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مرضیه دولت زاده  ،دکتر علی صیادزاده

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مالرد،گروه حسابداری ،مالرد ،ایران

مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسالمی (سال دوم)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکترای اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مالرد،گروه حسابداری ،مالرد ،ایران

چکیده :ریسك اعتباری از قدیمی ترین و بزرگ ترین خطراتی است که در دادوستدهاست.
اهمیت ریسك منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسك برای شرکت ها شده است .به عالوه،
بیثباتی سیاسی و اقتصادی در جهان مانند ظهور فناوری اطالعات یا ایجاد تغییرات سریع در
محیط شرکتها ،ریسك شرکتها را دو چندان کرده است .این عوامل منجر به اهمیت یافتن
بیشتر مدیریت ریسك و جلب محققان به این حیطه شده است .هدف اصلی این تحقیق بررسی
تأثیر مدیریت ریسك اعتباری بر عملکرد مالی می باشد .جامعه آماری این پژوهش ،شرکت های
صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یك دوره زمانی هفت ساله،
از ابتدای سال  8811تا پایان سال  8831میباشد .نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که
بین متغیرهای مطالعات معوق و اندازه شرکت با عملکرد مالی شرکت های صنعت خودروسازی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد .نتایج همچنین بیان کننده
این است که بین مطالبات مشکوک الوصول و اهرم مالی با عملکرد مالی شرکت های صنعت
خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود ندارد.
کلید واژه :ریسك اعتباری ،عملکرد مالی و صنایع خودروسازی

مقدمه
اهمیت ریسك منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسك برای بنگاه های مالی شده است .به عالوه ،تجربه هاای تلا
بعضی کشورها مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی یا حتی کشورهای غربی منجر به توجه بیشتر مدیران و قانون گاذاران
به این مقوله شده است .بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در جهان مانند ظهاور فانآوری اطالعاات یاا ایجااد تغییارات ساریع
درمحیط شرکت ها ،ریسك بنگاه های مالی را دوچندان کرده است .این عوامل منجربه اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسك
وجلب محققان به این حیطه شده است (ارمشی.)8831 ،
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هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود باالخص در

محیط های پیچیاده و

پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی عملکرد دارد .از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یك سیستم به معنای عادم
برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی میگردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ ساازمان اسات .ممکان
است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن ،از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود .لکن مطالعاات
نشان می دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصالحات الزم برای رشد ،توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیار
ممکن مینماید ،سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است (عادلی .)8811 ،مسئله ارزیابی عملکرد ساالیان زیاادی اسات کاه
محققان و کاربران را به چالش واداشته است .سازمان های تجاری در گذشته تنهاا از شااخص هاای ماالی باه عناوان ابازار
ارزیابی عملکرد استفاده می کردند؛ تا اینکه «کاپالن و نورتون» در اوایل دهه  8311پس از بررسی و ارزیابی سیساتم هاای
حس ابداری مدیریت ،بسیاری از ناکارایی های این اطالعات را برای ارزیابی عملکارد ساازمان هاا نمایاان سااختند کاه ایان
ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان ها ،پویایی محیط و رقابت بازار بود (کاپالن و نورتون.)8331 ،
یکی از مهمترین تکنیكهای بخش مالی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفتاه اسات ،تکنیاك مادیریت ریساك
است .نظام مالی و بانکی با توجه به ویژگیهای خاص آن با اناواع گونااگونی از ریساك و مخااطره مانناد ریساك اعتبااری،
ریسك نقدینگی ،ریسك بازار و  ...روبه رو است .مؤسسات مالی نقش و اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارند.
ا ین مؤسسات به مثابه قلب تپنده اقتصاد در دو بازار سرمایه و پول فعالیت دارند و باعث جریان پاول و نقادینگی در جامعاه
می شوند.
ارتباط صحیح بین نظام های مالی و تولیدی در هر کشور از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب مای
شود .کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی دارند ،اغلب از پیشرفت اقتصاادی
و در نتیجه رفاه اجتماعی باالتری برخوردارند .تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیات هاای اقتصاادی از طریاق
بازار مالی انجام می پذیرد که بازار بورس قسمتی از این بازار است .از این رو نقاش باازار باورس در فرآیناد رشاد و توساعه
اقتصادی کشورها در جهت تجهیز منابع و تأمین مالی برای اجرای پروژه ها ،تأمین سرمایه در گردش واحادهای تولیادی و
رفع نیازهای اساسی جمعیت و نیز جلوگیری از تعمیق روند کاهنده فعالیت های اقتصادی ،سرمایه گذاری و اشتغال آنچنان
پراهمیت است که حفظ سالمت مالی سازمان بورس را می بایست از جمله اولویت های اول سیاسات گاذاری اقتصاادی در
اقتصاد ملی کشورها به حساب آورد .باید توجه داشت که نظام مالی و بانکی با توجه باه ویژگایهاای خااص خاود باا اناواع
گوناگونی از ریسك و مخاطره مانند ریسك اعتباری ،ریسك نقدینگی و ریسك بازار روبهرو هستند (بارکر)8313 ،8؛ بنابراین
شناسایی و کنترل مقدار و میزان هر یك از این ریسكها در جایگاه خود برای بخش مالی و بانکی بسیار پراهمیت است .باه
عنوان شاخص ارزیابی مدیریت ریسك هدف اصلی این مطالعه بررسی تجربی شاخص های اصلی مدیریت ریساك اعتبااری
در صنعت خودروسازی در بورس تهران می باشد؛ به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال تحلیال ریساك اعتبااری ،شناساایی
اجزای تشکیل دهنده این ریسك و بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت این ریسك بر عملکرد مالی می باشد.
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بیان مساله
ریسك اعتباری از قدیمی ترین و بزرگ ترین خطراتی است که در دادوساتدها وجاود دارد و خطار ساوخت شادن
اعتبار اعطایی هم که با قصور در پرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان پیش می آید ،یکی از بزرگ ترین خطرات مادیریتی
تا این زمان است .بدیهی است که تفوق بر ریسك اعتباری ،با ساز و کارهای اقتصادی همراه است و درنتیجه ،بیش تر باناك
ها سیس تم رتبه بندی داخلی پیشرفته ای را برای وام گیرندگان در نظر می گیرند .ریسك اعتباری از نااطمینانی در تواناایی
یك شریك معین برای دستیابی به اهدافش حاصل می شود .افزایش تنوع در انواع شرکاء و تنوع گساترده اشاکال وظاایف،
انواعی از مدیریت ریسك اعتباری هستند که به رأس فعالیت های مدیریت ریسك منتقل شده اند و به وسیله شرکت هاای
حاضر در صنعت خدمات مالی انجام می شوند (شمس الدینی .)8813 ،ریسك اعتباری ،احتمال عدم انجاام تعهاد مشاتری
نسبت به بانك می باشد .تسهیالتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاأخیر هماراه اسات ،منشااء
ریسك اعتباری برای بانك محسوب می شود .این نوع ریسك به صورت ذاتی در بخاش اعطاای تساهیالت وجاود دارد و در
حقیقت احتمال غیرقابل وصول شدن وام ها در نتیجه ورشکستگی یا زوال در کیفیت اعتباری وام گیرنده می باشد .علیرغم
تحقیقات و نوآوری های گوناگون انجام یافته در کنترل و نظارت بر ریسك اعتباری ،هنوز هم در اغلاب کشاورها ،ایان ناوع
ریسك از مهم ترین عوامل ورشکستگی بانك ها است .تقریباً  01تا  11درصد سمت راست ترازنامه بانك ها باا اعتباارات در
ارتباط است و سرنوشت خود را به سرنوشت بانك پیوند می زند وضعیت اعتبارات بانك بار وضاعیت ماالی باناك ،ترازناماه،
صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد کامالً مؤثر است (تقوی و همکاران.)8810 ،
ریسك اعتباری ریسکی است که از اتفاقی اعتباری بهوجود میآید و به طور تاریخی ایان ریساك معماوالً در ماورد
اوراق قرضه واقع میشود به این صورت که قرضدهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرضگیرنده داده بودند نگران بودند باه
همین دلیل گاهی اوقات ریسك اعتباری را «ریسك نکول» هم گویند .از طریق بررسی احتمال نکول میزان تعهاد اعتبااری
نرخ بازیافت قابل اندازهگیری است .احتمال نکول احتمال این است که طرف قرارداد در مدت تعیین شده در قرارداد به تمام
یا بخشی از تعهداتش خواسته یا ناخواسته عمل نکند .میزان تعهد اعتباری نشان میدهد که در زماان نکاول چاه مقادار از
تعهدات متأثر از نکول قرار می گیرد .نرخ بازیافت در صورت نکول چه سهمی از تعهدات ممکن است از راههای مختلف مانند
وثیقه بازگردد .برای سنجش ریسك اعتباری معموالً شرکتها را براساس ریسکی که در قرارداد متوجه بانك میکنند مرتب
کرده و اصطالحاً رتبهبندی میکنند برای اندازهگیری ریسك اعتباری به هر رتبه «احتمال نکولی» نسبت مایدهناد .بارای
رتبهبندی اعتباری از مدلهاای مختلفای اساتفاده مایشاود .مادلهاای لوجیات ،پروبیات ،تحلیال تفکیاك خطای ،روش
نزدیكترین همسایهها ،مدلهای ساختاری (مانند مدل  )KMVو در نهایت مدلهای شبکه عصابی و الگاوریتم ژنتیاك .از
بین متغیرهای مؤثر ،نوع وثیقه و وضعیت بدهی دارای بیشترین اثار بار متغیار احتماال نکاول اسات .همچناین ساابقه ی
همکاری مشتری ،نسبت جاری ،نسبت آتی و نسبت مالکانه دارای اثر معمولی و سایر متغیرها کم اثر هستند (خان و احماد،
.)1118
ضرورت و اهمیت تحقیق
با وجود به کارگیری فن آوری های نوین (مدیریت اعتباری در کشورهای جهان از جمله مدیریت ریساك اعتبااری،
رتبه بندی اعتباری ،امتیازدهی اعتباری و  ،)...روش های اعتبارسانجی (نظیار روش  lapp،cs5و )...و باا وجاود حجام روز
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افزون مطالبات معوق و مشکوک الوصول در نهادهای اعتباری (بانك ها ،مؤسسات مالی اعتباری ،شرکت های لیزینا

و )...

متأسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیا ن تسهیالت ،کماکان به روش سانتی سالیقه ای و بادون سانجش تعیاین مای شاود.
مدیریت ریسك فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی اندازه گیری ،تصمیم گیری و نظارت بر اناواع ریساك مطار
برای بنگاه می پردازند .تمام مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی به نوعی با ریسك روبه رو هستند .در هر جا برای یك انتخااب،
گزینه های گوناگون با نتایج گوناگون در کنار آثار متنوع این تصمیمات وجود دارد .به خصوص اگر دست کم یکای از نتاایج
اثرات نامطلوبی داشته باشد ،به این ترتیب از کارگاه های کوچك تا صنایع بزرگ همه به نوعی با ریسك روبه رو هستند؛ اما
ریسك برای ب نگاه های مالی از مفهوم مهمتری برخوردار است .فرآیندهای اصلی بسیاری از بنگاه های مالی مانند مؤسساات
بیمه و صندوق های بازنشستگی بر محور کنترل ریسك استوار است و البته صنایع خودروساازی نیاز مساتثنی نمای باشاد
(ارمشی.)8831 ،
بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در جهان مانند ظهور فن آوری اطالعات یا ایجاد تغییرات سریع در محیط شرکت هاا،
ریسك بنگاه های مالی را دو چندان کرده است .این عوامل منجربه اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسك و جلب محققان به
این حیطه شده است .انجام دادن شایسته هر یك از وظایف مدیریت ریسك نیاز به ابزارهای قوی و علمی دارد .بانك هاا باا
انواع مختلف ریسك رو به رو هستند که از میان آن ها چهار نوع ریسك اعتباری ،ریسك عملیااتی ،ریساك باازار و ریساك
نقدینگی بیشترین لطمه ها را بر پیکر بانك ها وارد می کند .با توجه به فعالیت اصلی و عملیاتی نهادهای پاولی و اعتبااری،
ریسك اعتباری به دلیل محدود یت حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن ،مهم ترین ریسك به شمار مای رود (جایساوال،8
.)1181
پیشینه تحقیق
ادوسی و همکاران )1181( 1در مطالعه ای به بررسی رابطه بین مدیریت ریسك های ماالی و عملکارد ماالی باناك
های تجاری منتخب در نیجریه پرداختند .آن ها در این مطالعه نقش مدیریت ریسك های مالی در فرآیند ایجااد ارزش در
میان بانك های تجاری در نیجریه را بررسی کردند .در این مطالعه باا اساتفاده از پانال دیتاا داده هاای  81باناك تجااری
منتخب شده در بورس اوراق بهادار نیجریه در بین

سال های  1112و  1181واکاوی گردید .نتاایج تحقیاق نشاان مای

دهد که مدیریت ریسك های مالی اثر قابل توجهی بر عملکرد مالی بانك های تجاری دارد.
اسدی و ایوخنه القیانی ( )8838به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها پرداختند .نتایج نشاان داد
که ضریب ارزش افزوده فکری بر چهار شاخص عملکرد مالی شرکت ،تأثیر مثبت دارد .در بین اجزای ضاریب ارزش افازوده
نیز ،کارایی سرمایه بکار گرفته شده ،بیشترین تأثیر را بر علمکرد مالی شرکتها نشان میدهد.
اسالم و خانداکر )1182( 8در تحقیقشان تصمیمگیری در مورد اهرم مالی شرکتها را مورد بحث قرار دادند .در این
تحقیق 8211 ،شرکت استرالیایی در یك دوره  88ساله  -از سال  1111تا سال  - 1181به دو بخش معدنی و غیر معادنی
تقسیم شده است .نتایج نشان داد که شرکتهای استخراج معادن حساسایت بیشاتری نسابت باه دارایایهاای مشاهود و
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3 Islam and Khandaker
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سودآوری دارند؛ زیرا در این شرکتها سودآوری و داراییهای مشهود هیچ کدام ارتبااط معنااداری باا شارکت غیارمعادنی
ندارند .نتایج کلی نشان میدهند که نوع صنعت در تصمیمگیریهای مربوط به اهرمهای سازمانی اهمیت دارد.
اشرف احمدیان ( )8838در مطالعه ای با عنوان مدیریت ریسك اعتباری ،چالش پیشروی تاامین ماالی در سیساتم
بانکی ایران با هدف صورت بندی مدلی درجهت کاهش شکافهای موجود بین سیساتم باانکی و بخاش خصوصای درحاوزه
تامین مالی به بررسی چالش از دیدگاه سیستم بانکی از یك طرف و بنگاه های اقتصادی ازطرف دیگرعملیاتی و درپایان راه
کارهای عملیاتی درجهت کاهش شکافهای موجود بین سیستم بانکی وبخش خصوصی در حوزه تامین مالی بهباود فرایناد
تامین مالی ارایه نمود است.
و همکاران )1181( 8به بررسی رابطه بین اهرم مالی ،اندازه شارکت و باازده شارکتها در دوره زماانی  1112تاا

آچیمپن

 1181در بازار مالی غنا پرداختند .آنها به یك رابطه مثبت و معنادار بین اندازه شرکت و بازده و یك رابطه منفی و معناادار
بین اهرم مالی و بازده شرکتها دست یافتند.
چاوشی راد ( )8832به بررسی تاثیر ریسك اعتباری و ریسك نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران پرداخت .در ایان
پژوهش جامعه آماری مورد نظر تعاداد بایش از  82باناك فعاال در کشاور در باازه زماانی  8813الای  8838مای باشاد.
متغیرهای نهاده شامل حجم سپرده بانك ها و مجموعه هزینه ها می باشد که به ترتیب میتوان چناین گفات کاه در ایان
تحقیق حجم سپرده های بانکی که توسط شعب بانکی جذب می شود شامل سپرده های دیاداری ،قارض الحسانه و پاس
انداز ،سپرده گذاری مدت دار و سایر سپرده ها و مجموعه هزینه ها نیز شامل هزینه های اداری و پرسنلی ،عملیاتی و سایر
هزینه های مورداستفاده در سیستم بانکی و متغیرهای خروجی نیز شامل تسهیالت اعطاایی ،مجموعاه سارمایه گاذاری و
مجموعه درآمد می باشد.
خلیل ارجمندی و مهدی زاده ( )8832به بررسی ارزیابی اثرات ریساك اعتبااری و عملیااتی برکاارا ی باناك هاای
خصوصی در ایران پرداختند .برای این منظور ،یك رگرسیون چند متغیره به روش دادههای تابلویی یعنی اطالعات  3باناك
خصوصی در ایران طی سالهای  8811الی  8831برآورد شده است .نتایج حاکی از آن است که ریسك اعتباری و عملیااتی
هر دو از لحاظ آماری معنی دار هستند و تاثیری منفی بر کارایی بانکهاای خصوصای دارناد ،بادین معناا کاه باا کااهش و
مدیریت ریسك ،کارایی آنها افزایش خواهد یافت .عالوه بر این ،حجم سپرده و رشاد اقتصاادی تااثیری مثبات و نقادینگی
تاثیری منفی بر کارایی بانك های منتخب دارد.
داسیلوا و همکاران )1188( 1مطالعه ای با عنوان «نقش قوانین بانکی در یك اقتصاد تحت ریسك اعتباری و شاوک
نقدینگی» در برزیل انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که ریسك اعتباری دوره ای اسات و ریساك پایش فارض باه
ویژگی های ساختاری بستگی دارد .بر این اساس سیاست گذاران بانکی می توانند با تنظیم سیاسات هاایی بارای ارتقااء
ثبات مالی و کارایی ،نوسانات در خروجی را کاهش دهند.
شاه و جان )1181( 8در پژوهش خود ،عملکرد مالی بیش از  81بانك خصوصی کشور پاکستان را مورد مطالعه قارار
داده اند .پژوهشگران در این پژوهش از تحلیل رگرسیون و روش همبستگی برای دستیابی به اهداف پژوهش خاود اساتفاده
کردهاند.
1 Acheampong et al
2 Da Silva et al
3 Shah and Jan
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فرامرزی و صدری ( )8832به بررسی رابطه مدیریت ریسك اعتباری باسودآوری بانکهای تجاری موردمطالعاه باناك
پاسارگاد پرداختند  .مورد مطالعه این پژوهشی بانك پاسارگاد بوده است که برای انجام کار برای انجام کار داده های باازه ی
زمانی  8813تا  8838با روش مقطعی گردآوری شده و با روشی رگرسیون فرضیه پژوهشای ماورد تجزیاه و تحلیال قارار
گرفته است .نتایج به دست آمده نشان داد که مد یریت ریساك اعتبااری تااثیر مثبات و معنای داری بار ساودآوری باناك
پاسارگاد دارند؛ بنابراین کنترل ریسك اعتباری بخش مهمی از نقشی مدیران را تشکیل می دهد .
کاسترو )1188( 8مطالعه ای با عنوان «عوامل اقتصاد کالن ریسك اعتباری در سیستم بانکی :مورد  »GIPSIانجام
داد .در این م طالعه رابطه میان پیشرفت های اقتصاد کالن و ریسك اعتباری بانکی در کشاورهای :یوناان ،ایرلناد ،پرتغاال،
اسپانیا و ایتالیا که اخیراً به واسطه شرایط نامطلوب اقتصادی و مالی تحت تأثیر قرار گرفته اند ،ماورد بررسای قارار گرفات.
یافته های این مقاله نشان می دهد که تمام معیارهای سیاسی که می تواند برای ترویج رشد ،اشتغال ،بهره وری و رقابات و
به منظور کاهش بدهی های عمومی و خارجی در این کشورها اجرا شوند ،برای ایجاد ثبات در اقتصاد خود بسایار ضاروری
هستند.
گلبازخانی پور و همکاران ( )8831پژوهشی را با عنوان «ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخصهای عملکرد
مالی بانكها با استفاده از رویکرد ناپارامتریك (مطالعه موردی :بانكهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)» انجاام
دادهاند .نتایج نشان داد که در زمینه کارایی نسبی ،بین بانكها تفاوت چشمگیری وجود دارد ،بنابراین بانكها میتوانناد باا
استفاده از تجربه بانكهای کارا از جمله استفاده از پرسنل تحصیلکرده ،متعهد و ماؤدب ،آماوزش بهتار پرسانل ،اساتفاده
مناسب از شیوههای نوین مدیریتی ،مشتریمداری و احترام واقعی به ارباب رجوع ،تنوعبخشی به خدمات باانکی و اساتفاده
روز آمد از فناوری اطالعات و تکنولوژیهای مرتبط با صنعت بانکداری ،خود را به مرز کارایی نسبی نزدیك سازند.
محبی و نقدی نسب ( )8832به بررسی رابطه بین ریسك اعتباری و مدیریت سود دربانکهای پذیرفته شده دربورس
اوراق بهادار پرداختند .روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه اماری پژوهش بانکهای پذیرفته شاده درباورس اوراق
بهادارتهران و دوره زمانی پژوهش ازسال  8812تاسال  8831است برای تجزیه و تحلیل ازمدل پنل دیتا باا اثارات ثابات و
روش رگرسیون خطی استفاده شده است نتایج نشان میدهد که به بین ریسك اعتباری و مدیریت سود بانك رابطاه مثبات
وجود دارد که نشان دهنده آن است که بانك باافزایش ریسك اقدام به افزایش مدیریت سود مینماید.
موریس )1181( 1به بررسی تأثیر کارایی سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شاده در باورس اوراق
بهادار ژوهانسبورگ پرداخت .او در پژوهش خود برای اندازهگیری سرمایه انسانی از ضریب ارزش افازوده سارمایه انساانی و
برای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت از بازده سرمایه ،رشد درآمد و سود سهام استفاده کرد .در این مطالعه اندازه شارکت،
اهرم مالی ،بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شدهاند .نتایج نشان داد که در شرکتهای مورد
مطالعه ،سود هر سهم و درآمد با افزایش بهرهوری نیروی انسانی افزایش یافته اسات؛ اماا اثار بلندمادت بهارهوری سارمایه
انسانی بر عملکرد شرکتها مشخص نمیباشد.

1 Ca stro
2 Morris
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اهداف تحقیق
هدف اصلی
-

بررسی تأثیر ریسك اعتباری بر عملکرد مالی.

اهداف فرعی


بررسی تأثیر مطالبات مشکوک الوصول بر عملکرد مالی.



بررسی تأثیر مطالبات معوق بر عملکرد مالی.



بررسی اندازه شرکت بر عملکرد مالی.



بررسی اهرم مالی بر عملکرد مالی.

فرضیه های تحقیق
با توجه به بررسی جامعه و نمونه آماری و از طریق مطالعه اولیه ،مصاحبه باا کارشناساان فرضایههاای تحقیاق باه
صورت زیر تدوین می گردد:
فرضیه اصلی
-

ریسك اعتباری بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد .

فرضیه های فرعی
 )8مطالبات مشکوک الوصول بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
 )1مطالبات معوق بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
 )8اندازه شرکت بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
 )1اهرم مالی بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.

روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف یك پژوهش نظری است و دارای رویکردی کمی است از نظر هدف ،یکی از اناواع تحقیاق،
تحقیق دانشگاهی یا کتابخانه ای است که به طور عمده از طریق مطالعه کتاب ،نشریات ،اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل و
مقایسه و ارزیابی آن پیش می رود .بنابراین با توجه به ویژگی های مذکور ،تحقیق حاضر از نظر هادف ،نظاری اسات و بار
حسب روش و ماهیت از نوع تحلیل همبستگی است که در آن به مطالعه وابستگی یك متغیر وابسته با یك یا چناد متغیار
مستقل می پردازد .داده های مورد نیاز تحقیق از مشاهده اسناد مربوط به صورت هاای ماالی شارکت هاا در باورس اوراق
بهادار تهران گردآوری می شود.
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جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکتهای صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهاران
در بازه زمانی سال  8811تا  8831میباشد .جامعه آماری شامل  11شرکت می باشد .در این مطالعه به دلیل نااقص باودن
اطالعات مربوط به  2شرکت ،حجم نمونه آماری  82شرکت می باشد.
در تحقیق حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل آماری اطالعات در دو مرحله صورت میگیرد .چگونگی بررسی و تجزیه و تحلیل
آماری اطالعات به شر زیر میباشد  :مرحله اول :تجزیه و تحلیل داده های آماری ،مرحله دوم :تجزیاه و تحلیال فرضایات
تحقیق ،بر اساس نتایج حاصله از مرحله اول
مرحله اول :در این مرحله با استفاده از نرم افزار  Excelبه منظور بررسی و تجزیه و داده های آماری ،نمودارهاای مرباوط
به روند هر کدام از متغیرها آورده می شود.
مرحله دوم  :برای انجام تجزیه و تحلیل های فرضیات تحقیق و انجام روش های اقتصاد سنجی در این بررسای از نارمافازار
 Eviewsاستفاده می شود .برای برآورد ضرایب متغیرهای مدل ها باا توجاه باه خصوصایات مادل هاا از روش داده هاای
تلفیقی استفاده می شود .در روش داده های تلفیقی برای تشخیص اینکه برای تخماین مادل ،بایاد از روش پولینا

دیتاا

استفاده شود یا از روش پانل دیتا و هم چنین انتخاب بین تخمین با اثر ثابت و تخمین با اثر تصاادفی ،از آزماون  Fلیمار و
آزمون هاسمن استفاده میشود.
مدل مورد استفاده در این مطالعه جهت بررسی فرضیه های تحقیق به صورت زیر می باشد:
𝑡𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 = 𝛽1 + 𝛽8 𝐷𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽1 𝑂𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽1 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
که در آن:
𝐸𝑂𝑅  :بازده حقوق صاحبان سهام :به عنوان شاخص اندازه گیری عملکرد مالی شرکت
𝐷𝐷  :مطالبات مشکوک الوصول
𝐶𝑂  :مطالبات معوق
𝐸𝑍𝐼𝑆  :اندازه شرکت :برابر با لگاریتم طبیعی دارا ی های شرکت می باشد
𝑉𝐸𝐿  :اهرم مالی :برابر با نسبت بدهی به دارا ی های شرکت می باشد.
مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر می باشد
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شکل  :8مدل مفهومی پژوهش
مطالبات
مشکوك
الوصول

مطالبات

عملکرد

معوق

مالی

اهرم مالی

اندازه
شرکت

نتایج و بحث
در این قسمت اطالعات جمع آوری شده ی مربوط به  82شرکت در دوره ی زماانی  8811-8831ماورد تجزیاه و
تحلیل قرار می گیرد .داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  Excelمحاسبه و با نرم افزار  Eviewsمورد تجزیه
و تحلیل قرار می گیرد .در ابتدا آمار توصیفی داده های جمع اوری شده ارا ه میشود .تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی
با محاسبه شاخص های مرکزی از جمله میانگین و میانه و شاخص های پراکندگی از قبیل انحراف معیار ،حداکثر و حاداقل
مقدار متغیرها انجام می شود .در قسمت بعدی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند.

الف) آمار توصیفی
اولین گام در تحلیل آماری تعیین مشخصات خالصه شده داده ها و محاسبه شاخص های توصیفی میباشاد .هادف
از این تحلیل شناخت روابط درونی متغیرها و نشان دادن رفتار آزمودنی ها می باشد تا مقدمات تحلیل آماری فراهم شاده و
خصوصیات توصیفی برای تحلیل بیشتر آشکار گردد .تحلیل داده ها در این بخش با محاسبه شاخص های مرکزی از جملاه
میانگین و میانه و شاخص های پراکندگی از قبیل انحراف معیار ،حدکثر و حداقل مقدار متغیرها انجام شده است.
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جدول  : 8آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
بازده حقوق صاحبان

مطالبات مشکوک

سهام

الوصول

میانگین

81.01811

8111218

1280888

میانه

83.31182

811318.1

828288.1

88.28131

ماکزیمم

813.8211

81001182

13101113

81.12122

8.222211

مینیمم

-281.0813

033.1111

8220.111

3.111320

1.112218

انحراف معیار

23.33120

8121181

0811183

8.118318

1.120118

چولگی

-8.321118

2.120838

1.888228

1.201112

1.288211

کشیدگی

11.80033

10.81218

18.11288

1.181131

1.131118

تعداد مشاهدات

112

112

112

112

112

مطالبات معوق

اندازه شرکت

اهرم مالی

88.32101

1.012123
1.018238

ماخذ :یافته های تحقیق
مقایسه انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه نشان می دهد که متغیر اهرم مالی کمترین انحراف معیار را در اختیار
دارد که نشان دهنده پراکندگی کم این متغیر است .متغیر مطالبات معوق نیز بیشترین مقادار انحاراف معیاار را در اختیاار
دارد و از پراکندگی زیادی برخوردار است به طوریکه تفاوت بین مقدار ماکزیمم و مینیمم این متغیر گویای پراکندگی زیاد
این متغیر است.
وقتی به شکل توزیع فراوانی یا توزیع احتمال اشاره می گردد ،چولگی به عدم تقارن توزیع ارجاع مایکناد .چاولگی
برابر با گشتاور (معیاری کمّی برای توصیف شکل یك توزیع احتماالتی) سوم نرمال شده است .چولگی در حقیقات معیااری
از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد .برای یك توزیع کاامالً متقاارن چاولگی صافر و بارای یاك توزیاع نامتقاارن باا
کشیدگی به سمت مقادیر باالتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کاوچکتر مقادار چاولگی
منفی است .همانطور که مشخص است چولگی متغیر بازده حقوق صاحبان سهام منفی و چولگی بقیه متغیرهاا مثبات مای
باشد.
کشیدگی یا کورتزیس نشان دهنده قلهمندی یك توزیع است .مقدار کشیدگی را با گشاتاور چهاارم نرماال بارآورد
کرده اند ،به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشایدگی بارای توزیاع نرماال
برابر  8می باشد .کشیدگی مثبت یعنی قله ی توزیع مورد نظر از توزیع نرمال باالتر و کشیدگی منفای نشاانه ی پاایین تار
بودن قله از توزیع نرمال است .همانطور که مشخص است متغیر اندازه شرکت دارای کشیدگی منفی و بقیاه متغیرهاا دارای
کشیدگی مثبت می باشند.
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ب) آمار استنباطی
آزمون ریشه واحد یکی از معمولترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص مانایی متغیرها مورداساتفاده قارار
میگیرد .آزمونهایی که در این تحقیق برای بررسی مانایی متغیرها مورداستفاده قرارگرفتاهاناد ،عباارتاناد از :لاوین ،ایام،
پسران و شین ،فیشر ADFو فیشر .PPنتایج حاصل از آزمون ریشه واحد داده های تلفیقی در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1بررسی مانایی متغیرها
لوین
متغیر

آماره

فیشر ADF

ایم ،پسران و شین
احتمال
آماره

آماره

احتمال

آماره

آماره

احتمال
آماره

فیشر PP
آماره

احتمال
آماره

بازده حقوق صاحبان سهام

-83.23

1.1111

-1.10

1.1111

811.18

1.1111

811.21

1.1111

مطالبات مشکوک الوصول

-82.88

1.1111

2.11

1.1111

823.88

1.1111

820.01

1.1111

مطالبات معوق

-81.21

1.1111

-0.81

1.1111

880.10

1.1111

828.38

1.1111

اندازه شرکت

-83.18

1.1111

-2.10

1.1111

802.21

1.1111

128.83

1.1111

اهرم مالی

-12.18

1.1111

-3.11

1.1111

181.88

1.1111

118.18

1.1111

منبع :یافتههای تحقیق
نتایج جدول  1نشان دهنده این است که برای تمامی متغیرها ،مقدار اماره احتمال تمامی آزمون هاا کمتار از 1.12
می باشد و این نشان دهنده این است که تمامی متغیرهای تحقیق مانا می باشند.
در این قسمت به بررسی تخمین مدل اصلی تحقیق پرداخته می شاود و فرضایه هاای تحقیاق ماورد آزماون قارار
میگیرند.
بهمنظور تخم ین مدل مربوط به فرضیه ها ،در ابتدا باید ناوع روش تخماین ،مشاخص گاردد .بناابراین ،ابتادا بارای
تشخیص بین اینکه باید از روش پولین

دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود ،آماره  Fلیمر محاسبه

میشود.
جدول  : 8نتایج آزمون  Fلیمر
Prob

d.f

Statistic

آزمون

1.1118

()81,810

1.812882

F

1.1111

81

11.108111

Chi-square

مأخذ :یافتههای تحقیق
با توجه به اینکه  p-valueبرابر  1.1118میباشد پس فرضیه صفر این آزمون که بیانکننده ترجیح روش پولینا
دیتا بر روش داده های تلفیقی است رد می شود و تخمین با روش داده های تلفیقی ترجیح داده مایشاود و بایاد عارض از
مبدأ برای معادله لحاظ نمود.
برای تشخیص بین تخمین با اثر ثابت و تخمین با اثر تصادفی از آزمون هاسمن استفادهشده است.
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جدول  : 1نتایج آزمون هاسمن
Prob

Chi-sq. d.f

Chi-sq. statistic

آزمون

1.8012

1

2.181181

هاسمن

مأخذ :یافتههای تحقیق
با توجه به اینکه  p-valueآزمون هاسمن برابر  1.8012است فرضیه صفر مبتنی بر تخمین معادله به روش اثارات
تصادفی پذیرفته شده و فرضیه مقابل آن رد میشود ،پس مدل باید با استفاده از اثر تصادفی تخمین زده شود.
در این قسمت از تحقیق با استفاده از دادههای سالهای  ، 8811-8831باه باراورد مادل مرباوط باه فرضایههاای
تحقیق میپردازیم .مدل موردبررسی بهصورت زیر میباشد:
𝑡𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 = 𝛽1 + 𝛽8 𝐷𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽1 𝑂𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽1 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
که در آن:
𝐸𝑂𝑅  :بازده حقوق صاحبان سهام :به عنوان شاخص اندازه گیری عملکرد مالی شرکت
𝐷𝐷  :مطالبات مشکوک الوصول
𝐶𝑂  :مطالبات معوق
𝐸𝑍𝐼𝑆  :اندازه شرکت :برابر با لگاریتم طبیعی دارا ی های شرکت می باشد
𝑉𝐸𝐿  :اهرم مالی :برابر با نسبت بدهی به دارا ی های شرکت می باشد.
جدول  :2تخمین مدل فرضیههای تحقیق
ضریب

متغیر

آماره t

p-value
1.3218

اندازه

عالمت

مطالبات مشکوک الوصول

𝐷𝐷

1.111121

+

1.120288

مطالبات معوق

𝐶𝑂

1.111128

+

1.318101

1.1180

اندازه شرکت

𝐸𝑍𝐼𝑆

-1.138381

-

-1.113328

1.1181

اهرم مالی

𝑉𝐸𝐿

1.180121

+

1.218182

1.2811

مقدار ثابت

𝑐

8.281111

+

2.182088

1.1111

R1 = 1.01

̅̅̅1
R = 1.01

D.W=1.11

مأخذ :یافتههای تحقیق
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ضریب تعیین نشان میدهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیار مساتقل تبیاین مایشاود،𝑅 1 .
عددی است که هر چه به یك نزدیك تر باشد ،نشان دهنده مناسب بودن تعداد و نوع متغیرهای انتخابی برای توجیه متغیر
وابسته در رگرسیون است .همانطور که مشاهده می گردد ضریب تعیین این تخمین برابر  1/01می باشد و این مقادار بیاان
گر این است که تعداد و نوع متغیرهای انتخابی برای توجیه متغیر وابساته در رگرسایون مناساب باوده اسات و متغیرهاای
مستقل ذکر شده توانسته اند متغیر وابسته را توجیه کنند.
خود همبستگی ،همبستگی متقابل یك سیگنال با خودش است .بطور غیر رسمی ،خود همبساتگی ،همساانی باین
مشاهدات به عنوان تابعی از زمان جدایی بین آنها میباشد .آزمون خود همبستگی یکی از فروض کالسیك رگرسیون اسات.
آماره دوربین-واتسن ( ) Durbin–Watson statisticیك آماره آزمون می باشد که برای بررسی وجود خود همبساتگی
( =autocorrelationرابطه بین مقادیری که با تاخیر( )lagزمانی مشخص از یکدیگر جدا شده اند) باین باقیماناده هاا در
تحلیل رگرسیون استفاده می گردد .مقدار این آماره همواره بین  1تا  1قرار میگیرد که آستانه هاای ماورد پاذیرش آن باه
صورت زیر است :مقدار  1برای این آماره نشانگر عدم وجود خود همبستگی می باشد که حالت مطلاوب در فرضایات اصالی
مربوط به باقیمانده ها در تحلیل رگرسیون می باشد .اصال مقدار کمتر از  1همبستگی پیاپی مثبت (نوعی همبستگی پیااپی
می باشد که در آن مقدار باقیمانده مثبت برای یك مشاهده شانس مثبت بودن باقیمانده مشاهده دیگر را افزایش میدهاد و
بالعکس )و مقدار بیشتر از  1این آماره همبستگی پیاپی منفی را در بین باقیمانده نشان می دهد .الزم به ذکر اسات مقادار
آماره آزمون اگر کمتر از  8یا بیشتر از  8باشد زن

هشدار برای وجود خود همبستگی مثبت یا منفای باین باقیماناده مای

باشد .همانطور که مشخص است مقدار این آماره در این مطالعه برابر  1/11می باشد که این مقدار نشان دهنده عدم وجاود
خود همبستگی میباشد که حالت مطلوب در فرضیات اصلی مربوط به باقیمانده ها می باشد.
یکی دیگر از فروض رگرسیون خطی به روش حداقل مربعات معمولی اینسات کاه تماامی جماالت پساماند دارای
واریانس برابر هستند .در عمل این فرض چندان صادق نیست و در بسیاری از نمونه هاا باه دالیال مختلفای از قبیال شاکل
نادرست تابع مدل ،وجود نقاط پرت ،شکست ساختاری در جامعه آماری ،یادگیری در طی زمان و ...شااهد پدیاده واریاانس
ناهمسانی هستیم .یکی از موضوعات مهمّی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد میکنیم موضوع واریانس ناهمساانی اسات.
واریانس نا همسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جمالت خطا دارای واریانسهای نابرابر هستند .در
واقع ما در تخمین رگرسیون که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجام میشود ابتدا فرض مایکنایم کاه تماامی
جمالت خطا دارای واریانسهای برابر هستند و بعد از ان که مدل را تحمین زدیم سپس با استفاده از یك سری روش ها و
تکنیك ها به بررسی این فرض میپردازیم و این که آیا واقعاً در مدل ما واریانس همسانی وجود ندارد؟ ناهمسانی واریانس در
این مطالعه از آزمون والد تعدیل شده صورت می گیرد .فرض صفر این آزمون همسانی واریانس و فرض مخالف ایان آزماون
ناهمسانی واریانس است.
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جدول : 2ازمون ناهمسانی واریانس
آماره
آزمون ناهمسانی اثرات ثابت)
والد تعدیل شد

مقدار

اماره احتمال

نتیجه

38.11

1.1221

همسانی واریانس

مأخذ :یافتههای تحقیق
همانطور که مشاهده می شود مقدار آماره احتمال این آزمون برابر  1.1221می باشد و چاون ایان مقادار بیشاتر از
 1/12است در نتیجه فرضیه صفر این آزمون پذیرفته می شود و ناهمسانی واریانس وجود ندارد.
در این قسمت با توجه به تخمین فوق به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.
فرضیه اول :مطالبات مشکوک الوصول بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
فرض  :𝐻1مطالبات مشکوک الوصول بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر ندارد.
فرض  :𝐻8مطالبات مشکوک الوصول بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
در شرکت های مورد مطالعه ،بررسی متغیر مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد که مقدار آمااره احتماال ایان
متغیر برابر با  1.3218میباشد که این نشاندهنده این است که بین متغیر مطالبات مشکوک الوصاول و عملکارد ماالی باه
عنوان متغیر وابسته رابطه معنادار وجود ندارد .در نتیجه فرضیه اول این پژوهش که میگوید "مطالبات مشکوک الوصول بر
عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد ".رد میشود.
فرضیه دوم :مطالبات معوق بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
فرض  :𝐻1مطالبات معوق بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر ندارد.
فرض  :𝐻8مطالبات معوق بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
همانطور که مشخص است مقدار اماره احتمال متغیر مطالبات معوق کمتر از  1.12می باشد و این بیان کننده ایان
است که این متغیر از لحاظ آماری معنادار شده است و بین متغیر مطالبات معوق و عملکرد مالی رابطه معنادار وجاود دارد.
لذا فرضیه دوم این پژوهش که میگوید " مطالبات معوق بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد ".پذیرفته میشود.
فرضیه سوم :اندازه شرکت بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
فرض  :𝐻1اندازه شرکت بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر ندارد.
فرض  :𝐻8اندازه شرکت بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
در شرکت های مورد مطالعه ،بررسی متغیر اندازه شرکت نشان می دهد که مقدار آماره احتمال این متغیار برابار باا
 1.1181میباشد که این نشاندهنده این است که بین متغیر اندازه شرکت و عملکرد مالی به عناوان متغیار وابساته رابطاه
معنادار وجود دارد .در نتیجه فرضیه سوم این پژوهش که میگوید " وجه نقاد بار شافافیت گزارشاگری ماالی تااثیر گاذار
است ".پذیرفته میشود.
فرضیه چهارم :اهرم مالی بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
فرض  :𝐻1اهرم مالی بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
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فرض  :𝐻8اهرم مالی بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
همانطور که مشخص است مقدار اماره احتمال متغیر اهرم مالی بیشتر از  1.12می باشد و این بیان کننده این است
که این متغیر از لحاظ آماری معنادار نشده است و بین متغیر اهرم مالی و عملکرد ماالی رابطاه معناادار وجاود نادارد .لاذا
فرضیه چهارم این پژوهش که میگوید " اهرم مالی بر عملکرد مالی صنایع خودروسازی تأثیر دارد ".رد میشود.

پیشنهادها
با توجه به مبانی نظری پژوهش و یافتههای حاصل پژوهش ،پیشنهادهای زیر مطر میشود.


با توجه به اینکه برای ایجاد ،توسعه و بهبود مدل های ریسك اعتباری داشتن اطالعات مالی و اقتصادی نقش مهم
و اساسی ایفا می نماید ،لذا برخورداری از بانك اطالعاتی مشتریان و طراحای و تنظایم سیساتم کارآماد دریافات
اطالعات اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای پایه مطر است  .براین اساس پیشنهاد می شود که شرکت ها نسبت
به ایجاد چنین بانك اطالعاتی اقدام نمایند.



با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد می شود اهداف راهبردی شرکت هاا در زمیناه کااهش ریساك اعتباار بیشاتر
معطوف به وصول به ترتیب مطالبات مشکوک الوصول ،مطالبات معوق و مطالبان سررسیده باشد تا میازان هزیناه
مطالبات مشکوک الوصول در شرکت ها کاهش یابد.



پیشنهاد می شود ،پژوهش حاضر برای سال های مالی بیشتری بررسی گردد تا تجزیه و تحلیل اثارات و پیشانهاد
راه حل مشکالت با اطمینان بیشتری انجام شود.



پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی مدل های بیشتری از مدیریت ریسك اعتبااری بررسای گاردد و باا شارایط و
قوانین حاکم بر نظام بانکی ایران تطبیق داده شود.



در این تحقیق شاخص های کمی را به منظور ارزیابی عملکرد مورد بررسی قارار دادیام ،در حاالیکاه مای تاوان
شاخص های کیفی تاثیرگذار در عملکرد مالی وارد نموده تا از این طریق بتوان ارزیابی جامع تاری را در خصاوص
شرکت ها صورت دهیم.



در تحقیقات آتی پیشنهاد میشود تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی و عوامل سیاسی را در سایر عوامل بار عملکارد
بانك ها مورد بررسی قرار داد.



عدم وجود واحد مستقل ریسك اعتباری به منظور شناسایی ،اندازه گیری و کنترل ریسك اعتباری از ضاعف هاای
شرکت های بورسی می باشد .لذا پیشنهاد می گردد این واحد در شرکت ها بوجود آید.



مدیریت ریسك به ویژه مدیریت ریسك اعتباری به عنوان یکی از ارکان شرکت ها و مؤسسات مالی مطر اسات،
لذا شایسته است اقدامات الزم در زمینه توسعه ،تجهیز و سازمان دهی آن در سطح شرکت ها صاورت پاذیرد  .از
جمله این اقدامات می توان به طراحی سیستم استانداردسازی فرآیندهای اعتباری به منظور کنتارل جنباه هاای
اجرایی و آموزش کارکنان شاغل در بخش تسهیالت اعتباری به منظور استفاده از سیستم اشاره کرد.
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وجود اهرم مالی را میتوان مکانیزمی برای بدهی شرکت تلقی نمود و مایتاوان باه ساازمان باورس اوراق بهاادار
تهران پیشنهاد کرد بهمنظور افزایش بدهی و افازایش نظاارت بار عملکارد مادیران شارکتهاا شارایط اساتفاده
شرکتها از اهرم مالی در ساختار سرمایه را فراهم نماید .همچنین وجود میزانی از اهرم (ناه باه مقادار زیااد) باه
حفظ منافع سرمایهگذاران و کاهش رفتارهاای فرصاتطلباناه مادیریت کماك مایکناد ،بناابراین مایتاوان باه
سرمایهگذاران پیشنهاد نمود که در تجزیهوتحلیل سود شرکتها به میزان اهرم مالی آنها نیز توجه داشته باشند.

محدودیت های تحقیق
همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف ،با محدودیت هایی همراه است که باعث می شود رسیدن به هدف ماورد نظار باا
کندی همراه شود .پژوهش نیز به عنوان فرآیندی در جهت نیل به هدف حل مسئله از این امر مستثنی نیست .لاذا در ایان
قسمت با ارا ه محدودیت های پژوهش سعی بر آن است که به خواننده این پیام داده شود تا بتواند در تعمیم نتایج پاژوهش
با آگاهی بیشتری عمل کند .در این راستا محدودیت های پژوهش حاضر به شر زیر قابل ذکر است:


از مهم ترین محدودیت های پژوهش می توان به وجود تورم اشاره داشت که موجب میشود اطالعات منادرج در
صورتهای مالی نتوانند وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکتها را به درستی نشان دهند.



اطالعات مندرج در صورتهای مالی به دور از اشتباهات با اهمیت و اساسی نیست.



استفاده از روشهای حسابداری متفاوت توسط شرکتهای مختلف سبب مایشاود کاه تفااوت اقاالم موجاود در
صورتهای مالی شرکتها تنها تحت تأثیر تصمیمات مالی و عملیاتی آنها نباشد ،در نتیجه اطالعات مالی بدرساتی
وضعیت مالی و عملیاتی شرکتها را منعکس نمیکنند.



با توجه به محدود بودن قلمرو زمانی به سالهای  8811تا  ،8831در تعمیم نتایج به بازه ی زمانی قبل و بعد دوره
ی مذکور باید احتیاط الزم عمل شود.



شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و نیز جو روانی حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار تهران ،از عاواملی هساتند کاه
ممکن است بر متغیرهای این پژوهش اثر گذارند ،اما در پژوهش حاضر کنترل نشدهاند.
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