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 چکیده
هدف پژوهش بررسی تاثیرگذاری عوامل و متغیرهای مختلف بر مطالبات معوق بانکی در 

است. این  شعب بانک صادرات استان قم و ارائه راهکارهایی جهت کاهش معوقات بانکی

جامعه علی بوده است. -پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی

 31آماری پژوهش کلیه پرونده های مطالبات معوق در شعب بانک صادرات استان قم )

می باشد که از هر شعبه سه پرونده به صورت تصادفی  1394-1389شعبه( در دامنه زمانی 

در جمع آوری داده های تحقیق . مشاهده مورد بررسی قرار گرفت 93انتخاب و در مجموع 

. استفاده گردیداسنادکاوی )بررسی پرونده های تسهیالت اعتباری( و از دو روش کتابخانه ای 

شده، مدل رگرسیون است که برای مشخص  مدل آماری که در این پژوهش به کار برده

آوری شده های جمعکردن تاثیر متغیرهای مستقل بر مطالبات معوق به کار برده شد. داده

مورد تجزیه و تحلیل قرار  Eviewsافزار محاسبه و با نرم Excelافزار با استفاده از نرم

داشتن  جاری، حساب ماهه شش موجودی یافته های پژوهش نشان می دهد معدلاند. گرفته

چک برگشتی، سابقه افتتاح حساب جاری، سابقه اعتباری مشتری، مبلغ تسهیالت و نسبت 

دارد.  تاثیر صادرات استان قم کبان در معوق مطالبات مبلغ تسهیالت به معدل موجودی بر

زمینه فعالیت تولیدی متقاضی، نوع وثیقه ارایه شده و حجم گردش بستانکار حساب جاری 

 بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر ندارد.

 استان قم.، مطالبات معوق، بانک صادرات: کلمات کلیدی
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 2 محمد رضا فروزنده،  1 رسول ثانوی فرد

 ، گروه مدیریت بازرگانی، قم، ایرانواحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مدیریت گروه استادیار 1
، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،بازاریابی-دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی 2

 بازرگانی، قم، ایران
 

 نام نویسنده مسئول:

 محمدرضا فروزنده
 

شعب بانک مطالبات معوق تحلیل عوامل موثر بر 

 آن کاهش یو راهکارها صادرات استان قم
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 مقدمه
بزرگ ترین مشکالت بانک ها و موسسات مالی دانست که متاسفانه در کشور ما رقم بسیار مطالبات معوق را می توان یکی از 

باالیی دارد. تحقیقات و مطالعات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران انجام شده تا علل و عوامل ایجاد و موانع وصول 

ری یا رفع آن ارایه شود. مقوله مطالبات به عنوان یک معلول  ، موضوع مطالبات معوق ریشه یابی و شناسایی و راهکارهایی جهت پیشگی

(. 17، ص 1393بسیار مهمی است که بخش عمده ای از منابع بانک ها را درگیر و به خود اختصاص داده است)محمدزاده و همکاران، 

طوری که، از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، وجود مطالبات معوق، تاثیرات بسیار منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به 

راندمان کاری، سودآوری ، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را 

قع و بهینه به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. از منظر بیرونی، موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص به مو

منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و انباشته شدن مطالبات سررسید 

 (.3، ص 1392شده در سطح شعب روز به روز نگرانی ها را دوچندان می کند)تقی نتاج و نجف پور کردی، 

لی بوده و اعتبارات ، رگ حیاتی سیستم بانکی و تمام واحدهای اقتصادی می باشد. همچنین در ایران بانک ها، بزرگترین نهاد ما

توزیع اعتبارات برای هر دو بخش فوق متاثر از سیاست های کالن اقتصادی، علی الخصوص در حوزه مالی و پولی هستند. از آنجا که 

د، در نتیجه اولین توجه به منظور تامین منابع به سوی این بانک ها بانک های کشور از لحاظ سرمایه اکثرا وابسته به بخش دولتی هستن

معطوف می شود. در شرایطی که بانک های دولتی از حمایت دولت برای جلوگیری از ورشکستگی برخوردارند، افزایش مطالبات معوق 

سوب می گردد)حیدری و همکاران، موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیالت بانکی در جهت رشد اقتصادی کشور و اتالف منابع مح

(. در چند سال اخیر یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده. این امر 44، ص 1390

ملی مبدل درصد نقدینگی کشور، به یک چالش  90با توجه به بانک محور بودن بازار مالی و پولی کشور و برخورداری بانک ها از حدود 

شده است. افزایش مجموع مطالبات معوق در راستای افزایش تسهیالت اعطایی، نشان دهنده افزایش ریسک اعتباری بانک ها است. 

افزایش این نسبت در سال های مورد بررسی گویای وخامت ترازنامه بانک ها و عملکرد ضعیف بانک ها در مدیریت ریسک است که در 

 (.118، ص 1390بحران عظیم مالی در کشور منجر شود)کردبچه و پردل نوش آبادی،  شرایط خاص می تواند به

 روش های کارایی مطلوب مصارف نمایانگر و منابع سریع و صحیح گردش ها، بانک بخصوص پویا اقتصادی هر سیستم در

 ایجاد در جهت منابع بکارگیری صحیح کننده روش های مشخص تعیین شده، زمان در مدت اعطایی تسهیالت وصول و بوده اجرایی

 صرف و بازرگانی، خدمات تولیدی، مختلف بخش های مورد نیاز منابع تأمین و فعالیت های اقتصادی منظور گسترش به الزم تسهیالت

 درآمد ایجاد امکانات و بالفعل بالقوه صورت به آن ها یا وصول و اعطایی تسهیالت در معوق مطالبات ایجاد از بانک است. جلوگیری منابع

، ص 1388برد)اکرامی و رهنما اسکی،  خواهد باالتر تحصیل درآمد، و منابع صرف در را بانک برنامه ریزی توان و داده افزایش را جدید

(. بانکی که مطالبات معوق کمتری داشته باشد می تواند منابع آزاد شده خود را در سایر فعالیت های جدید سرمایه گذاری کرده و 197

تعهدات بیشتری جهت پرداخت قبول نماید که به تبع این امر موجب افزایش توان برنامه ریزی بانک در رابطه با مصرف منابع و یا یا 

 (.174، ص 1391قبول تعهدات و تحصیل درآمد خواهد شد)رستمیان و طبسی، 

 از معوق هنوز بدهی های اما باشند داشته نظارت تحت را اعطای اعتبارات فعالیت کنند می سعی ها بانک این که علی رغم

 توسط مقرر موعد در اما است، فرا رسیده سررسید آن ها که ها بانک مطالبات از دسته آن است. در واقع بانکی سیستم اصلی مسائل

 مطالبات حساب به تعیین شده، مهلت در نکردن تسویه در صورت و سررسید گذشته مطالبات حساب به اند، نشده مشتریان پرداخت

 شود و می عملیاتی چرخه از بانک منابع از قسمتی یا دایمی موقت خروج سبب چنین مطالباتی ایجاد می یابد. در عمل انتقال معوق

(. به نظر می رسد در خصوص مطالبات معوق بانکی 117، ص 1391کند)احمدیان و داوودی،  می رو روبه مشکالت فراوانی با را بانک

ختلفی تاثیرگذار باشند. بنابراین برای مقابله با چنین مساله ای ضروری است عوامل و متغیرهای مرتبط شناسایی عوامل و متغیرهای م

پژوهشی عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک صادرات رو مطالعه حاضر به مساله  و تصمیمات الزم در خصوص آن ها اتخاذ گردد. از این

مطالبات معوق ه است. در واقع این پژوهش به دنبال پاسخ سوال زیر است: عوامل موثر در ایجاد استان قم و راهکارهای بهبود آن پرداخت

 چه می باشد و راهکارهای کاهش این مطالبات چیست؟.  شعب بانک صادرات استان قم
 

 ادبیات و پیشینه مطالعاتی پژوهش
مطالبات معوق نشان دهنده تعهداتی است که مصرف کننده تسهیالت ایفا ننموده است. مطالبات معوق می تواند شامل بخش 

های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آن ها ممکن است از منابع تسهیالت تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نموده باشند و در 
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(. مطالبات به تعهداتی گفته می شود که 175، ص 1391د اقدام ننموده است)رستمیان و طبسی، موعد مقرر نسبت به واریز اقساط خو

متعهدان آن ها با وجود تعهدات و قراردادهای منعقده، به موقع و در سررسید نسبت به ایفای تعهدات اقدام نکرده اند. این مطالبات خود 

 (:18، ص 1393به دو دسته تقسیم می شوند)محمدزاده و همکاران، 

 که بانک آن ها را در سرفصل های معامالتی و تسهیالتی مربوطه نگهداری و صرفا روش های مطالبات سرفصل نشده :

 مسالمت آمیز و اقدامات مقدماتی را برای وصول آن ها اعمال می کند. 

 را به تناسب به سرفصل  : مطالباتی که بانک پس از اعمال روش های مسالمت آمیز و مقدماتی آن هامطالبات سرفصل شده

 های مختلف منتقل می کند.

بررسی ها و مطالعات کارشناسان نشان داده است که مهم ترین عوامل ایجاد معوقات شامل موارد ذیل است)تقی نتاج و نجف 

 (:6، ص 1392پور کردی، 

 کاهش نرخ رشد اقتصادی 

 نوسان نرخ تورم 

 کاهش کیفیت اطالعات 

  بدهی ها.تضعیف مدیریت دارایی ها و 

 (:4، ص 1390در دیدگاهی دیگر، عوامل ایجاد و رشد مطالبات معوق را می توان ناشی از موارد زیر دانست)صفرپور، 

 مشکالت ناشی از اعطای تسهیالت تکلیفی.  -1

 مشکالت ناشی از کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی.  -2

 مشکالت ناشی از عملکرد برخی بانک ها در اعطای تسهیالت.  -3

 عدم اعتبار سنجی دقیق و عدم شناخت کامل از وضعیت مالی مشتریان.  -4

 وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر برای صدور اجرائیه.  -5

 عدم وجود نظارت کافی بر اعطای تسهیالت.  -6

 سایر عوامل.   -7

به رغم تمامی موراد یاد شده، به نظر می رسد در افزایش بی سابقه مطالبات بانک ها از شخصیت هایی حقیقی و حقوقی، عوامل 

 دیگری نیز دخیل باشند. 

 در خصوص مطالبات معوق بانکی مطالعات مختلفی از جنبه های گوناگون موجود است، برای تشریح مناسب تر مفهوم مورد

 به برخی مطالعات مشابه که در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته می شود: بررسی در این قسمت

شناسایی و اولویت بندی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر افزایش "به (، در مقاله ای 1393فاضلیان و همکاران )

یک و غیر سیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق پرداختند. عوامل سیستمات "مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران

عامل به عنوان عوامل موثر  90موثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در این مطالعه ابتدا حدود 

گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، بر اساس نتایج تحقیقات 

 دسته عوامل غیر سیستماتیک دسته بندی شدند. 7دسته عوامل سیستماتیک و  8بانکی در 

شناسایی و اولویت بندی موانع وصول مطالبات معوق بانکی با استفاده از مدل "(، در پژوهشی به 1393محمدزاده و همکاران )

داختند. جامعه آماری پژوهش شامل سیستم بانکی کشور و در تحقیق جاری محدود به بانک پر "ترکیبی دیمتل شبکه ای و ویکور

نفر از افراد خبره شاغل در بانک تجارت قزوین است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه  30تجارت استان قزوین می باشد که شامل 

( انتخاب GMADMوش های تصمیم گیری چند شاخصه گروهی )بوده و ابزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها از بین ر

مانع شناسایی شد که در بین آن ها،  14پرسشنامه تهیه گردید و  3است.  VIKORو روش  DEMATELشدند که شامل تکنیک 

تسهیالت کوتاه مدت ./. در اولویت اول قرار گرفت و در اولویت بندی حوزه تسهیالت، 85عدم اخذ ضامن معتبر با در اختیار داشتن وزن 

 در رتبه اول، تسهیالت میان مدت در رتبه دوم و تسهیالت بلند مدت در رتبه سوم قرار گرفتند.

-1392بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان گیالن طی سال های )"(، در مطالعه ای به 1393سعیدی کلیشیمی )

نشان می دهد تسهیالت اعطایی  1392سال  لبات معوق بانکی در استان گیالن درپرداختند. بررسی مطا "(: چالش ها و راهکارها1391

 1391درصد نسبت به سال  75.4درصد و همچنین مطالبات معوق به میزان  22.5درصد جذب سپرده ها به میزان  29.7به میزان 

درصد مربوط به بانک های تخصصی  27.5و  درصد از مطالبات معوق استان گیالن، مربوط به بانک های تجاری 72.5رشد داشته است. 
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درصد سهم از کل مطالبات  0.1مربوط به بانک توسعه صادرات با  1392است. در میان بانک های استان نیز کم ترین معوقه در سال 

 معوق استان می باشد.

پرداختند.  "ایران صنعت بانکداریعوامل موثر بر مطالبات معوق در "در مطالعه ای به تبیین ( 1390کردبچه و پردل نوش آبادی )

شده است. نتایج  استفاده 1381-1387بانک کشور در طول دوره زمانی  12برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 

عنادار در توضیح رفتار ماین مطالعه نشان می دهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک ها، متغیرهای تعیین کننده و 

شرایط اقتصاد کالن  مطالبات معوق در نظام بانکی ایران هستند. به منظور استواری نتایج، مدل مورد بررسی با شاخص های جانشینی از

نه معوق در نمو تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل های مختلف نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کالن اثر معناداری بر مطالبات

 .مورد بررسی داشته است

پرداختند.  "بررسی عوامل موثر در مطالبات سر رسید گذشته و معوق بانک"( در مطالعه ای به 1388اکرامی و رهنما اسکی )

پیشگیری از  این پژوهش از طریق بررسی برخی عوامل مرتبط با مطالبات سررسید گذشته و معوق به منظور ارایه راهکارهایی جهت

ابقه افتتاح سانجام شده است. در این راستا رابطه نه متغیر؛ معدل موجودی شش ماهه حساب جاری، داشتن چک برگشتی، ایجاد آن 

اب جاری، مبلغ حساب جاری، زمینه فعالیت تولیدی متقاضی، سابقه اعتباری مشتری، نوع وثیقه ارایه شده، حجم گردش بستانکار حس

معوق شدن )موجودی به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش، با وضعیت بازپرداخت تسهیالت تسهیالت و نسبت مبلغ تسهیالت به معدل 

ای موجود در در مقابل معوق نشدن(، به عنوان متغیر وابسته پژوهش بررسی شده است. داده های پژوهش از طریق بررسی پرونده ه

ک واحد در ییی، می توان نتیجه گرفت با افزایش بانک تهیه، و با روش آماری رگرسیون  لجستیک، تحلیل شده است. از مدل نها

ا افزایش یک بمتغیرهای چک برگشتی، سابقه اعتباری و نسبت مبلغ به معدل موجودی، احتمال معوق شدن تسهیالت افزایش یافته و 

 واحد در حجم گردش بستانکار حساب جاری متقاضی، احتمال معوق شدن تسهیالت کاهش می یابد.

پرداختند. این مطالعه در بین  "اثر عوامل کالن اقتصادی در افزایش مطالبات معوق"( در مطالعه ای به 1320) 1مسی و جوینی

انجام شده است. در این مطالعه متغیرهایی نظیر نرخ رشد  2008تا  2004بانک در سه کشور ایتالیا، یونان و اسپانیا در دوره زمانی  85

بهره واقعی به عنوان متغیرهای کالن اقتصادی و متغیرهای بازده دارایی ها و تغییر در وام و تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ 

نسبت ذخیره از سوخت شدن وام به کل وام ها را به عنوان عوامل خاص موثر بر افزایش مطالبات معوق در نظر گرفته و با استفاده از 

ص داخلی و سودآوری دارایی های بانک با مطالبات معوق رابطه عکس دارد و روش پانل به این نتایج دست یافتند که رشد تولید ناخال

با رشد نرخ بیکاری و نسبت ذخیره وام های سوخت شده به کل وام ها و نرخ بهره واقعی رابطه مستقیم دارد؛ یعنی با افزایش این نسبت 

 ها مطالبات افزاش پیدا می کند. 

پرداختند. در  "بررسی تاثیر عوامل کالن اقتصادی بر روی افزایش مطالبات معوق"( در مطالعه ای به 2013) 2احمد و تقدس

، نرخ تورم، کاهش ارزش پول داخلی، شاخص قیمت عامل کالن اقتصادی )توسعه صادرات خارجی، تولید ناخالص داخلی 9این مطالعه 

و نرخ بهره( تاثیرگذار بر افزایش مطالبات معوق به  مصرف کننده، افزایش تولیدات صنعتی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، نرخ بیکاری

بررسی شدند. در این پژوهش پس از شناسایی مجموعه عوامل و دسته بندی شدت اثر آن ها  2011-1990صورت سری زمانی در دوره 

 تحلیل شدند که عوامل مورد بررسی کم و بیش تاثیرگذار بر مطالبات معوق می باشند.

پرداختند. این  "تعیین کننده های انواع مطالبات معوق در نظام بانکی یونان"به ( در مطالعه ای 1120) 3لوزیس و همکاران

فرضیه مطرح می باشد که عوامل کالن و همچنین خصوصیات بانک ها این مطالبات را متاثر می کنند. یافته های مطالعه نشان می دهد 

و بدهی عمومی در کنار کیفیت مدیریت بانکی، مهم ترین دالیل توضیح  ، بیکاری، نرخ بهرهGDPعوامل و شرایط اقتصادی شامل 

 دهنده مطالبات می باشند.

 

 متغیرها و فرضیه های پژوهش
متغیرهای پژوهش عبارتند از معدل موجودی شش ماهه حساب جاری، داشتن چک برگشتی، زمینه فعالیت تولیدی متقاضی، 

سابقه اعتباری مشتری، نوع وثیقه ارایه شده، حجم گردش بستانکار حساب جاری، مبلغ تسهیالت و نسبت مبلغ تسهیالت به معدل 

                                                           
1 - Messai & Jouini 
2 - Ahmad & Taqadus 
3 - Louzis & et al 
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در نظر گرفتن با ده و مطالبات معوق متغیر وابسته پژوهش را تشکیل می دهند. موجودی طبق مطالعات پیشین متغیرهای مستقل بو

 متغیرهای پژوهش و همچنین مطالعات اولیه پژوهشگر فرضیه های پژوهش برای مطالعه و آزمون به صورت زیر ارائه می شود: 

  دارد.معدل موجودی شش ماهه حساب جاری بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر 

 .داشتن چک برگشتی بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر دارد 

 .سابقه افتتاح حساب جاری بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر دارد 

 .زمینه فعالیت تولیدی متقاضی بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر دارد 

  مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر دارد.سابقه اعتباری مشتری بر 

 .نوع وثیقه ارایه شده بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر دارد 

 .حجم گردش بستانکار حساب جاری بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر دارد 

 ثیر داردمبلغ تسهیالت بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تا. 

 نسبت مبلغ تسهیالت به معدل موجودی بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر دارد. 

 

 روش پژوهش و سنجش متغیرها
یه پرونده کلجامعه آماری پژوهش  .توصیفی علی است نوع از روش و ماهیت اساس بر و کاربردی نوع از هدف اساس بر پژوهش

می باشد. بر اساس اطالعات موجود در  1394-1389شعبه( در دامنه زمانی  31های مطالبات معوق در شعب بانک صادرات استان قم )

شعبه  31ررسی شعب بانک صادرات استان قم طی دوره زمانی فوق پرونده های مطالبات معوق مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ب

 مشاهده به صورت تصادفی می باشد. 93پرونده یعنی در مجموع  3، به ازای هر شعبه بانک تعداد نمونه

مع آوری در جمع آوری داده های پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی )اسناد کاوی( استفاده شده است. در خصوص ج

ای پژوهشی( و در هالت، پایان نامه ها و طرح اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای )کتب، مج

باری( استفاده خصوص جمع آوری اطالعات برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از روش اسنادکاوی )بررسی پرونده های تسهیالت اعت

 شده است.

ر کنار دیگر عوامل شده، مدل رگرسیون است که برای مشخص کردن تاثیر عوامل د مدل آماری که در این پژوهش به کار برده

مورد تجزیه و تحلیل قرار  Eviewsافزار محاسبه و با نرم Excelافزار آوری شده با استفاده از نرمهای جمعبه کار برده می شود. داده

ها است استفاده شده است. دلیل استفاده از این روش به علت نوع ماهیت داده 4اند. برای بررسی و برآورد مدل کلی از تحلیل پانلیگرفته

اند. در تحلیل پانلی می توان کمبودهایی را که در هر یک از مدل گردآوری شده 5زمانی -ها به صورت مقطعیزیرا در تحلیل پانلی، داده

مشکل خود همبستگی می باشد  "های سری زمانی معموال های سری زمانی و داده های مقطعی وجود دارد، کاهش داد. مشکالت مدل

و در آمارهای مقطعی مشکل واریانس ناهمسانی وجود دارد. در پنل با تلفیق این دو گروه اطالعات با افزایش تعداد مشاهدات و درجه 

یابد. برای آزمون فرضیه،  بین متغیرهای توضیحی کمتر می شود و کارایی تخمین اقتصادسنجی افزایش می 6آزادی مشکل همراستایی

ابتدا با استفاده از آزمون چاو، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس نتایج آزمون هاسمن، نوع روش آزمون 

 )اثرات ثابت یا اثرات تصادفی( تعیین گردیده و با توجه به نوع روش، نسبت به برآورد مدل اقدام می گردد.

 

 ل داده هاتجزیه و تحلی
شعبه بانک صادرات استان قم، دریافت شده اند، شامل تعداد  31آمار توصیفی متغیرهای پژوهش که با استفاده از داده های 

ارائه گردیده است. با در نظر گرفتن ضریب  1مشاهدات، میانگین، انحراف معیار، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی است که در جدول 

خص می شود که توزیع متغیرهای تحقیق نشان می دهد که توزیع جامعه متقارن بوده و توزیع متغیرهای چولگی انواع متغیرها، مش

 پژوهش نرمال می باشد. همچنین با توجه به ضریب 

                                                           
4 -Panel Analysis 
5 -Cross section-time series 
6 - Co linearity 
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ی است که پراکندگی داده های مزبور به این متغیرها کشیدگی که نشان دهنده ی میزان پراکندگی داده های مشاهده شده پیرامون میانگین داده ها است، میزان کشیدگی متغیرهای تحقیق به این معن

 بیشتر از توزیع نرمال می باشد.

 ر توصیفی متغیرهای پژوهش( آما1جدول 

 شرح
 مطالبات

 معوق

داشتن 

چک 

 برگشتی

معدل 

موجودی 

 شش ماهه

افتتاح حساب 

 جاری

فعالیت 

 تولیدی

سابقه 

اعتباری 

 مشتری

نوع وثیقه 

 چک

حجم گردش بستانکار 

 حساب جاری

مبلغ 

 تسهیالت

مبلغ تسهیالت 

به معدل 

 موجودی

 6.2 21761538 6705154.0 1050.2 2.9 717.7 4496.3 749.9 749.9 3718846.0 میانگین

 5.6 22800000 6820522.0 1048.5 3.0 719.0 4704.0 771.5 771.5 3700000.0 میانه

 12.2 30600000 9138701.0 1514.0 4.0 1221.0 6264.0 986.0 986.0 5200000.0 ماکزیمم

 2.9 12000000 4071664.0 587.0 2.0 75.0 2544.0 548.0 548.0 2060000.0 مینیمم

 2.4 5360134.0 1288413.0 279.5 0.8 304.7 1072.0 119.5 119.5 781029.1 انحراف معیار

 0.8 0.3- 0.2- 0.0 0.2 0.2- 0.3- 0.1 0.1 0.1- چولگی

 2.9 2.8 2.1 1.7 1.7 2.1 2.8 1.9 1.9 2.4 کشیدگی

 6.0 1.0 2.1 3.8 4.1 2.1 1.0 2.9 2.9 1.0 جارک برا

 0.0 0.6 0.4 0.2 0.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.6 آماره جارک برا احتمال

 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 مشاهدات

 منبع: محاسبات پژوهشی

همان طور که مشاهده می شود نتایج حاکی  .است شده کشانده تصویر به 2جدول  در مذکور آزمون نتایج که شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب از پژوهش متغیرهای بین خطی یرابطه بررسی برای

 از وجود رابطه ی خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای  مستقل مدل می باشد و همچنین بین متغیرهای مستقل مدل همبستگی وجود ندارد.
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 ( جدول همبستگی2جدول 

 شرح
 مطالبات

 معوق

داشتن چک 

 برگشتی

معدل موجودی 

 شش ماهه

افتتاح حساب 

 جاری

فعالیت 

 تولیدی

سابقه اعتباری 

 مشتری

نوع وثیقه 

 چک

حجم گردش بستانکار 

 حساب جاری

مبلغ 

 تسهیالت

مبلغ تسهیالت به 

 معدل موجودی

          1 معوقمطالبات 

         1 0.08 داشتن چک برگشتی

        1 0.00 0.11 معدل موجودی شش ماهه

       1 - 0.11 - 0.11 - 0.098 افتتاح حساب جاری

      1 - 0.127 0.02 0.02 0.06 فعالیت تولیدی

     1 0.03- 0.04 0.18 0.18 0.11 سابقه اعتباری مشتری

    1 0.25- 0.05- - 0.015 0.16 0.16 0.16 نوع وثیقه چک

حجم گردش بستانکار 

 حساب جاری
0.038 - 0.043 - 0.043 - 0.01 0.03 -0.10 0.12 1   

  1 0.01 - 0.015 0.04 0.13- 1.00 - 0.11 - 0.11 0.10 مبلغ تسهیالت

مبلغ تسهیالت به معدل 

 موجودی
0.705 - 0.67 - 0.9 - 0.75 -0.07 -0.04 0.088 - 0.04 0.75 1 

 منبع: محاسبات پژوهش

 

 پرداخته شد برای این منظور الگوی رگرسیونی زیر برآورد می گردد.در این مطالعه از یک الگوی رگرسیونی برای بیان ارتباط بین عوامل موثر بر مطالبات معوق صادرات استان قم 
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𝐦𝐨𝐚𝐯𝐚𝐪𝐞 = 𝛃𝟏𝐜𝐡𝐞𝐚𝒌 + 𝜷𝟐𝒎𝒆𝒂𝒏 + 𝜷𝟑𝒆𝒇𝒕𝒆𝒕𝒂𝒉 + 𝜷𝟒𝒕𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊 + 𝜷𝟓𝒆𝒕𝒆𝒃𝒂𝒓 + 𝜷𝟔𝒗𝒂𝒔𝒊𝒒𝒆
+ 𝜷𝟕𝒃𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒌𝒂𝒓 + 𝜷𝟖𝒎𝒂𝒃𝒍𝒂𝒒𝒆 𝒕𝒂𝒔𝒉𝒊𝒍𝒂𝒕 + 𝜷𝟗𝒏𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕 + 𝝐 

 

 که منظور از:

=𝐜𝐡𝐞𝐚𝒌 چک برگشتی 

 = 𝒎𝒆𝒂𝒏معدل موجودی شش ماهه 

=𝒆𝒇𝒕𝒆𝒕𝒂𝒉 افتتاح حساب 

 𝒕𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊فعالیت تولیدی = 

 𝒆𝒕𝒆𝒃𝒂𝒓سابقه اعتبار مشتری = 

 𝒗𝒂𝒔𝒊𝒒𝒆نوع وثیقه چک = 

=𝒃𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒌𝒂𝒓 حجم گردش بستانکار حساب جاری 

=𝒎𝒂𝒃𝒍𝒂𝒒𝒆 𝒕𝒂𝒔𝒉𝒊𝒍𝒂𝒕 مبلغ تسهیالت 

nesbat =مبلغ تسهیالت به معدل موجودی 

 . شود می استفاده لیمر f آزمون از مقطعی یا ترکیبی های داده روش بین انتخاب برای تخمین از قبل

 هاسمن و لیمر آزمون (3جدول 

 آزمون لیمر

 احتمال آزادی درجه آماره شرح

 0 (93 و 310) F 28.99آماره 

 0 93 3122.08 آماره خی دو

آزمون 

 هاسمن

 احتمال درجه آزادی آماره شرح

 0.0005 8 22.24 هاسمن

 منبع: محاسبات پژوهش

 

( تابلویی)ترکیبی روش به ها داده چیدمان آن رد و مقطعی روش به ها داده چیدن معنای به صفر فرض پذیریش لیمر f در آزمون

بوده است، فرض صفر  05/0است. بنابراین بدلیل این که میزان احتمال آماره لیمر کمتر از  شده ارائه 3 جدول در آزمون این نتیجه. است

ید برآورد آزمون لیمر مبنی بر کاربرد داده های مقطعی رد می شود لذا از الگوی رگرسیونی پانل دیتا استفاده شد. به همین دلیل پس از تای

برآورد مدل به  05/0و با احتمال کمتر از  2/22الگوی تحقیق به روش پانل دیتا از آزمون هاسمن استفاده می شود. برآورد آزمون نیز با آماره 

 ارائه شده است. 4روش اثرات تصادفی را مورد تایید قرار داده است . برآورد الگوی رگرسیونی پانل دیتا در جدول 

 تخمین الگوی پژوهش( 4جدول 

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیر

 0.016 2.500 0.006 0.014 داشتن چک برگشتی

 0.017 - 2.49 0.047 - 0.11 معدل موجودی شش ماهه

 0.000 - 18.60 0.037 - 0.68 افتتاح حساب جاری

 0.746 0.325 0.003 0.001 فعالیت تولیدی

 0.057 - 1.95 0.009 - 0.016 سابقه اعتباری مشتری

 0.137 1.516 0.002 0.003 نوع وثیقه چک

 0.445 - 0.77057 0.009 - 0.007 حجم گردش بستانکار حساب جاری

 0.090 1.736 0.008 0.015 مبلغ تسهیالت

 0.000 21.898 0.002 0.052 مبلغ تسهیالت به معدل موجودی

 0.000 15.069 0.493 7.434 عرض از مبداء

 0.89 تعیینضریب 
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 0.88 ضریب تعیین تعدیل یافته

 F 28929آماره 

 F 0.00احتمال 

 2.18 دوربین واتسون

 0.22 آماره نرمال

 0.89 احتمال آماره نرمال

 منبع: محاسبات پژوهش

 

 بررسی اعتبار باقیمانده ها

می شود. در صورتی که میزان این اماره  : برای بررسی خود همبستگی مدل از آماره دوربین واتسون استفادهخود همبستگی.   1

قرار بگیرد فرض وجود خود همبستگی بین جمالت باقیمانده رد می شود. در این پژوهش میزان  5/2الی  5/1در فاصله ی 

ی این بوده است که نشان دهنده ی عدم خود همبستگی بوده است. بنابراین در جمالت باقیمانده 18/2آماره دوربین واتسون 

 ی رگرسیونی خودهمبستگی وجود ندارد.الگو

: از آنجا که باقیمانده های الگو ترکیب خطی از متغیر وابسته هستند و از طرف دیگر توزیع نرمال نرمال بودن باقیمانده ها.   2

ی مقیاس خاصیت خطی بودن دارد، لذا می توان به منظور آزمون نرمال بودن باقیمانده ها نرمال بودن متغیر وابسته الگو یعن

  22/0همزمانی را بررسی کرد. این فرض با استفاده از آماره کولموگراف اسمیرنف آزمون می شود. سطح معناداری با احتمال 

است لذا فرض صفر آزمون مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مقیاس همزمانی و به همراه نرمال بودن  89/0تقریبا بیشتر از 

 رش است.توزیع باقیمانده ها قابل پذی
 

 بررسی اعتبار قدرت الگو

: برای پذیرش برقراری فرض معناداری کل مدل یا به عبارت دیگر وجود رابطه ی خطی معنادار میان متغیرهای فیشر  F.   آماره1

مستقل و وابسته از آزمون فیشر استفاده می شود. فرض صفر این آزمون عدم وجود رابطه ی خطی بین متغیرهای مستقل و 

درصد است، به عبارت دیگر  99وابسته را نشان می دهد. نتایج جدول با سطح معناداری صفر بیانگر رد فرض صفر با اطمینان 

به طور کلی رابطه خطی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و الگو از اعتبار الزم برای تحلیل نتایج برخوردار 

 است.

ب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل الگو توضیح : میزان ضریضریب تعیین.   2

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  89است بدین معنا که متغیر مستقل  89/0داده می شود. در این الگو ضریب تعیین تقریبا 

 است. توضیح می دهد. لذا الگو از قدرت الزم برای تفسیر نتایج برخوردار

: به طور کلی افزایش متغیرهای مستقل میزان ضریب تعیین را افزایش می دهد. ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده.   3

بوده  88/0تعدیل یافته با تعدیل اثر افزایش میزان متغیرهای مستقل را بیان می کند. میزان آماره در پژوهش حاضر به میزان 

 قدرت توضیح دهندگی متغیر وابسته را دارا می باشند. درصد 88است. یعنی متغیرهای مدل 
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 نتایج حاصل از آزمون ها
نتایج پژوهش نشان دهنده ی این است که متغیر چک برگشتی تاثیر مثبت و معنادار بر مطالبات معوق در بانک صادرات دارد به 

 واحد افزایش می دهد. 014/0صادرات را به میزان طوری که یک واحد افزایش در این متغیر مطالبات معوق در بانک 

نتایج پژوهش نشان دهنده ی این است که متغیر معدل موجودی شش ماهه تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات معوق در بانک صادرات 

 ش می دهد.واحد کاه 11/0دارد به طوری که یک واحد افزایش در این متغیر مطالبات معوق در بانک صادرات را به میزان 

جاری تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات معوق در بانک صادرات دارد به طوری که یک واحد افزایش در این متغیر  حساب متغیر افتتاح

 واحد کاهش می دهد. 68/0مطالبات معوق در بانک صادرات را به میزان 

مشتری تاثیر معنادار بر مطالبات  اعتباری ندارد. متغیر سابقه متغیر فعالیت تولیدی تاثیر معنادار بر مطالبات معوق در بانک صادرات

 معوق در بانک صادرات ندارد.

چک تاثیر مثبت و معنادار بر مطالبات معوق در بانک صادرات دارد به طوری که یک واحد افزایش در این متغیر  وثیقه متغیر نوع

 یش می دهد.واحد افزا 003/0مطالبات معوق در بانک صادرات را به میزان 

 تاثیر معنادار بر مطالبات معوق در بانک صادرات ندارد. جاری حساب بستانکار گردش متغیر حجم

تاثیرمثبت و معنادار بر مطالبات معوق در بانک صادرات دارد به طوریکه یک واحد افزایش در این متغیر مطالبات  تسهیالت متغیر مبلغ 

 واحد افزایش می دهد. 01/0معوق در بانک صادرات را به میزان 

موجودی تاثیرمثبت و معنادار بر مطالبات معوق در بانک صادرات دارد به طوری که یک واحد افزایش  معدل به تسهیالت متغیر مبلغ

 واحد افزایش می دهد. 05/0در این متغیر مطالبات معوق در بانک صادرات را به میزان 

 آورده شده است. 5در جدول  خالصه یافته های حاصل آزمون فرضیه های پژوهش

 ( نتیجه آزمون فرضیه ها5جدول )

 نتیجه عنوان فرضیه شماره فرضیه

 تایید .دارد تاثیر صادرات استان قم بانک در معوق مطالبات بر جاری حساب ماهه شش موجودی معدل فرضیه اول

 تایید تاثیر دارد. داشتن چک برگشتی بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم فرضیه دوم

 تایید تاثیر دارد. سابقه افتتاح حساب جاری بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم فرضیه سوم

 عدم تایید زمینه فعالیت تولیدی متقاضی بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر دارد. فرضیه چهارم

 تایید تاثیر دارد. معوق در بانک صادرات استان قمسابقه اعتباری مشتری بر مطالبات  فرضیه پنجم

 عدم تایید تاثیر دارد. نوع وثیقه ارایه شده بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم فرضیه ششم

 عدم تایید حجم گردش بستانکار حساب جاری بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر دارد. فرضیه هفتم

 تایید تاثیر دارد. مبلغ تسهیالت بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم فرضیه هشتم

 تایید تاثیر دارد. نسبت مبلغ تسهیالت به معدل موجودی بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم فرضیه نهم

 

 پیشنهادهای پژوهش
. از صادرات استان قم و راهکارهای کاهش آن انجام پذیرفتدر خصوص بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانک پژوهش حاضر 

دالیل مطرح شدن این موضوع برای محقق وجود اهمیت و ضرورت بسیار باال در زمینه وصول مطالبات برای سیستم بانکی در سال های اخیر 

هایی را در پیش می گیرند که گاهی می تواند مفید می باشد. بانک ها برای انجام فعالیت های پولی و مالی خود در جامعه سیاست ها و برنامه 

 فایده بوده و در مواقعی مشکالت و مسائلی را بوجود آورند.

داشتن چک برگشتی، سابقه افتتاح حساب جاری، سابقه  جاری، حساب ماهه شش موجودی یافته های پژوهش نشان می دهد معدل

دارد. زمینه  صادرات استان قم تاثیر بانک در معوق مطالبات ه معدل موجودی براعتباری مشتری، مبلغ تسهیالت و نسبت مبلغ تسهیالت ب

فعالیت تولیدی متقاضی، نوع وثیقه ارایه شده و حجم گردش بستانکار حساب جاری بر مطالبات معوق در بانک صادرات استان قم تاثیر ندارد. 

آن ها را تایید می کند. جهت تشریح و مقایسه یافته های این مطالعه با مطالعات به طور کلی این یافته همراستا با مطالعات پیشین بوده و نتایج 

 پیشین در این قسمت به برخی از پژوهش ها اشاره می گردد. 

یابد. نتایج دهد که هر چه قدرت ناظران بیشتر باشد سطح مطالبات معوق کاهش می نشان می ( 1393محمدزاده و همکاران )نتایج 

توانند مطالبات که شاخص های اثر متقابل نظارت بانکی و نسبت بازدهی به دارایی، ثبات سیاسی و ریسک سیستم بانکی می  از این دیدگاه
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نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کالن اثر معناداری بر ( 1390کردبچه و پردل نوش آبادی )نتایح .. کندمعوق را کاهش دهند حمایت می 

( با افزایش یک واحد در متغیرهای چک برگشتی، 1388. طبق مطالعه اکرامی و رهنما اسکی )بررسی داشته است مطالبات معوق در نمونه مورد

سابقه اعتباری و نسبت مبلغ به معدل موجودی، احتمال معوق شدن تسهیالت افزایش یافته و با افزایش یک واحد در حجم گردش بستانکار 

( نشان می دهد رشد تولید ناخالص 2013یافته های مسی و جوینی )ت کاهش می یابد. حساب جاری متقاضی، احتمال معوق شدن تسهیال

داخلی و سودآوری دارایی های بانک با مطالبات معوق رابطه عکس دارد و با رشد نرخ بیکاری و نسبت ذخیره وام های سوخت شده به کل وام 

(، 2013مطالعه نشان داد احمد و تقدس ). نسبت ها مطالبات افزاش پیدا می کندها و نرخ بهره واقعی رابطه مستقیم دارد؛ یعنی با افزایش این 

عامل کالن اقتصادی )توسعه صادرات خارجی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، کاهش ارزش پول داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده،  9

یافته های می باشند.  تاثیرگذار بر افزایش مطالبات معوق افزایش تولیدات صنعتی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، نرخ بیکاری و نرخ بهره(

، بیکاری، نرخ بهره و بدهی عمومی در کنار کیفیت مدیریت GDP( نشان می دهد عوامل و شرایط اقتصادی شامل 2011لوزیس و همکاران )

اذعان داشت که متغیرهای متعددی بر مطالبات با بررسی نتایج مطالعات فوق باید  .بانکی، مهم ترین دالیل توضیح دهنده مطالبات می باشند

معوق تاثیرگذار می باشند که در مطالعات گوناگون به آن ها اشاره شده است. بنابراین به نظر می رسد در بسیاری از موارد فعالیت های 

یید نشدن متغیرهای زمینه فعالیت البته تا پیشگیرانه بانک در خصوص عوامل فوق می تواند کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.

را می توان ناشی از دالیل گوناگون من جمله وجود عوامل مداخله  تولیدی متقاضی، نوع وثیقه ارایه شده و حجم گردش بستانکار حساب جاری

 گر و نوع محاسبه این متغیرها و متفاوت بودن جامعه آماری نسبت به مطالعات پیشین اشاره کرد.

  :شود می پیشنهاد زیر موارد صادرات بانک برای پژوهش های یافته سایر و آماری های آزمون از حاصل نتایج و ها تهیاف به توجه با

 در مشتری حساب موجودی های میانگین به بانکی تسهیالت اعطای در شود می پیشنهاد پژوهش؛ اول فرضیه تایید به توجه با 

 نظران صاحب و بانکی کارشناسان از متشکل های کمیته طریق از مشخصی استانداردهای خصوص این در و شده توجه گذشته

  .شود گرفته بکار و تدوین مالی اقتصد حوزه

 های دسته به را خود مشتریان بانکی تسهیالت اعطای در صادرات بانک شود می توصیه پژوهش؛ دوم فرضیه تایید به توجه با 

 بد مشتریان به خدمات ارائه در بانکی نظام اطالعاتی های پایگاه طریق از و کرده بندی دسته حساب بد و حساب خوش گوناگون

 نماید. عمل سختگیرانه حساب

 اعطای جمله من بانکی خدمات ارائه برای شود می توصیه صادرات بانک شعب روسای به پژوهش؛ سوم فرضیه تایید به توجه با 

 دهند. قرار اولویت در را فعال جاری های حساب دارای مشتریان تسهیالت

 صادرات بانک در بانکی تسهیالت مقاومتی، اقتصاد تحکیم راستای در شود می توصیه پژوهش؛ چهارم فرضیه تایید عدم به توجه با 

 ربط ذی کارشناسان عضویت با ها فعالیت تشخیصی گروه کار رابطه این در و یافته اختصاص داخلی پایدار تولیدی های فعالیت به

 شود. جلوگیری مساله این بودن ظاهری و صوری جنبه صرفا از و گردد تشکیل

 مقاطع در مطالبات وضعیت و شرایط از واضح درک بانکی مطالبات وصول در شود می توصیه پژوهش؛ پنجم فرضیه تایید به توجه با 

 روش از توان می زمینه این در و نگردد اکتفا قضائی سیستم به ارجاع و سنتی های روش به صرفا و پذیرد صورت گوناگون زمانی

 گرفت. بهره نیز باشد می قوانین چارچوب در که مشتری وضعیت با متناسب ابتکاری های

 توجه بیشتر مشتری اعتباری مسائل به مطالبات وصول تضمین برای گردد می پیشنهاد پژوهش؛ ششم فرضیه تایید عدم به توجه با 

 نگیرد. قرار صادرات بانک برای بانکی تعهدات قبول و اعتبارسنجی مالک شده ارائه های وثیقه وجود صرفا و شده

 مناسب های ریزی برنامه و گذاری سیاست از بانکی مطالبات وصول در شود می توصیه پژوهش؛ هفتم فرضیه تایید عدم به توجه با 

 غلط تصمیمات موجب حساب گردش حجم همچون افتاده پا پیش و ساده مسائل و شود گرفته بهره تسهیالت اعطای هنگام در

  گردد. جویی چاره آن برای زمینه این در مسائل و مشکالت آمدن بوجود از قبل و نشود

 تسهیالت بانکی، اعتبارات واگذاری گوناگون های شاخص سنجش برای شود می پیشنهاد پژوهش؛ هشتم فرضیه تایید به توجه با 

 ضامن، وثیقه، نوع همچون) اعتبارسنجی های شاخص سطح مبلغ میزان با متناسب تا گردد بندی دسته مختلف سطوح در اعتباری

 کند. تغییر...(  و مشتری سابقه حساب، گردش

 بانکی نظام در مشتری سنجی اعتبار باال مبالغ با تسهیالت واگذاری برای گردد می پیشنهاد پژوهش؛ نهم فرضیه تایید به توجه با 

 .شود گرفته نظر در کننده تعیین معیار عنوان به نیز ها بانک سایر در وی حساب موجود مبالغ و حساب گردش و
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 راجعممنابع و 
(. اثر نظارت بانکی بر کاهش مطالبات معوق، فصلنامه علمی پژوهشی 1391احمدیان، اعظم. و داوودی، آزاده.) [1]

 .127-117حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره دوازدهم، صص 

(. بررسی عوامل موثر در مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک، مجله 1388اسکی، آزاده.)اکرامی، محمود. و رهنما  [2]
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