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 چکیده

 اوراق بورسدر  شده رفتهیپذ هایدر این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک  

 پژوهشجامعه از دو جنبه کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است.  تهران بهادار

در بازه زمانی  و فرابورس در بورس اوراق بهادار تهران شده یرفتهپذ بانک های یهکلبانک از  15شامل 

ساالنه  یمال یاز صورت ها یق،تحق هاییهآزمون فرض یبرا یازمورد ن یها دادهاست که  1395تا  1388

، ها  یهآزمون فرض یبرااستخراج شده و صاحبان سهام  یبه مجمع عموم یرهمد یئتگزارش ه و هابانک

است. نتایج پژوهش نشان داد که کفایت  هقرار گرفت استفادهپانل مورد  یرهچند متغ یونروش رگرس

ها تاثیر منفی و معناداری سرمایه، سهامداران نهادی و استقالل هیئت مدیره بر ریسک اعتباری بانک

داشته و اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری 

 ادار تهران دارد.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهبانک

یشرکت تیحاکم ،یاعتبار سکیر ه،یسرما تیکفا: کلیدی کلمات
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 مقدمه
بانکداری موضوع ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت 

ها معرفی نمود. بحران اقتصادی  توان آن را عامل اصلی ورشکستگی بانک ای که می باشد، به گونه می
در آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت، اهمیت توجه به ریسک اعتباری را بیش از  2008

ز قصور در پرداخت (. ریسک اعتباری یا ریسک ناشی ا2018پیش نمایان ساخت )بوتنگ و همکاران، 
جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط 
است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای 

ها است که در صورت عدم گردش هم تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانک 
می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف کند )ابوالسود، 

2017.) 
از طرف دیگر بین حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی وجود دارد که می تواند به سادگی 

تواند فرایند مدیریت ریسک را بهبود بخشد و با یکپارچه کردن قابل فهم باشد. ساختار هیئت مدیره می
مدیریت ریسک و سیستم های کنترل داخلی به تدوین استانداردهای قوی حاکمیت شرکتی بپردازد. لذا 
ساختار هیئت مدیره بر سیاست ها و اهداف مدیریت ریسک تأثیرگذار است. هرچه تعداد مدیران غیر 

های مقابله علیه ریسک شرکت بیشتر خواهد بود. همچنین شد، امکان فعالیتموظف هیات مدیره بیشتر با
استقالل هیئت مدیره به عنوان  عامل اساسی حفاظت از منافع سهامداران است زیرا اعضای بیرونی که 

توانند به عنوان ناظر بهتری عمل هیچ رابطه ای با شرکت غیر از جایگاه خود درهیئت مدیره ندارند می
 (.2018د )بوتنگ و همکاران، کننمی

اعطایی است. در واقع ممکن است اشخاص حقیقی  ها بازپرداخت تسهیالتیکی از مباحث مهم در بانک
ها و موسسات مالی باید برای عهده باز پرداخت آن برنیایند. بانک و یا حقوقی که از بانک وام گرفته اند از

-توانمندی برخوردار باشند و در هر لحظه قادر به اندازهریسکی از مدیریت ریسک  جلوگیری از بروز چنین

ها باید قبل از پرداخت اعتبار به مشتریان، اعتبارات پرداختی باشند. عالوه بر این ، بانک گیری ریسک
 ها بر حسب مقدار ریسک و مقداراین محدودیت عابرای سقف پرداخت در نظر بگیرند که قط قوانینی

 هاآن هایی را که ریسک درتر باید بخشردد، همچنین برای بررسی دقیقگیسرمایه بانک تعیین م
از این رو تحقیق حاضر به  های مناسبی اتخاذ گردد.ها تصمیممتمرکز است مشخص نموده و در قبال آن

 پردازد.می بانک یریپذ یسکر یامدهایبر پ یهسرما یتو کفا یشرکت یتساختار حاکم یرتاثبررسی 

 

 مروری بر پیشینه پژوهشمبانی نظری و 

 
 با طرف از یک هاآید. بانکمی شمار به اقتصاد هایبخش ترینبااهمیت از یکی بانکداری امروزه

 گسترش موجب و کنندتسهیل می را بازرگانی و تجاری مبادالت امر هاپرداخت و هادریافت سازماندهی

 هایبنگاه به سمت هاآن هدایت و و درشت ریز اندازهایپس تجهیز با دیگر طرف شوند و ازمی بازارها

 (.1389آورند )موسویان و کاوند، می را فراهم اقتصاد رشد و شکوفایی هایتولیدی زمینه
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 اندازکنندگان پس مازاد مالی منابع انتقال مناسب کشور مستلزم هر اقتصادی توسعه و که رشداز آنجائی

موقعیت  بهترین به مالی منابع آن در که وگسترده کارآمد بازار مالی یک است وجود گذاران سرمایه به
 است. حیاتی بسیار شود داده گذاری سوق سرمایه های

 نظام مطلوب کارکرد و یابدمی تحقق بانکی سیستم از طریق کشورمان مبادالت حجم بیشترین ازیک سو

داشت )مومنی و حری،  خواهد اقتصادی هایفعالیت بهبود در ایکننده نقش تعیین کشور بانکداری
شروع  1979(. از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1389

و تخصیص  تأمین توسعه، مسیر در گرفتن قرار برای اصلی پیش نیازهای و اولیه ملزومات از شده یکی
عوامل تعیین (. بطور کلی 1391و همکاران،است )سید نورانی  مطلوب شکل به مالی منابع و سرمایه

کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از 
 (. 2007)چنگ و همکاران،  مدیریت بانک تفکیک شده اند

جامع های مالی و اقتصادی، مستلزم طراحی و اجرای چارچوب های ریسکی در فعالیتمقابله با پدیده
مدیریت ریسک است، به طور کلی مدیریت ریسک فرآیند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح 

ها و های بکار رفته در بانک(. در مجموع، استراتژی1390هایی برای اداره ریسک است )اصلی،استراتژی
یا  موسسات مالی شامل انتقال ریسک، اجتناب از ریسک، کاهش اثرات منفی ریسک و پذیرش قسمتی

تمامی پیامدهای یک ریسک خاص است. بدیهی است مدیریت ریسک با استفاده از نگرش هیات مدیره 
ها و موسسات کمک می کند تا با جایگزین کردن یک استراتژی جامع به جای و مدیران، به سازمان

ا یافته و به ها رها، نحوه اداره موثر و مقرون به صرفه آنهای منفرد و یک جانبه در مقابل ریسکروش
 (.1386اجرا بگذارد )حاجی آقایی، 

 تسهیالت)وام ها(  مفهوم ریسک-الف
ای شوند و بخش عمدههای بانک محسوب میترین داراییترین و باارزشتسهیالت اعطایی، از زمره مهم

جامعه  تواند از طریق اعطای تسهیالت به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه درها میاز درآمد بانک
ها به حدی ها و گاهی شدت آندهد تنوع این ریسکها قرار  مینهاد مالی را در معرض انواع ریسک

است که اگر نهادمالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی و حتی 
 (.1390ورشکستگی خواهدرفت )اصلی، 

ها اعتبارسنجی ریسک موجود در این گونه فعالیتبنابراین باتوجه به افزایش تقاضای تسهیالت و 
متقاضیان تسهیالت و ارائه الگویی مناسب برای نحوه پرداخت تسهیالت یکی از اساسی ترین اصول 

رود به طوری که استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی بشمار می
دهد تا با اطمینان خاطر ها این امکان را می، به بانکمدیریت ریسک اعتباری باالخص اعتبارسنجی

 (.1390بیشتری درخصوص اعطای تسهیالت تصمیم گیری کنند )اصلی، 
در بین ریسک های دیگری که بانک ها با آن روبرو هستند، ریسک اعتباری نقش مهمی روی سوددهی 

آید. به هرحال ریسک میزان ه دست میبانک ها دارد چون مقدار زیادی از درآمد بانک ها از سود وام ها ب
سود مستقیماً به ریسک اعتباری مربوط است. احتمال ریسک اعتباری و ریسک میزان سود، فی نفسه به 

 (.2008یکدیگر مربوط هستند و جدای از هم نیستند )درحمان و همکاران، 
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 پذیریمفهوم ریسک -ب
ها و موسسات مالی است ریسک اعتباری بانک ریسک اعتباری یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک در

 رخ هاها یا بدهیرا می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معموالً به صورت تغییر در ارزش دارایی
شود که دریافت کنندگان تسهیالت تمایل یا می این ریسک از آن جهت ناش .کرد تعریف نیز دهد می

نداشته باشند که از آن به عنوان نکول یاد می شود که مترادف  بانکتوانایی بازپرداخت بدهی خود را به 
 (.1395)نظریان و همکاران،  ریسک اعتباری است

 بر بانک یا موسسه مالی  پذیریتاثیر ریسک -ج
های آن ارزش بدهی به لحاظ نظری، نکول زمانی روی می دهد که ارزش دارایی های شرکت کمتر از 

ها و موسسات پولی و مالی را هایی است که بانکل از جمله مهمترین ریسکباشد، بنابراین ریسک نکو
را به یک  ایدهد، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می تواند زیان غیرمنتظرهتحت تاثیر قرار می
 سازمان وارد نماید. 

و ممکن است های بانک کاسته  قصوری که در بازپرداخت تسهیالت صورت گیرد از ارزش دارایی هرگونه
بانک را در ایفای تعهداتش دچار مشکل نماید از سوی دیگر میزان سودآوری را نیز کاهش دهد و به این 

و سپرده گذاران خود  نترتیب بانک به پیش بینی های اولیه خود دست نیابد و متعاقباً نتواند به سهامدارا
سهامداران و   ر مستقیم در موقعیت بانک،سودهای مورد انتظار آنان را پرداخت نماید و این اتفاق تاثی

 سپرده گذاران خواهد داشت.

 حاکمیت شرکتی-د
هیات  حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که به وسیله آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.

مدیره در قبال حاکمیت بر شرکت مسئول  هستند. نقش سهامداران در حاکمیت، تعیین و منصوب نمودن 
در مورد برقرار بودن ساختار حاکمیتی به آنها  و بازرسان در شرکت در جهت اطمینان خاطر دادن مدیران

مطلوب در شرکت است. مسئولیت های هیئت مدیره شامل تعیین اهداف استراتژیک شرکت، فراهم 
ان نظارت بر مدیران و ارائه گزارشات به سهامدار، کردن رهبری جهت دست یابی اثر بخش به این اهداف

است. اقدامات هیئت مدیره مبتنی بر قوانین ، مقررات و خواسته های سهامداران در مجمع عمومی می 
 است ممکن ابعاد از یک هستند. هر بعدی چند شرکتی حاکمیت ساختارهای(. 1386)شهریاری،  باشد

 مطالعات جریان دهند. یک شکل را مطلوبی حاکمیتی تا ساختار باشند یکدیگر مکمل یا جایگزین

 مانند عوامل سایر با رابطه حصول برای را شرکتی حاکمیت بعدی چند های اندازه شرکتی حاکمیت

 مثال، عنوان به .برند می کار به ... و ارائه تجدید سود، مدیریت سود، اطالعاتی محتوای عملکرد،

 حاکمیت مختلف ابعاد گیری اندازه برای را شرکتی حاکمیت ویژگی دوازده از جامعی ( مجموعه2005دی)

 کارایی مدیره، هیات اعضای کارکرد و ترکیب که دهد می نشان او نتایج و قرارداد مطالعه شرکتی مورد

 شرکت در مالی گزارشگری اعتبار با داری معنی طور به عامل مدیر وظیفه و دوگانگی حسابرسی کمیته
 دارد. باال رابطه نمایندگی های هزینه با های

 پیشینه پژوهش
پذیری ( در تحقیقی به بررسی تاثیر شرایط اقتصادی و قیمت نفت بر ریسک2019گپتا و همکاران)

ها نشان داد که پرداختند. نتایج حاصل از بررسی 1990-2016های کشور در طی سال 56ها در شرکت
وابسته شوند البته این ارتباط به شرایط اقتصادی نیز ها با افزایش قیمت نفت ریسک گریز میشرکت
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ها نیز پذیری شرکتاست. در صورتی که شرایط اقتصادی مطلوب باشد با افزایش قیمت نفت ریسک
 یابد.افزایش می

ای به بررسی ارتباط روابط سیاسی هیئت مدیره،ساختار مالکیت  و (در مطالعه2018بوتنگ و همکاران)
 2003-2014هایین در طی سالهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چریسک اعتباری در بانک

ها ارتباط بین روابط سیاسی و ها نشان داد که نوع مالکیت بانکپرداختند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه
های دولتی حساسیت بیشتری رسد بانککند. به عبارت دیگر به نظر میریسک اعتباری را تعدیل می

های خصوصی گرایش بیشتری به نظارت موثر کنسبت به ریسک اعتباری دارند در حالی که مدیران بان
 دارند.

پذیری های مدیریتی و ریسکبینی مدیریت سود، انگیزه( به بررسی تاثیر پیش2018آلبرینگ و همکاران)
ها نشان داد که پیش پرداختند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه 1994-2011ها در طی دوره زمانیشرکت

هایی که در بلند مدت برای شرکت گذاریان را وادار به اجتناب از سرمایهتواند مدیربینی مدیریت سود می
ها پذیری شرکتبینی مدیریت سود و ریسکتوان گفت بین پیشمنافع دارند نماید.به همین ترتیب می

پذیری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین رابطه منفی و معناداری بین مالکیت مدیریت و ریسک
 ا وجود دارد.هشرکت

 بانک یریپذ یسکر یامدهایپ یهسرما یتو کفا یشرکت یتساختار حاکم( به بررسی 2017) 12ابوالسود
هایی که دارای مالکیت مدیریتی بیشتر و هیئت مدیره کوچکتر پرداخت و به این نتیجه رسید که بانک

کنند که مدیریت خوب، سعی میهای دارای مالکیت گذاری کمتری دارند و بانکهستند، ریسک سرمایه
های سرمایه دارند، حتی در شرایط بحران مالی با نگهداری نسبتخود را در وضعیتی با ریسک پایین نگه

 دارند.باال، ریسک خود را پایین نگه می
تاثیرمدیریت ریسک اعتباری و شاخص کفایت سرمایه بر کارایی ( به بررسی 1395نظریان و همکاران )

 یرانمنتخب در ا یبانکها ییکارا یالگو ینتخمپرداختند.  نتخب خصوصی و دولتی ایرانبانک های م
 یدار م یمعن یو از لحاظ آمار یبانکها منف ییکارا یزانبر م یاعتبار یسکر یرمتغ یردهد تاث ینشان م

از لحاظ  یمثبت ول یقمنتخب تحق یهابانک ییکارا یزانبر م یهسرما یتشاخص کفا یرمتغ یرتاث باشد.
مثبت  یقمنتخب تحق یبانکها ییکارا یزانبر م یجذب منابع بانک یرتاث ینهمچن باشد. یمعنادار نم یآمار

 .شدبا یدار م یو معن
و ثبات  ینگینقد یه،سرما یتبر کفا یبانک یتتمرکز مالک یرتاث یبررس( به 1394زاده و همکاران )ایمان
 یتو کفا یتتمرکز مالک یندار ب یو معن یمپژوهش نشان دهنده ارتباط مستق یجنتایه پرداختند. سرما
متمرکز  یتمالک ینب یدار یدهد ارتباط معکوس و معن یم یق نشانتحق ینا ینهمچن باشد. یم یهسرما
حاضر  یقتحق یجنتا یتادارد. نها وجود عضو بورس اوراق بهادار تهران یهادر بانک ینگیو نرخ نقد یبانک

 باشد. می و نرخ وام ها به سپرده ها یبانک یتتمرکز مالک ینو معنادار ب یمدهنده ارتباط مستقنشان 
های دولتی و ( به بررسی وام دهی بانکی و کفایت سرمایه در مقایسه بانک1393خشنود و اسفندیاری )

 یهسرما یتقالب نسبت کفا در بانک یهسرما یاثربخش یانگرهر چند ب یجنتاخصوصی در ایران پرداختند. 
بانک در  یهنقش سرما ییددال بر تأ یانتیجه است، اما یهر دو گروه بانک مورد بررس یوام ده یمدر تصم

مشاهده  یاز دو گروه مورد بررس یک یچدر ه یاست پولیاثر س یفاز منظر تضع یبانک یده کانال وام
 .شودینم
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بانک ها  مایه در قبال خطر عدم وصول تسهیالت دربررسی کفایت سر( به 1392محمودوند و محمدی )
پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که برای جلوگیری از سوخت شدن مطالبات بانکی  و موسسات مالی

ه راه کارهایی برای اندازه گیری ریسک اعتباری و ئارا -1باید راهکارهایی همچون موارد زیر ارائه شود: 
 بانک در مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از عدم پرداخت وامها. ت سرمایهروش هایی برای بررسی کفای

 یانجام تحلیل وام ها -3 تشخیص بخشهایی از پرتفوی وامها که در آن تمرکز ریسک وجود دارد. -2
 یاز محدوده وام گیرنده فرد خارج و مشخص نمودن وام هایی که با توجه به میزان سرمایه بانک، یفرد

 .توسط مدل تعیین شده است
 روش شناسی پژوهش

 یافته تعمیم گشتاورهای رگرسیون از پژوهش های فرضیه بررسی و ها داده تحلیل در این پژوهش برای
با در نظر گرفتن  یافته های به دست آمده از روش گشتاورهای تعمیم تخمینزیرا  .است شده استفاده

ترین نتیجه را به دست  در حضور اثرات ثابت، صحیح (پانل)های تلفیقی  مشکالت تخمین دینامیک داده
و فرابورس طی بورس اوراق بهادار تهران  کلیه بانک های پذیرفته شده در پژوهش، نیجامعه ا دهد. می

به منظور همگنی بانکهای مورد بررسی فیلتر های زیر برای انتخاب بانک . است 1395تا  1388های سال
 ها ارائه می گردد:

 نداشته باشند. یدر دوره مال رییدر طول دوره پژوهش، تغ. 1
 بانک های فعال در بورس )حداقل در طول هر شش ماه یک روز معامالتی داشته باشد( باشد.. جزء 2
ها را در کنار یکدیگر و در صورت نیاز، به تا بتوان داده باشدهر سال  29/12ها منتهی به . دوره مالی آن3

 برد. کارصورت پانلی به
 در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس معامله شده باشد. 1395تا پایان سال سهام آنها . 4

 پژوهش یها هیفرض
های اخیر بروز رکود اقتصادی همراه با تورم در ایران موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شده  در سال

-(. شلیفر و ویشنی 1390تواند نظام بانکی کشور را با مشکالت جدی مواجه سازد )سعیدی،  است که می

تر هستند. همچنین،  قگذاران نهادی در نظارت بر عملکرد گروه مدیریت موف (، دریافتند که سرمایه1986)
گذاران نهادی آگاهی و اطالعات بیشتری دارند، زیرا به منابع خبری مختلفی دسترسی دارند  سرمایه

های  توانند به کاهش هزینه گذاران نهادی می (، بیان کرد که سرمایه1986(. جنسن )2010)گراپ و کالر، 
کنند، مدیران را تغییر دهند تا بر شرکت  نمایندگی کمک کنند، بر عملکرد شرکت و انتشار سهام نظارت

 آنجا داران دفاع کنند. از گیرد، از منافع سهام نظارت کنند و در نهایت، زمانی که اعمال کنترل صورت می
 متمرکز مالکیت کند،می تسهیل را نظارت مدیران، قراردادی سهامداران نهادی با های نامه توافق که

تحمل  در را نسبی سود سهامداران رو، این از. دهد می افزایش را ریسک به نسبت سهامداران حساسیت
. از طرفی استقالل هیئت مدیره و حضور افراد غیر موظف در (2000 هاینریش،) اند داده کاهش ریسک

ساختار هیئت مدیره نیز، یک عامل اساسی در حفاظت از منافع سهامداران است. زیرا اعضای بیرونی 
توانند بر مدیران ای با شرکت، غیر از جایگاه خود درهیئت مدیره ندارند، می غیرموظف که هیچ رابطه

(. لذا انتظار بر این است که با 2011تری داشته باشند )گراو و همکاران، شرکت  نظارت بهتر و دقیق
های اعطایی مدیران، در چارچوب افزایش نظارت بر مدیران بانکی، عملکرد بانک بهبود یافته و وام
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رت سهامداران نهادی و اعضای غیرموظف صورت گیرد و در نتیجه ریسک اعتباری بانک را کاهش نظا
 دهد.

یابد.  وری کل کاهش می تر باشد بهره مدیره بزرگ کنند که اگر هیئت محققان رفتار سازمانی استدالل می
شتری برای رسیدن تر احتمال بی مدیره کوچک کنند که هیئت تر استدالل می مدیره کوچک طرفداران هیئت

دهد کاربران به بحث و تعامل واقعی بپردازند. فرض بر این است که زمانی که  به اجماع دارد و اجازه می
(. در هر صورت اندازه هیئت مدیره بر عملکرد 1390شود )سعیدی،  مدیره تعیین می اندازه مناسب هیئت
های پژوهش، به صورت زیر ر باشد. لذا فرضیهتواند بر ریسک اعتباری نیز تاثیرگذاتاثیرگذار بوده و می

 گردد:مطرح می
 .است گذار تاثیر ها بانک اعتباری ریسک بر سرمایه کفایت-1
 .است گذار تاثیر ها بانک اعتباری ریسک بر نهادی سهامداران -2
 .است گذار تاثیر ها بانک اعتباری ریسک بر مدیره هیئت استقالل -3
 .است گذار تاثیر ها بانک اعتباری ریسک بر مدیره هیئت اندازه -4

 آن گیری اندازه نحوه و پژوهش مدل و متغیرهای

  متغیر وابسته-الف
 از تسهیالت کل به جاری غیر تسهیالت نسبتبرابر است با  (𝑅𝑖𝑠𝑘𝑡𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡)ریسک پذیری 

. رودمی کار به اعتباری ریسک وضعیت ارزیابی برای بانکی سیستم در که است معمولی معیارهای
 توجه با مرکزی بانک دستورالعمل براساس ایران، در فعال اعتباری هایمؤسسه و هابانک در تسهیالت

 شوند.می بندی طبقه زیر شرح به دسته چهار به آنها، کیفیت به
 انجام سررسید در اقساطشان بازپرداخت یا آنها سود و اصل پرداخت که است تسهیالتی: جاری طبقه. 1

 و اصلی سررسید تاریخ از: گذشته سررسید طبقه. 2. است گذشته ماه دو آنها سررسید از حداکثر یا شده
 از هنوز بازپرداخت در تأخیر ولی است، گذشته ماه دو از بیش اقساط پرداخت قطع تاریخ یا تسهیالت سود

 کمتر و ماه شش از بیش که است تسهیالتی سود و اصلی: طبقه معوقی. 3. است نکرده تجاوز ماه شش
 برای اقدامی هنوز مشتری شده، سپری آنها اقساط پرداخت قطع تاریخ یا رسید سر تاریخ از ماه هجده از

 است تسهیالتی سود و اصلی: الوصول مشکوک طبقه. 4. است نکرده اعتباری مؤسه مطالبات بازپرداخت
 به اقدام هنوز مشتری شده، سپری آنها اقساط پرداخت قطع تاریخ یا سررسید از ماه هجده از بیش که

 در است گفتنی(. 1385 ،، بانک مرکزیبانکی مقررات و مطالعات اداره) است نکرده خود بدهی بازپرداخت
 غیرجاری تسهیالت الوصول، مشکوک و معوق گذشته، سررسید تسهیالت مجموع به بانکداری، ادبیات
 که است معیارهایی مهمترین از اعطایی تسهیالت کل به غیرجاری تسهیالت نسبت و شود می اطالق

 .شود می استفاده اعتباری ریسک گیری اندازه برای بانکی سیستم در

 متغیرهای مستقل-ب

𝐵𝑆𝒊𝒕 ،(.2017: اندازه هیات مدیره که از تعداد اعضای هیات مدیره بدست می آید )ابوالسود 

𝑀ANAGER𝑖𝑡 متغیر مجازی با ارزش صفر و یک است. در : دوگانگی مسئولیت مدیر عامل، که
صورتی که مدیر عامل، رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره باشد مقدار صفر و در غیر اینصورت یک را 

 (.2017اختصاص خواهیم داد )ابوالسود، 
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OUTit:  استقالل هیئت مدیره؛ عبارت است از درصدی از اعضای هیئت مدیره که سمت اجرایی ندارند

تعداد اعضای هیئت مدیره غیر موظف بر کل اعضای هیئت مدیره بدست می آید )ابوالسود،  و از نسبت
2017.) 

BLOCKit:  درصد سهامداران نهادی که بیان کننده میزان سهام در دست سهامداران نهادی به کل
 سهام شرکت است. سهامدار نهادی شامل سهامدار حقوقی مانند هلدینگ ها، سرمایه گذاری ها، شرکت

 % سهام شرکت را در اختیار دارند.5های دولتی و نیمه دولتی و ... و سهامدارانی که بیش از 
𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡بر بانک ریسک به شده موزون هایدارایی به سهام صاحبان حقوق نسبت از که سرمایه : کفایت 

 (.1392)بانک مرکزی،  آمد خواهد دست به مرکزی بانک اساس دستور العمل

 کنترلیمتغیرهای -ج
 (: لگاریتم طبیعی ارزش بازاری سهام بانک𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡اندازه بانک )

(: رشد بازده دارایی های بانک )بازده دارایی نیز برابر است با نسبت سود خالص به 𝑔𝑟𝑜𝑎𝑖𝑡نرخ رشد )
 ارزش دفتری کل دارایی ها(

 (: نسبت تسهیالت به کل سپرده ها𝐿𝑇𝐷𝑖𝑡نسبت تسهیالت )
 (: نسبت سرمایه بانک به ارزش دفتری کل دارایی ها𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡سرمایه )نسبت 

 :ها ار مدل رگرسیون زیر استفاده شده استبعد از محاسبه متغیرهابرای آزمون فرضیه

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑡𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐵𝐿𝑂𝐶𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝐴𝑁𝐴𝐺𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑆𝑖𝑡
+ 𝛽5𝑂𝑈𝑇𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽8𝐺𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡
+ 𝛽9𝐿𝑇𝐷𝑖𝑡 + 𝛽10𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 یافته های پژوهش 
معیار هستند،  ابتدا آمار توصیفی که شامل مرکزی )ماکزیمم، مینیمم، میانگین( و پراکندگی شامل انحراف

 .گیردمی مورد بحث و بررسی قرار
 کیفیشاخص آماری متغیرهای  (1)جدول 

 تعداد مشاهدات انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین 

 120 047/0 000/0 000/1 - 006/0 دوگانگی مدیرعامل

  
 کمی شاخص آماری متغیرهای ( 2جدول)

تعداد  اریانحراف مع نهیکم نهیشیب انهیم نیانگیم 

 مشاهدات

 120 013/0 001/0 0870/0 0101/0 0336/0 یریپذ سکیر

 120 093/0 000/0 000/1 5000/0 4885/0 رهیمد ئتیه استقالل

 120 031/0 000/5 000/9 000/5 8744/5 رهیمد ئتیه اندازه

 120 255/0 62/0 93/0 86/0 6800/0 ینهاد سهامداران

 120 2117/0 0271/0 5401/0 090/0 1517/0 هیسرما تیکفا

 120 850/8 254/13 176/18 44/16 993/14 بانک اندازه

 120 154/0 -5288/0 6870/1 023/0 3520/0 رشد  نرخ

 120 632/0 8188/0 0851/1 9538/0 9601/0 التیتسه نسبت

 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  1398سال (، 1شماره )(، 3دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

 التی% از تسه3 گری% بوده، به عبارت د3بطور متوسط  یریپذ سکیر مشاهده، متغیر 120در خصوص 
% است به عبارت دیگر بانک ها به 15. میران کفایت سرمایه بطور متوسط بانک ها بازگشت نشده است

درصد  68% دارایی های خود برای پوشش ریسک در نظر گرفته اند.سهامداران نهادی در حدود 15میزان 
 درصد بوده است.  35سهام شرکت ها را در اختیار دارند. رشد بازده بانک ها بطور متوسط در حدود 

 

 متغیرها آزمون مانایی
که متغیری  دیگر فاقد ریشه واحد باشند، درصورتی عبارت شده در رگرسیون باید مانا یا به متغیرهای استفاده

رو باید  شود نتایج حاصل از رگرسیون کاذب و غیر واقعی باشد. ازاین ریشه واحد داشته باشد باعث می
 باشند.  مورد استفاده در پژوهش مانا مینتایج نشان می دهد که داده های مانایی متغیرها بررسی شود. 

 : نتایج آزمون دیکی فولر برای سنجش مانای متغیرها 3جدول 

 احتمال آماره متغیر
 0.001 541 مطالبات مشکوک الوصول یرهذخ

 0.001 365 دوگانگی مدیرعامل

 0.001 384 اندازه هیئت مدیره

 0.001 316 استقالل هیئت مدیره

 0.001 302 سهامداران نهادی

 0.001 561 کفایت سرمایه

 0.001 351 اندازه بانک

 0.001 318 نرخ رشد

 0.001 244 نسبت تسهیالت

 

 های مربوط به آن برآورد مدل و آزمون فرضیه
ل بودن نلیمر برای تعیین نوع روش مدل رگرسیونی از حیث پا F پیش از تخمین مدل نیاز است تا آزمون

ل، نهای تلفیقی( انجام گرفته و در صورت پذیرش روش پا پولینگ بودن )داده داده های تابلویی( یا)
آزمون هاسمن برای تعیین نوع روش از لحاظ اثرات ثابت یا اثرات تصادفی صورت گیرد. اگر سطح 

درصد باشد، فرض صفر )اثرات تصادفی( رد شده و اثرات ثابت  5معناداری آزمون هاسمن کوچکتر از 
درصد باشد فرض صفر تایید شده و  5اگر سطح معناداری آزمون هاسمن بزرگتر از  انتخاب می شود و

لیمر و آزمون هاسمن، روش رگرسیونی مناسب  F مطابق با نتایج آزمون .اثرات تصادفی انتخاب می شود
انتخاب می شود و بر اساس آن فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در صورت 

از روش داده های تابلویی هنگامی که تعداد شرکت ها از مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد ممکن  استفاده
با توجه به تاثیر مهم ناهمسانی واریانس در  .ها مواجه شوندها با مشکل ناهمسانی واریانس است مدل

وجود یا عدم وجود الزم است تا قبل از پرداختن به هرگونه تخمین  برآورد انحراف معیار و استنباط آماری
ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش به منظور آزمون برابری واریانس در داده های 

استفاده شده است. در صورت وجود مشکل ناهمسانی  (LR) تابلویی از آزمون نسبت درست نمایی
د دارد که یکی از این روش واریانس در داده های تابلویی روش های مختلفی جهت رفع این مشکل وجو

 باشد. ( میEGLSحداقل مربعات تعمیم یافته ) ها استفاده از روش رگرسیون

 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  1398سال (، 1شماره )(، 3دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

 نتیجه ارزش احتمال Fآماره  نوع آزمون

F پانل 001/0 97/3 لیمر 

محاسبه شده در مدل کمتر از  probدهد. از آنجایی که میزان مدل را نشان می مریل Fنتایج آزمون 
 گردد.،لذا فرض صفر مبنی بر پولیتگ بودن رد شده و پانل بودن مدل تایید میباشد می 0.05

 نتیجه ارزش احتمال Fآماره  نوع آزمون

 اثر ثابت 0.045 13 هاسمن

است. فرض  05/0که کوچکتر از 045/0با توجه به مقدار احتمال برآورد شده هاسمن که در مدل برابر 
 شود.شده و فرضیه مقابل آن یعنی وجود اثرات ثابت پذیرفته میصفر مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد 

 نتیجه ارزش احتمال Fآماره  نوع آزمون

 ناهمسان انسیوار 001/0 998 ناهمسانی واریانس

باشد % می5محاسبه شده کمتر از  probدهد از آنجایی که  بررسی آماره آزمون انجام شده نشان می
ها نیاز به  رو برای برآورد مدل شود. ازاین واریانس در مدل تائید نمیفرض صفر تائید نشده و همسانی 

 ( است.EGLSرگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته )

 نتیجه ارزش احتمال Fآماره  نوع آزمون

یعدم خودهمبستگ 0.17 5.23 خودهمبستگی  

% بوده پس فرض صفر رد نشده و وجود خودهمبستگی 5با توجه به نتایج تخمین سطح خطا بیشتر از 
 شود.  بین جمالت اخالل رد می

 برآورد مدل تحقیق
ها  این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک

 صورت خالصه ذکر شده است: رگرسیون در جدول ذیل بهنتایج آزمون )مطالبات مشکوک الوصول( است. 
 برآورد مدل تحقیق با متغیر وابسته ذخیره مطالبات مشکوک الوصول : 4جدول 

 گیری نتیجه P-Valueمقادیر  tمقادیر آماره  ضرایب متغیرهای توضیحی

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑡𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐵𝐿𝑂𝐶𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝐴𝑁𝐴𝐺𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑆𝑖𝑡 + 𝛽5𝑂𝑈𝑇𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡
+ 𝛽8𝐺𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽9𝐿𝑇𝐷𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 مثبت -معنادار  0001/0 38515/13 036679/0 مقدار ثابت

 مثبت -معنادار  0001/0 596777/9 145637/0 دوگانگی مدیرعامل

 مثبت -معنادار  0001/0 496360/6 043188/0 اندازه هیئت مدیره

 نفیم -معنادار  0334/0 -874837/1 -003227/0 استقالل هیئت مدیره 

 نفیم -معنادار  0009/0 -338916/3 -003618/0 سهامداران نهادی

 نفیم -معنادار  0469/0 -771206/1 -018905/0 کفایت سرمایه

 ثبتم -معنادار  0001/0 26027/13 019443/0 اندازه بانک

 ثبتم -معنادار  0001/0 -179220/4 -044316/0 نرخ رشد 

 نفیم -معنادار  0000/0 123520/8 028985/0 نسبت تسهیالت

 04/2 آزمون دوربین واتسون F 72/5آماره 
 R2 47/0مقادیر ضریب تعیین  P-Value 0001/0مقادیر
 درصد است رابطه معنادار است.5که کمتر از  P-Valueو مقدار  Fبا توجه به مقادیر آزمون  :اولیه نتیجه
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دوگانگی مدیر عامل و اندازه هیئت مدیره تاثیر مثبت و توان دریافت که  با توجه به نتیجه جدول می
% بر ذخیره مطالبات دارد این در صورتی است که متغیرهای سهامداران 95در سطح اطمینان  معنادار 

نهادی، استقالل هیئت مدیره و کفایت سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 

است،  05/0 است. چون این مقادیر کمتر از 0001/0برابر با F (P-Valueدر مدل مقدار احتمال )یا دارد. 
و بین متغیرهای  استداری  شود. یعنی مدل معنی رد می %95بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان 
  مستقل و وابسته رابطه خطی برقرار است.

و کنترلی باشد. این ضریب بیانگر این است که متغیرهای مستقل  می 47/0ضریب تعیین در مدل تقریباً 
. در این مدل هستند داراای شرکت را  مخارج سرمایهاز تغییرات % 47 در این مدل توانایی توجیه بیش از

حاکی از عدم وجود  2باشد که مقادیر نزدیک به  می 04/2مقدار آماره دوربین واتسون در مدل فوق برابر 
  های مدل است. مانده خودهمبستگی بین باقی

و عالمت ضریب برآوردی برای متغیر  بوده 05/0میزان ارزش احتمال برای متغیر کفایت سرمایه کمتر از 
توان نتیجه گرفت که کفایت سرمایه بر ریسک اعتباری بانک، تاثیر منفی و مذکور منفی است. لذا می

گردد. میزان ارزش احتمال برای متغیر سهامداران نهادی معناداری دارد. لذا فرضیه اول پژوهش تایید می
توان نتیجه گرفت که برای متغیر مذکور منفی است. لذا می بوده و عالمت ضریب برآوردی 05/0کمتر از 

سهامداران نهادی بر ریسک اعتباری بانک، تاثیر منفی و معناداری دارند. لذا فرضیه دوم پژوهش تایید 
بوده و عالمت ضریب  05/0گردد. میزان ارزش احتمال برای متغیر استقالل هیئت مدیره کمتر از می

توان نتیجه گرفت که استقالل هیئت مدیره بر ریسک کور منفی است. لذا میبرآوردی برای متغیر مذ
میزان ارزش  گردد.اعتباری بانک، تاثیر منفی و معناداری دارد. لذا فرضیه سوم پژوهش نیز تایید می

بوده و عالمت ضریب برآوردی برای متغیر مذکور  05/0احتمال برای متغیر اندازه هیئت مدیره کمتر از 
توان نتیجه گرفت که اندازه هیئت مدیره بر ریسک اعتباری بانک، تاثیر مثبت و است. لذا میمثبت 

 گردد. معناداری دارد. لذا فرضیه چهارم پژوهش نیز تایید می

  یریگ جهینتو  بحث
 هایهدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک

می باشد. طبق نتایج به دست  1395تا  1388، در بازه زمانی تهران بهادار اوراق بورسدر  شده رفتهیپذ
ها، آمده از آزمون فرضیه این پژوهش مشخص شده است بین کفایت سرمایه و ریسک اعتباری بانک

نگهداری توانند با افزایش میزان کفایت سرمایه و ها میو بانک داری وجود داردرابطه منفی و معنی
سرمایه بیشتر، ریسک اعتباری خود را کاهش دهند. این نتیجه، با نتیجه به دست آمده از پژوهش 

 باشد.( همسو می1395( و نظریان و همکاران )2017ابوالسود )
ها، بین سهامداران نهادی و ریسک اعتباری بانک، طبق نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم این پژوهش

کوچکتر  یرهمد یئتو ه یشترب یریتمد یتمالک یکه دارا ییهابانکداری وجود دارد .رابطه منفی و معنی
که  کنندیم یخوب، سع مالکیت مدیریتی یدارا یهادارند و بانک یکمتر گذارییهسرما یسکهستند، ر

، های بدهیکاهش نسبتبا  یبحران مال یطدر شرا حتی دارند،نگه یینپا یسکبا ر یتیخود را در وضع
( و 2017ابوالسود ) این نتیجه، با نتیجه به دست آمده از پژوهش .دارندینگه م یینخود را پا یسکر

 ( همسو است.1391نیا و همکاران )ایزدی
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طبق نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه سوم پژوهش، بین استقالل هیئت مدیره و ریسک اعتباری 
داری وجود دارد. این نتیجه، با هران، رابطه منفی و معنیهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تبانک

علت  باشد.( همراستا می1387( و فعلی )1391نیا و همکاران )نتیجه به دست آمده از پژوهش ایزدی
های پذیرفته شده مدیره و ریسک اعتباری بانکبین استقالل هیئتدار احتمالی وجود رابطه منفی و معنی

 یاصول راهبر یبدون وجود سازوکارهاطور بیان کرد: توان اینمی بهادار تهران رادر بورس اوراق 
منافع سهامداران منحرف شوند و ممکن  یاز حداکثر ساز یرانوجود دارد که مد یشتریمناسب، احتمال ب

 ینباشد. سازوکارها گذاران یهمنافع سهامداران و سرما یکه در راستا یندرا اتخاذ نما یماتیاست تصم
با  ییها در پروژه گذاری یهو سرما یرانمد یدجد پراتوریمانع ساختن ام تواند یمناسب، م یاصول راهبر

 . شود یمنف یخالص ارزش فعل
طبق نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه چهارم پژوهش، بین اندازه هیئت مدیره و ریسک اعتباری 

داری وجود دارد که بیانگر رابطه مثبت و معنیهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بانک
پذیرفته شدن فرضیه چهارم پژوهش است. این نتیجه، با نتیجه به دست آمده از پژوهش ابوالسود 

بین اندازه هیئت مدیره دار علت احتمالی وجود رابطه مثبت و معنی( همراستا است. 2011(، ازینه )2017)
تر باشد، عملکرد  کوچک یرهمد یئتهرچه اندازه هطور بیان کرد: این توانمی ها راو ریسک اعتباری بانک

 یرهمد یئتهاعضای هرچه تعداد  یگر،به عبارت د یابد؛یابد و ریسک شرکت کاهش می یبهبود م بانک
در جهت اهداف شرکت گام  توانند یشده و بهتر م یشترآمده ب یشپ یها آنان در بحث ییکمتر باشد، کارا

 ییوجود داشته باشند که کارا صصبدون تخ یتر ممکن است افراد بزرگ های مدیره یئتدر ه یرابردارند؛ ز
 دهند.  قرار  یررا تحت تأث مدیره یئته

 پیشنهادهای پژوهش
گردد که های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پیشنهاد میبه مدیران بانکبا توجه نتایج بدست آمده 

بانک خود، سرمایه اولیه خود را حفظ و نرخ کفایت سرمایه را افزایش به منظور کاهش ریسک اعتباری 
گردد که با افزایش سهامداران نهادی و استفاده بیشتر از اعضای غیرموظف دهند. همچنین پیشنهاد می

در هیئت مدیره ، زمینه نظارتی  داخلی بانک افزایش که می تواند در جهت کاهش ریسک پذیری بانک 
 نقش ایفا کنند.

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش

گردد که هایی مشابه با این پژوهش انجام دهند، پیشنهاد میگرانی که قصد دارند پژوهشبه پژوهش
های غیربورسی را نیز قرار داده و نتایج حاصل را با نتایج به دست آمده از قلمرو مکانی پژوهش خود بانک

 این پژوهش مقایسه نمایند. 
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