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بررسی رابطه بین ویژگی های دموگرافیک (سن  ،جنسیت ) و
ذخایر وام های زیان ده در سال بعد در بانک های تجاری
2

زمیفرا انصاری ، 1آزاده مرادقلی

 1عضو هيت علمي دانشگاه فني و حرفه اي
 3دانش آموخته حسابداري

چکیده
این مطالعه به بررسي این ميپر دارد که آیا بررسي رابطه بين ویژگي هاي دموگرافيک (سن  ،جنسيت ) وذخایر وام هاي زیان
ده در سال بعد در بانک هاي تجاري را تحت تاثير قرار مي دهد .در این پژوهش نيز با توجه به برابر شيودن تعداد بانک ها
نجاري از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شده است با توجه به اینکه تعذ  1۹2شرکت تجاري شامل جامعه تجاري
ما مي باشد .قانونگذاران بانک براي بهبود روش هاي کنترل داخلي بانک ها در جهت به دست اوردن براوردهاي عقيق از قرار
گرفتن در معرشي وامهاي زیانده تان بوده اند  ) 1۹۹4 ،1۹۹1 ( 046گزارش مي دهد که سایر وام زیان ده اغلب بر لباسي نرخ
اور تاریخي حتي براي وام هاي بزرگه به چي ارزیابي اختالل وام هاي فردي تعيين مي شود و ذخایر وام ژیاندم گزارش شده
شامل مقدار قابل توجهي از وحایر مکملي است که به پر معرض وام زیانده قرار گرفتن مرتبط نيستند .براي این منظور ادامه
هاي پژوهشي در بازه زماني بعد از تعریب دستور العمل کنترل هاي داخلي و طي سال هاي  12۹6تا  12۳۱مورد آزمون قرار
گرفت .یافته هاي پژوهشي بيان کر ان است که بين ضعف کنترل داخلي اسامي (  cwبانک هاي تجاري ذخایر و مقررات وام
زیان نه وایمله معنا داري وجود دارد .ما همچنين دریافتيم که بانکها  ICبا اقدامات اصالحي موفق دیگر داراي مطرح باالتري از
ذخایر وام زیانده و با مقررات در سال آینده ت ند ،در حالي که بانک هایي که اصولي در هر دو سال جاري و سال بعد را مي
دهند به داشتن مقدار غاليل تویه باالتري گزارش ذخایر و مقررات وام زیان ده در سال آینده ادامه مي دهند.
واژههای كلیدی :ماشين کنترل داخلي ،بانک هاي تجاري ،وام زیان ده
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مقدمه
تمام فعاليت بانک ها و نهادهاي مالي و اعتباري در حوزه هاي مختلف از جمله اعطاي تسهيالت ،وام ها و...در معرض مخاطرات
و مشکالت خاص این گونه فعاليت ها قرار دارند .یکي از این مشکالت ها ،وصول نشدن وام ه اي پرداختي به مشتریان مي باشد
 .به همين علت ذخيره گيري براي زیان وام ها یکي از مهمترین تصميمات مدیریت و هيئت مدیره ي بانک ها مي باشد  .براي
این تصميم گيري فاکتورهاي بسياري باید در نظر گرفته شود .امروزه پيشرفت اقتصادي و بازرگاني کشور در گرو پيشرفت
صنعت بانکداري پابه پاي سایرصنایع کشور و همچنين صنایع بانکداري سایر کشورهاي پيشرفته است .پس از اینکه تعدادي از
بانکها در دهه  1۹۹3ورشکست شدند ،شرکت بيمه سپرده فدرال قانون بهبود بيمه سپرده فدرال را در سال  1۹۹1به تصویب
رساند ،و ملزم نمود که مدیریت بانکهایي که بيش از  233ميليون  $دارایي دارند به بررسي اثربخشي داخلي کنترل فرآیندهاي
گزارشگري مالي خود بپردازند و حسابرسان خارجي بانکها گواه اثربخشي ساختار کنترل داخلي بانکها باشند .با این حال ،بانکها
همچنان از مشکالت کنترل داخلي مربوط به حاکميت شرکتي و گزارشگري مالي رنج ميبردند ،و بازارهاي مالي را دوباره در
اوایل سال  3333به لرزه درآورد ،و منجر به از دست دادن قابل توجه اعتماد سرمایه گذار به کسب و کار ایاالت متحده و
شرکتهاي حسابرسي شد .براي جلب دوباره اعتماد سرمایه گذاران ،کميسيون بورس و اوراق بهادار قانون ساربانز -آکسلي را در
سال  3333به تصویب رساند ،و معيارهاي حاکميت شرکتي سختگيرانهتري را نه تنها به بانکها بلکه تمام شرکتهاي عمومي
دیگر با دارایي بيش از  22ميليون  $تحميل کرد .به طور خاص ،بخش 434ب از  SOXشرکتهاي عمومي را ملزم به ارزیابي و
گزارش در مورد اثربخشي کنترل داخلي خود گواهي شده توسط حسابرسان مستقل ميکند ،و در نتيجه داده  ICWبه راحتي
قابل دسترس شده اند .اخيرا ،پس از بحران مالي  ، 333۹- 3332فدرال رزرو بررسي گستردهاي از نظارت بانک خود بر کنترل
داخلي و مقدار ذخایر وام زیان دهي که بانکها باید حفظ کنند انجام داده است .در نتيجه ،ق انون اصالح وال استریت و حمایت از
مصرف کننده داد -فرانک در سال  3313به تصویب رسيد .یک سيستم کنترل داخلي با کيفيت باال براي برآورد دقيق قرار
گرفتن در معرض زیان وام ضروري است ،همانطور که ارزیابي وامهاي فردي نياز به درک عميق از تاریخ پرداخت وام ،وثيقه ،و
دیگر ا طالعات مربوطه دارند .با این حال ،بانکها معموال از نرخ زیان تاریخي براي ارزیابي ریسک زیان وام استفاده ميکنند و
اغلب ذخایر مکمل بيش از حدي را حفظ ميکنند .ذخایر تکميلي عالوه بر ذخایري که از ارزیابي زیان وام برآورد شده اند کنار
گذاشته ميشوند ،و براي جلوگيري از تنظيمات منفي ذخایر ،دلجویي از قانونگذاران ،و یا پيروي از نرخ زیان تاریخي استفاده
ميشوند.

فرضیه اصلی
بين ویژگي هاي دموگرافيک (سن  ،جنسيت ) و ذخایر وام هاي زیان ده در سال بعد در بانک هاي تجاري کاهش مي یابد.
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فرضیه فرعی
بين اثر ضعف کنترل داخلي بر ذخایر وام هاي زیان ده در بين بانک هاي تجاري و غير تجاري رابطه معناداري وجود دارد.

سوابق تحقیق
سوابق داخلی
در پژوهش سپهردوست (  " ) 12۹2با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانکهاي ایران طي سالهاي
 "12۳2 - 12۳۹به این نتيجه رسيدند که نتایج نشا ن داد که متغيرهاي ميزان نقدینگي و نرخ بازده دارایيها ،اثر مثبت و
معنادار و متغيرهاي اندازه بانک ،سهم تسهيالت اعطایي ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،ذخيره زیان تسهيالت اعطایي و اهرم
مالي ،رابطه منفي و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند ،در حاليکه وجود رابطه معنيدار بين متغير سهم سپردهها و نسبت
کفایت سرمایه تایيد نشد.
پوریا نسب ومهمام.( 2 6۹2 ،نامه مدیریت اختياري است و شکل استاندارد مشخص ندارد ولي گزارش موارد با اهميت ساختار
کنترل داخلي منطبق بر استاندارد حسابرسي است و عالوه بر موارد ذکر شده عمدتا با دو هدف زیر تهيه مي شود :بهبود روابط
یا مدیریت  - 1پيشنهاداخدمات مالياتي و مدیریتي که موسسات حسابرسي قادر به ارائه آن هستند.

سوابق خارجی
در تحقيقي که یازوا (  ) 3616انجام داد به بررسي عوامل موثر بر نقاط ضعف کنترل هاي داخلي ،ارتباط بين ضعف مواد و کيفيت
سود و واکنش بازار به افشاي نقاط ضعف با اهميت را بررسي کردند ان ها یافتند که بانکهاي داراي ضعفهاي کنترل داخلي
بانک هاي هستند ،کوچک،پيچيده تر،از نظر مالي ضعيفتر و داراي کاهش رشد و همچنين دریافتند نقاط ضعف کنترل داخلي
تاثيري بر قيمت ها ندارند و از سوي دیگر دریافتند که بانکها ممک ن است نقاط ضعف عمده را شناسایي نکنند.
همرسلي ،ميزروشکسيپر ( ) 366۳در تحقيقي با عنوان " واکنش بازار به افشاي نقاط ضعف کنترل داخلي و ویژگي آن نقاط ضعف
براساس بخش  ۹11قانون ساربينز –اوکسلي ،واکنش قيمت سهام به افشاي نقاط ضعف کنترل داخلي طي به خش  ۹11قانون
ساربينز -اوکسلي را بررسي کردند و به این نتيجه رسيدند که محتواي اطالعات ضعف هاي کنترل داخلي ،به شدت این ضعف
ها بستگي دارد و نقاط ضعف کنترل داخلي به قيمت سهام واکنش منفي نشان مي دهد.
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روش تحقیق
اصطالحات تحقيق و روش علمي گاهي به طور مترادف بکار مي روند .هر چند حقيقت این است که این دو اصطالح در معاني
خود داراي برخي عناصر مشترک هستند .اما تميز دادن این دو گاهي به فهم و درک انها کمک مي کند .تحقيق فرایند رسمي
تر  ،سيستماتيک تر و عميق تري در اجراي روش تحليل علمي است .در روش علمي براي حل مسئله ممکن است تعریف
مسئله ،ساختن فر ضيه مشاهده،تجزیه و تحليل و نتيجه گيري به طور غير رسمي بکار بسته نشود.تحقيق را مي توان به تجزیه
و تحليل و ثبت عيني و سيستماتيک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانين کلي ،اصول یا نظریه هایي
بيانجامد و به پيش بيني و یا احتمال کنترل نهایي رویدادها م نجر شود ،تعریف کرد.در همين راستا در این فصل به مسائل
اساسي روش تحقيق پرداخته مي شودتا با مطالعه ي آن بتوانيم تصور کامل و جامعي درمورد تحقيق انجام شده داشته باشيم.
روش تحقيق مورد استفاده در این مطالعه از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است .در فصول قبل بع ادبيات و پيشينه و تئوري
تحقيق پرداخته شده و بر اساس موضوع و اهداف تحقيق جامعه ي آماري که بانک هاي تجاري مي باشد  ،مورد بررسي قرار
گرفته است.

قلمرو زمانی
قلمرو زماني پژوهش سال  12۹۱مي باشد.
قلمرو مکانی
محدوده ي مورد مطالعه شا مل بانک هاي تجاري شهرستان زاهدان مي باشد.

روش جمع آوری اطالعات
روش تحقيق از حيث هدف کاربردي بوده و از بعد گردآوري اطالعات توصيفي مي باشد .تحقيق داراي دوبخش مطالعات
کتابخانه اي و بررسي هاي ميداني است.در بخش نخست با مواجه به منابع اطالعاتي موجودمباني نظري و چهرچوب هاي
مفهومي موضوع گردآوري شده وبه مطالعه وبررسي ادبيات موضوع پرداخته مي شود و سپس دربخش دوم تحقيق باگردآوري
اطالعات الزم و کافي از طریق بررسي هاي ميداني،شواهد کافي براي پاسخ گویي به سوال اصلي تحقيق گردآوري شده وبه
ممکرتجربه درآزمون درخواهدآمد.
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جامعه آماری
جامعه آماري این تحقيق مجموع بانک هاي تجاري شهرستان زاهدان مي باشد.براي انتخاب نمونه موردنظراز نمونه گيري
تصادفي کامل استفاده خواهد شد وبا توجه به حجم نمونه محاسبه شده و به  1۳بانک تجاري مراجعه شد که از این تعداد 16
بانک با محقق همکاري نموده اند.
ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
بر اي برآورد الگوهاي مورد نظر وآزمون فرضيه طرح شده از پرسشنامه محقق ساخته اثر ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
بر ذخایر وامهاي زیانده استفاده شده است .

روش تخمین مدل
معرفی روش تحقیق
به طور کلي در تحقيقات اقتصادي از سه نوع داده استفاده مي شود :
داده هاي سري زماني
داده هاي مقطعي
داده هاي تلفيقي سري زماني و مقطعي
در سري زماني مقدار یک یا چند متغير در طول یک دوره زماني مشاهده مي شود ،در صورتيکه در داده هاي مقطعي ،مقادیر
یک یا چند متغير براي چندین واحد اقتصادي براي یک دوره زماني مشخص جمع آوري مي شود  .داده هاي ت ابلویي ترکيبي از
داده هاي مقطعي و سري زماني مي باشد ،یعني اطالعات مربوط به داده هاي یک بعد آن مربوط به واحدهاي مختلف در هر
مقطع زماني خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان مي باشد .به منظور تخمين مدل ارائه شده از دادههاي تابلوئي استفاده
ميکنيم.

یافته های پژوهش
جدول (  :) 1- 4ميانگين و انحراف استاندارد پرسشنامه ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
متغير

انحرا

ميا
نگين

اثر بانک هاي تجاري

حدا

ف استاندارد قل
/1۱

/33
6

43

20

حدا
کثر

/6
2۹

/6
40
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ذخایر وام ها

/11

/02
20

6
/2۳

وام هاي زیاده

/32

۱۹

۱2
/2۱

/40
12۹

46
/6

6

نمره کلي ضعف کنترل داخلي
بانک هاي تجاري

/6
22

/6
/6
۳2

/6
122

6

/6
10۹

نتایج به دست آمده از جدول (  ) 1- 4حاکي از آن است که به ترتيب بيشترین و کمترین ميانگين در بين متغيرهاي ضعف
کنترل داخلي بانک هاي تجاري مربوط به مولفه وام هاي زیاده ( ) 22 /20و مولفه ي ذخایر وام ها(  ) 20/02مي باشد .همچنين
بيشترین و کمترین انحراف استاندارد به ترتيب مربوط به وام هاي زیاده (  ) 6 /4۳و مولفه ي ذخایر وام ها(  ) 6 /11مي باشد.
با توجه به نمره کلي ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري ميانگين و انحراف استاندارد این متغير برابر  12۹ /40و  6 /2۱مي
باشد

پاسخ به سواالت تحقیق
سوال  :آیا بین متغیرهای دموگرافیک(جنسیت ،سابقه ،تاهل ،تحصیالت و سن) با ضعف كنترل داخلی بانک های
تجاری رابطه معناداری وجود دارد؟
الف  -بررسي متغير ميزان تحصيالت با ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
جدول (  ) 2- 4نتایج آزمون  ANOVAمتغير ميزان تحصيالت با ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
ميانگين

Si
.32

F g.
142
2

مربع
0۱

درج
ه آزادي

3۳412۳

2

3642۹2

140

مجمو
ع مربعات
۳444

Between Groups
۱2
ضعف کنترل داخلي بانک هاي

2660
.۳2۹
26۹1

14۹

Within Groupsتجاري
Total

.222

در جدول نتایج آزمون  ANOVAنشان مي دهد که بين ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري با متغير تحصيالت با توجه به
ميزان  sigکه برابر  6 / 322و بيشتر از  6 /62مي باشد رابطه معناداري وجود ندارد.
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ب  -بررسي متغير سن با ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
جدول (  ) 0- 4نتایج آزمون  ANOVAمتغير سن با ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
ميانگي
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Total

26۹
14222

۹

در جدول نتایج آزمون  ANOVAنشان مي دهد که بين ضعف کنتر ل داخلي بانک هاي تجاري با متغير سن با توجه به
ميزان  sigکه برابر  6 /66و کمتر از  6 /62مي باشد رابطه معناداري وجود دارد.
پ  -بررسي متغير سابقه کار با ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
جدول (  ) ۱- 4نتایج آزمون  ANOVAمتغير سابقه کار با ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
ميان
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ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
Within Groups

26
4۹
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۹14222

در جدول نتایج آزمون  ANOVAنشان مي دهد که بين ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري با متغير سابقه کار با
توجه به ميزان  sigکه برابر  6 /66و کمتر از  6 /62مي باشد رابطه معناداري وجود دارد.

ت  -بررسي متغير جنسيت با ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
جدول (  ) ۳- 4نتایج آزمون  tمستقل متغير جنسيت با ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري
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ضعف کنترل مرد
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1 /26 - 3 /22
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در جدو ل نتایج آزمون  tمستقل نشان مي دهد که بين ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري با جنسيت با توجه به ميزان
 sigکه برابر  6 /12و بيشتر از  6 /62مي باشد رابطه معناداري وجود ندارد

در جدول (  ) ۹- 4نتایج آزمون  tمستقل نشان مي دهد که بين ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري با تاهل با توجه
به ميزان  sigکه برابر  6 /623و بيشتر از  6 /62مي باشد رابطه معناداري وجود ندارد.
چنان که در جدول (  ) 16- 4مشاهده مي شود متغير وام هاي زیاده بيشترین پيش بيني را در ضعف کنترل داخلي بانک
هاي تجاري داشته است .این متغير توانسته است  6 /۳2از ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري راپيش بيني کند .مقدار f
نشان دهنده ي  6 /66معنادار بودن مي باشد .ضریب بتاي استاندارد نشان مي دهد که در معادله رگرسيون متغير ضعف کنترل
داخلي بانک هاي تجاري داراي ضریب  1 /30مي باشد .ميزان  tدر سطح  p≥ 6 /62معنادار است.

ن تیجهگیری
مطابق جدول زیر ،از نظر آماري و بر اساس آزمون هاي النداي ویلک و اثر پيالیي ،روي و هتلينگ ،تابع کانوني در سطح 6461
معنيدار است.
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با توجه به نمودار شماره  ،2پس از انجام تحليل کانوني ۹۳ ،درصد تغييرپذیري متغيرهاي وابسته (نسبتهاي نقدینگي) با
تغييرپذیري متغيرهاي مستقل (ترکيب دارایي -بدهي) تبيين شد .بنابراین ميتوان گفت که فرضيه تحقيق مبني بر وجود رابطه
معنادار ميان ریسک نقدینگي و ترکيب دارایيها -بدهيها در بانکها مورد اثبات قرار گرفته است.
در بيان علت وجود رابطه ميان متغيرهاي ریسک نقدینگي و ترکيب دارایي -بدهي بانکها ،دالیل احتمالي را ميتوان در
خاصيت دارایيها و بدهي ها دانست .یعني عامل تاثيرگذار بر این رابطه ماهيت دارایي و ماهيت بدهي بانکي است .و بر این
اساس ميتوان پيش بيني نمود این ارتباط نه تنها در بانکهاي کشور ما ،بلکه در سيستم بانکي سایر کشورها نيز مشاهده شود.
در پيوستگي موضوع تحقيق با مطالعات گذشتگان ،شاخهاي جدید از ارتباطات ميان ریسکهاي بانکي مطرح شده است که با
کشف روابطي جدید ميان دو مجموعه از متغيرهاي دارایي -بدهي و ریسک نقدینگي ،روابط شناخته شده موجود ميان
متغيرهاي مرتبط با ریسکها در صنعت بانکداري را گسترش ميدهد و چشماندازي تازه پيش روي مطالعات صنعت بانکداري
ميآفریند.
سوال  :آیا بين متغيرهاي دموگرافيک(جنسيت ،سابقه ،تاهل ،تحصيالت و سن) با ضعف کنترل داخلي بانک هاي
تجاري رابطه معناداري وجود دارد؟
نتایج آزمون  ANOVAنشان مي دهد که بين ضعف کنترل داخلي بانک هاي تجاري با متغير تحصيالت با توجه به
ميزان  sigکه برابر  6 / 322و بيشتر از  6 /62مي باشد رابطه معناداري وجود ندارد.

محدودیتهای تحقیق
در اجراي تحقيق ،مشکالت ،موانع و محدودیتهاي مختلفي به شرح زیر مشاهده گردید:
نبود صورتهاي مالي بانکهاي مورد بررسي در مقاطع ميان دورهاي کوتاه تر از یکسال (به عنوان مثال به صورت فصلي یا
ماهانه) بویژه براي بانکهاي دولتي ،براي انجام دقيقتر پژوهش و محاسبه ریسک نقدینگي و تغيير ترکيب دارایي -بدهي
بانکها در این مقاطع.
ضعف اطالعاتي بانکهاي کشور در خصوص محاسبه ریسک نقدینگي به دليل عدم طبقه بندي صحيح دارایيها و بدهيها.
عدم افشاي محاسبات مربوط به ریسکهاي بانکي و عدم افشاي اطالعات کافي براي محاسبه ریسکهاي بانکي از جمله ریسک
نقدینگي ،از سوي بانکهاي کشور.
نبود دسترسي به اطالعات طبقات مختلف مطالبات و بدهيهاي بانکها جهت بررسي عدم تطابق سررسيدها.
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پیشنهادها
پيشنهادات :بر اساس نتایج و بررسيهاي بعمل آمده ،مدیران بانکها باید اقدام به راهاندازي کميتههاي مدیریت ریسک و
مدیریت دارایي -بدهي نمایند تا با تعامل یکدیگر ،ترکيبي بهينه از دارایيها با کمترین ریسک ممکن بسازند و عالوه بر تهيه
گزارشات مالي ساالنه ،سایر گزارشهاي مدیریتي را به منظور اندازهگيري ریسکهاي مرتبط با فعاليتهاي بانکي ارائه نمایند.
همچنين پيشنهاد مي شود موضوعات زیر در تحقيقات آتي مورد بررسي قرار گيرد:
 بررسي رابطه ميان ترکيب دارایي -بدهي بانکها با سایر ریسکهاي موجود در صنعت بانکداري.
 طراحي مدلي براي تعيين ترکيب بهينه دارایي -بدهي بانکها با توجه به ریسکهاي بانکي در شرایط مختلف زماني و
در سناریوهاي مختلف.
 اندازه گيري ریسک نقدینگي با کمک سایر روشهاي اندازه گيري و برقراري ارتباط آن با ترکيب دارایي -بدهي بانکها.
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