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چکیده

وام یکی از مسایل مهم در خصوص اعطاي تسهیالت بانکی احتمال عدم بازپرداخت
توانند دخیل باشند که به منظور گیرندگان است. در این زمینه عوامل متعددي میتوسط وام

این عوامل شناسایی شده و راهکارهاي اجرایی تاکنترل و کاهش ریسک موجود الزم است
مناسب براي بهبود وصول مطالبات معوقه ارایه گردد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف 

موثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزي در شهرستان مراغه استان بررسی عوامل 
اي متناسب و از طریق گیري طبقههاي تحقیق به روش نمونهآذربایجان شرقی اجرا شد. داده

گیرنده با اعتبارات خرد از نوع نفر به عنوان نمونه از کشاورزان وام779بررسی پرونده 
آوري گردید. براي تجزیه و تحلیل جمع1383-87ي هاتسهیالت فروش اقساطی طی سال

گیري شد. برآورد مدل الجیت ترتیبی نشان داد که داشتن ها از الگوي الجیت ترتیبی بهرهداده
فعالیتی غیر از کشاورزي، تمدید مدت بازپرداخت وام و باال بودن مبلغ وام دریافتی عواملی 

لذا به منظور تقویت احتمال وصول اند.شتههستند که بر بازپرداخت وام تأثیر منفی گذا
در حالی که عواملی همچون باال گردد.مطالبات، تمدید مدت بازپرداخت وام توصیه نمی

بودن تعداد اقساط و زیاد بودن فاصله پرداخت اقساط جزو عواملی هستند که احتمال 
له زمانی مناسبی براي توانند با تعیین فاصیمهابانکدهند.بازپرداخت وام را افزایش می

بازپرداخت اقساط احتمال وصول مطالبات را بهبود بخشند.

الگوي الجیت ترتیبی، وصول مطالبات، وام، بانک کشاورزي، شهرستان کلیدي:هايواژه
مراغه
JEL:34, C25, C24, C12Cبندي طبقه

مقدمه
گذاري یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت سرمایه

اقتصادي کشورهاست. از آنجا که در ایران بازار سرمایه 
لی غیربانکی هاي ما(اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه

ها به عنوان اند، بانکرشد قابل توجهی نداشته
هاي مالی بخش قابل توجهی از بازارهاي مالی را واسطه

ها به خود اختصاص گذاريدر تأمین مالی سرمایه
). بانک کشاورزي به Ghalibafasl, 2010دهند (می
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ترین موسسه رسمی عنوان یک بانک تخصصی عمده
سال سابقه، 70ان با بیش از اعتبارات کشاورزي ایر

هاي دار تأمین منابع مالی مورد نیاز بخشعهده
کشاورزي است. این بانک با هدف چندگانه افزایش 

هاي آوريتولید، تعدیل درآمدها، تسهیالت پذیرش فن
بینی هاي ناشی از حوادث پیشجدید و جبران خسارت

درصد از اعتبارات اختصاص 70نشده، ساالنه حدود 
فته به این بخش را در اختیار متقاضیان خود در زیریا

).Irannejad, 1996دهد (هاي مختلف قرار میبخش
Bernanke and Gertler)1996 ( در خصوص اعطاي

تسهیالت بانکی معتقدند که اجراي سیاست پولی 
انبساطی از طریق اعطاي تسهیالت با تحت تأثیر قرار 

گذاري، مخارج مصرفی و تقاضاي دادن تقاضاي سرمایه
کل، سطح تولید را افزایش داده و زمینه را براي رشد 

کند. اقتصادي مهیا می
هر بانک کشاورزي همانند مشکالتیکی از 

دریافت نشده ي مطالبات ي مالی، رشد هزینهمؤسسه
توان به سه دسته است. مطالبات وصول نشده را می

مطالبات سررسید گذشته: از دو -بندي نمود: الفتقسیم
ماه بعد از سررسید مطالبات تا شش ماه بعد از سررسید، 

گردند، بندي میمطالبات در این طبقه دسته
ین گونه مطالبات از شش ماه بعد مطالبات معوقه: ا-ب

ماه بعد از سررسید مطالبات 18از سررسید مطالبات تا 
الوصول: مطالباتی که بیش مطالبات مشکوك- هستند، ج

مطالبات ها سپري شده است. ماه از سررسید آن18از 
مشکوك الوصول، مطالباتی است که احتمال وصول آنها 

ي احتیاطی در نظرهبسیار پایین بوده و براي آنها ذخیر
عبارتی مطالبات پس از سررسید شدن و ه گیرند. بمی

تعویق در بازپرداخت، به حالت مشکوك الوصول یا نهایتاً 
،مطالبات معوقمجموعآیند. نسبتسوخت شده در می

سررسید گذشته و مشکوك الوصول به کل مطالبات
که اصطالحاًباشدمیبانکشاخصی براي کارایی اعتباري 

صورت که نسبت . به ایننامندآن را ریسک اعتباري می
در وصول بانکي موفقیت پایین آن نشان دهنده

باشد.مطالباتش می

در بازارهاي مالی به ویژه در نظام ١اطالعات نامتقارن
گیرندگان)، انتخاب بانکی(در خصوص وضعیت وام

پذیر باعث و اعطاي تسهیالت به افراد ریسک٢نامناسب
گذشته، معوقه و افزایش مطالبات سررسید

الوصول شده و اختالل در توزیع اعتبارات بانکی، مشکوك
ها و به تبع آن اختالل در اقتصاد هاي بانکورشکستگی

گردد. از طرف دیگر، عدم بازپرداخت کشور را موجب می
تسهیالت دریافتی موجب افزایش ریسک اعتباري، اتالف 

هاي بانک، مسدود افزایش هزینهها،منابع و زمان بانک
ها در اعطاي تسهیالت و شدن بخشی از منابع موثر بانک

,Sharifگردد (ها میریزي بانکمختل شدن برنامه

یکی از موضوعات مهم در خصوص ). بنابراین، 2011
گیرنده در اعطاي تسهیالت بانکی، احتمال عدم تعهد وام
ین زمینه بازپرداخت آن است. عوامل متعددي در ا

توان زمینه را ها میتأثیرگذار هستند که با شناسایی آن
براي کاهش و کنترل ریسک اعتباري فراهم کرد و 

بررسی عملکرد فرایند اعطاي اعتبارات را بهبود بخشید.
ي بانک کشاورزي در استان آذربایجان شرقی شعبه85

حاکی از آن است که بیشترین ناکامی در وصول 
ي شهرستان مراغه ن بانک کشاورزي شعبهمطالبات از آ

). AgriBank, 2010است (
ها بحث جدیدي موضوع عدم بازپرداخت بدهی بانک

نیست، اما از زمره موضوعاتی است که اخیراً به یکی از 
ها تبدیل شده است. به عنوان هاي اصلی بانکدغدغه
) در کشور نیجریه Ewuola and Williams)1995مثال، 

نتیجه گرفتند که اغلب کشاورزانی که از بازپرداخت وام 
سال بوده و داراي تحصیالت ورزند، میاناستنکاف می

باشند. در حالی که نظارت و سرپرستی بر وام اندکی می
تواند اثر و برقراري نرخ دیرکرد بر عدم بازپرداخت می

Matin. ها داشته باشدها واممثبتی بر بازپرداخت

) در کشور بنگالدش با استفاده از مدل الجیت 1997(
نتیجه گرفت که سطح تحصیالت، طول دوره عضویت در 
بانک، سطح زیر کشت و تنوع منابع درآمدي کشاورزان 
از جمله عوامل مهمی هستند که موجب عدم بازپرداخت 

Lekshemiاند. وام شده et al.)1998 یالت کرالي ا) در

1. Asymmetric Information
2. Adverse Selection
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ا استفاده از روش تجزیه و تحلیل تشخیصی هندوستان ب
خطی گزارش کردند که مازاد تولیدکننده، زمان کاشت 

ترین عوامل ایجاد محصول و شکاف اعتباري از مهم
تفاوت بین کشاورزان بازپرداخت کننده و بازپرداخت 

ها همچنین دریافتند که ناکافی باشند. آننکرده می
زان، عدم دسترسی بودن منابع مالی مورد نیاز کشاور

ها به منابع اعتباري و پرداخت دیرهنگام وام علل آن
Olagunju and Adeyemoاند. بودهمسئلهینااصلی 

اي در مرحلهگیري سه) با استفاده از روش نمونه2007(
آوري اطالعات، گزارش نمودند که تجربه کشاورز، جمع

براي منطقه کشاورزي، هزینه تهیه وام، تعداد مراجعات 
ترین عوامل دریافت وام و تحصیالت کشاورز از عمده

Oladeebo andباشد. موثر در بازپرداخت وام می

Oladeebo)2008 کشاورز 100) در تحقیقی اطالعات
منطقه دولتی از ایالت آندو کشور 2روستا در 10از 

آوري گیري تصادفی ساده جمعنیجریه را از طریق نمونه
وصیفی و رگرسیون حداقل مربعات و از طریق آمار ت

ها نشان داد که عواملی معمولی تحلیل نمودند. نتایج آن
چون سن، تحصیالت و تجربه کشاورز، اندازه و نوع 

ها تلقی توانند از عوامل موثر بر بازپرداخت وامفعالیت می
شوند. 

اي در ) در مطالعهJaberi)1993در داخل کشور نیز، 
ش کشاورزي در سطح خصوص مدیریت ریسک بخ

روستاها گزارش نموده است که بیمه محصوالت 
تواند کشاورزي به عنوان پشتوانه و عامل حمایتی می

ها داشته باشد. تأثیر مثبتی بر بهبود نرخ بازپرداخت وام
Shaditalab)1993 در تحقیقی عواملی چون ضعف (

قدرت اجرایی بانک، درآمد پایین، محصول کم، مشکل 
سالی براي روش، گرانی عوامل تولید و خشکبازار ف

کشاورزان را به عنوان دالیل عمده عدم بازپرداخت 
با )Habibi)2002هاي بانک معرفی نموده است. بدهی

بازپرداخت بموقع اي عوامل مؤثر برتحلیل مقایسه
1363-79هايتسهیالت بانک کشاورزي طی سال

قیمتهاي سیاستگزارش نمود که عواملی همچون 
هاي بالعوض گذاري، بیمه محصوالت کشاورزي، کمک

نوع تسهیالتو دیدگانتوسط صندوق کمک به خسارت
-یرگذار بر بازپرداخت تسهیالت میتأثدریافتی از عوامل 

) با استفاده از Koupahi & Bakhshi)2002باشند. 

کشاورز 149هاي متقاضیان وام مربوط به پرونده
ز بانک کشاورزي شهرستان بیرجند کننده اعتبار ادریافت

آالت در گیري کردند که استفاده از ماشینچنین نتیجه
مزرعه، طول دوره بازپرداخت وام، نظارت و سرپرستی 

هاي یري وام در فعالیتکارگبهبانک بر مصرف وام و 
داري بر بازپرداخت وام بر جاي جاري تأثیر مثبت و معنی

ت طبیعی در مزرعه از گذاشته، در حالی که بروز خسارا
سالی و آفات، میزان تحصیالت کشاورز و جمله خشک

طول زمان انتظار براي دریافت وام اثري منفی و 
دار بر عملکرد بازپرداخت وام داشته است. معنی

Bagheri & Najafi)2004 در استان فارس که در آن (
از تابع تحلیل تشخیصی با متغیر وابسته نرخ بازپرداخت 

هاي گیري شده، عوامل موثر بر بازپرداخت وامبهره
ها نشان داد که کشاورزي را بررسی کردند. نتایج آن

هاي طبیعی، نسبت درآمد عواملی همچون خسارت
اي، بیمه اي به درآمد کل، میزان درآمد مزرعهمزرعه

انداز، فاصله انتظاري محصوالت کشاورزي، میزان پس
کارشناسان بانکی، رستیبراي دریافت وام، نظارت و سرپ

یري وام، کارگبهطول دوره بازپرداخت وام، نوع فعالیت 
شاخص تنوع، تکثر خریداران، درآمد خارج از مزرعه، 
سطح زیر کشت، میزان تحصیالت و متغیر مجازي 

ترین عوامل موثر بر تفاوت شهرستان به ترتیب از عمده
بین دو گروه بازپرداخت کننده و نکول کننده وام 

) با Arabmazar & Rouyintan)2006باشند. می
استفاده از مدل الجیت، اطالعات کیفی و مالی تعدادي 

کننده وام از شعب بانک کشاورزي هاي دریافتاز شرکت
را بررسی و 1378-83هاي استان تهران طی سال

دریافتند که عواملی همچون نوع فعالیت، سابقه همکاري 
یسک اعتباري مشتریان حقوقی با بانک و میزان وام بر ر

داري تأثیرگذار هستند و بانک کشاورزي به طور معنی
این عوامل مشترکات زیادي با عوامل موثر بر ریسک 

Sharifiها دارد. اعتباري مشتریان حقوقی سایر بانک et

al.)2011گیري از الگوي پروبیت و الجیت به ) با بهره
تسهیالت بررسی عوامل موثر در عدم بازپرداخت

1386- 88هاي کشاورزي استان اصفهان طی سال
گیرنده، تر بودن وامپرداخته و نتیجه گرفتند که جوان

اعطاي وام به بخش کشاورزي و صنایع جانبی، کمتر 
تر بودن نرخ سود تسهیالت، ملکی بودن مبلغ وام، پایین
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بودن وثیقه وام، تکلیفی بودن وام و باال بودن سهم 
ر کل پروژه، احتمال بازپرداخت وام را گیرنده دوام

در این راستا، هدف از مطالعه حاضر، دهد. افزایش می
یرگذار بر پرداخت نشدن مطالبات تأثشناسایی عوامل 
ي گیرندگان در بانک کشاورزي شعبهخرد از سوي وام

باشد. شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی می
ک کشاورزي در وصول براي نیل به این هدف عملکرد بان

بندي هاي گذشته بررسی و با طبقهمطالبات طی سال
هاي معوقه، سررسید مشتریان ریسکی بانک به گروه

الوصول، عوامل مؤثر بر احتمال قصور گذشته و مشکوك
شوند.شناسایی می

هامواد و روش
مطالعه عوامل موثر بر وصول هدف تحقیق حاضر

ي شهرستان مراغه استان تسهیالت اعطایی بانک کشاورز
آذربایجان شرقی است. بدین منظور، مشتریان ریسکی 

-هاي معوقه، سرسید گذشته و مشکوكبانک به گروه
شوند. به عبارت دیگر، وضعیت بندي میالوصول طبقه

وصول مطالبات بانکی از حالت مطلوب (وصول به موقع) 
گردد بندي میالوصول) رتبهبه سمت حالت بد (مشکوك

عوامل موثر بر بهبود وصول تسهیالت اعطایی در کل و 
-گردد. در چنین حالتی میبانک مورد تحلیل واقع می

توان از الگوي الجیت یا پروبیت ترتیبی بهره گرفت. 
الگوي الجیت ترتیبی مبتنی بر یک متغیر پنهان 
پیوسته است که در این تحقیق به منظور تعیین تأثیر 

هاي بانک ال وصول واممتغیرهاي توضیحی بر احتم
تأثیر هر متغیر بر احتمال چنین نحوهکشاورزي و هم

هاي مطالبات گرفتن هر فرد در درون گزینهقرار
الوصول، مطالبات معوقه، مطالبات تاریخ گذشته مشکوك

گیرد. شده مورد استفاده قرار میو مطالبات بموقع وصول
نشان داد:) 1صورت رابطه (توان به این مدل را می

)1(∞<y*<+∞-iiy εχβ* 

میزان وام دریافتی فرد ، متغیر پیوسته*iyکه در آن
مترهایی است که بایستی برآورد، بردار پاراباشد،می

است تصادفی ، بردار متغیرهاي توضیحی غیرiXشوند، 
iεکند و میگیريام را اندازهiگیرنده هاي وامکه ویژگی

باشد. الجستیک مینیز جمله خطاست که داراي توزیع

قابل مشاهده است، یک متغیر غیرiy*از آن جایی که
هاي رگرسیونی استاندارد، قابل کاربرد تکنیکبنابراین

,Wooldridgeباشند(فوق نمیبراي برآورد معادله

2010.(
متغیري گسسته و قابلiyشود که حال اگر فرض

ام را iمشاهده است که سطوح مختلف وصول وام فرد 
و *iyمشاهده قابلکند. ارتباط میان متغیر غیربیان می

به*iy، از الگوي الجیت ترتیبی iyمشاهدهمتغیر قابل
):Wooldridge, 2010آید (دست میصورت ذیل به

)2                                                      (
0iy0* iyif

ni ,...,1
1iy1*0 iyif

ni ,...,1
2iy if 21 *  iy ni ,...,1



Jyi ni ,...,11* jiy if

ها μبوده و نمونه مورد بررسی، اندازهnکه در آن 
اي مشاهده نشده نقاط برش یا پارامترهاي آستانه

باشند  که توسط متغیر شاخص می jyI i 
یعنی یکی jمتعلق به گروهiyگردند. اگر مشخص می

از چهار حالت وصول مطالبات باشد، متغیر شاخص برابر 
احتمال یک و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود. 

شود میذیل محاسبهباشد، توسط رابطهy=Jکهاین
)Wooldridge, 2010:(

)3(

)-F(-)-F(
)-<-Pr(=)*y<Pr(=j)=Pr(y

1-jj

ji1-jj1-ji









یعنی احتمال تجمعی در الگوي الجیت ترتیبی، احتمال 
تر در حالت وصول مطالبات یا پایینiگیرنده که واماین

قابل توجه اینکند. نکتهمیاز آن قرار گیرد را برآورد
هاي اي، گروهجملهاست که بر خالف الگوي الجیت چند

البات در الگوي الجیت هاي وصول مطپاسخ یعنی حالت
باشند. گونه میان خود میترتیبی بیانگر سطوحی ترتیب

در مطالعه حاضر میزان و نحوه وصول مطالبات بانک 
است بندي شده کشاورزي در چهار گروه مختلف طبقه

الوصول) به که از بدترین وضعیت(مطالبات مشکوك
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بهترین شرایط (مطالبات بموقع وصول شده) مرتب 
ها، الگوي د. بنابراین با توجه به ترتیبی بودن دادهانشده

باشد. این الگو بهالجیت ترتیبی مناسب این مطالعه می
):Wooldridge, 2010(شودصورت زیر تصریح می

)4()()ln(
)(1

)( )( 


  















 

j
j

j jeLnLn

j=1, …, J : i=1,…, n
صورتتجمعی بهدهنده احتمالنشانΛکه در آن 

)|()()( iijij xjypx  باشد. می
βبردار ستونی پارامترها ،),...,,( 21 kوi بردار

ستونی متغیرهاي توضیحی است. الزم به یادآوري است 
بینی طبقه وابسته بوده و تنها به احتمال پیشjکه 

به متغیرهاي توضیحی بستگی ندارد. به همین ترتیب، 
)...(قسمت قطعی  2211 kikii xxx   مستقل

ي هاگروهبودن باشد. این دو ویژگی ترتیبیاز طبقه می
که نتایج، سازد العمل را تضمین و خاطرنشان میعکس

Brantدر این راستا، اي از خطوط موازي است.مجموعه

١هاي موازيیونرگرس) آزمونی را براي فرض 1990(

طراحی شده است. ٢معرفی کرد که بر اساس آزمون والد
در این آزمون رد فرض صفر که بر برابري ضرایب 

هاي موازي داللت دارد، تصریح مدل را زیر یونرگرس
شده با یک این آزمون، الگوي برآوردبرد. میسؤال
ها را با الگویی با عه ضرایب براي تمامی گروهمجمو

اي مجزا از ضرایب براي هر گروه مقایسه مجموعه
کند. اگر فرض صفر این آزمون که معتبر بودن الگوي می

باشد، پذیرفته شود؛ شده میالجیت ترتیبی برآورد 
ها وهگردهنده این است که پارامترها براي همه نشان

هستند. چنانچه این فرض رد شود، در آن صورت یکسان
ي تعریف شده مناسب هاگروهالگوي الجیت ترتیبی و 

گیري بهره٣نبوده و بایستی از الگوي الجیت عمومی
شود.

الزم به ذکر است که پارامترهاي الگوي الجیت 
ترتیبی از طریق روش حداکثر درستنمایی، که احتمال 

1. Parallel Regression Assumption

2. Wald Test

3. Generalized Logit Model

د آیندست میکند، بهرا حداکثر میبندي صحیح طبقه
) آمده است:6) و (5که شکل ریاضی آن در روابط (

)5( 
 jyIJ

j
jj

n

i

i

XXFL






 

1
1

1
)()()( 

)6(
یک متغیر دوتایی است که زمانی I[yi=j]که در آن 

باشد، مساوي jبرابر iشده براي فرد که گروه مشاهده 
نشان 6شد. رابطه یک و در غیر این صورت صفر خواهد 

یر یکسانی بر تأثدهد که همه متغیرهاي توضیحی می
اي به بندي رتبهمتغیر وابسته دارند و در واقع گروه

ایی که لگاریتم تابع بستگی دارد. از آن جiµمقادیر 
ی نسبت به پارامترها غیرخطی است؛ حداکثر درستنمای

هاي بایست از روشبرآورد مدل میسر نبوده و می
سازي عددي از جمله فرآیند حداکثرسازي از بهینه

استفاده BHHH٥و ٤راپسون-طریق الگوریتم نیوتن
باشد، این مدل به الگوي j=1کرد. در روابط فوق اگر 

,Wooldridge(گردد دوگانه (معمولی) تبدیل میالجیت

2010.(
در این الگو مستقیماً بایستی توجه داشت که ضرایب 

بینییشپیک متغیر کهیزمانقابل تفسیر نیست. زیرا 
یابد، تغییر در احتمال، عالوه بر مقدار میافزایش ٦کننده

به مقادیر سایر متغیرها نیز کنندهبینییشپخود متغیر 
جایی که تغییر در احتمال ثابت بستگی دارد. از آن

نیست، بنابراین تفسیر ضرایب به صورت مستقیم انجام 
شود. نتیجتاً ما صرفاً قادر به مشاهده جهت تغییر نمی

هاي نهایی (ابتدایی و احتمال (عالمت ضریب) براي گروه
). به عنوان مثال Liao, 1994انتهایی) خواهیم بود (

به این معنی است که چنانچه kβعالمت مثبت ضریب 
یشافزاkxاندازهبهکنندهبینییشپارزش متغیر 

) کاهش 0iyاول (طبقهرخداداحتمال یابد، 
یابد، در حالی که احتمال وقوع آخرین طبقه (می
Jyi  (یافت و برعکس. بنابراین در افزایش خواهد

این حالت مسیر تغییر در طبقات میانی براي ما 
نامشخص خواهد بود.

4. Newton-Raphson Algorithm

5. Berndt, Hall, Hall and Hausman Algorithm (BHHH)

6. Predictor
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خصوص معیار خوبی برازش الگوي الجیت در 
ه ک2R-Pseudoتوان بیان داشت که در آن ترتیبی می

و معمولیمتداول بین صفر و یک دارد، تفسیر مقداري 
2R توان گفت که با آن تنها میرا ندارد و در تفسیر

یابد میافزایش قدرت برازش الگو مقدار آن افزایش 
)Greene, 2010 .( تحت عنواندیگري البته آلترناتیو

-Benبراي خوبی برازش توسط نیز بندي دقت طبقه

Akiva & Lerman)1985 (درصد که شدهپیشنهاد
دکنبینی صحیح و غلط متغیر وابسته را بیان میپیش

(Pai & Saleh, 2008) . اثر نهایی که در واقع مشتق
جزئی اول متغیر وابسته نسبت به متغیرهاي مستقل 

کنندهبینیاست؛ نشانگر یک واحد تغییر در متغیر پیش
kx بر روي احتمال قرار گرفتن در طبقهjباشد که می
شود:میمحاسبه 7صورت رابطه به
)7(

و )PDFهمان تابع چگالی احتمال (λکه در آن 
تواند هم مثبت و هم منفی عبارت داخل کروشه می

به ازاي jباشد. بنابراین اثر نهایی قرار گرفتن در طبقه 
مثبت و براي برخی موارد منفی kxبعضی مقادیر 

بود.خواهد 
از آنجایی که اثر نهایی به مقادیر کلیه متغیرهاي 

کارگیري گیري براي بهتوضیحی وابسته است، تصمیم
مقادیر متغیرها در برآورد، از اهمیت خاصی برخوردار 
است. معموالً اثر نهایی در مقادیر میانگین متغیرها 

مجموع احتماالت کهیناشود. با توجه به میمحاسبه
ر یک است، بنابراین مجموع اثرات نهایی براي همواره براب

است که بود. الزم به یادآوري هر متغیر برابر صفر خواهد
محاسبه اثرات نهایی براي متغیرهاي دوتایی به صورت 

نشده، بلکه به صورت اختالف میان مستقیم انجام 
شود. احتماالت در دو حالت ممکن محاسبه می

مراجعه به بانک هاي موردنیاز از طریقداده
کشاورزي و بررسی پرونده اعطاي تسهیالت کشاورزي به 

یري کارگبهآوري شد. بدین منظور با برداران جمعبهره
گیري از اي متناسب و بهرهگیري طبقهروش نمونه

779) حجم نمونه به اندازه 8فرمول کوکران در رابطه (
)،132الوصول (نفر شامل چهار گروه مطالبات مشکوك

) و 55)، مطالبات تاریخ گذشته (115مطالبات معوقه (
-87) طی سالهاي 477شده (مطالبات بموقع وصول

گیرندگان در بانک کشاورزي از اطالعات این وام1383
براي تسهیالت فروش اقساطی گردآوري شد. 

)8 (
)()( 22

2

pqtN

pqtN
n







کل N' ،05/0، حجم نمونه در هر سال، nه در آن ک
، 2t، هاي دریافت کنده تسهیالت)=کل پروندNجامعه (

، ، واریانس نمونه،σ)، 96/1جدول (tتوان دوم آماره 
درصد وقوع حادثه (وضعیت وصول مطالبات مورد نظر) و 

باشد. نحوه محاسبه و ، درصد عدم وقوع حادثه می
آمده است. 1در جدول 8نتایج و مربوط به رابطه 

1383-88اندازه نمونه مورد بررسی براي هر یک از چهار حالت وصول مطالبات در طی سالهاي -1جدول 

سررسید N'σσسال
-مشکوكمعوقهگذشته

الوصول
وصول 
به موقع

138325001258416/347/053/0045/0002/09910182546
138442002108416/373/027/003/00009/016771424122
138536801848416/362/038/0036/0001/014611222291
138655002758416/359/041/03/00009/0218153638129
138737601888416/36/04/0036/0001/014912252389

ها به صورت حرکت آوري اطاعات، دادهپس از جمع
از وضعیت بد به سمت وضعیت خوب دریافت مطالبات 

الوصول به مطالبات بانکی یعنی از مطالبات مشکوك
بندي شد تا بتوان براي تحلیل شده گروهبموقع وصول

هاي ها از الگوي الجیت ترتیبی بهره گرفت. دادهآن
مورد بررسی Excelافزار گردآوري شده ابتدا در نرم

12Stataافزارمقدماتی قرار گرفته و سپس به نرم

منتقل گردید.
نتایج و بحث

85نشان داد که حدود هادادهبررسی آمار توصیفی 
درصد از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزي با ضمانت 

 )()()(
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درصد با ضمانت وثیقه پرداخت شده 15اشخاص و 
وام خود را گیرندگان بازپرداختدرصد از وام39است. 

ها داراي فعالیت باغبانی تمدید کرده و تقریباً نیمی از آن
مند درصد آنان از خدمات کشاورزي بهره18نیز بوده و 

اي هاي سرمایهدرصد متقاضیان براي فعالیت90اند. شده
هاي جاري خود اقدام به درصد براي توسعه فعالیت10و 

یانگین، بیشینه و ) مقادیر م2جدول (اند.اخذ وام نموده
دهد.کمینه متغیرهاي مورد مطالعه را نشان می

میانگین، بیشینه و کمینه متغیرهاي مورد مطالعه-2جدول 
کمینهبیشینهمیانگیننام متغیر

مبلغ وام دریافتی 
(میلیون ریال)

5/4423032/3
آورده اولیه 

(میلیون ریال)
27/6501/0

نسبت موجودي 
به وام 

دریافتی(درصد)

5/141000
نرخ سود بانکی 

(درصد)
8/13254

فاصله 
اقساط(ماه)

27/10121
سن 

گیرنده(سال)وام
2/529027

47/191801تعداد اقساط 
هاي تحقیقمأخذ: یافته

دهد که میانگین وام پرداختی جدول فوق نشان می
230میلیون ریال، حداکثر مقدار آن 5/44به زارعین 

هزار ریال بوده که به 3320میلیون ریال و حداقل آن 
درصد 8/13حدود سود بانکیطور متوسط با نرخ 

سود بانکیترین نرخ پرداخت شده است. باالترین و پایین
درصد بوده است. 4و 25رتیب هاي اعطا شده به توام

ماه بوده و حداکثر 10میانگین فاصله اقساط حدود 
فاصله اقساط یک سال بوده است. متوسط تعداد اقساط 

قسط و بیشترین تعداد 5/19اعتبارات پرداخت شده 
ترین آن یک قسط بوده است. متوسط و کم180اقساط 

که سال بوده، 52کنندگان اعتبارات حدود سن دریافت
ها ترین آنساله و جوان90ها ترین آندر این بین مسن

اند. ساله بوده27
ي بندگروهتر نیز اشاره شد، یشپکه طوريهمان

هاي این پژوهش از نوع ترتیبی بوده و به همین داده
از الگوي الجیت ترتیبی استفاده هاآندلیل براي تحلیل 

اقعی بودن شده است. در این میان، به منظور بررسی و
ها از آزمون فرضیه تساوي پارامترها براي تمامی گروه

گیري شد.بهرهBarnet (1990)هاي موازي رگرسیون
محاسبه 01/43برابر باBarnetآزمون 2Xمقدار آماره 

درصد از لحاظ آماري معنی 5شد که در سطح احتمال 

باشد که این امر بر مناسب بودن تصریح مدل به دار نمی
مدل ،ت الجیت ترتیبی داللت دارد. در نهایتصور

الجیت ترتیبی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی 
منعکس 3برآورد گردید که نتایج مربوطه در جدول 

شده است.
نتایج تخمین مدل الجیت ترتیبی-3جدول 

ضریب نام متغیر
برآورد شده

آماره 
z

سطح 
احتمال  مبلغ وام 

دریافتی
00653/0-11/3-002/0

043/017/2030/0فاصله اقساط
نرخ سود 
تسهیالت

780/579/1073/0
001/0-37/3-520/0تمدید وام

009/0-63/2-421/0هاسایر فعالیت
هاي تحقیقمأخذ: یافته

، تمامی متغیرها از لحاظ 3براساس جدول شماره 
برابر بینی  درصد صحت پیشباشند.دار میآماري معنی

بندي درصد بوده که حاکی از دقت باالي طبقه3/78با 
این الگو است. الزم به ذکر است که ضرایب برآوردي 

تفسیر مستقیم و 3الگوي الجیت ترتیبی همانند جدول 
کاربردي ندارد، لذا به منظور استنتاج نتایج بیشتر از 
الگوي برآورد شده بایستی اثرات نهایی براي هر یک از 

هاي وصول مطالبات محاسبه شود. نتایج اثرات گروه
هاي وضعیت وصول مطالبات بانک نهایی هر یک از گروه
آمده است.   4کشاورزي در جدول 

هاي نتایج محاسبه اثرات نهایی هر یک از گروه-4جدول 
وصول مطالبات بانکی

نام 
متغیر

وصول به 
موقع

سررسید
گذشته

ك مشکوهمعوق
الوصول

مبلغ وام 
دریافتی

00398/0-00647/0-00466/000579/0

فاصله 
اقساط

0262/0-0444/0-0307/00399/0

نرخ سود 
بانکی

0252/0-0297/0-0212/0-0791/0

تمدید 
وام

0135/00547/00553/01236/0-

سایر 
هافعالیت

0276/0-0447/00283/00454/0-

، با افزایش مبلغ وام دریافتی )4(مطابق جدول 
احتمال قرار گرفتن کشاورز در گروه وصول به موقع  و 
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احتمال قرار گرفتن در سررسیدگذشته کاهش یافته و
یابد. به عبارت الوصول افزایش میه و مشکوكگروه معوق

دیگر، باال بودن مبلغ وام دریافتی یکی از عواملی است 
مسئلهکند. این یف میکه احتمال بازپرداخت وام را تضع

پا بودن اکثر زارعین منطقه و توان مالی با توجه به خرده
باشد. این امر در تایید مطالعه ها قابل توجیه میاندك آن

Arabmazar & Rouyintan)2006 و (Sharifi et al.

باشد. همچنین، اگر فاصله اقساط وام افزایش ) می2011(
در گروه بازپرداخت به گیري کشاورز یابد احتمال جاي

الوصول شدن آن مشکوكموقع وام افزایش یافته و
یابد. به دیگر سخن، در صورتیکه اقساط به افزایش می

صورت ماهانه پرداخت گردد، نظر به کم بودن مبلغ 
یابد قسط احتمال وصول به موقع مطالبات افزایش می

ولی اگر پرداخت اقساط ساالنه (سالی یکبار) باشد به 
الوصول بودن بب باال بودن مبلغ قسط احتمال مشکوكس

یابد. باالبودن نرخ سود وام نیز جزو مطالبات افزایش می
عواملی است که احتمال بازپرداخت وام را تضعیف 

کند. با افزایش نرخ سود بانکی احتمال قرار گرفتن می
دهد. به الوصول را افزایش میکشاورز در گروه مشکوك

ش نرخ بهره بانکی باعث بهبود وصول دیگر سخن، کاه
گردد. البته این مسله قابل انتظار است زیرا مطالبات می

مبلغ سود تسهیالت دریافتی کمتر شده و در نتیجه 
مبلغ اقساط کاهش یافته و امکان بازپرداخت اقساط 

Sharifiشود. این امر در تایید یافته سهلتر می et al.

گیرنده به فعالیتی غیر از باشد. اشتغال وام) می2011(
باغبانی، یعنی زراعت و دامپروري احتمال بازپرداخت به 
موقع تسهیالت را تضعیف می نماید. در این حالت 
احتمال قرار گرفتن کشاورز در گروه سرسیدگذشته و 

هاي نیز با یافتهمسئلهینامعوقعه افزایش یافته و
Oladeebo and Oladeeboع احتمال وصول به موق

) مطابقت دارد. 2008(یابد. مطالبات بانکی کاهش می

پیشنهادهاگیري و نتیجه
که در بخش نتایج آمده است باالتر بودن گونههمان

ال بازپرداخت آن را مبلغ تسهیالت پرداختی احتم
درهابانکشود توصیه می،بنابراینکند.تضعیف می

را مورد توجه قرار مسئلهینازمان اعطاي تسهیالت 
تر شدن فاصله زمانی بازپرداخت تسهیالت دهند. طوالنی

اعطایی در زمره عواملی است که احتمال بازپرداخت 
کند؛ یمالوصول شدن آنها را تقویت و مشکوكهاوام

توانند با تعیین فاصله زمانی متناسب یمهابانکبنابراین 
مطالبات را گیرندگان احتمال وصولبا نوع فعالیت وام

متناسب با نوع گردد بانکبهبود ببخشند. لذا توصیه می
هاي بندي وام را با فاصلهفعالیت کشاورزي متقاضی قسط

تمدید مدت ،تر انجام دهد. همچنینزمانی کوتاه
بازپرداخت وام اثر مثبتی بر وصول مطالبات بر جاي 

نی، گذارد. اشتغال کشاورز به فعالیتی به غیر از باغبامی
یعنی زراعت و دامپروري احتمال بازپرداخت به موقع 
تسهیالت را تقویت نموده و در بازپرداخت تسهیالت 

اند. نظر به اینکه این دریافتی خود بهتر عمل نموده
منطقه به لحاظ شرایط اقیلم حاکم بر آن یکی از

هاي تولید محصوالت باغی در استان است، لذا قطب
نسبت به محصوالت باغی از محصوالت زراعی و دامی

سطح درآمد پایینی برخودار می باشد. در نتیجه قصور 
در بازپرداخت این گونه کشاورزان قابل انتظار است. 

گردد زمان اعطاي تسهیالت به منظور بهبود پیشنهاد می
وضعیت وصول مطالبات، بانک نوع فعالیت کشاورزي 

-الیتمتضاضی مد نظر قرار دهد. به طور کلی چون فع
باشند و با هاي متفاوتی میهاي مختلف داراي ریسک

ها امکان افزایش نرخ سود توجه به این که بانک
ها را ندارند، مناسب تسهیالت متناسب با ریسک فعالیت

ي اولیه متناسب با خواهد بود نوع و میزان وثیقه و آورده
ها تنظیم گردد. میزان ریسک فعالیت
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