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 چکیده 
باشد. عوامل مختلفی تسهیالت بانکی احتمال عدم بازپرداخت تسهیالت دریافتی میاز جمله موضوعات مهم در خصوص 

توان زمینه را جهت کاهش و کنترل ریسک اعتباری در عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل می

پژوهش مطالعه و بررسی علل و عوامل عدم بازپرداخت هدف این بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. 

ارائه  و پرداخت گردیده 5831تا  5831بازده شعب بانک ملی شهرستان شهرکرد که اغلب طی سالهای های زودتسهیالت بنگاه

رسشنامه از پ پیمایشی، با استفاده –این تحقیق به روش توصیفیراهکارهای اجرایی برای افزایش وصول مطالبات در آینده است. 

محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق در بررسی پیمایشی،  کلیه کارشناسان و کارکنان شعب بانک ملی 

نفر و به شکل تصادفی ساده از بین شعب 541استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه  نفر( بود که با 752شهرکرد)در مجموع 

نامه در مقیاس این پرسشمحاسبه گردید. 232/1پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ  ضریب مختلف بانک انتخاب گردید.

وافق ی دو، می یک، بدون نظر با نمرهی صفر، مخالف با نمرهای تنظیم شده و طیف آن شامل کامالً مخالف با نمرهگزینه 1لیکرت 

در قالب  ی آمار توصیفی و استنباطیت جمع آوری شده به وسیلهاطالعا ی چهار بوده است.ی سه و کامالًموافق با نمرهبا نمره

های پژوهش نشان داد که از دیدگاه مخاطبین پرسشنامه یافته تک متغیره و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. tآزمون 

رندگان، جویانه وام گیرانت ی مناسب رفتارفاکتورهایی همچون علل و عوامل فرابانکی، تسهیالت تکلیفی، ضعف مدیریت و زمینه

 یتوجهی در اخذ وثایق کافی، نوع فعالیت، انتقال تسهیالت دریافتی توسط وام گیرندگان به سایر بخشها، سابقهقصور و بی

 بهمکاری وام گیرنده با بانک و ناکافی بودن منابع مالی مورد نیاز از اهم عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیالت زودبازده در شع

 است .بانک ملی شهرکرد بوده 

 
 4، بانک ملی شعب شهرکرد8بازدههای زود، بنگاه7عدم بازپرداخت تسهیالت واژگان کلیدی:

                                                            
  1. نویسنده مسئول 

2 loan failure 
3 small businesses 
4 Branches of Bank Melli in the Shahre-Kord 
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 مقدمه  -1
های آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی اندازها و سپردهها با سازماندهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پسبانک

بخش  .گذاری و اشتغال بر عهده دارندمواجه هستند، نقش مهمی را در رشد اقتصادی، رشد تولید، سرمایهکه با کمبود وجوه نقد 

 رب آگاهی از عوامل تأثیرگذار لذاگردد. می اعظم منابع مالی بانک از طریق وصول اقساط تسهیالت اعطائی سررسید شده تأمین

 خاذدر ات را آنها و نمای مناسبی برای برنامه ریزان بخش اعتبارات باشدراه بازپرداخت اعتبارات ضروری است و می تواند عملکرد

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و  راهبردهای عملی مناسب یاری دهد.

آورده که خود، به تعمیق رکود و ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره

 زند. ها دامن میافزایش ورشکستگی

ا هبه نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند رکود فعلی حاکم در بخشهای اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانک

اری، رکود و کاهش سرمایه گذ توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی درشود، میمی

 (.5811زاده، )حسنتلف اقتصادی به همراه داشته استاشتغال و تولید در بخشهای مخ

زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمیرسد و این امر، موجب 

 .شودعدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق می

 

 اهمیت، ضرورت و هدف تحقیق -2
ها بحث جدیدی نیست ولی از موضوعاتی است که اخیراً جزء دغدغه های اصلی بانک  موضوع عدم بازپرداخت بدهی بانک

آیند. خودداری از پرداخت تسهیالت یا بازپرداخت با تاخیر موجب عدم توانمندی بانک در انجام تعهدات خود و ها به حساب می

های کالن دارد شود. ضمنا رشد مطالبات معوق پیامدهای منفی بر شاخصدهی میایجاد ارزش افزوده از طریق وامکاهش قدرت 

های ملی از که کاهش رشد و تولید ناخالص ملی، رشد نرخ بیکاری، کاهش شاخص سهام در بورس و افزایش ریسک و هزینه

وع در داخل کشور مطالعات وسیعی در این خصوص صورت نگرفته مهمترین آنها هستند. اما به واسطه عدم توجه به این موض

 است.

دولت ها به منظور اجرای برنامه ها و اعمال سیاست های خود و همچنین تسریع و تسهیل روند توسعه، اقدام به ایجاد  

ای کوچک بیش از سازمان شود. بنگاههبنگاه های کوچک زودبازده و متناسب با نیازهای زمان، هرروزه برتعداد آنها افزوده می

ترند. طبق نظر نوت بوم، یکی از ویژگی های صنایع کوچک  هزینه های بزرگ متکی برمنابع انسانی هستند و به همین دلیل، کم

و متوسط اغلب مانعی برای شناسایی و اهرمی کردن منابع و شایستگی های مورد نیاز در سازمان برای استفاده از فرصت های 

 (. 5114، 5وت بومجدید هستند )ن

مواردی  ترین بخشهای موجود در اقتصاد جوامع، صنایع کوچک و متوسط هستندترین وحیاتیتردید یکی از اساسیبی

توانایی پاسخ به نیازهای محیطی، خالقیت ونوآوری و...به عنوان  انعطاف پذیری، همچون افزایش سطح اشتغال واشتغال زایی،

 ومتوسط بشمار می روند.ویژگیهای مثبت صنایع کوچک 

                                                            
1- Not boom 
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های کوچک در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مهمترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادالنه  امروزه بنگاه

اقتصادی محسوب شده و با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی  و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشد درآمد

 (.5831ذب و هدایت سرمایه ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور به حساب می آیند )بهمنی، و نوآوری، علل ج

شواهد فراوانی وجود دارند حاکی از این که چنانچه دولت درخصوص رشد اقتصادی و ارتقاء سطح برابری و عدالت اجتماعی 

ش خصوصی و کسب وکارهای کوچک هموار و باید فضایی را ایجاد نماید تا محیط برای توسعه بخوکاهش فقر جدی باشد. می

مستعد باشد و این درحالی است که بیشتر قانون گذاران وتصمیم گیرندگان از نقش و اهمیت کسب و کارهای کوچک در توسعه 

 روبروبا آن  بنابراین، یکی از مسائل مهمی که کارآفرینان در ابتدای راه اندازی کسب و کار اقتصادی و اجتماعی مطلع نیستند.

نیازمند حداقل سرمایه ای است که  هستند، مسأله چگونگی تأمین مالی کسب و کارآنهاست. هرگونه راه اندازی کسب و کار

(. اما معموالً تهیه این سرمایه برای کارآفرینان مقدور نیست. 5832توسط فرد یا تیم کارآفرین می باید تأمین شود)زالی و رضوی ،

 ب و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.بدون تأمین مالی کافی، کس

 

 مبانی نظری پژوهش -3

تامین مالی نقش اساسی در بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی دارد. منابع مالی کافی از نیازهای مهم در تولید، سرمایه 

 گذاری، تهیه مواد اولیه و توسعه بازار برای محصوالت است.

 ،اقتصادی گیری رشد اندازه و تعیین معیار مهمترین و است کشوری هر اقتصادی آرمان ترین عمده پایدار توسعه و رشد

 داندانسته فرض برخود همواره اقتصاددانان لذا، است، گذاریسرمایه میزان تولید، اصلی محرک و داخلی ناخالص تولید رشد

 بررسی مورد مکانی و زمان هر در دهدمی سوق گذاری سرمایهانجام  به نهایت، در و انداز پس به را اقتصادی عوامل که را شرایطی

 (.5835فر و قوی، دهند)سلیم قرار

-توان با برنامهاند که میترین واحدهای فعال در جوامع امروزیترین و حیاتیها و صنایع کوچک و متوسط، از اساسیبنگاه

کوچک و متوسط عالوه بر رفع بخش قابل توجهی از مشکل  هایی راهکارهای حمایتی و نظارتی بر بنگاهریزی صحیح و ارائه

وچک های کبیکاری و ایجاد اشتغال، به افزایش تولید و صادرات ملی نیز کمک کرد از این رو در ایران نیز طرح گسترش بنگاه

زایی الت کارآفرینی، اشتغی منابع، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و تقویاقتصادی زودبازده و کارآفرین با هدف توزیع عادالنه

 در هیأت وزیران به تصویب رسید و در زمستان همان سال به اجرا در آمد. 5834های شغلی جدید در پاییز سال و افزایش فرصت

ای که ماحصل رشد کارآفرینی در جوامع هستند و به دلیل سهم گسترده ،5(SME)کسب و کارهای کوچک و متوسط 

ناخالص ملی، ایجادشغل، مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی، خود اشتغالی و تسهیل مشکالت اقتصادی این واحدها در تولید 

  (.5837داشته اند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند )شفیعی وشقاقی ،
 جریان باعث اعطای تسهیالت، با دارندو فعالیت پول سرمایه و بزرگ بازار دو در اقتصاد تپنده قلب عنوان به مالی نهادهای

بخش  و میشوند بانک محسوب داراییهای ارزشترین با و مهمترین زمره از اعطایی، می شوند. تسهیالت جامعه در سرمایه پول و

 در را نهاد مالی جامعه، در سرمایه و پول گردش اما بپیوندد وقوع به تسهیالت اعطای طریق از میتواند بانکها از درآمد عمده ای

                                                            
1 - Small & Medium sized Enterprise 
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 صحیح نحو به را آنها نتواند مالی اگر نهاد که است حدی به آنها شدت گاهی و ریسکها این تنوع قرارمیدهد، ریسکها انواع معرض

 .رفت خواهد ورشکستگی حتی و نابودی به رو کند مدیریت و کنترل

 دلیل اما به باشند می مواجه زیادی ریسکهای با ابتدا همان از خود فعالیت ماهیت دلیل به موسسات مالی و بانکها

 ریسکهای برخی نظر ندارند، بطوریکه اتفاق بانکی عملیات ریسک انواع زمینه در پژوهشگران بانکی، فعالیتهای تنوع و گستردگی

 روی بر که ریسکهایی توان می لحاظ شمارند، بدین برمی بانکداری اصلی ریسکهای جمله از را  نقدینگی و بهره نرخ اعتباری،

  نمود: زیرتقسیم شرح به سطح سه به را میگذارند تأثیر مالی نهاد
پذیردمی تأثیر آنها از تنها و ندارد آنها بر تأثیری و کنترل هیچگونه مالی نهاد که هاییریسک اول، سطح

 .پذیردمی تأثیر بیشتر و است اندک تأثیر این اما دارد تأثیر آنها بر مالی نهاد که است هاییریسک دوم، سطح

 ابزارهایی و روشها اعمال با مالی نهاد ولی گذارندمی تأثیر مالی نهاد بر که هستند هاییریسک سوم، سطح

 (.5811کند)اصلی،  مدیریت و درآورد خود کنترل تحت را آنها تواندمی

 حجم محوریت، دلیل به ریسک اعتباری کند،می تهدید را مالی ومؤسسات هابانک که هاییریسک میان در

 سوم سطح ریسک های تنها بنابراین رود،می شمار به ریسک ترین مهم آن، حساسیت ویژه به و عملیات

 نماید. کنترل آیدو فائق برآنها تواندمی ریسک مدیریت وابزارهای روشها توسط مالی نهاد که باشندمی

 سوی از اعطایی خود تسهیالت کامل بازپرداخت در باید بیشتر سود کسب برای اعتباری و مالی موسسات راستا، این در

 موضوع نقش دو شرایطی در چنین لذا است، بدیهی امری وام، بازارهای در نامتقارن اطالعات وجود زیرا باشند مطمئن مشتریان

 .برخورداراست زیادی اهمیت از تسهیالت اعطای فرآیند انجام جهت نظارت و غربال

ریسک موجود در این گونه فعالیتها، اعتبار سنجی متقاضیان تسهیالت و بنابراین با توجه به افزایش تقاضای تسهیالت و 

ترین اصول مدیریت ریسک اعتباری در بانکها و موسسات مالی ارائه الگویی مناسب برای نحوه پرداخت تسهیالت یکی از اساسی

هد تا دجی، به بانکها این امکان را میرود. به طوری که استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری باالخص اعتبار سنبشمار می

 (.5811گیری کنند)اصلی،با اطمینان خاطر بیشتری در خصوص اعطای تسهیالت تصمیم

 سرمایه یک لذا کند، تغییرمی شده ایجاد شرایط تاثیر تحت و بوده پیش بینی قابل غیر عوامل از بسیاری ایران، اقتصاد در

 گذارد،ریسک می یا تغییرات این برای ممکن جایی حد تا گذشته، تجربیات اساس بر کوچک، هرچند گذاری سرمایه برای گذار

 با وی کار، اثنای در تا شودمی منجر عامل این یابد ووی تحقق نمی انتظارات براساس اقتصاد شرایط تمامی مواقع بعضی ولی

 عمل خود تعهدات به بود نخواهد قادر دیگر اینرو از نداشته، آن ایجاد بر حدسی مبنی کوچکترین شاید که شود روبرو عواملی

 با شده داده منابع دریافت در را بانک و کندنمی عمل خود تعهدات به که شد خواهد مشتری تلقی نیز بانک دید از و نماید

 توجه مورد آن از ناشی آسیبهای و ریسک موضوع اخیر، سال چند طی ما درکشور .سازد مواجه زیان مواقعی با در و مشکل

مدیریت  سازی پیاده برای هماهنگی و یکسان چارچوب آن، اهمیت رغم به اما است گرفته قرار مالی نهادهای خصوصاً و سازمانها

 نیافته جایگاه مناسبی هنوز کشور در بندی رتبه صنعت و نداشته وجود اعتباری ریسک تعیین برای دقیق وشاخصهای ریسک

 خأل متمرکز، اطالعاتی بانکهای آموزش، فقدان اقتصادی، فرهنگی، مسائل چون عواملی به میتوان امر این دالیل عمده از است.

 اندیشیده تدابیری باید لذا نمود. اشاره سیاسی ومسائل مقررات کافی و قوانین وضع عدم کارآمد، و قوی اطالعاتی تبادل شبکه

 حداقل با را تسهیالت اعطای یعنی خود وظیفه ترین اصلی بانکهم  و تامین شده متقاضیان نیاز مورد مالی منابع هم تا شود
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 که است مدیریتی نوع و ریسکها بر آن تسلط به بنگاه هر موفقیت اساساً  امروز، متحول در شرایط زیرا .دهد انجام ممکن ریسک

 .میکند اعمال هاریسک انواع بر

 اعتباری ریسک های شاخص بین ارتباط بررسی» عنوان تحت خود تحقیق در ،(5831، به نقل از فوالدی، 5838)لطیفی

 شاخص نبی که رسید نتیجه این به ،(« مدت بلند اقساطی فروش تسهیالت) ملت بانک مشتریان تعهدات موقع به بازپرداخت و

 تمسیس فعالیتهای توسعه بدلیل وی پژوهش نتایج اساس بر. دارد وجود رابطه مشتریان تعهدات انجام و اعتباری ریسک های

 یینتع شاخصهای از استفاده اقساطی، فروش تسهیالت اعطای زمینه در و اعتباری عملیات گسترش راستای در کشور بانکی

 مدیریت بلکه نمایدمی تسهیل را وثایق اخذ و اعتبار اعطای زمینه در گیریتصمیم تنها نه آن مدیریت و اعتباری ریسک کننده

 .سازدمی ممکن و میسر بانک برای را ریسک بهینه

ای است. چراکه در این ارزیابی ( بیان می دارد که ارزیابی ریسک اعتباری فرآیند پیچیده5118در همین خصوص ویگانو )

باید تحلیل دقیقی از اطالعات مربوط به بازپرداخت وام توسط قرض گیرنده داشته باشیم. وی معتقد است که احتمال مربوط به 

املی چون محیط عملکرد وام گیرنده، رفتار متعهدانه وام گیرنده و توانایی بانک در ارزیابی این دو عدم بازپرداخت وام به عو

خصوصیت از طریق اطالعات و کنترل ریسک اعتباری مربوط به شرایط قرارداد، بستگی دارد. بازارهای اعتباری به دو شکل رسمی 

ر بازارهای غیررسمی کمتر است. چراکه در این بازارها در مقایسه با و غیررسمی فعّال هستند. احتمال نکول در اعتبارات خرد د

ها( به مشتریان بالفعل و بالقوه خود نزدیکترند و از طریق تعامالت روزمره با آنها آگاهی بیشتر بازارهای مالی رسمی )مانند بانک

 از فعالیت های آنها کسب می کنند.

دارد که افزایش ای برای بررسی علت مطالبات معوقه در هند بیان میالعه( در مط5831به نقل از انصاری، 5131)5موریس

سریع وام دهی توسط سیستم بانکی به دلیل واکنش نسبت به فشارهای دولت در اعطای تسهیالت منجر به نکول وام گیرندگان 

و مرتبط ساختن مطالبه اعتبار می شود. وی قصور در اعطای تسهیالت به سرمایه گذاری های سودآور، مسامحه در بازاریابی 

های بسیار بزرگ یا بسیار کوچک، های معوقه، اعطای واماعطایی با میزان تولید، سیاست های نامناسب وام دهی، استمحال وام

ها و نبود احساس مسولیت و نظم الزم در استفاده نادرست از وام، نظارت های غیرموثر، بی تفاوتی مدیریت بانک در مطالبه وام

 .ها می داندبعضی از وام گیرندگان را از عمده ترین دالیل نکول در بازپرداخت وام

 

 ی تحقیقپیشینه-4

ها ها بحث جدیدی نیست ولی از موضوعاتی است که اخیراً جزء دغدغه های اصلی بانکموضوع عدم بازپرداخت بدهی بانک

به حساب می آید. بنابراین به واسطه عدم توجه به این موضوع در داخل کشور مطالعات وسیعی در این خصوص صورت نگرفته، 

وضوع انجام یافته است. به هر ترتیب تعدادی از مطالعات انجام شده در گذشته ولی در خارج کشور مطالعات وسیعی بر روی این م

 در بانک ملی، سایر بانک ها و تعدادی از بانکهای خارجی به شکل زیر معرفی می شود.

بر اساس « در ایران: عدم بازپرداخت تجارتمسائل سیستم اعتبار » (، در مقاله خود تحت عنوان 5827شادی طلب )

بانک  هایگیرندگان ضعف قدرت اجرایی بانک را یکی از دالیل عدم بازپرداخت بدهیدیدگاه کارشناسان  شعب بانک تجارت و وام

 :رسی و اقدامات الزم را بعمل آوردکند که سیستم اعتباری باید نسبت به موارد ذیل برچنین، وی پیشنهاد میداند. هممی
                                                            
1 - Morris  
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  طراحی الگوی بازپرداخت برای هر یک از مناطق ایران با توجه به میزان فقر، برنامه های توسعه منطقه ای، وضعیت

 زیربناها، برنامه های آموزشی و ترویجی و غیره

 سازگاری تخصیص اعتبارات با اهداف توسعه 

 توجه بیشتر به کیفیت وام ها به جای کمیت وام های توزیع شده 

 کوچک های بنگاه بخش در گیرندگان وام مشارکت و آگاهی سطح ارتقاء و بانک ضایاع قدرت کاهش 

 اعتباری ریسک های شاخص بین ارتباط بررسی» عنوان تحت خود تحقیق در ،(5831، به نقل از فوالدی، 5838)لطیفی

 شاخص نبی که رسید نتیجه این به ،(« مدت بلند اقساطی فروش تسهیالت) ملت بانک مشتریان تعهدات موقع به بازپرداخت و

 تمسیس فعالیتهای توسعه بدلیل وی پژوهش نتایج اساس بر. دارد وجود رابطه مشتریان تعهدات انجام و اعتباری ریسک های

 یینتع شاخصهای از استفاده اقساطی، فروش تسهیالت اعطای زمینه در و اعتباری عملیات گسترش راستای در کشور بانکی

 مدیریت بلکه نمایدمی تسهیل را وثایق اخذ و اعتبار اعطای زمینه در گیریتصمیم تنها نه آن مدیریت و اعتباری ریسک کننده

 .سازدمی ممکن و میسر بانک برای را ریسک بهینه

عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی؛ مطالعه موردی »( در مقاله خود تحت عنوان 5831عرب مازار و روئین تن ) 

تایی از شرکتهای وام گرفته  711با استفاده از روش رگرسیون الجیت اطالعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی « کشاورزیبانک 

را مورد مطالعه قرار داده اند. آن ها دریافتند که عوامل  5838الی  5823از شعب بانک کشاورزی استان تهران طی سال های 

بانک و میزان وام بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی تاثیر معناداری  اصلی مانند نوع فعالیت، سابقه همکاری با

  .ها داردمی گذارند و این عوامل فصل مشترکی زیادی با عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سایر بانک

ه ، ب«دنا شهرستان در کشاورزی اعتبارات بازپرداخت بر موثر عوامل بررسی»(، در تحقیق خود تحت عنوان 5831انصاری )

این نتیجه رسید که عواملی همچون درآمد، تحصیالت و بیمه محصوالت کشاورزی بر بازپرداخت اعتبارات موثر می باشند و 

هم چنین مطالعه ارزیابی اثربخشی  خسارات طبیعی و مخاطرات ناشی از تولید بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی تاثیری ندارد.

های توسعه ای که از بانک ملت تسهیالت دریافت کرده اند،  طرح بنگاه های زودبازده و کارآفرین در استان تهران ،در مورد بنگاه

یش نشان داده است که اجرای طرح بنگاه های زود بازده و کارآفرین در کسب و کارهای توسعه ای مورد پژوهش، منجر به افزا

گرایش کارآفرینانه، اشتغال زایی، رشد فروش، سودآوری، انتظار اشتغال زایی و عملکرد جذب مشتری نسبت به قبل از دریافت 

 تسهیالت شده است. 

( افزایش قابل توجهی 14/8همچنین رتبه میانگین رشد و فروش کسب و کارهای مورد بررسی بعد از دریافت تسهیالت )

های توسعه ای مورد بررسی، اجرای این  ( داشته است. بنابراین حداقل در مورد بنگاه41/7تسهیالت )نسبت به قبل از دریافت 

 (.5833طرح اثربخش بوده است)زالی و رضوی، 

(، در تحقیق خود در شعب بانک کشاورزی منطقه غرب اصفهان، به این نتیجه رسید که عواملی همچون 5831فوالدی)

و آفات، مکلف کردن بانک به پرداخت وام از طرف دولت، بیمه کردن تسهیالت، فاصله انتظاری خسارات طبیعی مانند خشکسالی 

 برای دریافت وام، و برقراری نرخ دیرکرد بر عدم بازپرداخت وام و نرخ سود تسهیالت بر عدم بازپرداخت بدهی به بانک مؤثر است.

بررسی میزان تحقق اهداف موردنظر)اهداف »ا عنوان (، در پژوهشی ب5831، به نقل از فوالدی، 5831مستوفی وعباسی)

-ستهگیرندگان نتواناند که به طور کلی واماذعان داشته« های زودبازده در استان قمزایی، سودآوری( در طرح بنگاهتولیدی، اشتغال

ف معناداری بین اهداف سازی کرده بودند در واقعیت این اهداف را محقق سازند و اختالهای خود هدفطور که در طرحاند آن
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زایی و سودآوری، اهداف تولیدی های زودبازده وجود دارد. در خصوص اهداف اشتغالها و تحقق یافته در بنگاهتعریف شده در طرح

 سازی کرده بودند به این اهداف در واقعیت دست یابند.ها هدفاند آن طور که در طرحگیرندگان نتوانستهنیز وام

نشان « باز پرداخت اعتبارات و کمکهای تکنیکی در خانواده های کوچک ذرت کار در نیجریه» مطالعه با (،5117) 5آرنس

 سطح سواد اثر مثبت و معناداری بر بازپرداخت دارند. و سن ،درآمد، سابقه فعالیت داد که اندازه وام،

 یا دهیچیپ ندیفرا یاعتبار سکیر یابیارز هک دارد یم انیب (5111، به نقل از منساه، 5118) اندیخصوص وگ نیهم در

وام  رفتارمتعهدانه رنده،یوام گ عملکرد طیچون مح یاست که احتمال مربوط به عدم بازپرداخت وام به عوامل معتقد یو است.

 یستگب قرارداد طیمربوط به شرا یاعتبار سکیاطالعات وکنترل ر قیطر از تیدوخصوص نیا یابیارز بانک در ییوتوانا رندهیگ

 .ددار

 ط،یراوش هیسرما ت،یظرف قه،یوث رنده،یقرض گ اتیشامل خصوص یاعتبار یابیارز قیکه ازطر داردیم انیب (5111) 7منساه

 .را به حداقل ممکن رساند سکیتوان ر یم

عوامل موثر بر بازپرداخت برای کشاورزان خرد در جنوب »(، در مقاله تحقیقی خود تحت عنوان 7112) 8اوالگونجو و آدیمو

با استفاده از روش سه مرحله ای در جمع آوری اطالعات بیان می دارند که تجربه کشاورز، منطقه کشاورزی، هزینه « غرب نیجریه

 اورز از عمده ترین عوامل در بازپرداخت بوده است.تهیه وام، تعداد مراجعات برای دریافت وام و تحصیالت کش

های کشاورزان خرد در منطقه کشاورزی عوامل بازپرداخت وام»(، در پژوهش خود با عنوان 7113) 4اوالدیبول و اوالدیبو

منطقه به صورت تصادفی ساده و از طریق  7روستا در  51کشاورز و  511با استفاده از اطالعات مربوط به « اوگبوموسو نیجریه

ه عواملی چون سن، تحصیالت و تجربه کشاورز، اندازه و نوع آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی دریافتند ک

 ها تلقی شوند.فعالیت می توانند از عوامل موثر در بازپرداخت وام

 ونیلیم 7و  یدر مالز 111111صنعت کوچک و متوسط در سنگاپور 511111از  شینشان داده است که ب یآمار یها افتهی

شکل  7111آنها را درسال  GDPاز  %71کشورها و  نیا فعال در اقتصاد یز شرکت هاا %31آنها  یدارد. به عبارت درژاپن وجود

به  اینفر  ونیلیم 7/13کوچک است که  یاستناد به کسب و کارها قابل 5111در سال  کایآمر GDPاز  یمیبه ن کیداده اند. نزد

 .اختصاص داده اند استخدام ها را به خود %13 یعبارت

درصد از مشاغل را در  21 یال 11آمده است که موسسات کوچک و متوسط حدود  OECD 1 ،7111گزارش سال  در

بزرگ براقتصاد کشورها  یمشاهده شده است که هرچند دولت و شرکت ها قایدر آفر نیاند. همچننموده جادیعضو ا یکشورها

  (.1،7111ریدو و دزیوی)س اشندب یکوچک و متوسط م عیصنا ،یرشد اقتصاد یواقع مسلط هستند. موتور

در اين تحقيق، عوامل موثر بر عدم بازپرداخت بدهي از نوع زودبازده  به بانک، از نگاه کارکنان و کارشناسان شعب بانک ملي شهرستان 
 شهرکرد بررسي خواهد شد.

 
                                                            
1 - Arence 
2 - Mensah 
3 - Olagunju and Adeyemo 
4 - Oladeebol and Oladeebo 
5 - Organization for Economic Cooperation& Development 
6 – Sivades & Dwyer 
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 سواالت تحقیق  -5

 سوال کلی : عوامل موثر بر عدم باز پرداخت تسهیالت اعطائی زودبازده در شعب بانک ملی شهرکرد، کدامند؟ 

آیا ویژگی های  -7آیا شرایط محیطی، در عدم بازپرداخت تسهیالت زودبازده به بانک موثر است ؟  -5سواالت جزئی : 

آیا هدف وام، در عدم بازپرداخت بدهی به  -8بانک موثر است ؟ فردی و وضعیت مالی وام گیرنده، در عدم بازپرداخت بدهی به 

 عوامل و آیا علل -1است؟  مؤثر بدهی بازپرداخت عدم در کافی و الزم وثایق دراخذ اهمال و قصور آیا -4بانک موثر است ؟  

 ؟است موثر بانک به تسهیالت بازپرداخت عدم در فرابانکی

 

 گیریروش تحقیق و نمونه -6
 آن وهدف شودمی توجه موجود شرایط به توصیفی، مطالعات در. است پیمایشی -توصیفی پژوهش این تحقیق روش

 وبه کند می تفسیر و توصیف دارد وجود و هست که را چهآن توصیفی، تحقیق دیگر، تعبیر به. است جدید حقایق به دستیابی

 ای دخالت هیچگونه بدون را" هست چهآن "تا کندمی تالش پژوهشگر توصیفی تحقیق در. دارد توجه موجود روابط یا و شرایط

 . بگیرد موقعیت از عینی نتایجی و دهد گزارش ذهنی استنتاج

باشد. نفر می 725شعب بانک ملی شهرکردبه تعداد کلیه مسؤلین، کارشناسان و کارکنان جامعه ی آماری تحقیق شامل 

دقت  εحجم نمونه،  nحجم جامعه،  Nبا استفاده از فرمول کوکران برآورد شده است. در این فرمول  که نفر541حجم نمونه 

zαبرآورد، 
2

 نیز نسبت وجود و عدم وجود صفت در جامعه است. qو  p، 11/1سطح اطمینان  

n =

Nzα
2

2 . p. q

(N − 1)ε2 + zα
2

2 . p. q
=

217 × 1.962 × 0.5 × 0.5

216 × 0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5
= 139 

سوال مربوط به عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیالت  73ای محقق ساخته شامل پرسشنامهابزار گردآوری اطالعات، 

گزینه ای لیکرت برای آن استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای  1زودبازده به بانک می باشد؛ که از طیف 

روائی محتوایی پرسشنامه، ضمن رعایت اصول تنظیم پرسشنامه،پس از تنظیم در  .محاسبه گردید.به منظور23/1برابر5کرونباخ

اختیار چند تن از کارشناسان و صاحبنظران رشته مدیریت قرار گرفت و پس از انجام اصالحات، مورد تایید آنان قرار گرفت. برای 

 فریدمن استفاده به عمل آمد. و مستقل tتک متغیره، tاستفاده شد و از آزمون های  spssتحلیل دادها از نرم افزار 

 

 یافته های پژوهش  -7
 این پژوهش در رابطه با سواالت مورد نظر به نتایج زیر دست یافته است :

 برایتسهیالت اعطائی زودبازده در شعب بانک ملی شهرکرد، کدامند؟  پرداخت عوامل موثر بر عدم بازسوال کلي پژوهش : 

ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفت؛ که در ادامه تشریح خواهد های آنجزئی و سواالت زیرمجموعهپاسخ به این سوال، سواالت 

شد. در بررسی این سواالت مشخص شد که از دیدگاه کارشناسان و کارمندان بانک ملی شعب شهرکرد، عواملی همچون درآمد 

ی وام گیرنده به منابع اعتباری دیگر، سابقه همکاری وام خارج از پروژه، مکلف کردن بانک به پرداخت وام از طرف دولت، دسترس
                                                            
1 -Kronbach s Alpha 
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گیرنده با بانک، تجربه وام گیرنده در فعالیت مورد نظر، ناکافی بودن منابع مالی مورد نیاز وام گیرنده، نوع فعالیت، اندازه و حجم 

بانک هنگام اخذ وام، عوامل فرابانکی، فعالیت، وضعیت موجود پروژه در زمان اخذ وام، میزان وام اخذ شده، میزان پس انداز در 

قصور و اهمال در اخذ وثایق،  نظارت کارشناسان بانک بر مصرف وام، تعداد مراجعات برای دریافت وام و بر قراری نرخ دیرکرد بر 

ان رستبازده درشعب بانک ملی شهعدم بازپرداخت،اطاله رسیدگی قضائی در مراحل دادرسی، بر عدم باز پرداخت تسهیالت زود

 شهرکرد موثر بودند.

 ، در عدم بازپرداخت بدهي به بانک موثر است؟هدف وامآيا  :سواالت جزئي تحقیق : سوال جزئي اول

 
 تک نمونه ای مربوط به هدف از دريافت تسهیالت t(آزمون 1جدول)

 N P درجه آزادی  t میانگین (5فرضیه )

 111/1 541 581 53818 7832 هدف از دریافت تسهیالت   

( بزرگتر بوده است. بنابراین هدف وام گیرنده در p<11/1جدول در سطح ) tمحاسبه شده از  t( ، 5با توجه به جدول )

 .عدم باز پرداخت تسهیالت به بانک موثر بوده است

 به پرسش های مربوط به هدف از گرفتن وام در عدم بازپرداخت(توزيع فراواني و درصد پاسخ 2جدول)

کامال  فراوانی شاخص 

 مخالف

کامال  موافق بدون نظر مخالف 

 موافق

 میانگین

نوع فعالیت در عدم بازپرداخت بدهی به بانک  .5

 موثر است.

 7831 -- 12 41 71 58 فراوانی

 -- 4281 7381 5488 188 درصد

. اندازه و حجم فعالیت در عدم بازپرداخت 57

 بدهی به بانک موثر است.

 7824 51 31 51 57 4 فراوانی

 5881 1584 5881 381 781 درصد

. وضعیت موجود پروژه در زمان اخذ وام در 52

 عدم بازپرداخت بدهی به بانک موثر است.

 7831 74 31 53 55 5 فراوانی

 5285 1584 5781 281 182 درصد

به  ندهیرتوسط وام گ یبانک یالتتسه . انتقال75

 بورس، طال ی،ملّاک یرپربازده، نظ هایبخش یرسا

 باشد.یم موثر وامو ... در عدم بازپرداخت 

 884 81 31 51 5 5 فراوانی

 7584 1881 5881 182 182 درصد

  
( حاکی از آن است که درخصوص هدف از گرفتن وام در عدم باز پرداخت تسهیالت زود بازده شعب 7داده های جدول)

بازده های پرانتقال تسهیالت بانکی توسط وام گیرنده به سایر بخش"به گویه ی مربوط  884بانک ملی باالترین میانگین پاسخ ها 

 بوده است.  "اندازه وحجم فعالیت در عدم باز پرداخت بدهی به بانک موثر است"مربوط به گویه ی   7824و کمترین میانگین "

 

داخت بدهي به بانک موثر ، در عدم بازپرويژگي های فردی و وضعیت مالي وام گیرندهسوال جزئي دوم : آيا 

 است؟
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پرسشنامه علل عدم باز پرداخت تسهیالت زود  54و 2، 1، 1، 7از پاسخ های نمونه آماری مربوط به سوال های تخصصی 

( پاسخ های  نمونه آماری در خصوص پرسش های مربوط به فرضیه 7بازده برای پاسخ به این سوال استفاده شده است در جدول )

 سوم با استفاده از شاخص های آمار توصیفی نشان داده شده است. 

 

 به پرسش های مربوط به  شرايط  و ويژگي های مالي وام گیرنده(توزيع فراواني و درصد پاسخ 3جدول)

کامال  فراوانی شاخص 

 مخالف

کامال  موافق بدون نظر مخالف 

 موافق

 میانگین

. سابقه همکاری وام گیرنده با بانک در عدم 7

 بازپرداخت بدهی به بانک موثر است.

 8871 - 11 11 54 1 فراوانی

 - 4184 41 51 881 درصد

. تحصیالت وام گیرنده در عدم بازپرداخت 1

 بدهی به بانک موثر است.

 5821 54 57 17 11 2 فراوانی

 51 381 8285 8188 1 درصد

. سن وام گیرنده در عدم بازپرداخت بدهی 1

 به بانک موثر است.

 5811 2 74 51 31 2 فراوانی

 181 5285 5584 1584 181 درصد

. تجربه وام گیرنده در حرفه یا فعالیت در 2

 .عدم بازپرداخت بدهی به بانک موثر است

 783 81 11 57 58 2 فراوانی

 7281 4188 381 188 181 درصد

. ناکافی بودن منابع مالی وام گیرنده در 54

 عدم بازپرداخت بدهی به بانک موثر است.

 781 78 515 -- 55 1 فراوانی

 5184 2785 -- 281 881 درصد

( حاکی از آن است که درخصوص نقش مشخصات فردی و شرایط مالی وام گیرنده در عدم باز پرداخت 8داده های جدول)

سابقه همکاری وام گیرنده با بانک در "مربوط به گویه ی  8871بازده شعب بانک ملی  باالترین میانگین پاسخ ها تسهیالت زود 

سن وام گیرنده در عدم باز پرداخت بدهی "مربوط به گویه ی  5811و کمترین میانگین "عدم بازپرداخت بدهی به بانک موثر است

 می باشد. "به بانک موثر است
 

 تک نمونه ای مربوط به شرايط مالي  وام گیرنده t(آزمون 4جدول)

 N P درجه آزادی  t میانگین (8فرضیه )

 111/1 541 581 5888 7813 شرایط مالی  وام گیرنده  

  
( بزرگتر بوده است. بنابراین شرایط و ویژگیهای  p<11/1جدول در سطح ) tمحاسبه شده از  t( ، 4با توجه به جدول )

 مالی وام گیرنده در عدم باز پرداخت آنها به بانک موثر بوده است. 

قصور و بي توجهي در اخذ وثايق الزم وکافي در عدم بازپرداخت تسهیالت زودبازده آیا   : پژوهش سوم سوال

 موثر است؟

 تک نمونه ای مربوط به قصور وبي توجهي در اخذ وثايق الزم t(آزمون 5جدول)

 N P درجه آزادی  t میانگین (4فرضیه )
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 111/1 541 581 81833 8811 قصور وبی توجهی در اخذ وثایق الزم

 

 توجهی در( بزرگتر بوده است. بنابراین قصور وبیp<11/1جدول در سطح ) tمحاسبه شده از  t( ، 1با توجه به جدول )

 اخذ وثایق الزم و کافی در عدم باز پرداخت آنها به بانک موثر بوده است.

پرسشنامه، علل عدم باز پرداخت تسهیالت زود بازده 77و 51، 53از پاسخ های نمونه آماری مربوط به سوال های تخصصی 

سش های مربوط به سوال چهارم ( پاسخ های  نمونه آماری در خصوص پر1برای پاسخ به این سوال استفاده شده است در جدول )

 با استفاده از شاخص های آمار توصیفی نشان داده شده است. 

 

 و کافي قصور وبي توجهي در اخذ وثايق الزمبه پرسش های مربوط به  (توزيع فراواني و درصد پاسخ 6جدول)

کامال  فراوانی شاخص 

 مخالف

کامال  موافق بدون نظر مخالف 

 موافق

 میانگین

. امهال مطالبات غیرجاری یا پرداخت مجدد 53

تسهیالت به افراد دارای بدهی معوق به سیستم 

 .در عدم بازپرداخت موثر استبانکی، 

 7814 58 557 57 - 8 فراوانی

 188 31 381 - 785 درصد

الزم و  یناتتضم و یققصور و اهمال در اخذ وثا. 51

 .باشدیدر عدم بازپرداخت وام موثر م یکاف

 885 18 11 3 1 4 فراوانی

 8281 4285 182 184 781 درصد

طه به واس یانمشتر یبه اعتبار سنج یکم توجه. 77

در عدم باز  یالتتسه یدر اعطا یعو تسر یلتسه

 است. پرداخت موثر

 7831 71 18 71 5 1 فراوانی

 5488 1184 5488 182 488 درصد

درخصوص نقش قصور وبی توجهی در اخذ وثایق الزم وکافی  در عدم باز پرداخت ( حاکی از آن است که 1داده های جدول)

قصور و اهمال در اخذ وثایق و "مربوط به گویه ی 885های زود بازده شعب بانک ملی باالترین میانگین پاسخ ها تسهیالت بنگاه

کم توجهی به "ی مربوط به گویه 7831ینو کمترین میانگ "تصمیمات الزم وکافی در عدم بازپرداخت بدهی به بانک موثر است

 می باشد.  "اعتبار سنجی مشتریان به واسطه تسهیل و تسریع در اعطای تسهیالت در عدم بازپرداخت موثر است

 

 

 

 

 سوال جزئي چهارم : آيا شرايط محیطي، در عدم بازپرداخت بدهي به بانک موثر است؟

 

 تک نمونه ای مربوط به شرايط محیطي t(آزمون 7جدول)

 N P درجه آزادی  t میانگین (1فرضیه )
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 111/1 541 581 71831 8812 شرایط محیطی

پرسشنامه علل عدم باز پرداخت تسهیالت  73،71،51،55،51،3از پاسخ های نمونه آماری مربوط به سوال های تخصصی 

( پاسخ های  نمونه آماری در خصوص پرسش های 3های زود بازده برای پاسخ به این سوال استفاده شده است. در جدول )بنگاه

مربوط به سوال پنجم با استفاده از شاخص های آمار توصیفی نشان داده شده است. 

 

 محیطيشرايط به پرسش های مربوط به  (توزيع فراواني و درصد پاسخ 8جدول)

کامال  فراوانی شاخص 

 مخالف

کامال  موافق بدون نظر مخالف 

 موافق

 میانگین

. عدم دقت کافی کارشناسان بانک در بررسی 3

های متقاضی  توجیه فنی و اقتصادی طرح

 تسهیالت، در عدم بازپرداخت موثر است.

 8811 82 15 1 -- 1 فراوانی

 7184 1181 488 -- 488 درصد

از پروژه در عدم بازپرداخت  . درآمد خارج51

 بدهی به بانک موثر است.

 7811 77 31 7 85 1 فراوانی

 5182 1285 584 7785 881 درصد

کردن بانک به پرداخت وام از طرف . مکلّف55

دولت در عدم بازپرداخت بدهی به بانک موثر 

 است.

 8881 34 82 8 51 -- فراوانی

 1181 7184 785 5584 -- درصد

میزان دسترسی وام گیرنده به منابع اعتباری . 51

دیگر در عدم بازپرداخت بدهی به بانک مؤثر 

 است.

 7811 74 21 2 71 4 فراوانی

 5285 1184 181 5381 781 درصد

. ضعف مدیریت بانک و زمینه مناسب جهت 71

در عدم رفتار رانت جویانه وام گیرندگان 

 .موثر استتسهیالت  بازپرداخت

 884 21 11 1 -- 4 فراوانی

 1881 8188 488 -- 781 درصد

خسارات طبیعی مانند خشکسالی و آفات در .73

 .عدم بازپرداخت بدهی به بانک موثر است

 782 52 23 83 -- 2 فراوانی

 5785 1182 7285 -- 1 درصد

تسهیالت زود بازده شعب ( حاکی از آن است که درخصوص نقش شرایط محیطی در عدم باز پرداخت 3های جدول)داده

جویانه وام ضعف مدیریت بانک و زمینه مناسب جهت رفتار رانت"ی مربوط به گویه884بانک ملی باالترین میانگین پاسخ ها 

درآمد خارج از پروژه در عدم "ی مربوط به گویه  7811و کمترین میانگین  "گیرنده در عدم باز پرداخت بدهی به بانک موثر است

 می باشد.  "موثر است بازپرداخت

 

 عوامل فرابانکی در عدم بازپرداخت وام موثر است؟ آيا:  پژوهش پنجم سوال

 

 تک نمونه ای مربوط به عوامل فرابانکي t(آزمون 9جدول)
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 N P درجه آزادی  t میانگین (1فرضیه )

 111/1 541 581 81811 8851 عوامل فرابانکی

( بزرگتر بوده است. بنابراین عوامل فرابانکی در عدم p<11/1جدول در سطح ) tمحاسبه شده از t( ، 1با توجه به جدول )

 باز پرداخت تسهیالت زودبازده به بانک موثر بوده است. 

پرسشنامه علل عدم باز پرداخت تسهیالت  78، 74، 71، 71، 72های تخصصی از پاسخ های نمونه آماری مربوط به سوال

( پاسخ های  نمونه آماری در خصوص پرسش های 51ه این سوال استفاده شده است. در جدول )های زود بازده برای پاسخ ببنگاه

 مربوط به سوال ششم با استفاده از شاخص های آمار توصیفی نشان داده شده است. 

 

 عوامل فرابانکيبه پرسش های مربوط به  (توزيع فراواني و درصد پاسخ 11جدول)

کامال  فراوانی شاخص 

 مخالف

کامال  موافق بدون نظر مخالف 

 موافق

 میانگین

به  پرونده ها در  ییقضا یدگیاطاله رس. 78

در عدم بازپرداخت  یمراحل مختلف دادرس

 .موثر است

 8877 17 22 1 -- 1 فراوانی

 8285 11 488 -- 881 درصد

. وجود مشکالت در اداره ثبت و کندی 74

 .در عدم بازپرداخت موثر استروند اجراء 

 8815 18 85 58 5 7 فراوانی

 1184 7785 188 182 584 درصد

. بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر 71

 .در عدم بازپرداخت موثر استبازارهای داخلی 

 7835 2 511 71 5 7 فراوانی

 181 21 5281 2. 584 درصد

. افزایش واردات رسمی و قاچاق کاالهای 71

تولیدی برخی صنایع و مواجه واحدهای 

در عدم بازپرداخت موثر تولیدی با بحران مالی 

 .است

 783 71 21 45 -- 4 فراوانی

 5281 11 7188 -- 781 درصد

. وجود برخی نهادهای فرابانکی در امور 72

 .در عدم بازپرداخت موثر استبانکی 

 8811 84 12 -- 1 8 فراوانی

 7488 1188 -- 488 785 درصد

( حاکی از آن است که درخصوص نقش عوامل فرابانکی در عدم باز پرداخت تسهیالت زود بازده شعب بانک 51داده های جدول)

باز پرداخت وجود مشکالت در اداره ثبت و کندی روند اجرا در عدم "مربوط به گویه ی 8815ملی  باالترین میانگین پاسخ ها 

افزایش واردات رسمی وقاچاق کاالهای تولیدی برخی "ی مربوط به گویه 783و کمترین میانگین  "بدهی به بانک موثر است

 می باشد.  "صنایع و مواجه واحدهای تولیدی با بحران مالی در عدم بازپرداخت  موثر است

 
 رداخت بدهي به بانک( نتايج آزمون غیر پارامتريک فريدمن عوامل عدم بازپ11جدول)

 مقدار ها شاخص

 541 تعداد
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 8158137 کای دو

 1 درجه آزادی

 111/1 سطح معنا داری

 
 دارند. p<.15دهد که ترتیب اهمیت سوال های تحقیق تفاوت معنادار در سطح ( نشان می55های جدول)داده

 
 ( شاخص های آمار توصیفي آزمون غیر پارامتريک فريدمن12جدول)

انحراف  میانگین عوامل عدم باز پرداخت بدهی 

 معیار 

میانگین  بیشینه  کمینه 

 رتبه 

 8844 8821 5811 141/1 7832 هدف از دریافت تسهیالت   

 7811 8831 5841 187/1 7813 شرایط مالی  وام گیرنده  

 4885 8812 7888 84/1 8811 قصور وبی توجهی در اخذ وثایق الزم

 4881 4 7852 474/1 8812 شرایط محیطی

 4811 8831 7871 818/1 8851 عوامل فرابانکی

نقش عوامل فرابانکی در  عوامل عدم باز پرداخت بدهی به بانک ( نشان می دهد که در رتبه بندی 57داده های جدول )

نقش قصور وبی توجهی در اخذ (، 4881(، نقش شرایط محیطی در رتبه دوم )با میانگین رتبه 4811رتبه اول )با میانگین رتبه

(، نقش 8844(، نقش هدف از دریافت تسهیالت در رتبه چهارم )با میانگین رتبه4885وثایق الزم در رتبه سوم )با میانگین رتبه

( بوده 5811( و شرایط مالی تسهیالت در رتبه ششم )بامیانگین رتبه 781شرایط مالی وام گیرنده در رتبه پنجم )بامیانگین رتبه 

 ست.ا

 

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه -8
شود. لذا ذکراین نکته ضروری است که تجزیه و های اساسی هر تحقیق شمرده میتجزیه و تحلیل اطالعات یکی از پایه

ا ههای به دست آمده، به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست. و تعبیر و تجزیه و تحلیل این دادهتحلیل داده

نیز الزم است. تامین مالی یکی از عمده ترین مسائلی است که تولید کنندگان و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند. سیستم 

 مناسب مسیست وجود عدمبانکی نیز میتواند نقش موثری در زمینه تامین نقدینگی کوتاه مدت بنگاه های تولیدی ایفا کند. 

 مواجه ایچالش گسترده با ایران در مختلف های بانک ای گسترده طور که به است شده سبب الوصول مشکوک مطالبات مدیریت

 ررسیب عدم هم آن عمده دلیلیکی از و  است شده برگشت مواجه مشکل با اعطایی تسهیالت از باالیی درصد یعنی باشند. شده

 است.   اعطای تسهیالت زمان در مشتریان اعتبار دقیق

 بانک شعب زودبازده تسهیالت پرداخت باز عدم اخذ وام در از ی هدفای درباره نمونه تک t آزمونحاصل از هاییافته-5

ای هانتقال تسهیالت بانکی توسط وام گیرنده به سایر بخش»ترین عامل در عدم بازپرداخت وام زودبازده ملی، نشان داده که مهم

 سطح در جدول t از شده محاسبه tچنین، همبوده است. « اندازه و حجم فعالیت» ی ترین میانگین در گویهاهمیتو کم« پربازده
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(11/1>p) عدم در گیرنده وام شود. یعنی، هدفپذیرفته می 11/1ی فوق در سطح معناداری فرضیه بنابراین، است. بوده بزرگتر 

 .است بوده موثر بانک به تسهیالت بازپرداخت

پژوهشهای تجربی نشان میدهد که بخش بزرگی از دریافت کنندگان تسهیالت ،کارآفرین نیستند آمارهای رسمی و نتایج 

سازد که پشتیبانی مالی دولت برای موفقیت سازد. تجربه بخش تعاون آشکارمیو دادن امکانات مالی، از آنان مدیران موفق نمی

گردد که بخش چشمگیری از بودجه عمومی به شرکتها کافی نیست در چنین شرایطی اجرای سیاستهای اشتغال سبب می

کانالهایی وارد می شود که قادر به اشتغال آفرینی نیستند و زمینه رانت جوئی برای گروههای ویژه فراهم می آورد که ارتباطات 

 .نزدیک با دست اندرکاران اعطای تسهیالت دارند

ا ضمن گرفتن تسهیالت از بخش صنعت، اعتبارات مورد شود برخی از شرکتهنکته دیگر اینکه متاسفانه گاهی مشاهده می

گذاری در بخش خدمات سود دهی بیشتر و برگشت سرمایه سریعتری کنند، زیرا سرمایهگذاری مینظر را در بخش خدمات سرمایه

ل مربوط انسبت به بخش صنعت دارد و این امر باعث غیر فعال شدن طرحهای صنعتی شده است. در نتیجه بیشترین طرح غیر فع

 باشد.    به بخش صنعت می

از دیدگاه مخاطبین پرسشنامه، تجربه وام گیرنده در فعالیت تخصصی خود و انجام کار مورد نظر از طریق استفاده مناسب 

 باشد.یا نامناسب از وام دریافتی، در عدم بازپرداخت بدهی به بانک موثر می

ها به تولید محصوالتی بپردازند که بازار در موارد متعددی عدم نظارت و عدم شناخت بازار سبب شده است که بنگاه  

داخلی آنها اشباع شده است و یا حتی برای صادرات مناسب نیستند. این محاسبه نادرست سبب شده است که واحدها به سرعت 

خریداری پیدا نکند و این واحدها نتوانند به کار خود  ه آنها باالبود، کاالی آنهاشکل بگیرند ولی چون رقیب زیاد و قیمت تمام شد

اند. چون با وجود تولید محصوالت نامناسب به دلیل ادامه دهند. بنابراین افراد شاغل در این واحدها به بدهکاران بیکار تبدیل شده

 ی شوند. عدم شناخت بازار نتوانستند موفق به بازپرداخت تسهیالت دریافت

رترین مؤث« گیرنده با بانکی همکاری وامسابقه»نشان داد که  گیرنده وام مالی شرایط به مربوط ای نمونه تک t آزمون -7

 t از شده محاسبه tهای زودبازده است. از طرفی ترین فاکتور مؤثر بر عدم بازپرداخت واماهمیتکم« گیرندهسن وام»عامل و 

 ویژگیهای و شرایط شود. بنابراین،پذیرفته می 11/1است. لذا فرضیه در سطح معناداری  بوده بزرگتر( p<11/1) سطح در جدول

 .است بوده مؤثر بانک به آنها پرداخت باز عدم در گیرنده وام مالی

 گیرنده با بانک، کمک بزرگی به بانک دراز دیدگاه کارشناسان و کارکنان بانک ملی شعب شهرکرد سابقه همکاری وام

ه گیرنده کشناخت مشتری، سوابق مالی و اخالقی وی، میزان متعهد بودن او و دیگر الزامات مربوط به وضعیت فردی و مالی وام

کند. از آنجاییکه بانک به غیر از تسهیالت تکلیفی، بسته به سابقه مشتریان نسبت به پرداخت وام به باشد، میمورد نیاز بانک می

 باشد.فاکتور از موارد مهم در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت بدهی به بانک میکند، این آنها اقدام می

اند و یا به هر دلیلی از پرداخت بدهی جایی که وام گیرندگانی که دچار عدم توانایی در بازپرداخت بدهیهای خود شدهاز آن

از عوامل مهم تاثیر گذار در عدم بازپرداخت بدهی رسد که فاکتور سن نماییند دارای سنین مختلف بوده، به نظر میخودداری می

 باشد.  به بانک نمی

دهندگان دهد که پاسخالزم این نتیجه را نشان می وثایق اخذ در توجهیو بی قصور به مربوط ای نمونه تک t آزمون -4

 کم» ترین اثر را مربوط به و کم« وثایق اخذ در اهمال و قصور»های زودبازده، ترین عامل مؤثر را در عدم بازپرداخت وامبیش

 جدول tاز شده محاسبه tچنین، اند. همدانسته« تسریع در اعطای تسهیالت و تسهیل واسطه به مشتریان سنجی اعتبار به توجهی
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 اخذ در توجهیو بی قصور بنابراین شود.پذیرفته می 11/1است. پس فرضیه در سطح معناداری  بوده بزرگتر( p<11/1) سطح در

 .است بوده موثر بانک به بدهی پرداخت باز عدم در  وکافی الزم وثایق

نوع وثیقه سپرده شده نزد بانک برای ضمانت اثر منفی و موثری بر عدم بازپرداخت بدهی دارد. به این مفهوم که وامهای 

سداد رخوردارند. شاید این نتیجه به دلیل انهای تضامنی از شرایط بازپرداخت بهتری بهای ملکی نسبت به وثیقهاخذ شده با وثیقه

( نیز مؤید این 5831، به نقل از باقری، 5111داروچ ) و باشد. نتیجه بخشی از تحقیقات لوگیمواهای فرار از زیر بار تعهد میراه

 مسئله است. 

 ارزیابی و سنجش عدم .است اعطای تسهیالت بخش در بانک عملکرد ضعف نشانگر بانک هایسرمایه گذاری بازگشت عدم

 نداشته را آن شایستگی مبلغ، و نوع نظر از که گردد اعطا شخصی به وام میشود که سبب تسهیالت اعطای از قبل مشتری دقیق

 تعیین مسیر او از که شودباعث می بسا چه تسهیالت، کننده دریافت فعالیت چگونگی بر بانکی نظارت همچنین ضعف .است

 بانکی مطالبات ایجاد و شده تعیین اهداف به عدم دستیابی آن نتیجه که بکارگیرد دیگر جهتی در را سرمایه و شود خارج شده

 .است

 ریسک پذیرش اثر،بی شدة سیاستهای اتخاذ پایه، بی و سست اعتبار سنجش معیارهای نتیجه تسهیالت، شدن معوق

  است. غلط شاخصهای عملکردی و بانک، سرمایه محدودیت به توجه بدون

عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله بی توجهی در اخذ تضمین کافی و وثیقه های اطمینان آور و معتبر در 

قبال ارائه تسهیالت، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهیها و یا 

ت تسهیالت به مشتریان بد سابقه بانکها از موارد عدم تحقق اهداف ارائه تسهیالت زود بازده های آنها و همچنین پرداخضامن

 (.5831،بوده است .)گزارش سازمان بازرسی کل کشور

ای نشان داده نمونهتک t ملی، آزمون بانک شعب در بررسی تأثیر شرایط محیطی بر عدم بازپرداخت تسهیالت زودبازده -1

 هتج مناسب زمینه و بانک مدیریت ضعف»ها در عوامل عدم بازپرداخت، مربوط به فاکتورهای میانگین پاسخاست که باالترین 

 از خارج مددرآ»ترین میانگین مربوط به فاکتور است و کم« دولت طرف از تکلیفی تسهیالت» و « گیرنده وام جویانه رانت رفتار

 11/1است. لذا فرضیه در سطح معناداری  بوده بزرگتر( p<11/1) سطح در جدول tاز  شده محاسبه tچنین، است. هم« پروژه

 .است بوده موثر بانک به بازپرداخت تسهیالت زودبازده عدم محیطی در شرایط شود. بنابراین،پذیرفته می

ی ولهای مالی دولت منجر به پا گرفتن شرکتهای تازه شده است، های مختلف نشان داده است که حمایتنتایج پژوهش

نند کگاه فعالیت اقتصادی را آغاز نمیشوند، یا هیچهای که بیشتر برای دریافت اعتبارات ارزان قیمت و آسان تشکیل میشرکت

یرند که گشوند. زیرا منابع مالی بدست آمده را یا در فعالیتهای تجاری و سوداگرایانه زود بازده به کار مییا خیلی زود متوقف می

 دهند.  گذاری تازه انجام نمیکنند و سرمایهنی ندارد یا وام را برای حل مشکالت مالی هزینه میزایی چندااشتغال

بسیاری از مسئولین دولتی شکایت دارند که ضعف مدیریت بانکهای دولتی زمینه مناسبی برای رفتار رانت جویانه وام 

نظام بانکداری کشور قرار نگیرد و نظارت موثری بر چگونگی گیرندگان فراهم آورده است و تا هنگامی که مدیریت کارآمد در راس 

کاربرد اعتبارات نباشد، امیدی به اصالحات ریشه ای در قوانین و مقررات بانکداری وجود نخواهد داشت. همچنین از دیدگاه 

راد است، سهیالت به افمخاطبین پرسشنامه وام های تکلیفی که ناشی از تکلیف کردن و دستور دولت به بانکها برای  پرداخت ت

در عدم بازپرداخت بدهی به بانک مؤثر است. چرا که این افراد با سفارش دولت به بانک و اکثرا بدون طی مراحل و فیلترهای 

نمایند. به این ترتیب با دخالت دولت و نهادهای قانونی اخذ وام و ضوابط بانکی، مبالغ غالبا هنگفتی را به عنوان وام اخذ می
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بط با بانک در اقتصاد و کار بانک و سیاسی بازی، ریسک اعتباری بانکها به شدت افزایش یافته و تداوم این روند بانکها را غیرمرت

 در خطر ورشکستگی و اقتصاد را به سوی نابسامانی سوق خواهد داد.  

داشتن درآمدی خارج از پروژه، توان استدالل کرد که وام گیرندگان در صورت در مورد درآمد خارج از پروژه این گونه می

حتی اگر در پروژه حاصل از وام اخذ شده، با مشکلی نیز مواجه گردند که بازدهی آن پروژه با وقفه آغاز شود، درآمد خارج از پروژه 

دم روژه در عای برای بازپرداخت بدهی او به بانک محسوب شود. بنابراین درآمد خارج از پتواند به عنوان پشتوانهوام گیرنده، می

 بازپرداخت بدهی به بانک موثر است. 

 تقاضای به توانندباشند و نمیمی مواجه منابع کمبود با که اندنموده مطرح را ادعا این همواره بانکها اخیر، سالهای در

 اعتباری ظرفیت حداکثر از در نتیجه بانکها است. یافته افزایش مرکزی بانک به بانکها بدهی بدهند و پاسخ تسهیالت دریافت

 تورمی /رکود شرایط به توجه بدون بانکی سود نرخ سعی درکاهش همواره نیز مرکزی بانک شرایط این در .اندنموده استفاده خود

 است. نبوده کشور اقتصادی شرایط متناسب با و بوده انبساطی اثر دارای خود گذشته داشته، که سالهای طی ایران بازار و اقتصاد

 منظور های اقتصادی بهشاخص بر تمرکز جای به یعنی .است آن بودن دستوری کاهش نرخها، این در توجه قابل نکته

 در اشتغال تورم، مانند شاخصهای دیگر و بخشها بر یک شاخص تاثیرگذار عنوان به خود سود های نرخ سود، های نرخ کاهش

 گذاری سرمایه و اشتغال افزایش و تورم کاهش نرخ به منجر تواند می سود های نرخ کاهش که این فرض با شده و گرفته نظر

 (.1390سیف،یافت )کاهش  نرخها این دستوری صورت به شود، تولیدی بخشهای در

دارد که ناکارآمدی آمیز سیاستهای اشتغال در ایران اظهار میای تحت عنوان موانع اجرای موفقیت(، درمقاله5831کریمی)

های اجرایی به نهادهای مدنی مقررات، آمارها و اطالعات از یکسو و پاسخگو نبودن مسؤلین دستگاهبخش عمومی، شفاف نبودن 

جویانه زیر پوشش اشتغال آفرینی شده است. و نبود نهادهای نظارتی کارآمد، سبب ایجاد زمینه مساعد برای فعالیتهای رانت

از دستیابی به تسهیالت بانکی برای تاسیس مؤسسات کوچک  درآمد راهای کمگذشته از آن موانع فرهنگی و اقتصادی، گروه

« مسائل سیستم اعتبار کشاورزی در ایران: عدم بازپرداخت» (، در مقاله خود تحت عنوان 5827طلب )شادیمحروم ساخته است. 

عدم بازپرداخت گیرندگان ضعف قدرت اجرایی بانک را یکی از دالیل بر اساس دیدگاه کارشناسان  شعب بانک تجارت و وام

 داند.های بانک میبدهی

پژوهش دیگری در کشورمان نیز، نشان داده است که خطرپذیری مالی زیاد، ناتوانی درتأمین مالی و موانع اداری به عنوان 

مهمترین عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی و قصور در پرداخت اقساط و تسهیالت دریافتی در ایران مطرح هستند )زالی و رضوی 

 یبه عوامل مهم را بازپرداخت وامها خود درمطالعات (5111، به نقل از منساه، 5115)ینجوکووادو ،(5131)کریکاماجووب (.5832

باز پرداخت اعتبارات و کمکهای تکنیکی در خانواده » مطالعه با (،5117)5آرنس .نددان یمربوط م گر،ید چون داشتن منابع درآمد

 .درآمد، اثر مثبت و معناداری بر بازپرداخت دارند نشان داد که،« های کوچک ذرت کار در نیجریه

 ها اسخپ میانگین باالترین ملی، بانک شعب بازده زود تسهیالت پرداخت باز عدم در فرابانکی عوامل نقش درخصوص -1

و  میرس واردات افزایش»فاکتور  به میانگین مربوط کمترین و« اجرا روند کندی و ثبت اداره در مشکالت وجود»عامل  به مربوط

در  51و1به جداول  است. از طرفی،با توجه« مالی بحران با تولیدی واحدهای مواجهه و صنایع برخی تولیدی کاالهای قاچاق

ی مذکور در سطح معناداری لذا فرضیه. است بوده بزرگتر( p<11/1) سطح در جدول tاز  شده محاسبه t ای، نمونه تک t آزمون

افزایش واردات رسمی و غیر  .است بوده موثر بانک به بدهیها بازپرداخت عدم فرابانکی در عوامل شود. بنابراینمیپذیرفته  11/1
                                                            
1- Arence 



 

18 
 

های کوچک داخلی با محصوالت مشابه خارجی شده است. و نتیجتا رسمی و قاچاق کاالها، سبب عدم توانایی رقابت تولیدات بنگاه

وش و درآمد مواجهه کرده است. و این نیز عامل مهمی در عدم بازپرداخت تسهیالت واحدهای مذکور را با بحران جدی بازار فر

نبود زمینه رقابت بخش خصوصی با نهادهای اقتصادی –باشد. همچنین نهادهای دولتی ناکارآمد های زود بازده میدریافتی بنگاه

النی و زمان بر کارها در دستگاه قضایی و سیستم دولتی و شبه دولتی، تداوم تنش در روابط سیاسی با برخی از کشورها روند طو

 گریز از موانع موفقیت سیاستها در زمینه اشتغال آفرینی در کشور بوده است. بانکی ریسک

 روشهای مطلوب کارایی مصارف نمایانگر و منابع سریع و صحیح گردش ها، بانک بخصوص پویا اقتصادی هرسیستم در

 ایجاد درجهت منابع بکارگیری صحیح روشهای کننده مشخص تعیین شده، زمان درمدت اعطایی تسهیالت وصول و بوده اجرایی

 و بازرگانی، خدمات تولیدی، مختلف بخشهای موردنیاز منابع تأمین و اقتصادی فعالیتهای منظور گسترش به الزم تسهیالت

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

 برد. خواهد باالتر درآمد، تحصیل و منابع صرف در را بانک برنامه ریزی توان و داده افزایش را جدید درآمد ایجاد

 هشود کبا افزایش مطالبات معوق شعب بانک ملی شهرکرد توصیه می جهت مقابلهها، داده با توجه به تجزیه و تحلیل

مدیریت ریسک در بانکها تقویت شده و ضمن شناسایی و پوشش کلیه ریسکها ،تاکید جدی برفرایند ارزیابی مالی طرح ها واتکا 

های مالی حسابرسی شده و همچنین تقویت کمی و کیفی بخشهای مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیروهای برصورت

های تخصصی ویژه رسیدگی به ضمنا تاکید و توصیه بر تقویت و ایجاد دادگاه یرد.متخصص برون سازمانی در صورت نیازصورت گ

(، 1و1)توجه به جداول  .شودهای قضایی در وصول مطالبات بانکها میهای اعتباری بانکهاو استمرار همکاری بیشتر ارگانپرونده

ها توجه ویژه ای به التزام وام گیرنده در داشتن پس انداز کافی هنگام اخذ وام و ارائه منظور کاهش در عدم بازپرداخت وامبه 

 تسهیالت واخذ وثیقه ملکی و تضمینات اعطای همچنین وجود نظارت کافی و مستمر در مراحل مختلفوثیقه ملکی داشته باشند. 

تر از نرخ تورم الزم به ذکر است چنانچه، نرخ سود تسهیالت بانکی، پایین .باشدها موثر میشدن وام کافی در جلوگیری از معوق

باشد، این امر منجر به ایجاد رانت برای دریافت کنندگان تسهیالت، و بروز عدم تعادل بین عرضه و تقاضا خواهد شد و نهایتا 

شود که بین نرخ پیشنهاد می اداری را فراهم خواهد نمود. بنابراینبندی تسهیالت و فساد مالی وموجبات ایجاد صف، جیره

تسهیالت بانکی و نرخ تورم تعادل و توازن منطقی صورت گیرد تا تسهیالت بانکی روانه بازار داللی و بخشهای غیر مولد نشود. از 

از خارج از نظام بانکی بر آن اعمال  طرف دیگر ما در ایران با یک نظام بانکداری مواجهیم که تحت تاثیر سیاستهای است که

اند. مداخالت دولت در زمینه تعیین نرخ سود و تحمیل تسهیالت تکلیفی به نظام بانکی، شود و این سیاستها، سیاستهای مالیمی

اند. درواقع، تهباشند که بخش پولی اقتصاد را از انجام وظایف محوله بر اساس قانون پولی و بانکی کشور باز داشاز جمله مواردی می

فراهم لذا،  .گیرند. اکثر مشکالت شبکه بانکی به خاطر ماهیت دولتی آن استسیاستهای پولی تحت تاثیر سیاستهای مالی قرار می

نمودن سازوکارهایی برای عدم دخالت دولت و نهادهای سیاسی در امور بانکی و خصوصا ارائه تسهیالت بانکی، از جمله اقدامات 

مشکل مطالبات معوق حل برای  ،همچنین شود.ت که در جهت افزایش نرخ بازپرداخت بدهی به بانکها پیشنهاد میبسیارمهمی اس

و احکام وصول  دو راه پیشگیری و اجرا وجود دارد. به این معنی که اعطای اختیارات قانونی در امر پیگیری و اجرای مفاد قراردادها

هند. را انجام د حسابهابانکها بتوانند اقدامهای قانونی سریع و تنبیهات اجتماعی بد مطالبات به بانکها داده شود. به نحوی که

حجم  از طرفی های بانکی و وحدت رویه وجود داشته باشد.های تخصصی ویژه رسیدگی به پروندههمچنین برای متخلفان دادگاه

االمکان سعی شود فعالیتهای کوچک و متوسط در ها تعیین گردد. و حتیها و پروژهاعطای تسهیالت متناسب با حجم فعالیت

 هب تواندبه عنوان یک راه حل مورد استفاده قرار گیرد.نیز می اعتباری مشتریان بندی رتبهاولویت پرداخت تسهیالت قرار گیرند. 
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 رتبه امتیازات این اساس بر نهایت در و نماید اعطا امتیازاتی را مشتریانش به معتبری های شاخص اساس بر بانک که معنی این

دم منظور کاهش در عبه مدیران بانک ملی  توصیه می شود که به  در نهایت، نماید. تسهیالت مشخص اعطای برای را مشتریانش

بازنگری و اصالح گردش کار دریافت تسهیالت گردد. به طوری که قبل از پرداخت هر گونه ها توجه ویژه ای به بازپرداخت وام

گذاری از نظر داشتن توجیه اقتصادی، فنی و مالی و اطمینان از بازپرداخت تسهیالت مورد بررسی طرحهای سرمایهتسهیالت، 

 قرار گیرند.   
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 چکیده التین:
 

 

 

Study the causes and effective factors in small businesses loan failure at Bank 

melli Iran.  (Case study: Branches of Bank Melli in the Shahre-Kord) 
 

Abstract 

One of the most important issues in banking facilities is the possibility of default. There are 

different factors effective in default. Identifying these factors can decrease banking credit risks. 

The Purpose of this study is to investigate causes and factors of defaults which were paid to 

Quick return firms by Bank Melli shahrekord branches during 1385 to 1389, and presenting 

executive approaches to collect these loans future. Research method was survey descriptive and 

instruement was a self-made questionnaire. 

Statistical population were all experts and employees at Bank Melli, totaled 217 among whom 

140 were selected randomly using Chochran formula. Reliability coefficient was obtained at 0-

787. Collected data were analyzed through descriptive and in ferrential statistics including t-

test and Friedman coefficient. Findings showed that from respondents view points, factors 

beyond banking regulations, imposed facilities, management weakness, creditor’s bebavior, not 

enough security for payment, type of activity, transferring loans to other sectors, past 

cooperation with bank and lack of financial sources, are most important factors. 
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