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 10/6/1400 تاریخ پذیرش:                               27/5/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
گیرنده در صورت التزام بانکی، مبلغی مازاد بر مقدار وام است که در بانکداری اسالمی برای جریمۀ واموجه

سودآوری شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر میزان جریمۀ دیرکرد بر دیرکرد در بازپرداخت تعیین می
نفر از مشتریان شعب بانک ملت در استان مازندران که در فاصلۀ  19999بانک ها می باشد. برای این منظور 

اند. تعداد اند مورد بررسی قرار گرفتهاز یکی از این شعب اخذ وام کرده 1397تا آذرماه  1391زمانی آذرماه 
گوی مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی شود. العدد می 68شعب مورد بررسی در این مطالعه شامل 

ها ویژگی های مالی و فردی نفرات های تابلویی یک طرفه است. به طوریکه یک بعد از دادهپروبیت با داده
مختلف گیرندۀ وام از شعب و بعد دیگر مختص به شعب بوده و بعد زمان در الگو لحاظ نشده است. نتایج 

دار میان میزان جریمۀ دیرکرد و سودآوری هستند. همچنین ت و معنیبرآورد حاکی از وجود رابطۀ مثب
ها هستند.  برآوردها نشانگر اثر فزایندۀ درآمد، کسر از حقوق، پرداخت تقسیطی ، بر احتمال سودآوری بانک

های مناسب در افزایش ها و شعب به منظور اخذ سیاستنتایج این پژوهش قابل کاربست در دیگر بانک
 های اسالمی است.ها حاکی از همخوانی این مفهوم با آموزهانک ها هستند. همچنین برآیند بررسیسودآوری ب
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 .التزام بانکی، سودآوری، شعب بانک ملت، استان مازندران، پانل پروبیتوجهکلیدي:  کلمات

 JEL: C33, C35, G21, G38, G33بنديطبقه
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 مقدمه

های مختلف اقتصاد کشور، تعدیل و اصالح اصول مدیریت بخشهای پیش روی یکی از پیچیدگی

 قتصاداکشور مبتنی بر اصول دین مبین اسالم است. گستردگی این مفهوم منجر به تولد علم 

 وط بههای اقتصاد اسالمی تحت عنوان بانکداری اسالمی مرباسالمی شد. یکی از زیرمجموعه

 های اسالمی است.بق با آموزههای مدیریت نظام پولی و بانکی کشور مطاروش

ن نیادیهای کشور براساس دو اصل بمحوریت اصلی بانکداری اسالمی مبتنی بر عملکرد بانک

ت ده تحشاست. اول این که دریافت مبلغ مشخص از پیش تعیین شده عالوه بر میزان قرض داده 

ی، به جای مبلغ عقد اسالم 11هر شرایطی ربا و حرام است. از این رو، در بانکداری اسالمی براساس 

 گیرد.ها تعلق میهای اقتصادی به سپردهمشخص، سود حاصل از فعالیت

هایی شوند عالیتها نباید تحت هیچ شرایطی وارد فدوم این که منابع قرار گرفته در اختیار بانک

 ر فعالیتد شارکتهای دینی دارند. به عنوان مثال، نظام بانکی حق مبا آموزهنتیجه آن بر خالف که 

 را ندارد. شرلب و قمار تولیدی 

ج در مندر نکتۀ دیگر اینکه عمدۀ عقود بانکی ماهیت وام دارند. به بیان دیگر، طبق شرایط

مانی ازۀ زدهد و طی اقساط مشخص در بگیرنده قرار میقرارداد، بانک مبلغی را در اختیار وام

گزاران پردهرا پس از کسر کارمزد خود به سستاند تا سود حاصل از قرارداد مشخص آن را باز می

 پرداخت کند. 

و هدف دده و وجه التزام در قراردادهای بانکی به جهت جلوگیری از تأخیر در پرداخت تعریف ش

 .جبران خسارت ناشی از تأخیر را شامل میشود تنبیهی و

ی ربو ت بهاز آنجا که این مبلغ مقدار مشخصی دارد، در میان فقیهان شبهات متعددی نسب

رت التزام صووجه بودن آن وجود دارد. در نتیجه، تا کنون مطالعات زیادی در تأیید و رد ربوی بودن

 التزام از یک بعد مالی نیز برخوردار است.گرفته است. حال آنکه، وجه

طرح وال مشود. در نتیجه این سگیرندگان تعیین میاین مبلغ برای کاهش احتمال دیرکرد وام

ط که وجه مذکور تا چه میزان قادر به کاهش احتمال دیرکرد پرداخت اقساط توسشود می

 بوده است.  افزایش سودآوری برای بانک ها و گیرندگانوام

قوقی شود از یک طرف، با بررسی ابعاد فقهی و حر مطالعۀ حاضر سعی میnnnاز این رو د

با  ،از طرف دیگر هیت ربوی دارد یا خیر.التزام، به این پرسش پاسخ داده شود که مبلغ مذکور ماوجه

 رزیابیافزایش سودآوری مورد اشود نقش این مبلغ در کاربست الگوهای اقتصادسنجی تالش می

 قرار گیرد.
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 . نگاهي به ادبیات موضوع1

 

 ماهیت کلیدي بانکداري اسالمي .1-1

ک به م باندر این نظاشود. نظام پولی و بانکی یکی از ارکان اساسی اقتصاد هر کشور محسوب می

دار دی برخوری کلیت پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد، از اهمیتلیاعنوان نهادی حقوقی که عم

بات مطال داری، نقل و انتقال پول، وصولهای بانکی شامل اقداماتی همچون امانتاست. فعالیت

ر کنار دسالمی اشوند. لحاظ واژۀ های تجاری و اقداماتی از این دست میبروات حواله صدوراسنادی، 

یه در سرما های مذکور به نحوی است که از ربا و به کارگیریبانکداری به معنای انجام فعالیت

 .موضوعات حرام اجتناب شود

عقد اسالمی  11های خود را مبتنی بر از این رو، در نظام اقتصاد اسالمی، شبکۀ بانکی فعالیت

دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی، این عقود عبارتند از مضاربه، جعاله، مساقات، کند. براساس مدیریت می

مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مزارعه، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید 

دین. در نظام بانکداری اسالمی دریافت مبلغ معین مضاف بر اصل پول ربا تلقی شده و مغایر با 

  (.1385 ،1موسویانت )قوانین دین اسالم اس

به جای مبلغ معین، در بانکداری اسالمی نرخ سود سپرده تعریف شده است. مبتنی بر مصوبۀ 

این نرخ نباید تضمین شده باشد. همچنین به جای ماهیت  1362مجلس شورای اسالمی در سال 

به وکالت از ها ماهیت وکالتی دارد. به بیان دیگر، بانک قرضی، پول قرار گرفته در اختیار بانک

های اقتصادی کرده و پس از کسر کارمزد خود، سود گذار، مبلغ سپرده را وارد فعالیتسپرده

 (.1381 ،2)رضایی کندگذار پرداخت میهای اقتصادی را به سپردهفعالیت

 هاي بانکداري اسالمي. الگو1-2

دارۀ ن برای اا کنوچندین الگو تها، نظر به ماهیت بانکداری اسالمی، در رابطه با نحوۀ مدیریت سپرده

از  ها عبارتندلگواها و قواعد دین مبین اسالم ارائه شده است. این های بانکی مطابق با ارزشفعالیت

ای و لهمباد الگوی شهید صدر، الگوی بانکی کشور اردن، الگوی بانک توسعۀ اسالمی، الگوی بانک

خصیص های تجهیز و تها در روشمیان این الگوالگوی جدید بانکداری بدون ربا. تفاوت بنیادین 

 .(1385 ،)موسویان منابع است

                                                                                                                   
1 Musavian (2006) 

2 Rezaie (2002) 
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های جاری یا پذیرد. روش اول سپردهدر الگوی شهید صدر، تجهیز منابع به سه روش صورت می

های قرض بدون بهره است. در این روش دریافت و پرداخت عندالمطالبه است. روش دوم سپرده

، بانک وجوه را از مردم دریافت کرده و طبق قرارداد مضاربه در اختیار انداز است. در این روشپس

دهد. در نهایت سود حاصل از فعالیت اقتصادی را پس از کسر کارمزد در فعاالن اقتصادی قرار می

های ها مشابه با سپردهدار است. این سپردههای مدتدهد. روش سوم سپردهاختیار مردم قرار می

های زمانی گذار مبتنی بر قواعد مشخص و در بازهبا این تفاوت که سپرده پس انداز هستند.

مشخص، امکان برداشت از سپرده را دارد. دو روش آخر ماهیت وکالتی دارند. به بیان دیگر، بانک 

 .(1393 ،1)صدر رودهایش به شمار میگذاری سپردهگذار برای سرمایهوکیل سپرده

ه شود. این سها معرفی میبرای تخصیص منابع در اختیار بانکدر الگوی شهید صدر، سه روش 

ه ه روش، باز س روش عبارتند از مضاربه، تنزیل با کارمزد و قرض با کارمزد. نظر به ماهیت هر یک

 (.1385 ،نظر روش مضاربه بهترین روش برای تخصیص منابع در اختیار بانک است )موسویان

وش برای تجهیز منابع معرفی شده است. این سه ردر الگوی بانکی کشور اردن سه روش 

شابه با مهای امانی گذاری و اوراق مضاربه. سپردههای سرمایههای امانی، سپردهعبارتند از سپرده

ته و ها ماهیت قرض بدون بهره داشهای جاری در الگوی شهید صدر هستند. این سپردهسپرده

 .جود داردامکان برداشت در هر زمان و به هر میزانی و

های شوند. در سپردهگذاری به دو گروه خاص و مشترک )عام( تقسیم میهای سرمایهسپرده

دهد تا به وکالت از وی، این مبلغ گذارا مبلغی را در اختیار بانک قرار میگذاری خاص، سپردهسرمایه

کارمزد بانک به گذاری کند. در نهایت، پس از کسر گذاری مشخص، سرمایهرا در یک پروژۀ سرمایه

 .(1384 ،2)قری بن عید شودگذار پرداخت میگذاری به سپردهعنوان وکیل، سود سرمایه

ند چهایی هستند که مبلغ سپرده در یک یا گذاری مشترک )عام( سپردههای سرمایهسپرده

ی و آگهانداز، پیشها به سه گروه پسشود. این سپردهگذاری میفعالیت، به تشخیص بانک سرمایه

 .شونددار تقسیم میمدت

روش سوم تجهیز منابع در نظام بانکی اردن، انتشار اوراق مضاربه است. این اوراق دو گروه خاص 

های الزم را گذاری کرده و سرمایهو عام دارند. در گروه خاص، بانک در یک فعالیت مشخص سرمایه

ا اوراق مضاربۀ عام، فرآیند مشابه با کند. در رابطه باز طریق فروش اوراق مضاربه خاص تأمین می

تواند نامشخص یا ترکیبی از گذاری میاوراق مضاربۀ خاص است. با این تفاوت در اینجا محل سرمایه

 .چندین فعالیت باشد

                                                                                                                   
1 Sadr (2014) 

2 Ghari Ibn Eid (2005) 
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گذاری مستقیم و نظام بانکی اردن، منابع خود را به پنج روش مرابحه، مضاربه، مشارکت، سرمایه

در نهایت، بانک به ازای خدمات خود، مبلغی را به عنوان کارمزد از  دهد.الحسنه تخصیص میقرض

 .کندران برداشت میاگذسود پرداختی به سپرده

گذاران به جای الگوی بانک توسعۀ اسالمی، یک الگوی جهانی است. در این الگو سپرده

شارکت تجهیز منابع در بانک توسعۀ اسالمی از طریق م. های حقیقی، کشورها هستندشخصیت

پذیرد. به طوریکه، این کشورها حق عضویتی مشخص را به بانک کشورهای اسالمی صورت می

 .آینددار آن به حساب میپرداخت کرده و سهام

پذیرد. این طرق عبارتند از وام طریق صورت می 6در بانک توسعۀ اسالمی، تخصیص منابع از 

استصناع و اعطای خط اعتباری. الزم به ذکر بدون بهره، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، 

است که طرف قرارداد بانک توسعۀ اسالمی، کشورها خواهند بود. به بیان دیگر، بانک توسعۀ 

 .(1384 ،)قری بن عید بندداسالمی، با یک کشور عقد مشارکت در یک فعالیت سودآور ملی می

گذاری الحسنه، صندوق سرمایهروه قرضهای بانکی را به سه گای فعالیتالگوی بانکداری مبادله

های مذکور نهادی جداگانه در نظر کند. در این الگو برای هریک از فعالیتای تقسیم میو مبادله

های الحسنه، برای مدیریت فعالیتهای قرضالحسنه، صندوقشود. برای اعطای وام قرضگرفته می

های ای مردم، بانکیریت نیازهای مبادلهگذاری و برای مدهای سرمایهگذاری، صندوقسرمایه

 .(1381 ،)رضایی گیرندای شکل میمبادله

گذاری خاص و انداز، سرمایههای جاری، پسای تجهیز منابع از طریق سپردههای مبادلهدر بانک

ای و از های مبادلهپذیرد. در مقابل تخصیص منابع تنها به فعالیتگذاری عام صورت میسرمایه

 .روش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و سلف خواهد بودطریق ف

های شود. بانک( سه نوع بانک تعریف می1385در الگوی جدید بانکداری بدون ربا )موسویان، 

های تخصصی با سود کنند. بانکای فعالیت میتجاری با سود معین که مبتنی بر قراردادهای مبادله

های جامع که با ترکیب خاص قراردادهای مشارکتی فعالیت دارند و بانکمتغیر که با محوریت 

 .کنندای و مشارکتی فعالیت میقراردادهای مباله

 

 وجه التزام بانکي .1-3

سهم باالیی از عقود اسالمی مورد استفاده در نظام بانکداری اسالمی ماهیت وامی دارند. به بیان 

دهد، در اقساط مشخص و در دیگر، مبلغی که بانک تحت عقود اسالمی در اختیار افراد قرار می

رد های پیش روی این عمل، دیرکشود. یکی از ریسکهای زمانی معین به بانک بازپرداخت میبازه

های کاهش این ریسک، در کنار دریافت وثیقه و طرف مقابل در بازپرداخت است. یکی از روش
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گیرنده در صورت تأخیر در التزام بانکی مبلغی است که وامالتزام است. وجهضمانت، تعیین وجه

  .پرداخت اقساط خود، موظف به پرداخت آن است

رت تأخیر که جنبۀ ترمیمی دارد، متفاوت است التزام بانکی ماهیت تنبیهی دارد و با خساوجه

(. این مبلغ مورد تأیید شورای نگهبان، نظام بانکی کشور و همچنین 1390، 1)آهنگران و مالکریمی

منطبق با قوانین دادرسی مدنی است. حال آن که در میان فقها، نسبت به همخوانی آن با اصول 

 .دین اسالم، اختالف نظر وجود دارد

علت وجودی خسارت تأخیر در ( »1395) 2زادهاهلل موسوی بجنوردی و عمرانآیتبه نقل از 

حقیقت از عهدشکنی متعهد و بدهکار ناشی است و باید مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری را که 

 «.متعهد سبب پدید آمدن آن شده است، جبران کند

ت که هریک از خریدار و جریمه غرامتی اس»فرمایند: اهلل تسخیری نیز در این باره میآیت

التزام و مجازات عدم ایفای تعهداتشان تعیین فروشنده آن را هنگام بستن قرارداد، به عنوان وجه

  .(1394 ،3)قلیچ «کنندمی

ا ا با ربشود، امالتزام در قرارداد منعقده میان طرفین از ابتدا مشخص میهرچند که مقدار وجه

ت بدهی اس موقع دهنده تأدیۀ به. چرا که در اینجا خواستۀ وامدارای تفاوت مفهومی و بنیادین است

خسارت  ر عمومفقیهان به طو»و قصد سود بیشتر از وام را ندارد. البته به نقل از وحدتی شبیری 

  .(1394 ،)قلیچ «اندتأخیر تأدیه وجه نقد را به هر شکلی ربا و حرام دانسته

طی در رج شرالتزام و ربا، دفاوت ماهوی بین وجهبا این حال، برخی از فقیهان با تمسک به ت

وط ن امر مشراند. البته ایضمن عقد به منظور الزام مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع دانسته

 .بر کاهش شدید ارزش پول و تمکن مدیون از ادای دین در سررسید است

تناد جرم ریمۀ تأخیر به اسدهد که جای نشان می( در طی مطالعه1381از طرف دیگر، رضایی )

ه بذ جریمه از اخبودن آن، تعزیر مالی، جریمه در مقابل تورم، جریمه برای ضرر به وجود آمده و جو

ویقی های تنبیهی، تشعلت تعهد پرداخت به صورت شرط از نظر فقهی قابل دفاع نیستند. وی روش

  .کندو تبدیل اقساط به خرید سهام را به عنوان جایگزین پیشنهاد می

صل دو ا نظران حوزۀ بانکداری اسالمی، برای مشروعیت دریافت جریمۀ دیرکرددر میان صاحب

 .( هستند1385التزام یا شرط کیفری و تعزیر مالی )موسویان، شود. این دو اصل وجهمعرفی می

                                                                                                                   
1 Ahangaran and Mollakarimi (2011) 

2 Bojnourdi and Omranzadeh (2016) 

3 Ghalich (2015) 
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در  شود.مبتنی بر اصل اول، اگر دیون سر موعد پرداخت نشوند، فرد خاطی طبق قرارداد جریمه می

این جا شرط کیفری اجبار مشتری به اجرای مفاد قرارداد است. در این مورد، افراد جریمۀ عدم 

 4، احمدوند1371 3، اسکینی1384 2، تسخیری1382 1کنند )کاتوزیاناجرای قرارداد را معین می

( و مسئله ذیل 1382(. در نتیجه، تحقق شرط کیفری به وقوع ضرر منوط نیست )تسخیری، 1383

 .گیردقرار می« المؤمنون عند شروطهم»عدۀ قا

، قالنیعنکتۀ دیگر اینکه درج جریمۀ دیرکرد مقتضای عقدهای بانکی نیست و دارای منفعت 

التزام بودن وجه (. معین1390یعنی الزام مدیون به ایفای به موقع دین است )آهنگران و مالکریمی، 

ند. جه هستومقدور شدن پرداخت از شروط این برای رهایی از جهل و معقول بودن مقدار آن برای 

  (.1382کنندۀ ربا و جریمۀ دیرکرد بحث تخلف از شرط است )تسخیری، نکتۀ متمایز

به بیان دیگر، ربا سبب مستقل ندارد اما جریمۀ دیرکرد دارای سبب مستقل است. از طرف 

عقیدۀ برخی ر نهایت، به دیگر، در صورت نبود تمکن مالی مدیون، تأخیر نشانۀ نقض شرط نیست. د

، 1405 5از فقها، جریمه به شرطی مجاز است که در ضمن عقد خارج الزم شرط شود )گلپایگانی

 (.1427 6مکارم شیراز

مبتنی بر اصل دوم، پرداخت به موقع دین یکی از تکالیف الهی و واجبات شرعی است. پیامبر 

دانند ری که توان مالی دارد را ظلم میاسالم )ص( تأخیر انداختن پرداخت بدهی از طرف بدهکا

(. ایشان همچنین مسامحه و مماطلۀ کسی که به پرداخت بدهی خود قادر است را 1413، 7)صدوق

 (.1429، 8خوانند )بروجردیسبب حالل شدن آبرو و مجازات وی می

 اند ویتوی میدین جرم و مجازات بردار است و قاض نیمبر این اساس تأخیر بدهکار توانا در تأ

تواند تأخیرکنندگان را (. به بیان دیگر، دولت اسالمی می1380)رضایی،  درا مجازات و تعزیر کن

 عید،بنیالمال واریز شود )قرباید به بیت(. این جریمه می1385جریمۀ مالی کند )موسویان، 

وان بحث کرد تشود، می(. از این رو، نظر به اینکه جریمۀ دیرکرد به خود بانک پرداخت می1384

 .التزام با تعزیر مالی همخوانی نداردکه وجه

                                                                                                                   
1 Katuzian (2003) 

2 Taskhiri (2005) 

3 Skini (1992) 

4 Ahmadvand (2004) 

5 Golpaygani (1985) 

6 Makarem Shirazi (2006) 

7 Sadugh (1992) 

8 Borujerdi (2008) 
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التزام، این مفهوم از یک بعد مالی نیز برخوردار است. عالوه بر بعد فقهی و حقوقی مفهوم وجه

شود تا التزام با این هدف در متن قرارداد میان طرفین لحاظ میهمانطور که تا اینجا بحث شد، وجه

ه از پرداخت اقساطش را کاهش دهد. در این باره، در کشور مطالعات گیرنداحتمال دیرکرد وام

المللی، عوامل اثرگذار بر احتمال دیرکرد، به چندانی صورت نگرفته است. حال آنکه در گسترۀ بین

(. 2009  2، جیمز و همکاران2006  1اند )اگروال و همکارانشکلی گسترده مورد بررسی قرار گرفته

ت، عوامل متعددی بر احتمال دیرکرد اثرگذار هستند. عواملی همچون سن، بر اساس این مطالعا

گیرنده، سابقه در بانک، ارزش وثیقه و عواملی از این دست )برگرز و همکاران،  توان مالی وام

2015.) 

بحث و  مورد التزام بانکی در میان فقها و صاحبنظران حوزۀ اقتصاد اسالمیبه طور کلی ، وجه

 ی دانستها ربورز یک طرف گروهی، از آنجا که این مبلغ مازاد بر مبلغ وام است، آن کنکاش است. ا

ر دقولی حسابی و ذم بدکنند. از طرف دیگر، گروهی به استناد روایات مربوط به خوشو رد می

ذ نۀ اخانکی هزیالتزام بدانند. عالوه بر اینها، وجهگیرنده میقرض، جریمه را تایید کرده و وظیفۀ وام

 د.خواهد بورفه نصگیرنده مقلوم به دهد. در نتیجه دیرکرد در بازپرداخت برای واموام را افزایش می

شرط  ۀ نقضالبته این نکته نیز الزم به ذکر است که در صورت نبود تمکن مالی دیرکرد نشان

لس که المف باشد عقد وام نیست. امکان دارد نظر مراجع مخالف با جریمۀ دیرکرد، مبتنی بر این امر

 فی امان اهلل...

 مطالعات تجربي. 1-4

ار بر ثر گذادر اینجا نگاهی گذرا به بررسی مفهوم فقهی و حقوقی جریمه تاخیر تادیه و عوامل 

 سودآوری بانک ها خواهیم داشت.

پردازد. به عقیدۀ وی نظام ( به بررسی فقهی و حقوقی مفهوم جریمۀ دیرکرد می1381رضایی )

ایران با استفاده از قرار دادن تعهد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعی در حل بانکداری 

شود و این در مشکل دیرکرد پرداخت اقساط کوشا بوده است. جریمۀ تاخیر از متخلفان گرفته می

های مطرح شده برای گرفتن جریمۀ تأخیر، مثل جرم بودن و تعزیر مالی، حالی است که راه حل

مقابل تورم، جریم برای ضرر وارده و جواز اخذ جریمه به علت تعهد پرداخت به صورت جریمه در 

 شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست.
 

                                                                                                                   
1 Agrawall et al 

2 James et al 
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با ون ربدارى یی بانکدرآسی کاربر  ( با روش تحلیل پوششی داده ها به1382)نادری کزج و صادقی 

یی رااکن پرداختند. جهاى بوى ربا بانکهاى بورغیر ى مقایسه بانکهاو مختلف ى هارکشودر 

در قابتی ریط اشردر که ى، بورغیرى هاک یی بانراکلی کار به طوو قطر و بحرین ى بورغیرى بانکها

ان، یرى )ابوریرغارى بانکدم تحت نظایی بانکهایی که راکا، از فعالیت میکنندى بوى رهاکبانر کنا

ارى ی بانکدیراکا، هنددمین ست. همچنین نتایج نشاابیشتر ، فعالیت میکنندن( پاکستادان و سو

 ست.ده اکمتر بون، جهاى در بوارى رنسبت به بانکد 2001ل ساى در بورغیر

بر جی بانک ها رخاو خلی دامل اعو بررسیبا روش تحلیل رگرسیون به  (1385)باقری 

ن میادآورى دارد. در بر سودارى معناو مدیریت هزینه تاثیر مثبت پرداخت.  هفاربانک دآورى سو

با یک رم، توخ یگر نرف دطردارد و از بانک دآورى ثر مثبتی بر سوانیز دى قتصااشد ، رنیومل بیراعو

 ست.اشته دآورى داثر معکوسی بر سواپائین دارى معنی

سنتی )با و سالمی ارى امطالعه تطبیقی بانکدپانل دیتا به با روش  (1388)نبی و همکاران 

جمله ى(، از مالزرف متعاارى بانکددآورى )در سوى شاخصها پرداختند. دآورى(سود یکررو

ى ییها )هزینههادارابه کل ع غیرمشاى نسبت هزینههاو ییها دارابه ت نسبت تسهیالى متغیرها

ى بانکهاى ییهادارد. ارزش دارامطلق ى برترد بانکی خوى قبارنوین( نسبت به سایر ى هاآورىفن

ان نی چندایرى ابانکهارد مودر شته که دارى دامعناو ها تاثیر مثبت دآورى آنبر سوى سالمی مالزا

 نیست.دق صا

( در مقالۀ خود در کنار بررسی مسئۀ ربا، اقسام و احکام آن، حکم سودهای 1389) 1خزاعی

پردازد. ها میکند و در ادامه به بررسی مشروعیت مسئلۀ جریمۀ دیرکرد بانکبانکی را بیان می

ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی های پژوهش، جریمۀ دیرکرد بانکبراساس یافته

دارد که سه تن از مراجع تقلید و علمای بزرگ قم، آن را مصداقی از رباخواری کشور وجود 

 اند.دانسته

سه دآورى از مل مؤثر بر سواسی عوربر( با روش پانل دیتا به 1389)نوری بروجردی و همکاران 

و تمرکز  بیندارى معناس و بطه معکوراپرداختند.  هادهسپرو عطایی ت اتسهیال، ییهادارابعد 

خ نرو ملی  مددرآسطح ، سرمایه، ییرامل نیز کااسایر عوص خصود دارد. در جووبانکها ى دآورسو

ی با بطه معکوسرابانک ازه ند، احالیکهدارد. درلتی ى دوبانکهادآورى بطه مستقیمی با سوه رابهر

 دآورى دارد.سو

 

                                                                                                                   
1 Khazai 
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ز دت تغییرات ارمبا روش تصحیح خطا به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند  (1390)بابازاده و دیگران 

 منفی بر اثر ،بر سودآوری ارزی بانک ها پرداختند. تغییرات نرخ ارز و تغییرات وضعیت باز ارزی

 25ود حد ،در صورت وجود شوک ،سودآوری ارزی ندارد. هم چنین با توجه به ضریب تعدیل شوک

 به تعادل خود برسد. روز طول می کشد که مدل

حفظ  ،ورمت ،با تحلیل رگرسیون به بررسی اثر متغیر های نقدینگی (1390)دارایی و موالیی 

انک بآوری تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت پرداختند. بین نقدینگی و سود ،سرمایه

از  د ندارد.وجو اداریملت رابطه معناداری وجود دادر ولی بین تورم و سودآوری بانک ملت رابطه معن

ارنظر ن اظهطرفی در زمینه رابطه بین حفظ سرمایه و تولید ناخالص داخلی بر سودآوری نمی توا

 کرد.

بط میان با استفاده از روش تحلیل رگرسیون به بررسی روا (1391)مقدم زنجانی و دیگران 

یژگی د و وحاشیه خالص سو ،بازده سرمایه صاحبان سهام ،نسبت های سودآوری: بازده دارایی ها

میزان  ،المیعوامل اقتصاد کالن پرداختند. از مهمترین عوامل سودآوری بانک های اس ،های بانک

 سرمایه و شاخص های کارایی می باشند. هم چنین میان شاخص های سود آوری بانک های

 بت وه مثاسالمی و متغیر های کالن اقتصادی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی و تورم رابط

 معناداری وجود دارد.

با روش پانل دیتا به بررسی متغیر های مؤثر بر حاشیه سود  (1391)عیسی زاده و شاعری 

تورم و تمرکز در بازار موجب  ،بازده دارایی ،خالص و کارایی صنعت پرداختند. هزینه های باالسری

 اند. افزایش در حاشیه سود خالص و کاهش در کارایی صنعت بانکداری شده

ار سرمایه با روش پانل دیتا به بررسی رابطه علیت بین ساخت (1391)سید نورانی و دیگران 

جود ها و بانک و سودآوری پرداختند. در نتیجه رابطه مثبتی بین نسبت بدهی و سودآوری بانک

 دارد.

ی تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا مشکلهای حل ( به بررسی روش1394) 1مالکریمی

التزام بانکی عالوه بر کند که وجهپردازد. وی ادعا میهای اسالمی میایران با تکیه بر تجارب بانک

کند، دریافت و دارندگی الزم برخوردار نیست. همچنین بحث میزهای فقهی از کارایی و باچالش

نتایج این تحقیق در رو است. در نهایت براساس ها نیز با مشکالت اجرایی متعددی روبهتملیک وثیقه

های تشویقی و تنبیهی همچون توان به صورت موازی و ترکیبی از روشزمینۀ مطالبات معوق می

التزام به سود معامله از کردن وجهالتزام ابتدایی در قالب عقد صلح و اضافهحسابی، وجهجایزۀ خوش

 ابتدا استفاده کرد.

                                                                                                                   
1 Mollakarimi 
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پردازد. یون ربا مچالش تأخیر تأدیه در بانکداری بد ( به ارائۀ راهکاری نوین برای رفع1394قلیچ )

ام شی نظمبتنی بر بحث وی اخذ جریمۀ دیرکرد بازپرداخت تسهیالت بانکی از جمله مباحث چال

. وی اشته استرار دآید که همواره مورد انتقاد کارشناسان قبانکداری بدون ربا در ایران به شمار می

کارهای رور راهای، سعی دارد پس از متفاده از منابع کتابخانهتوصیفی با اس –با یک روش تحلیلی 

ایۀ کار بر پن راهارائه شده و ادلۀ فقهی آنها، راهکاری نوین برای رفع این چالش پیشنهاد کند. ای

 ارائه شده است.« صندوق تخصصی تسهیالت و وصول مطالبات»تأسیس نهادی به نام 

هایی برای جریمۀ تأخیر تأدیه در بانکداری بدون یگزین( به ارائۀ جا1395) 1نظرپور و همکاران

پردازند. آنها با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با مالحظۀ تجارب سایر کشورها ربای ایران می

پردازد که راهکار افزایش نرخ سود و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه می

و تخفیف جایزۀ خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ  معامالت در ابتداء قرارداد

التزام عدم تأخیر تأدیه به عنوان شرط قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمۀ دیرکرد بر مبنای وجه

 دهند.ضمن عقد است. نتایج این روش را جایگزین مناسبی نشان می

رکرد و با ین در رابطه با جریمۀ دیهای پیش( با مطالعۀ پژوهش1395بجنوردی و عمرانزاده )

طه با ر رابتوجه به اینکه مشکل پرداخت به روز که یک مسئلۀ تقریبا حل شده است، موضوع را د

یر خت یا اینکه آیا ماهیت خسارت تأخیر چیزی جدا از پرداخت به روز و محاسبۀ نرخ تورم اس

 عهد نوعیجام تالتزام کیفر تخلف از انپردازند که آیا وجهکند. همچنین به این سوال میبررسی می

ج این نتای مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده است. مبتنی بر

 تند.پژوهش، جریمۀ تأخیر ربا نیست چرا که ماهیت خسارت تأخیر تأدیه و ربا متفاوت هس

ی، از هدات پولالتزام در تعوجه ( با تکیه بر این مبنا که موضوع مربوط به1396سادات حسینی )

سه یا موس خواه اشخاص غیر بانکی یا یکی از طرفین بانک –شود و طرفین قواعد آمره محسوب می

ی که وقت التزام به هر میزان نیستند، چنین استدالل شده استمجاز به تعیین وجه –اعتباری 

آید صرفاً یت برمی در صدد مطالبۀ خسارشود و متضرر با مبانی قانونالتزام در قرارداد درج نمیوجه

همانا  لت آنعتواند مطالبۀ خسارت تاخیر نماید، که تا سفق خاصی یا به میزان افت ارزش پول می

 آمره بودن این قواعد است.

 سالمیى اهی بانکهاددسوه مل تعیین کننداعوبا ورش پانل دیتا به بررسی  (2003)بشیر 

نسبت  «ى نسبتهات، ضع مالیاو ومالی زار بار ساختان، کالد قتصاامحیط ل با کنتر پرداخت.

 هند شد.اهی بیشتر خوددمنجر به سو »یسک نقدینگیر«و  »مسهان صاحباق حقو
 

                                                                                                                   
1 Nazarpour et al 
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پردازد. دهی میبینی عدم پرداخت و سود حاصل از وام( به بررسی رابطۀ میان پیش2004)1استین

کند. او همچنین نشان پذیر و با سوددهی بیشتر طراحی میگذاری انعطافوی یک مدل قیمت

 تر سودآوری بیشتری دارند.های ضعیفهای عمومی نسبت به مدلدهد که مدلمی

خلی بانکها بر ى داثر تعیینگرهااسی ربربا روش پانل دیتا به  (2011) 2ادریس و دیگران

ازه ند، اهی مثبتددتعیین سودر همیت اپرو تنها عامل مهم پرداختند. سالمی ارى ابخشی بانکددسو

 ست.ابانک 

ى هادینکه علت سواسی ربر با روش تحلیل پوششی داده ها به (2012) 3تاجرگردون و دیگران

بانکها ى هی باالزدباو یی راست یا کازار ابال کنتردر نها رت آنتیجه قد، سالمیارى ابانکدن از کال

ازه ندو اسرمایه ى نسبتها، نهایتدر ست. آورى ادسواى یک عنصر مهم بر، مدرآکار ست. ساختاا

 .سالمی می باشندارى اید صنعت بانکدافوو یا امزن بیاى در مل مهمتراعو، بانک

رف متعاى یی بانک هازده داراخلی بر بادامل اثر عواسی ربر با روش پانل دیتا به (2014) 4انونگا

ن صاحباق نسبت حقو، بانکازه ندى اهابین متغیررا بطه مثبتی ت رامطالعاپرداختند.  کنیار کشو

بطه منفی بین متغیر رامقابل و در هد دمین یی نشازده دارایافتی با باده دربه سپرت تسهیالم و سها

رد. یی به چشم میخوزده دارایی با باداراعملیاتی به ى متغیر هزینه هاو جی رمی مالکیت خادا

یی زده داراباو مد بانکی درآبه کل ه اى بهرن ومد بددرآبین متغیر سهم اى بطهراناگفته نماند که 

 ارد.ندد جوو

های شخصی ( به مطالعۀ رابطۀ میان خطوط اعتباری شخصی و وام2015) 5برگرز و همکاران

گیرند. براساس نتایج پردازند. آنها این امر را از طریق یک الگوی معادالت همزمان پی میمی

گیرندگان، از نقدشوندگی خطوط اعتباری ای میان دو ابزار مالی مذکور وجود دارد. واموابستگی قوی

 کنند.ساط وام استفاده میبرای بازپرداخت اق

                                                                                                                   
1 Stein 

2 Idris et al 

3 Tajgardoon et al 

4 Onuonga 

5 Bergeres et al 
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 هاي مربوطه. نتایج برآورد مدل و آزمون2

 

 :و آزمون هاداده. 2-1

ان ر استدهای مورد استفاده در این پژوهش از بانک اطالعاتی بانک ملت برای شعب فعال داده

ها در شعبه هستند که اسامی آن 68اند. شعب مورد بررسی در پژوهش مازندران استخراج شده

 قابل مشاهده است. 1 جدول

 گیرندگاني که تأخیر دارندشعب مورد بررسي در پژوهش به همراه درصد وام .1 جدول

 3/1 تنکابن 1/4 امام خمینی بابلسر

 6/1 توحید بابل 8/0 امام خمینی تنکابن

 0/3 جویبار 9/1 امام خمینی جویبار

 2/1 چالوس 2/3 امام خمینی قائمشهر

 7/0 چمستان مازندران 1/0 امام رضا آمل

 5/2 خدمات درمانی ساری 7/0 امیر کال مازندران

 9/0 خرم آباد تنکابن 2/3 امیر مازندرانی ساری

 0/0 خوشرود پی بابل 3/4 بابل

 3/0 خیابان جمهوری اسالمی ساری 9/0 بار فروش بابل

 4/1 خیابان قارن 5/0 بازار آمل

 5/0 رامسر 1/0 بازار رامسر

 8/0 رضوان آمل 0/2 بلوار خزر ساری

 4/0 رویان مازندران 4/0 بلوار شهید هاشمی نژاد

 7/0 زاغمرز مازندران 5/0 بند پی بابل

 7/0 زیرآب مازندران 6/3 بهشهر مازندران

 1/4 سبزه میدان بابل 1/1 بهنمیر

 8/0 سلمانشهر 4/0 پل سفید

 4/0 کالردشت 6/1 سنگ تراشان ساری

 5/1 کیا کال 7/0 سورک ساری

 0/1 گلوگاه مازندران 7/0 شریعتی بابل

 2/2 مازیار قائم شهر 5/2 شریعتی قائمشهر
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 8/0 محمودآباد 7/8 شعبه امام ساری

 2/1 مدرس بابل 9/1 شهیدبزاز بابل

 0/1 مرکزی آمل 1/1 شیخ فضل اهلل آمل

 1/2 مرکزی بابلسر 3/0 طالب آملی

 8/0 مرکزی ساری 3/1 طالقانی قائمشهر

 2/2 مرکزی نکا 1/1 عباس آباد تنکابن

 4/1 مرکزی نوشهر 6/0 فرهنگ بابل

 5/1 میدان جانبازان قائمشهر 5/2 فرهنگ ساری

 5/1 میدان شهدا ساری 5/1 فریدون کنار

 9/0 میدان معلم ساری 2/1 قائم آمل

 0/1 نشت رود مازندران 4/3 قائمشهر

 7/0 نور 2/1 کتالم رامسر

 6/0 هفدهم شهریور آمل 6/0 کالرآباد

 های منتشر شده توسط بانک ملتهای پژوهشگر براساس دادهمنبع: بررسی

 

ان ازندردر مجموع براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک ملت، شعب این بانک در استان م

 4ار مطالبات در کنهزار میلیارد ریال بودند که  25دارای مقدار مصارفی معادل با  1394در سال 

به  1395ال دهد. این نسبت تا سدرصد را به دست می 15هزار میلیارد ریالی در این سال، نسبت 

، اما اشتندیابد. چرا که هرچند مصارف بانک و مطالبات هردو رو به افزایش ددرصد کاهش می 13

تغییر  1396در سال  سرعت افزایش حجم مصارف بیشتر از مطالبات بوده است. حال آنکه این مسیر

بات بانک ها آنچه مسلم است هر چه میزان مطال یابد.درصد افزایش می 17یافته و سهم مذکور تا 

ی ، ام دهافزایش یابد میزان سودآوری بانک ها به علت افزایش ریسک نقدینگی و کاهش قدرت و

 کاهش می یابد.
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 مصارف و مطالبات شعب مازندران بانک ملت .1 نمودار

 

 های منتشر شده توسط بانک ملتهای پژوهشگر براساس دادهمنبع: بررسی
 

نفر در بازپرداخت وام  2263نفر است که از میان ایشان  19999های مورد بررسی تعداد سوژه

نفر  229نفر زن هستند.  900نفر مرد و  1363دریافتی دیرکرد دارند. از میان افراد دارای تأخیر 

نفر دارای ضمانت به  29اند. نفر سابقۀ اخذ وام پیش از این را داشته 316ند. اسابقۀ تأخیر داشته

نفر متعهد به  7نفر دارای ضمانت به شکل سفته هستند و  1828صورت کسر از حقوق هستند. 

 قابل مشاهده است. 2پرداخت تقسیطی وام خود هستند. خالصۀ این مقادیر در جدول 
 

 هاي مورد بررسيتعداد افراد داراي تأخیر به تفکیک ویژگي .2 جدول

 )از دارای تأخیر( درصد )نفر( تعداد وضعیت

 )از کل( 32/11 2263 دارای تأخیر

 23/60 1363 مرد

 12/10 229 سابقۀ تآخیر

 96/13 316 سابقۀ اخذ وام

 28/1 29 کسر از حقوق

 78/80 1828 سفته

 31/0 7 پرداخت تقسیطی

 های منتشر شده توسط بانک ملتهای پژوهشگر براساس دادهمنبع: بررسی
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ای های متداول، مقیاس رتبهیکی از مقیاس1در هنگام انجام مطالعات در حوزۀ اقتصادسنجی خرد

کنند. به عنوان مثال در این است. به طوریکه برخی از متغیرها تنها مقادیر مشخصی را اتخاذ می

کند. در پژوهش، متغیر وابسته تنها دو مقدار صفر )عدم سودآوری( و یک )سودآوری( را اتخاذ می

معمولی با تورش تصریح مواجه خواهد شد. در این صورت استفاده از یک الگوی حداقل مربعات 

 کنند.تر ارائه میتر و مناسبپرابیت در اینجا پاسخی دقیق –نتیجه الگوهای الجیت 

ک ب بانهای مورد استفاده در این پژوهش مربوط به مشتریان شعب منتخاز طرف دیگر، داده

ما با مانی ازبررسی در یک مقطع های مورد ملت در استان مازندران هستند. به بیان دیگر مشاهده

ه از برگفت که در این پژوهش برآورد شدهالگوی اند. در نتیجه دو بعد فرد و شعبه گردآوری شده

وریکه در ططرفه است به های تابلویی یکیک الگوی داده ( است،2015مطالعۀ برگرز و همکاران )

 است. تریان هریک از این شعباین الگو یک بعد شعب منتخب بانک ملت بوده و بعد دیگر مش

بلویی بیت تاالگوی زیر یک الگوی پروشود این الگو فاقد بعد زمان است. همانطور که مشاهده می

ررسی ورد بیک طرفه است که اثر ویژگی های مالی و فردی وام گیرنده بر احتمال سودآوری را م

 قرار می دهد.

 معادلۀ برآورد شده به شرح زیر است:

𝐿𝑛 (
𝑃(𝑌𝑖𝑗=1)

1−𝑃(𝑌𝑖𝑗=1)
) = 𝛼 + 𝛽𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑗 + 𝛾𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑅𝑎𝑝𝑖𝑗 + 𝛿𝐿𝑜𝑎𝑛𝑅𝑎𝑝𝑖𝑗 + 𝜃𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖𝑗 +

𝜗𝐶𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑗 + 𝜇𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦𝑖𝑗 + 𝜋𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑖𝑗 + 𝜌𝑀𝑜𝑑𝑒𝑖𝑗 + 𝜎𝐹𝑖𝑛𝑒𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗  

ام iت مشتری جنسی Genderاست.  0و در صورت نبود آن  1به ازای سودآوری  Yکه در آن 

وجود سابقۀ اخذ وام،  LoanRapوجود سابقۀ پیشین تأخیر،  DelayRapام، jدر شعبۀ 

Income  ،درآمد مشتریColat  ،ارزش ریالی وثیقهSalary  ز انحوۀ تضمین به صورت کسر

 میزان جریمۀ Fineنحوۀ بازپرداخت،  Modeنحوۀ تضمین به صورت سفته،  Checkحقوق، 

به است. در نماینگر شع jنماینگر فرد و  iجزء خطای معادله است.  eتأخیر به صورت روزشمار و 

است  ظهاریاها از بانک اطالعاتی شعب بانک ملت اخذ شده است. درآمد به صورت خود اینجا داده

 های اخذ شده از چندین نوع قرارداد است.و وام

دار میان برای وجود تفاوت معنی ANOVAدلیل انتخاب الگوی فوق این است که آزمون 

دهد که مقایسه آن را به دست می 60/12میانگین متغیر وابسته در میان شعب مختلف مقدار فیشر 

درصد است. تعداد باالی شعب  99دار در سطح با مقدار بحرانی جدول نشانگر وجود تفاوت معنی

                                                                                                                   
1 Microeconometrics 
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کند. در نتیجه شعب مورد بررسی به ورود آنها به صورت متغیر دامی را ناکارآمد میمورد بررسی 

بعدی، یک الگوی پرابیت با صورت بعد ثانویه وارد الگو شده و به جای یک الگوی پرابیت تک

 شود.بعدی برآورد میهای تابلویی یکداده

ارائه  3رآوردی در جدول در ادامه آمارهای توصیفی متغیرهای مورد استفاده در معادلۀ ب

 شوند.می

 آمارهاي توصیفي .3 جدول

 ماکسیمم مینیمم انحراف معیار میانگین تعداد توضیح نماد متغیر

 1 0 32/0 11/0 19999 ندارد 0دارد،  Y 1 سودآوری

 1 0 48/0 63/0 19999 زن 0مرد،  Gender 1 جنسیت

 1 0 23/0 06/0 19999 ندارد 0دارد،  Delayrap 1 سابقه تاخیر

 1 0 29/0 10/0 19999 ندارد 0دارد،  Loanrap 1 سابقه اخذ وام

 812000000 625000 16100000 20600000 19999 ریال Income درآمد

 11000000000 1628 186000000 224000000 19999 ریال Colat وثیقه

 1 0 26/0 07/0 19999 ندارد 0دارد،  Salary 1 کسر از حقوق

 1 0 40/0 81/0 19999 ندارد 0دارد،  Check 1 سفته

 1 0 35/0 14/0 19999 نقدی 0اقساطی،  Mode 1 ماهیت پرداخت

 5342466 1131 91810 109867 19999 ریال Fine جریمه دیرکرد

 های منتشر شده توسط بانک ملتهای پژوهشگر براساس دادهمنبع: بررسی

 

 برآورد مدل .2-2

 

 هاي پیشینآزمون. 2-2-1

شوند. این هایی که به منظور تصریح الگو ضرورت دارند بحث و بررسی میدر این بخش نتایج آزمون

. شوندمی هاسمن آزمون و گادفری- پاگان –ها شامل تحلیل آنالیز واریانس، آزمون بروش آزمون

 وجود سوم آزمون و شعب بین واریانس تفاوت دوم آزمون شعب، بین میانگین تفاوت اول آزمون

 کند.ات تصادفی را آزمون میاثر

 

 تحلیل آنالیز واریانس. 2-2-2

در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل آنالیز واریانس گزارش شده است. این آزمون به بررسی این 

داری وجود دارد. پردازد که بین میانگین متغیر وابسته در میان شعب تفاوت معنیفرضیه می
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درصد بوده و فرضیۀ مبنا رد  5کمتر از  pهمانطور که در ستون آخر قابل مشاهده است، آمارۀ 

 .میانگین متغیر وابسته وجود دارد داری درشود. در نتیجه، در بین شعب تفاوت معنیمی
 

 نتایج آزمون تحلیل آنالیز واریانس  .4جدول 

 pآمارۀ  Fفیشر  میانگین مربعات درجۀ آزادی مجموع مربعات جزئی منبع

 0.000 12.60 1.22 67 81.55 الگو

 0.000 12.60 1.22 67 81.55 شعبه

 0.10 19931 1925.38 باقیمانده
  

 0.10 19998 2006.93 کل
  

 منبع: محاسبات پژوهش برگرفته از بانک اطالعات بانک ملت

 

 گادفري-پاگان –آزمون بروش . 2-2-3

 گردید مشخص گادفری،-پاگان –انجام آزمون نا همسانی واریانس رگرسیون از طریق روش بروش 

 ناهمسانی مشکل بنابراین. گردد می رد شده، انجام برآورد در واریانس ناهمسانی وجود فرضیه که

 -بروش آزمون از همبستگی، خود مشکل بررسی برای. ندارد وجود شده برآورد مدل در واریانس

استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این آزمون برای مدل، حاکی از عدم  ( LMی)آزمونگادفر

 برای پاگان –وجود مشکل خودهمبستگی در مدل برآورد شده بوده است. همچنین آزمون بروش 

 الگرانژ ضریب آزمون به که آزمون این نتایج. است انباشتی الگوی و تابلویی الگوی میان انتخاب

گان شهرت دارد در جدول زیر گزارش شده است. همانطور که در جدول قابل مشاهده پا بروش

توان فرضیۀ مبنا دال بر درصد می 95درصد کمتر بوده و در نتیجه با احتمال  5از  pاست، آمارۀ 

های تابلویی نتیجۀ بهتری به نبود اثرات تصادفی را رد کرد. در این صورت استفاده از الگوی داده

 دهد.دست می

  پاگان –آزمون بروش  .5جدول 

 
 انحراف معیار واریانس

 0.32 0.10 تأخیر

 0.30 0.09 جز اخالل

 0.05 0.00 باقیمانده

 3019.88 آمارۀ چی دو
 

 P 0.0000آمارۀ 
 

 ملت بانک اطالعات بانک از برگرفته پژوهش محاسبات: منبع
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 آزمون هاسمن. 2-2-4

پردازد. در این آزمون به بررسی تفاوت ساختاری میان دو الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی می

صورت عدم رد فرضیۀ مبنا، الزم است که از الگوی اثرات تصادفی استفاده شود. همانطور که در 

شود. درصد بوده و در نتیجه فرضیۀ مبنا رد نمی 5بیشتر از  pجدول زیر قابل مشاهده است، آمارۀ 

 دهد.در این صورت الگوی اثرات تصادفی نتایج بهتری به دست می

 

 مقدار آماره

 11.06 آمارۀ چی دو

 9 درجۀ آزادی

 p 0.2716آمارۀ 

 

های تابلویی یک طرفه ارائه و بررسی در این بخش نتایج حاصل از برآورد الگوی پروبیت با داده

قابل مشاهده هستند. در  4شوند. مقادیر برآوردی اصلی و همچنین اثرات نهایی در جدول می

ضرایب اشاره شده در ستون سمت راست نشانگر اثر یک واحد تغییر در متغیرهای  6جدول 

لگاریتم نسبت احتمال است؛ ضرایب اشاره شده در ستون سمت چپ نشانگر اثر یک توضیحی بر 

 واحد تغییر در متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته )احتمال سودآوری( است.

داری بر لگاریتم نسبت احتمال و نتایج حاصل از برآورد حاکی از آنند که جنسیت اثر معنی

شود که وجود سابقۀ تأخیر با احتمال در مقابل مشاهده میهمچنین احتمال بروز سودآوری ندارند. 

درصد  4/3دهد و احتمال سودآوری را افزایش می 219/0درصد لگاریتم نسبت احتمال را  99

 دهد.افزایش می

درصد  99از طرف دیگر نتایج نشانگر آن هستند که وجود سابقۀ اخذ وام از بانک با احتمال 

درصد کاهش  3/27واحد کاهش داده و احتمال سودآوری را  63/1لگاریتم نسبت احتمال را 

درصد لگاریتم نسبت  99دهد. حال آنکه شواهد حاکی از آن هستند که درآمد بیشتر با احتمال می

 دهد.درصد افزایش می 6/0واحد افزایش داده و احتمال سودآوری را  039/0احتمال را 

درصد لگاریتم  95ایش ارزش وثیقه با احتمال از طرف دیگر شواهد حاکی از آن هستند که افز

درصد  03/0درصد  99واحد افزایش داده و احتمال سودآوری را با احتمال  002/0نسبت احتمال را 

درصد  99شود که لحاظ کسر از حقوق به عنوان ضمانت با دهد. همچنین مشاهده میافزایش می

درصد  99تمال همراه است. این امر با واحد افزایش در لگاریتم نسبت اح 956/0اطمینان با 

 دهد.درصد افزایش می 14/6اطمینان احتمال سودآوری را 
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رصد لگاریتم د 99در حالیکه مبنی بر مقادیر برآورد شده لحاظ سفته به عنوان ضمانت با احتمال 

 دهد. یمدرصد افزایش  83/3واحد افزایش داده و احتمال سودآوری را  36/0نسبت احتمال را 

اخت ازپردباز طرف دیگر، براساس نتایج حاصل از برآورد بازپرداخت به صورت اقساط به جای 

ه و احتمال واحد افزایش داد 975/1درصد لگاریتم نسبت احتمال را  99یکجا و نقدی با احتمال 

 دهد.درصد افزایش می 76/36سودآوری را 

حتمال با ا دیرکرد در بازپرداخت در نهایت نتایج حاکی از آن هستند که افزایش مبلغ جریمۀ

درصد  26/44واحد افزایش داده و احتمال سودآوری را  121/3درصد لگاریتم نسبت احتمال را  99

 دهد.افزایش می
 

 نتایج حاصل از برآورد الگو و اثرات نهایي .5 جدول

 متغیر
𝐿𝑛(

𝑝

1 − 𝑝
) 𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

 انحراف معیار ضریب انحراف معیار ضریب

 004/0 -004/0 027/0 -027/0 جنسیت

 008/0 +034/0*** 053/0 +219/0*** سابقه تاخیر

 023/0 -273/0*** 099/0 -630/1*** سابقه اخذ وام

 001/0 +006/0*** 009/0 +039/0*** درآمد

 000/0 +0003/0*** 001/0 +002/0** وثیقه

 021/0 +146/0*** 107/0 +956/0*** کسر از حقوق

 011/0 +038/0*** 069/0 +360/0*** سفته

 038/0 +368/0*** 127/0 +975/1*** ماهیت پرداخت

 174/0 +443/0*** 169/1 +121/3** دیرکردجریمه 

 007/0 +097/0*** 090/0 +104/0 عرض از مبدأ

 های مکملآماره

 sigma_u 367/0 35/1021 آمارۀ چی دو )والد(

 036/0 انحراف معیار 000/0 آمارۀ احتمال

 5/537 RHO %8/11 (RHOآمارۀ چی دو )

 1/2% انحراف معیار 000/0 آمارۀ احتمال

 دارمعنی %90*   دارمعنی %95**   دارمعنی 99%*** 

 های منتشر شده توسط بانک ملتهای پژوهشگر براساس دادهمنبع: بررسی
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دال بر صفر  0H( فرضیۀ 35/1021براساس نتایج حاصل از برآورد، آمارۀ چی دو برای آزمون والد )

بودن همزمان تمامی ضرایب را رد کرده و در نتیجه الگوی برآورد شده از تصریح خوبی برخوردار 

نس درصد از واریانس الگو حاصل از واریا 8/11نشانگر آن است که  RHOاست. از طرف دیگر آمارۀ 

 دار است.درصد معنی 99میان شعب است. این آماره با احتمال 

 گیري. نتیجه3

التزام( بر احتمال سودآوری در نظام بانکداری بدون در این پژوهش اثر میزان جریمۀ دیرکرد )وجه

ربا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور مشتریان بانک ملت در شعب استان مازندران که از 

اند مورد بررسی قرار اقدام به اخذ وام از این شعب کرده 1397تا آذرماه سال  1391آذرماه سال 

شوند که از میان آنها شعبه می 68نفر در  19999گرفتند. تعداد مشاهدات مورد بررسی شامل 

 اند. نفر در بازپرداخت وام خود تأخیر داشته 2263

ن متغیر وابسته بین شعب را داری میان میانگیتفاوت معنی ANOVAنظر به اینکه آزمون 

بعدی استفاده شده دهد، به منظور لحاظ اثر شعب در برآورد از الگوی پروبیت تابلویی یکنشان می

 دار است.دهد که این اثر معنینشان می RHOاست. آمارۀ 

نظر نظریۀ در ابتدا و در بخش ادبیات نظری ابعاد فقهی و همچنین ماهیت این مفهوم از نقطه

گیرد. مبنی بر آنچه در بخش ادبیات نظری بحث شد، نسبت به پذیرش مورد بررسی قرار میبازی 

التزام در میان مراجع تقلید اختالف نظر وجود دارد. هرچند، مادامی که این مقدار به شرعی وجه

شکل مبلغ معینی بیش از وجه استقراضی نباشد و قرارداد دریافت آن جدای از قرارداد اصلی باشد، 

 شود. یراد شرعی آن منتفی میا

گیرنده بر های مالی و فردی وامطرفه اثر ویژگیدر ادامه براساس یک الگوی پروبیت تابلویی یک

احتمال سودآوری ایشان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنند که به جز جنسیت باقی 

اشتند. همچنین آمارۀ چی دو داری بر متغیر وابسته دمتغیرهای توضیحی انتخاب شده اثر معنی

 برای آزمون والد نشانگر تصریح مناسبی از الگو است.

مبنی بر نتایج به دست آمده در این پژوهش سابقۀ تأخیر، درآمد، ارزش وثیقه، کسر از حقوق به 

عنوان ضمانت، سفته به عنوان ضمانت، پرداخت تقسیطی و میزان جریمۀ دیرکرد به افزایش احتمال 

 دهد.شوند. از طرف دیگر، سابقۀ اخذ وام احتمال سودآوری را افزایش مینجر میسودآوری م

تری نسبت به شود که وثیقه در قالب کسر از حقوق اثر افزایندۀ قویعالوه بر آن مشاهده می

ترین اثر در گذارد. از طرف دیگر، نتایج نشانگر آن هستند که قویسفته بر احتمال سودآوری می

ی توضیحی در این پژوهش بر احتمال سودآوری ناشی از مقدار جریمۀ دیرکرد بوده میان متغیرها

 است.
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چه که هردهد. به طوریهمچنین ضریب وجود سابقۀ اخذ وام وجود اثر النه کبوتری را نشان می

ز پرداخت ار بازکند، افزایش یابد، احتمال دیرکرد دتعداد دفعاتی که مشتری اقدام به اخذ وام می

 .نیز افزایش یافته و میزان سودآوری، کاهش می یابد طرف وی

الیل ضریب باالی پرداخت تقسیطی در الگو نیز حاکی از آن است که ممکن است یکی از د

 که باعث جا بودهموقع وام به صورت یکگیرندگان ناشی از ناتوانی ایشان در پرداخت بهدیرکرد وام

 کاهش سودآوری خواهد شد.
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