم و آثار معوقاتیعملکرد س یابیبر ارز یمبتن یها شاخصد(  ـ1فرضیه 

ون يمناسبت رگرس، درصد خطا 1در مجموع در سطح   Fآزمون (،9)جدول يبر مبنا
 NPTار يمع يدر مقابل براستم رد و يعملکرد س يابيهر دو شاخص ارز يمشترک را برا

ز مناسبت پانل ين ROITار يمع يو برا يا و دوره يمناسبت پانل دو طرفه با اثرات مقطع
 کند. يد مييرا تا يک طرفه با اثرات مقطعي

  



  193                                                                          مبتنی بر تئوری.... یها شاخصتوان  یابیارز

 

 

 آزمون مناسبت رگرسیون پانل معیارهای ارزیابی حسابداری عملکرد سیستم .7جدول

 ROIT NPT 

 F P-Valueآماره  F P-Valueآماره  آزمون اثرات

 000000 0009896. 000000 0448606. يک طرفه با اثرات مقطعی

 000.88 40990488 000669 200669.4 يا ک طرفه با اثرات دورهی

 000000 009.96.6 000000 80042.90 يدو طرفه با اثرات مقطع

 000000 .60.0160 0000.9 102161.8 يا دو طرفه با اثرات دوره

 000000 00.8.9.8 000000 08612.6. يا و دوره ياثرات مقطعدوطرفه با 

 
 يها ک از مدلين جداگانه هر يج تخميون پانل، نتاين نوع مدل رگرسييپس از تع 

ها دارد.  ح نرخ مطالبات معوقات بانکير در توضيهر دو متغ ياز معنادار يحاک يانتخاب
 آورده شده است. (3)ها در جدول  نيج تخمينتا

 های ارزیابی عملکرد سیستم ارتباط مطالبات معوق با شاخص .8 جدول

 ر وابستهیمتغ مستقل یرهایمتغ

NPT ROIT NER 

   بيب شیضر

   tآماره 

  P-value 

  R2 ل شدهیتعد 

   ن واتسونيآماره دورب

 
 يارهاين معيب يو معنادار ين که ارتباط منفيبر ا يه ما را مبنيفرض (3)ج جدول ينتا 
ن يکند. بد يد مييها وجود دارد تا ستم و نرخ مطالبات معوق بانکيعملکرد س يابيارز
ها با  تيمحدود يبر تئور يمبتن يه گذاريو بازده سرما سود خالصکه کاهش  يمعن
Rار يمعتفسير مالي ش نرخ مطالبات معوق همراه است. يافزا

بيانگر اين ز يل شده نيتعد 2
و  48بيهر کدام به طور جداگانه به ترت NPTو  ROIT يونيرگرس يها مدل است که

، ن واتسونيدورب يها دهد. آماره يمح يرا توض ها بانکرات نرخ معوق ييدرصد از تغ 11
 .باشد يمدر مدل  يخود همبستگنشان از عدم وجود 
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 (9آزمون فرضیه های ) مقایسه زوجیآزمون وانگ و 

ر يم کدام متغيين است که مشخص نماين مسئله اين مرحله هدف، آزمون ايدر ا 
ن موضوع ابتدا با يا ير وابسته است. براين کننده متغييرها تبير متغيش از سايمستقل ب

بخش قبل  يون انفراديمحاسبه شده در هر رگرس يمانده خطاهاياستفاده از مجموع باق
ح يشتر به مدل صحيرا که ب يمدل يآماره وانگ محاسبه شده و با توجه به مقدار بحران

 ييرهايمتغ يا سهيم. قابل ذکر است که از آزمون مقايکن يتر است را انتخاب م کينزد
ب يبه ترت (91) و (1)جداول . گردد ينظر م اند، صرف که در بخش قبل معنادار نبوده

بر  يمبتن يابيارز يارهايک از معيسه هر يمقا يرا براآن  -value P و آماره وانگ
 ه کرده است.يارا يمورد بررس  يارهايگر معي( با دNPTو  ROITستم )يعملکرد س

قدرت توضیح دهندگی شاخص بازده سرمایه گذاری مبتنی بر عملکرد سیستم در . 3جدول 
 های متداول مقابل شاخص

 متغیرها  *آزمون فرضیه

ROIT 

 نتیجه P-Value وانگآماره 
وضعیت پذیرش 

 فرضیه

( تفاوت ROIT) ( وNPبين قدرت توضيحي )
 معنا داري وجود دارد.

NP  ردH0  به نفعROIT تایيد 

( تفاوت ROIT)( و ROA)بين قدرت توضيحي 
 معنا داري وجود دارد.

ROA  ردH0  به نفعROIT تایيد 

( تفاوت ROIT)( و ROEتوضيحي )بين قدرت 
 معنا داري وجود دارد

ROE  ردH0  به نفعROIT تایيد 

تفاوت معنا  ROIT)(و LAبين قدرت توضيحي )
 داري وجود دارد.

LA  برتريROIT  به دليل
 عدم معناداري مدل رقيب

 تایيد

( تفاوت ROIT( و )LRبين قدرت توضيحي )
 دارد.معنا داري وجود 

LR  ردH0 به نفع LR تایيد 

( تفاوت ROIT)و ) INPبين قدرت توضيحي)
 معنا داري وجود دارد.

INP  ردH0  به نفعINP تایيد 

( تفاوت ROIT)( و CRR) قدرت توضيحي بين
 معنا داري وجود دارد.

CRR - - 
به دليل  ROITبرتري 

 رقيب عدم معناداري مدل
 تایيد

( ROIT)( و OCRR)قدرت توضيحي  بين
 تفاوت معنا داري وجود دارد.

OCRR - - 
به دليل  ROITبرتري 

 عدم معناداري مدل رقيب
 تایيد

 مد نظر است. ها میزان تأثیر مطالبات معوق بانک نییمذکور در تب یارهایمع یح دهندگیقدرت توض *
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قدرت توضیح دهندگی شاخص سود خالص مبتنی بر عملکرد سیستم در مقابل  . 11جدول 
 های متداول شاخص

 متغیرها *آزمون فرضیه

NPT 

 نتیجه P-Value آماره وانگ
وضعیت 

 پذیرش فرضیه

( NPT) ( وNPبين قدرت توضيحي )
 تفاوت معنا داري وجود دارد.

NP  ردH0  به نفعNPT تایيد 

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

ROA  ردH0  به نفعNPT تایيد 

( NPT)( و ROEبين قدرت توضيحي )
 تفاوت معنا داري وجود دارد

ROE  ردH0  به نفعNPT تایيد 

( NPT)(و LAبين قدرت توضيحي )
 دارد.تفاوت معنا داري وجود 

LA 
به دليل  NPTبرتري 

عدم معناداري مدل 
 رقيب

 تایيد

( NPT( و )LRبين قدرت توضيحي )
 تفاوت معنا داري وجود دارد.

LR  ردH0  به نفعNPT تایيد 

( NPT)و ) INPبين قدرت توضيحي)
 تفاوت معنا داري وجود دارد.

INP  عدم ردH0 رد 

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

CRR -
به دليل  NPTبرتري 

عدم معناداري مدل 
 رقيب

 تایيد

( تفاوت معنا NPT)( و OCRR)بين 
 داري وجود دارد.

OCRR 
به دليل  NPTبرتري 

عدم معناداري مدل 
 رقيب

 تایيد

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

ROIT  ردH0  به نفعNPT تایيد 

 مد نظر است. ها میزان تأثیر مطالبات معوق بانک نییمذکور در تب یارهایمع یح دهندگیقدرت توض *

عملکرد  يبر حسابدار يار سود خالص مبتنيدهد مع يوانگ نشان م يها ج آزمونينتا
 يابيارز يارهايمع يها نسبت به تمام مطالبات معوق بانکن نرخ يي( در تبNPT) ستميس

دارد.  يبرتر (INP)بجز  يژه صنعت بانکداريو يها و شاخص ي، اقتصاديعملکرد سنت
ز اگرچه در ين (ROIT) ستميعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يه گذاريار بازده سرمايمع
 يو اقتصاد يعملکرد سنت يابيارز يها ها نسبت شاخص ن نرخ مطالبات معوق بانکييتب

ح يتوض قدرت (LAصنعت بانکداري )بجز ژه يو يها اما نسبت به شاخص برتر است،
ستم يعملکرد س يارهايمع يبرا يسه زوجيعالوه بر مقابنابراين . دارد يکمتر يدهندگ

 يارها، آزمون وانگ برايمع يرتبه بند ياز برايمورد ن يها ل دادهيو به منظور تکم
ن جدول به يخالصه شده است. ا( 99)ز انجام گرفت که در جدول ين حاالت مختلف

ها  ن نرخ مطالبات معوق بانکييارها را در تبيک از مجموعه معيهر  يطور خالصه برتر
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ج در  -2ب و -2الف رد نشده ولي فرضيه هاي -2بر اين اساس فرضيه  دهد. ينشان م
 برخي حاالت مورد تاييد قرار نمي گيرند.

 های مختلف ارزیابی عملکرد در تبیین آثار مطالبات معوق مقایسه زوجی شاخص. 11 جدول

 ارهایمع
 یابیارز یارهایمع

 یعملکرد اقتصاد

 یحسابدار یارهایمع
 ستمیعملکرد س

ژه صنعت یو یارهایمع
 یبانکدار

 يبانکدار ستميعملکرد س يسنت يعملکرد سنت يابیارز يارهايمع

 يبانکدار ستميعملکرد س  يعملکرد اقتصاد يابیارز يارهايمع

عملکرد  يحسابدار يارهايمع

 ستميس

NPT 
  

 ستميعملکرد س

ROIT يبانکدار 

 ی و بحثریگ جهینت

وجود دارد اما  يديع توليها در صنا تيمحدود يکاربرد تئور ياگرچه موارد متعدد 
بوده  اين مفاهيماز  يشاهد استفاده کمتر يخصوص صنعت بانکدار به يع خدماتيصنا

بر  يعملکرد مبتن يابيارز يها شاخص يياز توانا يه شواهدياست. پژوهش حاضر با ارا
ستم يس يت اصلين آثار مطالبات معوق به عنوان محدودييها در تب تيمحدود يتئور
 يابيمتداول ارز يها ها با شاخص ن مجموعه شاخصيسه ايران به مقايدر ا يبانک

جر مجموعه  پانل نشان داد به يها ونياز رگرسج حاصل ينتا عملکرد پرداخته است.
از مجموعه  ييالت به دارايو شاخص نسبت تسه يعملکرد اقتصاد يابيارز يارهايمع
با  يو معنادار يگر ارتباط منفيد يها شاخص ي، تماميژه صنعت بانکداريو يارهايمع

 يود بانکه سين ارتباط در مورد شاخص حاشيها دارند. اما ا نرخ مطالبات معوق بانک
(INPمثبت است. شا )ها در مواجهه با  ت رفتار بانکين امر را در ماهيشه ايد بتوان ري
ش نرخ يق افزايها از طر که هر چه بانک ين معنيدانست. بد ينيگز سک و مسئله کژير

که  يانيباالتر باشند، مشتر يه سود بانکيبه دنبال کسب حاش ييالت اعطايسود تسه
تر( هستند از بازار  نييپا يعتاَ نرخ بازده انتظاريسک تر )و طبيکم ر يها پروژه يدارا

سک ير پر يها پروژه يدرخواست اعتبار برا يان دارايخارج شده و تنها مشتر ياعتبار
مانند، پاسخ بانک به  يم يباق يالت بانکيباالتر از نرخ سود تسه يبا بازده انتظار

ن يانجامد. بنابرا يش مطالبات معوق بانک ميه افزاتاً بيز نهايان نين گونه مشتريا يتقاضا
و نرخ مطالبات معوق دور از انتظار  يه سود بانکين شاخص حاشيوجود ارتباط معنادار ب



  133                                                                          مبتنی بر تئوری.... یها شاخصتوان  یابیارز

 

 

 ست.ين
زان ين مييستم در تبيعملکرد س يبر حسابدار يسود خالص مبتن يحياما قدرت توض 
 عملکرد )شامل يابيارز يمنتخب سنت يارهايها نسبت به مع ر مطالبات معوق بانکيتأث

الت و يها و بازده حقوق بازده صاحبان سهام(، شکاف تسه يسود خالص، بازده دارائ
ستم باالتر بوده و نسبت يعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يه گذاريها و بازده سرما سپرده
افت يافت وجه نقد و نرخ بازي)شامل نرخ باز يعملکرد اقتصاد يابيارز يارهايبه مع
باشد.  يم يشتريب يحيقدرت توض يدارا يل عدم معناداريز به دلي( نياتيعمل نقدوجه 

 باشد. يم يبرابر يحيقدرت توض يدارا يه خالص سود بانکيسه با حاشيدر مقا يول

ستم يعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يه گذاريبازده سرما يحين قدرت توضيهمچن 
 يابيارز يمنتخب سنت يارهاينسبت به معها  ر مطالبات معوق بانکيزان تأثين مييدر تب

باالتر ( ها و بازده حقوق بازده صاحبان سهام يسود خالص، بازده دارائ عملکرد )شامل
افت وجه نقد و نرخ ي)شامل نرخ باز يعملکرد اقتصاد يابيارز يارهايبوده و نسبت به مع

، يشتريب يحيضقدرت تو يدارا يل عدم معناداريز به دلي( نياتيعمل افت وجه نقديباز
قدرت  يها دارا الت و سپردهيو شکاف تسه يه خالص سود بانکينسبت به حاش اما

 يار حسابداريان دو معيضمن با توجه به آزمون وانگ م است. در يکمتر يحيتوض
ستم يعملکرد س يبر حسابدار يار سود خالص مبتنيم معيريگ يجه ميستم، نتيعملکرد س

 دارد. يستم برتريعملکرد س يبر حسابدار يمبتن يه گذاريبر بازده سرما

 يعملکرد مبتن يابيارز يارهايتوان از مع يج پژوهش نشان داد که ميدر مجموع نتا 
ر مطالبات يزان تأثين مييار برتر در تبيک معيستم به عنوان يعملکرد س يبر حسابدار
حاصله با نتايج پژوهشهاي پيشين در خصوص برتري  نتايج ها استفاده نمود. معوق بانک

قدرت توضيحي شاخصهاي مبتني بر حسابداري عملکرد سيستم که در بخش پيشينه 
 يارهايمع خروجيرسد  يمپژوهش بدان اشاره شد، همخواني دارد. بنابراين به نظر 

 تواند شاخص مناسبي جهت ارزيابي يممبتني بر حسابداري عملکرد سيستم  يابيارز
ران يمد يتواند برا يار مين معيا ميزان تاثير نامطلوب مطالبات معوق باشد. بنابراين

،  يو اقتصاد يعملکرد مال ير مطالبات معوق بر رويزان تاثيم يابيران در ارزيبانکها در ا
ن به يرد و همچنيمورد استفاده قرار گ يريم گيو تصم ياست گذاري، سيزير برنامه

 ن آنها کمک کند.يسه بيران و مقايبانکها در ا يابيبالفعل در  ارزسهامداران بالقوه و 
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