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 چکیده
بر ها نیز، های بانک است. چسبندگی هزینهها، تابعی از سودآوری و کیفیت داراییریسک اعتباری بانک

ها بر ریسک ها تأثیرگذار است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چسبندگی هزینهسودآوری بانک
و با استفاده  1397-1390بانک در بازه زمانی 21های ها است. برای نیل به هدف پژوهش، دادهاعتباری بانک

دهد که ها نشان میتحلیل شد. یافتهو های ترکیبی، آزمون و تجزیه از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده
ها وجود دارد. به بیان دیگر، با ها و ریسک اعتباری بانکرابطه مثبت و معناداری بین چسبندگی هزینه

ها کاهش، ناپایداری سود افزایش و درنتیجه ریسک اعتباری ها، کیفیت داراییافزایش چسبندگی هزینه
در معرفی شاخص جدیدی  ها، سعیگیری چسبندگی هزینهکاربها یابد. پژوهش حاضر، بها افزایش میبانک

ها ناشی که بخش عمده رفتار هزینهها داشته است. از آنجایی در ادبیاتِ عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک
عنوان های آتی از این موضوع بهشود در پژوهشهای شخصی و توانایی مدیران است، پیشنهاد میاز انگیزه
 ل تعدیلی بر رابطه مذکور، استفاده شود. یک عام
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 مقدمه

سزایی هب برون سازمانی اهمیت کنندگاناستفاده و واحدهای تجاری برای هزینه، رفتار پیامد درک

این کار باعث افزایش سود  زیرا کنند؛ مدیریت را هاهزینه فعال طوربه دارند انگیزه مدیران ارد.د

میزان  که هنگامی ویژه،به شود و از طرف دیگر، سود مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران است.می

 هاهزینه روی سودآوری بهبود برای اغلب مدیران هستند، رقابتی بسیار بازارها و است پایین فروش

 گذاران،سرمایه مانند برون سازمانی کنندگاناستفاده اگرچه .(2018)ریمر، شوند می متمرکز

های جاری شرکت را تحلیل ای و هزینهسرمایه مخارج مالی و غیره، گرانتحلیل و اعتباردهندگان

 از آن استفاده رکتش و عملکرد مدیران ارزیابی برای کههاییشاخص از یکی رو،این کنند. ازمی

 نشان که دارد وجود شواهدی رغم اینکهعلی است. هزینه مؤثر کنترل در مدیریت توانایی شود،می

 تأثیر شواهدی نیز وجود دارد که گذارد،می تأثیر شرکت عملیاتی مهم اقدامات بر هزینه دهدمی

 (. 2018، 2رگو هامبو 2018، 1دهند )ریمررا نشان می اعتباری ریسک بر هزینه رفتار

است و  تیسطح فعال راتیینسبت به تغ هانهیرفتار هز یهایژگیاز و یکی هانهیهز یچسبندگ

کاهش  یاز بزرگ شتریب ،تیسطح فعال شیهنگام افزا نهیدر هز شیافزا یآن است که بزرگ انگریب

 یسبندگاز چ یآگاه دی. بدون ترد(1395)خالقی،  است تیدر هنگام کاهش در سطح فعال هانهیهز

مهم است.  رانیها و رفتار مدبانک یسودآور ینیبشیپ ،یعملکرد مال ترقیقد یابیدر ارز هانهیهز

سطح درآمد )فروش( از  ایو  تیسطح فعال راتیینسبت به تغ هانهیرفتار هز یاز چگونگ یآگاه

 یارگذمتیق ،یبندو بودجه یزیردر خصوص برنامه رانیمد یریگمیتصم یاطالعات مهم برا

در  ،یاست و برخالف روش سنت یتیریموارد مد ریسر و ساسربه قطهن نییمحصوالت )خدمات(، تع

برد  کاربه یریگمیتصم یبرا زیرا ن هانهیرفتار چسبنده هز دیبا یادیبن یهالیوتحلهیتجز

 یگونها با مقاصد گونابانک لیوتحلهیهر کشور، تجز ی(. در نظام بانک1391 ،کردستانی و مرتضوی)

پژوهش باتوجه به  نی. در اشودیانجام م ییکارا عملکرد، یابیارز ،یسهام، سودآور یابیمانند ارزش

 ،هابانک یآت یزیربرنامه یبرا هانهیرفتار هز یبررس، هاو رشد بانک یدر سودآور نهینقش هز تیاهم

و ...(  یپرسنل ،یادار یهانهی)هز یاتیرعملیو غ یاتیعمل یهانهیهز ی وو مال یپول گذاراناستیس

با  یمال لگرانیو تحل ندگانریگمیتصم ،رانیشود تا مد یدر بانک بررس هانهیهز یالزم است چسبندگ

 طراحیبه نوسان درآمد،  نهیواکنش هز یچگونگو  نهیهزسطوح مختلف رفتار  ینیبشیو پ ییشناسا

 یبها ها،بانک میرمستقیو غ میمستق یهانهیبپردازند و با کنترل هز یریمنظم و اتکاپذ یهابرنامه

                                                                                                                   
1 Reimer 
2 Homburg 
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رشد  ریو مس ابدیکاهش  زین التینرخ سود تسه قیطر نیتمام شده در بانک را کاهش دهند تا از ا

 (. 2014)بانکر و همکاران،  ها هموارتر شودبانک ریجامعه از مس یاقتصاد

 ریینسبت به تغ هاهنیعنوان عدم تقارن در رفتار هزبه هاهنیهز یچسبندگ ،یحسابدار اتیدر ادب

که کاهش  کندبیان می های هزینه، چسبندگدیگر عبارت. بهشودمی فیتعر هایتسطح فعالدر 

. است ها، کمتریتسطح فعال شیافزا هنگام نهیهز شیاز افزا ها،یتدر زمان کاهش سطح فعال نهیهز

 یا سطح اهش فروشکه با ک یریاست. مد زیآممخاطره کردیرو کیاز  یناش هاهنیهز یچسبندگ

ا منابع بالاستفاده را یرا کاهش دهد موجود منابع  ایانتخاب کند که آ دیبا ،مواجه شده است فعالیت

 یعاد سطحبه های شرکت بالفاصله و فعالیتکه فروش  بینی کندپیش ریاگر مد. کند حذف

. از متحمل شودرا اده و بالاستف زائدمنابع  نگهداشتاز  یشنا نهیهزکه  ردیگیم میگردد، تصمیبرم

 کردیرو ی یکطور ضمنبه ریمد ،نامشخص است و سطح فعالیت سازمان در آیندهکه فروش ییآنجا

 نهیهز یچسبندگدر این پژوهش،  .(1393پناه، )صفرزاده و بیگ ردیگیم شیرا در پ پر ریسک

کاهش  تیسطح فعال هکیهنگام ژهیوبه ؛شودمی یتلق پرریسکپروژه  کیدر  یگذارهیعنوان سرمابه

. از شوندینگه داشتن منابع زائد روبرو م ای میبا مشکل تنظ رانیمرحله، مد نیکه در ا ابد،ییم

استفاده( پر  رقابلینگه داشتن منابع زائد )غ ن،ینامشخص است، بنابرا ندهیکه تقاضا درآ ییآنجا

 هانهیهز شیبا افزا سهیمقا فروش دردر  تر از کاهشرا کم هانهیهزدر ها کاهش شرکت است. سکیر

دهد که در نتیجه آن، یم شیسود را افزا نوسانامر  نیا دهند.نشان میفروش  افزایشدر زمان 

، سودبیشتر در که نوسان ییاز آنجا (.2010یابد )ویس، می شیافزا یاحتمال عدم پرداخت بده

بنابراین،  .اثر داشته باشد یراعتبا سکیبر رهد، ممکن است دیرا کاهش م هاآن تیفیکپایداری و 

بررسی رابطه بین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه چسبندگی هزینه و ریسک اعتباری است. 

های ه در پژوهشها، موضوع نسبتاً جدیدی است کها و ریسک اعتباری در بانکچسبندگی هزینه

پژوهشی را در حد  ، پژوهش حاضر درنظر دارد این خالقبلی مورد غفلت واقع شده است. بنابراین

 ( استفاده و2010ها از مدل ویس )در این پژوهش، برای محاسبه چسبندگی هزینهتوان پر کند. 

ین، شود. همچنپیروی می (2010ایمبریویچ و روچی )گیری ریسک اعتباری از مدل برای اندازه

ود. در شوتحلیل میفرضیه پژوهش، از طریق رگرسیون چندمتغیره ترکیبی آزمون و تجزیه

و در  هئها اراهیفرض اتیادب لیتحل یسپس بر مبنا .شودیمرور م پژوهش اتیادبهای بعدی، بخش

 شنهادهایها و پتیو محدود یریگجهیها نتافتهیاز  انیشده و در پا هیها اراافتهیو  یشناسادامه روش

 . شده است حیتشر
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 ادبیات، پیشینه و تبیین فرضیه

واحدهای تجاری  ندهیآن بر عملکرد آ ریمانند تأث نهیهز یچسبندگ یمدهاایپ ن،یشیپ یهاپژوهش

گذاران و سرمایه لگرانیتحل یهاینیبشیپ (2007و اندرسون و همکاران،  2006)بانکر و چن، 

، 1باوگمگارتنخوب و بد ) هاینهیهز یدگچسبن( ارزیابی 2019و سان و همکاران،  2010)ویس، 

هزینه، رفتار اقتصادی و  رفتار اتی دربارهتوضیح ها،این پژوهش اند.دهکر یرا بررسو غیره  (2010

 توضیحات به دهند. باتوجهمی ارائه هزینه چسبندگی میزان در مقطعی رفتار نمایندگی برای تغییر

 دهد. بدین صورت که مدیرانمی افزایش را هزینه باالی مدیران، چسبندگی نفس به اعتماد رفتاری،

 فعالیت، سطح کاهش هنگام امکان دارد مدیران بنابراین، تمایل دارند. آینده حد از تقاضای بیش به

براساس (. 2014و بانکر و همکاران،  2013کنند )چن و همکاران، می حفظ را اضافی منابع

 یمنابع خوددار لیوجود اصطکاک در تعد دلیلبه هانهیاز کاهش هز رانیمد ی،اقتصاد حاتیتوض

 یباال یهانهیهز شود،می گرفته درنظر موقتی فعالیت، سطح در کاهش کههنگامی هویژ. بهکنندیم

 ات مربوط بهحیتوض .(2003)اندرسون و همکاران،  را جذاب نگه دارد این منابعمنابع ممکن است 

 یچسبندگ ،سود یبرا یحفظ منابع اضاف اوالً،دو مفهوم دارد.  نهیهز یچسبندگ یبرا ی،ندگینما

 یبرا هادر مفهوم مشوق سود تیریمد (. دوماً،2013)چن و همکاران،  دهدیم شیزارا اف نهیهز

 2)دیرینک دهدیرا کاهش م نهیهز یچسبندگ ی،کاهش منابع اضاف جهیبرآورده کردن اهداف و درنت

 (. 2010و کاما و ویس،  2012و همکاران، 

کنند می بررسی را هاهزینه چسبندگی مؤثر بر های مختلف عواملاگرچه بسیاری از پژوهش

و زنجیردار و  1391؛ کردستانی و مرتضوی، 2004، 3؛ مِدیُرس و کاستا2003)اندرسون و همکاران، 

ها را مورد تحلیل ناشی از رفتار چسبنده هزینه پیامدهای های کمتری(. اما پژوهش1393همکاران، 

 است، گرفته قرار مطالعه مورد بلیق ادبیات در هزینه دالیل اینکه چسبندگی از اند. یکیقرار داده

 در نامتقارن هزینه رفتار که نشان دادند (2006بانکر و چن )است.  آینده کسب درآمد بر آن تأثیر

 استدالل( 2010) ویس این، بر است. عالوه بهتر استاندارد هایروش از سود بینیپیش هایمدل

کند سودِ همچنین، وی بیان می .شودمی ناپایداری سود افزایش باعث هزینه چسبندگی که کندمی

در پژوهش دیگری، سان و  .کندمی تشدید را هزینه چسبندگی هاشرکت شده برای بینیپیش

طور کامل تشخیص ها را به( نشان دادند که تحلیلگران رفتار چسبنده هزینه2019همکاران )

 دهند. نمی

                                                                                                                   
1 Baumgarten 
2 Dierynck 
3 Medeiros and Costa 
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اند که به تبع آن، شمار مواجه بوده یتباراع یهابا بحران ریاز کشورها در دو دهه اخ یاریبس

ساختار  دیتجد ای تیمزبور، مجبور به توقف فعال یفعال در کشورها یهااز مؤسسه یریگچشم

نظام  یروآفر یهاچالش نیتراز مهم یکی گر،ید سویو از . (2010، 1)اسپینوزا و پراساداند شده

توجه به امر با نیبوده است که ا یت معوق بانکمطالبا ندهیسیر فزا ر،یکشور در چند سال اخ یانکب

کشور، به  ینگیها از قسمت عمده نقدبانک یکشور و برخوردار یو مال یبانک محور بودن بازار پول

  (.1392پور و اشعری، به نقل از شوال 1395 ،میرزائی و همکارانشده است ) تبدیل یملّ یچالش

 یاعتبار سکیاست. سطح ر یبانک ستمیسالمت س عوامل مؤثر بر نیترمهم یکی یاعتبار سکیر

و  یجارریبه روند مطالبات غ زیبانک ن یهاییدارا تیفیبانک وابسته است، ک یهاییدارا تیفیبه ک

 ،(. ریسک اعتباری1392پور و اشعری، شوالبانک وابسته است ) رندگانیگ التیتسه یسودآور

تسهیالت اعطایی از نظر ارزش  ویژهبهبانک،  هایکه بعضی از داراییعبارت است از احتمال این

های آنها ها نسبت به کل ارزش داراییارزش شود. باتوجه به اینکه سرمایه بانککاهش یابد و یا بی

رو بانک با خطر ورشکستگی روبه قابل وصول نباشند،ها است، حتی اگر درصد کمی از وام ترکم

ناتوانی مشتری در عمل به بخشی یا تمام » ارت دیگر،عببه (.1395شود )مهرآرا و بهلولوند، می

ویژه های بانک، بهتعهدات خود مطابق با مفاد مندرج در قرارداد که در پی آن بعضی از دارایی

 . درواقع(1392 ،نظرپور و رضایی)« ارزش شودتسهیالت اعطایی از نظر ارزش کاهش یافته یا بی

ریسکی است که ریسک اعتباری، عبارت دیگر است؛ بهریسک اعتباری شکلی از ریسک طرف مقابل 

طرف مقابل طبق قرارداد یا تعهد خود عمل نخواهد کرد. این کار شاید به علت عدم موفقیت در 

تهیه کاال و خدمات و یا به علت عدم اجرای وام تعهدشده و یا شکست در پرداخت کامل و به موقع 

 (.1820، 2)جابست مبلغی باشد که قرض گرفته شده

ها های مالی و ریسک اعتباری شرکتاند که بین اطالعات صورتها نشان دادهبرخی از پژوهش

و شیواکومار و همکاران،  2009؛ استون و همکاران، 2009رابطه وجود دارد )داس و همکاران، 

 تأیید را ریسک اعتباری افزایش در تغییر و سودآوری بین منفی ها، رابطه(. این پژوهش2011

 فرضپیش ریسک سودآور، هایشرکت کنند کهها استدالل میاین پژوهش کلی طوربه کنند.یم

 متمرکز حسابداری بر مبتنی ریسک اقدامات بیشتر روی هادارند. همچنین، این پژوهش کمتری

 باعث تولید، بازده در قطعیت عدم که ( دریافتند2014مثال، چن و همکاران ) عنوانبه اند.بوده

 شود.می سرمایه هزینه کاهش باعث باالتر نیز، عملیاتی پذیریشود و انعطافمی سود شافزای

 مبتنی حسابداری، اقدامات بر مبتنی اقدامات دادند که نشان( 5201)و همکاران  3کوریا براین،عالوه

                                                                                                                   
1 Espinoza and Prasad 
2 Jobst 
3 Correia 
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 اطالعات ریسک عبارت دیگر،به دهد.افزایش می اعتباری ریسک ارزیابی بر ریسک را برای

نشان داد که باال ( 2015) دهد. همچنین، کرافترا تحت تأثیر قرار می اعتباری ریسک اری،حسابد

 این حال، شواهدی درباره شود. بامی اعتباری ریسک افزایش باعث دارایی، اطمینان بودن قابلیت

 ها،شرکت اعتباری ریسک بر حسابداری، بر مبتنی عملیاتی اقدامات در هزینه چسبندگی تأثیر

های قبلی، بررسی نشده است. باتوجه به ادبیات موجود و پژوهش مستقیماً در پژوهشی باًتقری

(. از طرف 2007توان گفت که چسبندگی هزینه با سود آتی رابطه دارد )اندرسون و همکاران، می

دهد. ( نشان دادند که ناپایداری سود، ریسک اعتباری را افزایش می2015دیگر، کوریا و همکاران )

رود که بین چسبندگی هزینه و ریسک اعتباری رابطه وجود توجه به این مطالعات، انتظار میبا

داشته باشد. بنابراین، پژوهش حاضر رابطه مستقیم بین چسبندگی هزینه و ریسک اعتباری را 

منفی داشته  تأثیر حسابداری اطالعات ها برهزینه رود چسبندگیکند. به بیانی انتظار میبررسی می

دهند )ویس، یر قرار میاشد. از طرف دیگر، اطالعات حسابداری نیز، ریسک اعتباری را تحت تأثب

سود و به  بیشتر ناپایداری به منجر هزینه، بیشتر چسبندگی توان گفت کهاین اساس، می(. بر2010

 نوسان در اقالم حسابداری بیشتر باشد، شود. هرچهمی بیشتر حسابداری اطالعات ریسک تبع آن

 در اضافی منابع داشتن نگه که شودیابد. در این پژوهش استدالل میمی افزایش اعتباری ریسک

 با پروژه در گذاریسرمایه یک عنوانبه تواندآینده، می و فعلی هایفعالیت سطح کاهش هنگام

 خصوص،هبرد. برا باال می اعتباری ها، ریسکچسبندگی بیشتر هزینه بنابراین، شود. باال تلقی ریسک

 حفظ را بدون استفاده منابع یا دهند کاهش را منابع گیرند کهمی تصمیم مدیران فعالیت، کاهش با

کاهش را  منابع که مدیرانی به نسبت دارند،نگه می را بدون استفاده منابع که مدیرانی کنند. معموالً

 باعث استفاده غیرقابل ابعمن داشتن نگه رو،این از. پذیرندمی فعلی را بهتر سود کاهش دهند،می

ریسک  دارند، ناپایدارتری عملیاتی سود شود. واحدهای تجاری کهمی ناپایداری سود افزایش

  (.2005و همکاران،  1اعتباری بیشتری دارند )فرانسیس

 هاچسبندگي هزینه و ریسک اعتباري در بانک

ها است. اعتباری بانک ها و ریسکهدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه

های اشخاص های بانک )سپردهها، تابعی از تغییرات درآمد و داراییها در بانکتغییرات هزینه

های با ترین دالیل تمرکز بانکها یکی از مهمیا حقوقی نزد بانک( است. کنترل هزینه یحقیق

کنند. را بهتر کنترل می های عملیاتیهای موفق، هزینهعملکرد خوب است. به بیان دیگر، بانک

شود های زاید، یکی از نمادهای بانکداری موفق است؛ که همین موضوع باعث میکاهش هزینه

                                                                                                                   
1 Francis 
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طور که ها توانایی بهتری در رسیدن به اهداف تعیین شده و سود بیشتری داشته باشند. همانبانک

درصد درآمد  15نوان مثال، اگر عها بدین صورت است؛ بهقبالً به آن اشاره شد، رفتار چسبنده هزینه

درصد کاهش یابد،  15که اگر درآمد یابند، درصورتیدرصد افزایش می 10ها نیز افزایش یابد، هزینه

(. حال اگر یک بانک در یک سال افزایش 1395یابند )خالقی، درصد کاهش می 9ها فقط هزینه

ها منجر به ناپایداری سود ه هزینهدرآمد، و در سال بعد کاهش درآمد داشته باشد، رفتار چسبند

( استدالل 2015(. از طرف دیگر، کوریا و همکاران )1397آبادی و نریمانی، خواهد شد )شریف

( بیان کرد که 2005) 1دهد. همچنن، بارالکردند که ناپایداری سود، ریسک اعتباری را افزایش می

 یهاییدارا تیفیک؛ و از طرف دیگر، است بانک وابسته یهاییدارا تیفیبه کها ریسک اعتباری بانک

. به بیانی ساده، چسبندگی بانک وابسته است یو سودآور یجارریبه روند مطالبات غ زین هابانک

شود. چارچوب شود و به تبع آن افزایش ریسک اعتباری بانک میها باعث ناپایداری سود میهزینه

 ت.مفهومی مطالب بیان شده در شکل شماره یک آمده اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 

 شود:زیر مطرح می صورتبهباتوجه به ادبیات و پیشینه موجود، فرضیه پژوهش 

 دهد. ریسک اعتباری را افزایش می ها،هزینه چسبندگی بیشتر فرضیه:

 

 

                                                                                                                   
1 Baral 

چسبندگی 

 هاههزین

ریسک 

 اعتباری

 ناپایداری سود

. مدل مفهومي 1شکل 

 پژوهش
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 شناسيروش

است.  یهمبستگ و یفیداده و اجرا، توص یو از نظر نحوه گردآور یاز نظر هدف کاربرد این پژوهش

های زیرا برای آزمون فرضیه پژوهش، دادهها، آرشیوی است. آوری دادههمچنین، باتوجه به نوع جمع

های بورس اوراق بهادار تهران در سایت های مالی، گزارشمورد نیاز از منابع موجود، یعنی صورت

های سری زمانی ژوهش، از دادهآزمون فرضیه پ شود. برایآورد نوین گردآوری میافزار رهکدال و نرم

های آن سری هایی که دادهشود. در تخمین رگرسیونو رگرسیون چندمتغیره ترکیبی استفاده می

زمانی است، باید متغیرهای آن مانا باشند. مانایی متغیرها به این معنا است که میانگین، واریانس و 

بودن متغیرها مانع ایجاد رگرسیون کاذب  کوواریانس متغیرها در طول زمان ثابت باقی بماند. مانا

منظور اطمینان از نتایج پژوهش، همچنین، ساختگی نبودن روابط بین در این پژوهش، به شود.می

شود. در پژوهش متغیرها در رگرسیون و معنادار بودن متغیرها، از آزمون لوین و چو استفاده می

براین، قبل از  مه متغیرها مانا هستند. عالوهحاضر، مانایی متغیرها آزمون شد و نشان داد که ه

گیری ها در برآورد مدل، تصمیمگونه دادهگیری اینکاربهآزمون فرضیه، باید در مورد روش مناسب 

اساس نتایج آزمون، درباره شود. برلیمر استفاده می Fگیری در این مورد، از آماره شود. برای تصمیم

ها و در نهایت، انتخاب روش ادغامی یا ثرات ثابت خاص شرکتها برابری ارد یا پذیرش فرضیه

 شود.گیری میتلفیقی تصمیم

 رانیشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا رفتهیپذ هایپژوهش بانک نیا یآمار نمونه

 (.مشاهده شود 1 جدول) شودمشاهده می 1که در جدول ، بانک است و یک ستیبه تعداد ب

 

 عه آماري و نمونه پژوهش. جام1جدول 

 نام بانک ردیف نام بانک ردیف نام بانک ردیف

 سرمایه 15 اقتصاد نوین 8 پاسارگاد 1

 آینده 16 پارسیان 9 تجارت 2

 رسالت 17 پست بانک 10 خاورمیانه 3

 ایران زمین 18 انصار 11 سینا 4

 مهر اقتصاد 19 سامان 12 صادرات 5

 دی 20 قوامین 13 کارآفرین 6

 گردشگری 21 حکمت ایرانیان 14 ملت 7
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 ها و متغیرهامدل

( و هامبورگ و 2018و با پیروی از ریمر ) از مدل رگرسیون خطی چندگانه زیر برای آزمون فرضیه

 استفاده شده است: (2018همکاران )

𝐶𝐷𝑆𝑖,𝑡 (                    1مدل ) = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑇𝑖,𝑡 + 𝛼2𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛼3𝑃𝑅𝑖,𝑡 + 𝛼4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 +

𝛼5𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼6𝐶𝑂𝐹𝑖,𝑡 + 𝛼7𝐼𝑁𝐹𝐿𝑖,𝑡 + 𝑌𝑒𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 + 𝜀𝑖,𝑡 

 که در آن:

CDS :نسبت مجموع تسهیالت غیرجاری به کل  صورتبهکه  باشدمی معیار ریسک اعتباری

پور ؛ شوال(2014ایمبریویچ و روچی ) پژوهششاخص نیز در  ظر گرفته شده است. اینتسهیالت درن

ارائه شده است. هرچقدر این شاخص به مقدار صفر  (1395)( و احمدی و همکاران 1392و اشعری )

 رسد.ریسک اعتباری به حداقل می ،تر شودنزدیک

الوصول، تسهیالت مشکوک در ادبیات بانکداری، مجموع تسهیالت سررسید گذشته، معوق و

ترین معیارها در شوند و نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت، از مهمغیرجاری محسوب می

 (.1392پور و اشعری، شود )شوالمیگیری ریسک اعتباری استفاده سیستم بانکی بوده و برای اندازه

STهای عملیاتی ینه: نشان دهنده چسبندگی هزینه است. در این پژوهش از چسبندگی هز

( و هامبورگ و 2018. با پیروی از ریمر )شودمحاسبه می 2استفاده شده است، که از طریق مدل 

های عملیاتی است. باقیمانده دهنده چسبندگی هزینه( باقیمانده این مدل، نشان2018همکاران )

ها نسبت به سال قبل، تقریباً دهد که با افزایش در درآمدهای عملیاتی، هزینهیاین مدل، نشان م

ها که با کاهش در درآمدهای عملیاتی، هزینهیابند؛ درحالیموازی با این افزایش درآمد، افزایش می

( 1398( و فتاحی و دریائی )2018یابند. عالوه بر این، جین و همکاران )میبا شدت کمتری کاهش 

باقیمانده مدل چسبندگی انتظارات، برای محاسبه میزان چسبندگی انتظارات مدیران استفاده از 

  اند.کرده

𝐿𝑛(            2مدل ) [
𝑆𝐺&𝐴𝑖,𝑡

𝑆𝐺&𝐴𝑖,𝑡−1
] = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛 [

𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡

𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡−1
] + 𝛽2𝐷𝑢𝑚𝐿𝑛 [

𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡

𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡−1
] + 𝜀0 

SG&Aیشامل سود و وجه التزام پرداختها )های عملیاتی بانک: هزینه بانک که شامل هزینه 

 ی)پرسنل یعموم یهانهیهز( و مطالبات مشکوک الوصول نهیو هز یپرداخت ها، کارمزدبه سپرده

 شود. ( میهابانک یو ادار

Rev:  مجموع درآمدهای عملیاتی بانک؛ 
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Dum ،غیر  اگر درآمد بانک نسبت به سال قبل کاهش یافته باشد یک، در: متغیر ساختگی

 صورت صفر خواهد بود.این

شود. بقیه متغیرهای مدل تفاده میها از آن اسعنوان چسبندگی هزینهباقیمانده این مدل به

 شوند. اصلی به شرح زیر تعریف می

LEV دستبهها جموع داراییهای بانک بر ماهرم مالی بانک است و از تقسیم مجموع بدهی 

بازده  ROAها است. اندازه بانک است که برابر با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی SIZEآید. می

 نیز نسبت COFآید. می دستبهها ها است و از تقسیم سود خالص بر متوسط داراییدارایی

های قوم در قسمت بدهیهای مرهای مالی بر مجموع سپردههای مالی است و از تقسیم هزینههزینه

 آید.می دستبهکننده بیانگر نرخ تورم بوده و از شاخص قیمت مصرف INFL شود.بانک محاسبه می

PR صورت نسبت سود عملیاتی بانکی بر حقوق صاحبان سهام محاسبه نسبت سودآوری که به

 عنوان یک عامل کنترلی از آن استفاده شده است. شود. اثر سال نیز بهمی

 

 هافتهیا

 001/0آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است. میانگین چسبندگی هزینه،  2در جدول 

 جهینت توانیم( چسبندگی هزینه، 662/3کثر )ا( و حد-128/3است. باتوجه به فاصله زیاد حداقل )

سک میانگین ریوجود دارد.  زیادیمختلف، تفاوت  یهابانک نیب هادر چسبندگی هزینهگرفت که 

دهد، که نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات، تقریباً متوسط روبه ( نشان می519/0اعتباری )

های پذیرفته شده در بورس موضوع نشان از وجود ریسک اعتباری نسبتاً باال در بانک باال است. این

نمونه،  وهای عضدهد که بانک( نشان می915/0اوراق بهادار تهران است. میانگین اهرم مالی )

ها استفاده شده است. ها، بیشتر از بدهیمی هستند که در ساختار سرمایه آنشدت اهرهای بهشرکت

ها است. و از طرف در بانک باال بودن نسبت اهرم مالی، به نوعی نشان از ریسک باالی نقدینگی

برابر است با ( که PRبا مشاهده میانگین سودآوری بانک )بازده حقوق صاحبان سهام( یا ) دیگر،

ها قابل مشاهده نیز اهرمی بودن بانک 001/0( که برابر است با ROAها )و بازده دارایی 429/1

دهد تر بودن میانگین سودآوری )نسبت سود عملیاتی به حقوق صاحبان سهام( نشان میاست. بزرگ

. بیشینه نسبت شودها، در ساختار سرمایه کمتر از حقوق صاحبان سهام استفاده میکه در بانک

که سود عملیاتی الحسنه رسالت است؛ جاییبانک قرض 1397( مربوط به سال 266/55سودآوری )

میلیون  122875میلیون ریال و حقوق صاحبان سهام آن برابر با  6790905این بانک برابر است با 

( در مقایسه با ریال است. بنابراین، میانگین سودآوری )نسبت سود عملیاتی به حقوق صاحبان سهام

ها( بسیار زیاد است. همچنین، میانگین پایین ها )نسبت سود عملیاتی به مجموع داراییبازده دارایی
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ها نسبت های بانکگیری داراییکاربهها، تفاوت قابل توجه سودآوری عملیاتی حاصل از بازده دارایی

این  .است011/0 زیها نوع سپردهبه مجم یمال نهینسبت هزدهد. های تولیدی را نشان میبه شرکت

عنوان بهره به های دریافتی، درصد خیلی پایینی بهها در ازای سپردهدهد که بانکعدد نشان می

  آمده است. 3همچنین، نتایج آزمون مانایی متغیرها در جدول کنند. اعتباردهندگان پرداخت می

 

 . آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش2جدول 

 میانه میانگین شاهداتم نماد نام متغیر
انحراف 

 معیار
 چولگي کشیدگي حداکثر حداقل

چسبندگي 

 هاهزینه
ST 681  001/0 006/0- 770/0 128/3- 662/3 357/9 464/0 

ریسک 

 اعتباري
CD 681  519/0 414/0 258/0 089/0 994/0 999/5 133/2 

LEV 681 اهرم مالي  915/0 942/0 169/0 153/0 617/1 377/12 335/1- 

سودآوري 

 بانک
PR 681  429/1 673/0 655/4 629/10- 266/55 884/79 875/7 

SIZE 681 اندازه بانک  046/19 158/19 276/1 111/15 506/21 033/3 514/0- 

بازده 

 هادارایي
ROA 681  001/0 003/0 050/0 314/0- 092/0 111/28 601/4- 

نسبت هزینه 

 مالي
COF 681  011/0 001/0 022/0 009/0- 144/0 142/13 967/2 

INFL 681 نرخ تورم  198/0 156/0 096/0 090/0 347/0 471/1 315/0 

CD :؛ نسبت مجموع تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالتSTها؛ : چسبندگی هزینهLEV:  ک؛بان یهاها بر مجموع داراییمجموع بدهینسبت 

SIZE: ؛هالگاریتم طبیعی مجموع دارایی ROA: ؛هامتوسط دارایی سود خالص بر نسبت COF: های های مالی بر مجموع سپردههزینه نسبت

 : نسبت سود عملیاتی بانک بر حقوق صاحبان سهام.PR؛ نرخ تورم :INFL؛ های بانکمرقوم در قسمت بدهی

 های پژوهشگرمنبع: یافته
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 . آزمون مانایي متغیرهاي پژوهش3جدول 
 اريسطح معناد tآماره  نماد نام متغیرها

 ST 397/2- 008/0 هاچسبندگي هزینه

-CD 498/196 ریسک اعتباري  000/0  

-LEV 598/3 اهرم مالي  000/0  

 PR 210/30- 000/0 سودآوري بانک

 SIZE 689/2- 003/0 اندازه بانک

ROA 761/2- 002/0 هابازده دارایي  

-COF 130/9 نسبت هزینه مالي  000/0 

-INFL 692/3 نرخ تورم  000/0 

 

 آزمون فرضیه پژوهش

که به  دهدیرا نشان م 146/2مقدار  ب،یواتسون پس از برآورد ضرا نیآماره دورب 4باتوجه به جدول 

 یالیسر یمشکل خود همبستگ جهی. درنتباشدیدر اجزاء اخالل م یاپیپ یعدم وجود همبستگ یمعن

فاده شد. باتوجه به سطح است F معنادار بودن کل مدل، از آماره یبررس ی. براشودیمشاهده نم

برازش شده  یونیادعا کرد که مدل رگرس توانی(، م281/46محاسبه شده ) F آماره یداریمعن

 64کرد، حدود  انیب توانیمدل برازش شده م نییتع بیباتوجه به ضر ن،یمعنادار است. همچن

 یقل و کنترلمست یرهای(، توسط متغریسک اعتباریوابسته مدل ) ریدر متغ راتییدرصد از تغ

و  687/0لیمر معنادار نشده است )آماره،  Fد. همچنین، با توجه به اینکه آماره شویداده م حیضتو

 (، نیازی به انجام آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی نیست. 824/0احتمال خطا، 

و  چسبندگی هزینه نیدهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بمستقل نشان ریمتغ یبرآورد بیضر

مستقل،  ریمتغ نیا بیضر یاحتمال برا زانیم رایاست. ز 05/0 یدر سطح خطا ریسک اعتباری

 سکیو ر نهیهز یچسبندگ نیگفت ب توانیم ن،ی(. بنابرا040/0آمده است ) دستبه 05/0کمتر از 

چسبندگی  عبارتی، افزایش دربهوجود دارد.  یرابطه مثبت و معنادار 95/0در سطح  یاعتبار

دهند که چسبندگی ها نشان میدنبال دارد. این یافتهها را بهها، افزایش ریسک اعتباری بانکهزینه

ها ها تأثیرگذار بوده است. بدین صورت که چسبندگی هزینهها روی ریسک اعتباری بانکهزینه

ونه شده است، که های عضو نمها و افزایش ناپایداری سود در بانکمنجر به کاهش کیفیت دارایی

 دیأیپژوهش ت هیشواهد، فرض نیبا توجه به ااعتباری افزایش یافته است. درنتیجه این مهم، ریسک 
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( 2018و ریمر ) (2018و همکاران ) هامبورگاول با پژوهش  هیحاصل از آزمون فرض جی. نتاشودیم

 مطابقت دارد.

 

 . نتایج آزمون فرضیه پژوهش4جدول 
𝑪𝑫𝑺𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝑺𝑻𝒊,𝒕 + 𝜶𝟐𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑𝑷𝑹𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕 + 𝜶𝟓𝑹𝑶𝑨𝒊,𝒕

+ 𝜶𝟔𝑪𝑶𝑭𝒊,𝒕 + 𝜶𝟕𝑰𝑵𝑭𝑳𝒊,𝒕 + 𝒀𝒆𝒂𝒓 𝒇𝒊𝒙𝒆𝒅 𝒆𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒔 + 𝜺𝒊,𝒕 
 اداریسطح معن tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد نام متغیرها

CD 176/0 ریسک اعتباري  085/0  074/2  040/0  

 LEV 011/0 006/0 833/1 073/0 اهرم مالي

 PR 110/0- 047/0 304/2- 023/0 سودآوري بانک

 SIZE 127/0 232/0 546/0 586/0 اندازه بانک

 ROA 146/0 055/0 657/2 009/0 هابازده دارایي

نسبت هزینه 

 مالي
COF 387/3-  107/2  607/1-  110/0  

-INFL 042/0 نرخ تورم  709/0  059/0-  952/0  

 اثر سال کنترل شده است. Year اثر سال

Fلیمر آماره   687/0              824/0  

F آماره   281/46  

146/2 آماره دوربین واتسون  

شدهضریب تعیین تعدیل  645/0  

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 گیرينتیجه

های ها بوده است؛ و پژوهشصلی روی عوامل مؤثر بر چسبندگی هزینههای قبلی تمرکز ادر پژوهش

ها که چسبندگی هزینهاند. درحالیها را مورد بررسی قرار دادهی هزینهچسبندگ یامدهایپکمتری 

تواند پیامدهای مختلفی برای آینده شرکت در پی داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه می

ها است. برای رسیدن به هدف پژوهش، یک ینه و ریسک اعتباری بانکمستقیم بین چسبندگی هز

( از یک مدل رگرسیون 2018( و هامبورگ و همکاران )2018فرضیه طرح شد و با پیروی از ریمر )

های این پژوهش، بانک  برای آزمون فرضیه استفاده شد. یافته 21های ترکیبی چندمتغیره و داده

ها دارد. ها، تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانکینهدهد که چسبندگی هزنشان می

 یهایژگیبا توجه به و یو بانک ینظام مالتوان رد کرد. ها، فرضیه پژوهش را نمیباتوجه به این یافته

عمده  یهاسکیاز ر یکی هستند؛مواجه ها سکیاز ر یبا انواع گوناگونها، آن تیفعال تیخاص و ماه
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 هابازپرداخت بدهی مفاد قرارداد یاجرا اعتبارگیرنده در یناتوان ای یاعتبار سکیر ،زمینه نیدر ا

که منابع این است  ی،ارو اعتب یپول یدر نهادها یاعتبار سکیردلیل اهمیت زیاد است. 

 (.1395)کاشانی،  ها استبه سهامداران، مردم و بانک ینهاد پول یبدهواقع در ،یافتهیصتخص

 یبده أییدیهقدرت ت نیو همچن یمنابع، توان اعتبارده نیا انیت عدم جردر صور ،نیبنابرا

  د. گردآنها  یشده و ممکن است منجر به ورشکستگ فیتضع اعتباردهنده

های بانک نیز به روند های بانک است. کیفیت داراییها تابعی از داراییریسک اعتباری در بانک

هایی که منابع زائد دارند، ت. از طرف دیگر، بانکمطالبات غیرجاری و سودآوری بانک وابسته اس

شوند که این موضوع منجر به پایین آمدن کیفیت درآمد و های بیشتری را متحمل میهزینه

های تجاری نیز، منجر به پایین آمدن کیفیت شود. ناپایداری سود در بنگاهناپایداری سود می

ها عبارت دیگر، چسبندگی هزینهشود. بهی میها و افزایش عدم دریافت مطالبات غیرجاردارایی

شود. بنابراین، می یرجاریمطالبات غ افتیدرتبع آن افزایش عدم باعث افزایش ناپایداری سود و به

های عضو نمونه مورد بررسی، چسبندگی هزینه باعث افزایش ریسک توان گفت که در بانکمی

 ها شده است. اعتباری آن

های شخصی و توانایی مدیران است، ها ناشی از انگیزهش عمده رفتار هزینهکه، بخباتوجه به این

عنوان یک عامل تعدیلی بر رابطه مذکور، های آتی از این موضوع بهشود در پژوهشپیشنهاد می

های موجود در ها بر ریسکشود که اثر چسبندگی هزینهبراین، پیشنهاد می استفاده شود. عالوه

بانکداری )مانند: ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و غیره( بررسی ادبیات مربوط به 

   شود.
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