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چکیده
بخش کشاورزی ،به منظور توسعه و پیشرفت نیازمند تزریق منبعهای مالی و سرمایهگذاری از طریق دو منبع
پسانداز بهرهبرداران و منبعهای اعتباری رسمی و غیررسمی است .بانک کشاورزی نقشی بنیادین در فرآیند تأمین
اعتبار بخش کشاورزی در ایران ایفا میکند .ادامه حیات و استمرار این نقش ،وابستگی زیادی به بازپرداخت قسطها
توسط دریافتکنندگان تسهیالت است ،بنابراین شناسایی و تحلیل عاملهای تعیینکننده رفتار کشاورزان در
بازپرداخت قسطهای تسهیالت دریافتی ،نقشی اساسی در کاهش ریسک اعتباری تسهیالت پرداختی توسط بانک
کشاورزی خواهد داشت .در این راستا این پژوهش تالش کرده است با بهرهگیری از اطالعات  362کشاورز استان
خراسان شمالی که در سال  8231گردآوری شده است و همچنین بهکارگیری الگوی تحلیل تمایزی چند گروهی،
نسبت به بررسی عوامل تعیینکننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسطهای تسهیالت دریافتی از بانک کشاورزی،
اقدام نماید .نتایج این پژوهش نشان داد متغیرهای داشتن پیشینه دریافت وام ،درآمد غیرکشاورزی ،دریافت تسهیالت
در زمان مناسب ،داشتن میانگین حساب در زمان دریافت تسهیالت ،درآمد ساالنه ،مقیاس تولید ،سطح تحصیالت،
نوع مالکیت ،برخورداری از بیمه محصوالت کشاورزی و تجربه کشاورزی بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز میان
گروههای مختلف بازپرداختکننده تسهیالت ،دارا میباشند .براین مبنا ،تسریع در فرآیند اعطای وام ،اتصال برنامه-
های بیمه و وام ،بررسی وضعیت گردش مالی حساب متقاضیان در زمان اعطای وام و توجه به پیشینه اعتباری
متقاضیان وام ،امری ضروری است.
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مقدمه
تجهیز و تخصیص منبعهای سرمایهگذاری به فعالیتهای اقتصادی ،از طریق بازار مالی انجام
می شود که بازار اعتبارات بانکی ،قسمتی از این بازار است ( .)Hosseini & Zibaii, 2015در
بخش کشاورزی نیز بهطور عمده تزریق مالی و سرمایهگذاری از طریق دو منبع پسانداز
بهرهبرداران و منابع اعتباری رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد .با عنایت به معیشتی بودن نظام
کشاورزی و نیز فصلی بودن تولیدها و ایجاد خأل بین دریافتها و پرداختهای کشاورزان ،تأمین
مالی کمتر از محل پساندازهای شخصی آنان بوده و عمده تأمین مالی و سرمایهگذاریها توسط
نظام اعتباری رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد .منبعهای اعتباری رسمی شامل بانکهای
تجاری و بانک تخصصی کشاورزی بوده و از منبعهای غیررسمی میتوان به تجار محلی،
سلفخران ،دکانداران ،مالکان ،صاحبان داراییهای سرمایهای و غیره اشاره نمود .بهطور کلی
نرخهای سود اعتبارات (وام) در منبعهای غیررسمی باالتر از منابع رسمی است و در اغلب موارد
رجوع به منابع غیررسمی افزون بر مسئلههای اجتماعی و فرهنگی ،افت قابل توجه سود خالص
تولیدکنندگان و افزایش سطح فقر را در پی دارد .در صورتیکه نظام کارآمد تأمین مالی و اعتباری
رسمی در دسترس بهرهبرداران این بخش قرار گیرد ،بهطور مسلم ،سهم اعتبارات منبعهای
غیررسمی کمتر از وضعیت موجود خواهد بود .لذا در راستای حمایت از بهرهبرداران و رفع مسئله-
های نقدینگی و مالی آنان ،استفاده از اعتبارات بانکی و تسهیل در دسترسی به منبعهای رسمی
اهمیت ویژهای دارند (.)Babazadeh, 2017
بانک کشاورزی در فرآیند تأمین اعتبار بخش کشاورزی در ایران ،نقش بنیادینی ایفا میکند.
این بانک با فراهم آوردن شرایط بهنسبت ساده و آسان دریافت وام توسط مالکان و کشاورزان،
موجب کاهش مراجعه آنان به منابع غیررسمی اعتباری مانند سلفخرها و غیره شده که این روند
افزایش درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی را در پی داشته است.
برابر آخرین خطی مشی اعتباری بانک کشاورزی (سال )3131وصول مطالبات به عنوان اصلیترین
منبع تأمین اعتبارات به همراه رشد سپردههای مردمی عنوان شده است( Bank Keshavarzi,
 .)2014لیکن با عنایت به شرایط اقتصادی و عدم رشد چشمگیر سپردههای مردمی در سالهای
اخیر ،پیگیری بازپرداخت تسهیالت مهمترین اقدام برای تأمین منبعهای مالی مورد نیاز بانک
بوده و عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی عامل اصلی محدودکننده منابع قابل پرداخت بانک می
باشد .خطرپذیری اعتباری احتمال کوتاهی وامگیرنده نسبت به انجام عدم انجام تعهداتش برابر
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شرایط توافق شده ،است (Basel Committee on Banking Supervision, 2000و از آن
جهت ناشی میشود که دریافتکنندگان تسهیالت آمادگی یا توانایی بازپرداخت بدهی خود به
بانک را نداشته و در نتیجه این تسهیالت بهطور کلی (اصل و فرعها) بازپرداخت نمیگردد یا
بازپرداخت آن با تأخیر همراه میشود .این موضوعها منشأ خطرپذیری اعتباری برای بانک است.
این ریسک یکی از مهمترین عاملهای تولید ریسک در بانکها است .هرگونه کوتاهی در
بازپرداخت تسهیالت از ارزش داراییهای بانک کاسته و ممکن است بانک را در ایفای تعهداتش
دچار مشکل سازد .بدیهی است ایجاد مطالبات معوق در بانک در مرحله اول باعث بروز اختالل
در پرداخت تسهیالت و در مرحلههای بعدی منجر به افزایش خطرپذیری اعتباری ،افزایش هزینه
های بانک و نیز مسدود ماندن بخشی از منبعهای مؤثر آن خواهد شد .همچنین با توجه به ارتباط
مستقیم نظام مالی و نظام اعتباری در بانک ،افزایش ریسک اعتباری ،در ترازنامه ،صورت سود و
زیان ،گردش وجوه نقد و بهطور کلی در شاخصهای مالی و وضعیت مالی بانک تأثیر نامطلوب
داشته و این پیامد میتواند ادامه حیات بانک را به مخاطره بیاندازد( .)Babazadeh, 2017لذا با
عنایت به توصیههای کمیته باسل و به منظور کاهش خطرپذیری اعتباری و هزینههای ناشی از
مطالبات معوق در بانکها ،طی سالهای اخیر توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری شده است و
به نظر میرسد حرکت در جهت کاهش ریسک اعتباری در بانکها بسیار حیاتی و ضروری است.
بنابراین یکی از مهمترین مسئلههایی که بانکها به آن توجه ویژهای دارند این است که پیش از
اعطای اعتبارات و تسهیالت بانکی ،به بررسی ریسک عدم بازپرداخت و عاملهای مؤثر بر آن
بپردازند.
بررسیهای مختلفی تا کنون در زمینه عاملهای مؤثر بر عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی انجام
شده است ،که از جمله آنها می توان به پژوهشهای انجام شده توسط )Bagheri (2004
Oladeebo ،Mohtashami & Salami (2007) ،Arabmazar & Rouintan(2006)،
)Awunyo- ،Fal Suleiman et al. (2014) ،Sharifi Raniani et al (2011) ،(2008

) Hosseini & Zibaii (2015) ،Vitor (2012و ) Babazadeh (2017اشاره کرد که بر مبنای
یافتههای آنان تجربه کشاورزی ،داشتن بیمه محصولهای کشاورزی ،مبلغ اقساط ،نوع فعالیت،
طول دوره بازپرداخت وام ،سطح زیر کشت ،میزان تحصیالت ،درآمد مزرعه ،درآمد بیرون از
مزرعه ،میزان نظارت ،پیشینه همکاری با بانک ،نرخ سود بانکی ،منبعهای آبی ،رویدادهای طبیعی،
داشتن فعالیت خارج از مزرعه ،نوع وثیقه ،سن وامگیرنده ،سهم وامگیرنده در پروژه مورد نظر و
درآمد خالص نقدی ،محل سکونت بهرهبرداران ،چگونگی بازپرداخت ،به عنوان عاملهای مؤثر بر
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عدم بازپرداخت تسهیالت شناخته شده است آشکار است که عاملهای مختلف از اهمیت متفاوتی
در قرارگیری افراد در هر یک اط سه گروه خطرپذیری اعتباری (بازپرداخت کامل ،بازپرداخت
قسمتی و تمدید و در نهایت عدم بازپرداخت) میباشند و نمیتوان افرادی که قسمتی از قسطهای
خود را بازپرداخت میکنند را در یکی از دو گروه عدم بازپرداخت و یا بازپرداخت کامل ادغام
کرد ،این در حالیست که در بیشتر پژوهشهای انجام شده تاکنون ،رفتار افراد در دو گروه
بازپرداخت و عدم بازپرداخت بررسی شده است .در استان خراسان شمالی ،کشاورزی اصلیترین
شغل ساکنان این استان بهشمار میآید ،بهطوریکه حدود 05درصد جمعیت استان به فعالیتهای
کشاورزی اشتغال دارند و سهم عمدهای از ترکیب درآمدی استان مربوط به بخش کشاورزی است.
افزون بر این پرورش زنبور عسل و پرورش طیور نیز در کنار فعالیتهای دامدارای دارای اهمیت
ویژهای است .همچنین این استان با دارا بودن حدود 310هزار هکتار اراضی زراعی و باغی آبی و
 370هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دیم و تولید حدود  3/4میلیون تن محصولهای کشاورزی
نقش مهمی در توسعه و امنیت غذایی کشور دارد .موقعیت جغرافیایی ،اقلیمی و ظرفیتهای آب
و خاک استان از یک سو و جایگاه اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی از سوی دیگر این بخش
رابااهمیت ساخته است تا جاییکه بخش کشاورزی را میتوان از مهمترین شاخصهای توسعه
این استان برشمرد ( .)Babazadeh, 2017از اینرو حمایت و تقویت بخش کشاورزی در راستای
توسعه استان ،اشتغال پایدار و افزایش تولیدهای داخلی در دستیابی به امنیت غذایی بسیار
ضروری بوده و عدم پشتیبانی از بخش پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد
داشت .باتوجه به اینکه یکی از مهمترین مشکالت و عاملهای محدودکننده بخش کشاورزی
تأمین مالی و سرمایهگذاری در این بخش است و بادرنظر گرفتن اینکه یکی از چالشهای حوزه
تأمین مالی ،عدم بازپرداخت هنگام اعتبارات دریافتی توسط فعاالن این بخش است و افزون بر
این بر مبنای آمار ارائه شده در گزارش وضعیت ریسک اعتباری مدیریت استانهای بانک
کشاورزی ( )3131ریسک اعتباری استان خراسان شمالی در فاصله سالهای  3131تا 3131
وضعیت مناسبی نداشته است (به ترتیب معادل  33/71 ،33/05 ،30/05که بیانگر رتبههای ،31
 01و  04در میان استانهای سراسر کشور است) ،این بررسی با بهرهگیری از یافتههای پژوهشی
انجام شده و مشاهدههای میدانی و با بهکارگیری شیوهای متفاوت در بررسی اهمیت سازههای
مختلف در زمینهی طبقهبندی مشاهدهها و تمرکز بر سه رفتار مورد اشاره در بازپرداخت اعتبارات،
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اقدام به بررسی رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسطهای تسهیالت دریافتی از شعبههای مختلف
بانک کشاورزی استان خراسان شمالی ،کرده است.

روش تحقیق
تحلیل تمایزی چندگروهی :3تحلیل تمایزی ( )Fisher, 1936; Hair et al., 1992روشی
آماری برای طبقهبندی مجموعهای از مشاهدهها ،در گروههای از پیشتعریفشده است .این روش
به منظور انجام اقدامهای آماری مختلفی همچون تفسیر و توجیه اختالفات گروهی و طبقهبندی
مشاهدهها در گروههای مختلف استفاده میشود .بهعبارت دیگر ،تحلیل تمایزی روش تحلیل
آماری چندمتغیرهای است که با بهرهگیری از ترکیب خطی متغیرهای تحلیلشده ،مشاهدهها را
بر اساس متغیرهای توضیحی آنها در گروههای ازپیشتعیینشدهای قرار میدهد ( Wlison,
 .)2002مشاهدهها دارای واریانس مشابه ،به لحاظ پارامترهای تحلیلی امتیاز تمایزی مشابهای
خواهند داشت و بنابراین در یک گروه قرار خواهند گرفت .در این تحلیل همچنین ارتباطهای
بین متغیرها ،از طریق ضریبهای هر کدام از آنها قابل شناسایی است.
هدف اصلی تحلیل تابع تمایزی ،طبقهبندی یا پیشبینی مشاهدهها در گروههای مختلف متغیر
وابسته گروهی (()Lنحوه بازپرداخت اعتبارات توسط کشاورزان در بانک کشاورزی) ،بر مبنای
ترکیب خطی متغیرهای مستقل Yk ،... ،Y2 ،Y1است .ارزش مورد انتظار  Lتوسط رابطه زیر
ارائه میشود:
()3

𝑘𝑌 𝑘𝑎 𝐸(𝐿|𝑌) = 𝑎1 𝑌1 + 𝑎2 𝑌2 + ⋯ +
𝑐+

که در آن aها ضریبهای تمایزیY ،ها متغیرهای ایجاد تمایز (شامل درآمد ساالنه ،دریافت
تسهیالت در زمان مناسب ،داشتن گردش حساب در زمان دریافت تسهیالت ،نوع مالکیت ،درآمد
غیرکشاورزی ،تجربه کشاورزی ،سطح تحصیالت ،مقیاس تولید ،برخورداری از بیمه محصوالت
کشاورزی و داشتن سابقه دریافت وام) و  cثابت است.
ضریبهای تمایزی بر مبنای توانایی آنها در بیشینه نمودن اختالف بین میانگینها در گروههای
مختلف متغیر وابسته و یا کمینه نمودن اختالف بین  Yواقعی و  Yپیشبینی شده انتخاب
میشوند.

Multi-group discriminant analysis

1
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برای یک تحلیل تمایزی دو گروهی فرض میشود که دو نمونه مستقل از دو جمعیت نرمال چند
متغیره با ماتریس کواریانس مشترک ∑ و میانگینهای نامعلوم  𝜇1و  𝜇2وجود دارد .بنابراین،
𝑖𝑛  𝑗 = 1,2, … ,و  𝑦𝑖𝑗 ~𝐼𝑁𝑝 (𝜇𝑖 , ∑)𝑖 = 1,2و هر مشاهده 𝑗𝑖𝑦یک بردار 𝑝 × 1از
متغیرهای تصادفی است .تابع تمایزی خطی دوگروهی فیشر ( )Lترکیب خطی متغیرهایی است
که بیشینه جداسازی را بین گروهها ایجاد میکنند:
𝑝

()0

𝑗𝑦 𝑗𝑎 ∑ = 𝑦 𝐿 = 𝑎′
𝑗=1

بردار 𝑠𝑎 ≡ 𝑎که ایجادکننده بیشینه تمایز بین امتیازهای تمایزی 𝑗𝑖𝑦  𝐿𝑖𝑗 = 𝑎𝑠′برای دو گروه
است ،به صورت زیر بیان میشود:
()1

) 𝑎𝑠 = 𝑆 −1 (𝑦̅1 − 𝑦̅2

که در آن 𝑖̅𝑦 میانگین نمونه برای مشاهدههای گروه  )i=1, 2( iو  Sبرآورد نااریب∑ است.
به منظور توسعه و تعمیم تابعهای تمایزی خطی به حالت چندگروهی ،دوباره فرض میکنیم که
نمونههایی از بردارهای  pتصادفی از جوامع نرمال با ماتریسهای کواریانس مشترک ∑ وجود
دارد که در آن 𝑖𝑛  𝑗 = 1,2, … ,و 𝑘 𝑖 = 1,2, … ,برای)∑  𝑦𝑖𝑗 ~𝐼𝑁𝑝 (𝜇𝑖 ,و
𝑖𝑛  n=∑𝑘𝑖=1میباشد.
به منظور تعمیم فرایند فیشر به  kگروه ،31بایستی در پی ساخت ترکیبات خطی متغیرهای
𝑦  𝐿 = 𝑎′یا تابعهای تمایزی خطی که جداسازی بردارهای میانگین  kجمعیت را با استفاده از
این نمونه بیشینه میکند ،بهگونهای ساخته شود که نسبت تغییرپذیریهای بین گروهی به
تغییرات درونگروهی بیشینه شود.
چنانچه فرض کنیم  Eو  Hماتریسهای تغییرپذیریهای بین گروهی و درونگروهی باشند ،حل
معادله مشخصه
|𝐻 −𝜆𝐸 | = 0ارزشهای مشخصه 𝑚̂𝜆و بردارهای مشخصه 𝑚𝑎 برای= 𝑠 𝑚 = 1,2, … ,

′
′
𝑚𝑎را بیشینه میکند ،ارائه
𝑚𝑎𝐻𝑎𝑚 /
)𝑝 min(𝑘 − 1,در شرایطی که نسبتهای 𝑚𝑎𝐸
میدهد.

 1دلیل استفاده از تحلیل تمایزی چندگروهی این است که بر مبنای اطالعات ارائه شده توسط کارشناسان بانک کشاورزی ،کشاورزان
در بازپزداخت قسطهای تسهیالت دریافتی ،اغلب به سه شیوه مختلف بازپرداخت قسمتی/تمدید و عدم بازپرداخت ،رفتار میکنند.
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𝑖𝑛
′

𝑘

) 𝐸 = ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖. )(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖.

()4

𝑖=1 𝑗=1
𝑘

𝐻 = ∑ 𝑛𝑖 (𝑦𝑖. − 𝑦̅.. )(𝑦𝑖. − 𝑦̅.. )′
𝑖=1

′
𝑚𝑎 = 𝑚𝐿 ،تابعهای تمایزی خطی نامیده میشوند
الزم به یادآوری است که Sتابع ناهمبسته 𝑦
که به منظور فراهم کردن بیشینه جداسازی در میانگین 𝑖𝜇 هاو بر مبنای نمونه حاضر ایجاد
شده اند .از آنجا که ضرایب بردارهای مشخصه منحصر به فرد نیستند ،به تبع مورد دو گروهی،
بردارهای مشخصه به صورت زیر استاندارد میگردند:

()0

mبرای

1⁄
𝑎𝐸 ′
𝑚𝑎√2 𝑎𝑚 /
𝑚

)𝑆 𝑔𝑎𝑖𝑑( = 𝑎𝑠𝑤𝑎

= 1, 2, … , s

بنا بر نتایج بررسیهای انجام شده ) Lekshmi (1998در تحقیقی در ایالت کرال 30در کشور
هندوستان با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تمایزی خطی 03اقدام به شناسایی عاملهای
ایجاد اختالف در بین کشاورزان بازپرداختکننده و فرد کوتاهی کننده کرده استKupahi & .
) Bakhshi 92002در مطالعهای تحت عنوان عاملهای مؤثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات
کشاورزی ،با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تمایزی به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد
بازپرداخت اعتبارات کشاورزی پرداختهاند Mohtashami & Salami (2007) .در مطالعهای،
با بهکارگیری الگوی تجزیه تحلیل تمایزی ،به شناسایی عوامل متمایز کننده مشتریان کم ریسک
از مشتریان ریسکی بانک پرداختهاند Mansouri (2008) .در پایاننامه خود با عنوان بررسی
عوامل مؤثر در دسترسی کشاورزان به اعتبارات بانکی از الگوی تجزیه و تحلیل تمایزی برای
تحلیلها و بررسیها استفاده کرد Cooper (1999) .در بررسی خود با استفاده از روشهای
تحلیل تمایزی ،الگوهای الجیت و پروبیت و شبکه عصبی مصنوعی اقدام به شناسایی کشورها با
برنامه زمان بندی برای پرداخت اصل و فرع تعهدات بینالمللی کرد.
نکتهای که بایستی توجه ویژهای به آن معطوف شود این است که در تحلیلهای تمایزی
چندگروهی (بیش از دو گروه) -مانند این پژوهش که افراد در مورد بازپرداخت قسطهای
تسهیالت دریافتی به بیش از دو گروه تقسیم میشوند -پژوهشگر بایستی نسبت به تشخیص
اینکه هر یک از توابع ارائه شده توسط تحلیل تمایزی ،بیانگر اطالعات کدام گروهها میباشند،

Kerala
Linear Disciminantion Analysis

1
2

 8اقتصاد کشاورزی/جلد /51شماره 5011/2

اقدام کند .برای انجام این امر شیوههای مختلفی وجود دارد که در این بررسی از دو شیوه محاسبه
میزانهای فاصلهای (به عنوان مثال مجذور فاصله اقلیدسی )3با استفاده از فرایند خوشهبندی
سلسلهمراتبی و محاسبه فاصلههای مرکز ثقل گروهها و ترسیم نقشه مرزی مبتنی بر آن ،استفاده
شده است.
دادهها :در این بررسی به منظور شناسایی عاملهای اقتصادی -اجتماعی مؤثر بر بازپرداخت
اعتبارات توسط دریافتکنندگان تسهیالت ،پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطالعات مورد
استفاده قرار گرفت .برای طراحی پرسشنامه ابتدا با بررسی پیشینه پژوهشهای انجام شده برخی
از عاملهای موثر بر ریسکهای اعتباری تعیین شدند ،سپس با برگزاری نشستهایی با کارشناسان
مرتبط با موضوع مورد بحث ـ به منظور استفاده از دیدگاه کارشناسی ـ نسبت به اصالح پرسشنامه
طراحی شده اقدام شد تا از این طریق سعی شود تا حد امکان بیشتر متغیرهای مهم اقتصادی –
اجتماعی تعیینکننده رفتار بازپرداخت اعتبارات در تدوین پرسشنامه لحاظ شوند و در عین حال
نسبت به تضمین روایی پرسشنامه طراحی شده نیز اقدام شود.
به منظور تعیین شمار نمونه و انجام آزمونهای الزم به منظور اطمینان از اعتبار و قابلیت اعتماد
آن یک پیشبررسی 0انجام شد .در این راستا برای پیش بررسی 45 ،1پرسشنامه تکمیل شد.
نتایج بررسی این دو نمونه نشان داد که واریانس صفت بازپرداخت اعتبارات برابر  5/31میباشد.
برای انتخاب نمونهها از بین شعبههای بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی شمار  7شعبه
اصلی اعتباری گزینش شد .سپس شعبههای برگزیده بر مبنای ریسک اعتباری پایان سال 3137
به سه گروه کم ریسک (شعبههای دارای ریسک کمتر از  ،)35ریسک متوسط (شعبههای دارای
ریسک بین  35الی  )34و پرریسک (شعبههای دارای ریسک باالی  )34طبقهبندی شدند .در
مرحله بعد ،از هریک از طبقههای سهگانه ،نمونهها بهصورت تصادفی ساده گزینش شدند .بر این
مبنا حجم نمونه معادل  000مشاهده تعیین شد که با کمی افزایش ،شمار  011پرسشنامه
بهصورت تسهیم متناسب در بین طبقهها ،در سال  3131گردآوری شد.

1 Squard Euclidean distance
2 Pilot study
Pilot study

3
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نتایج و بحث
توصیف متغیرهای مورد استفاده در الگو
در این بخش به منظور آشنایی بیشتر با متغیر وابسته و عاملهای ایجاد تمایز مد نظر الگوی مورد
بررسی ،در آغاز در جدول  3به توصیف این متغیر پرداخته شده است .بر مبنای نحوه بازپرداخت
تسهیالت توسط کشاورزان در بانک کشاورزی ،رفتار ایشان به سه گروه طبقهبندی شده است که
مشروح آن در جدول  3آمده است.
جدول ( )5پراکنش چگونگی نحوه بازپرداخت اعتبارات توسط مشتریان
Table (1) Distribution of credit repayment by customers
سطح معنیداری اختالف
درصد
فراوانی
شرح
گروه
32/3
55
عدم بازپرداخت
8
33/022
23/3
32
بازپرداخت قسمتی /تمدید
3
33/3
881
بازپرداخت کامل
2
<2/228
822
362
جمع
Source: Research Findings
منبع :یافتههای تحقیق

بر مبنای نتایج به دست آمده از تحقیق در حدود  %03از کشاورزانی که مورد مصاحبه قرار گرفته
اند ،تا زمان انجام مصاحبه نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نکردهاند و در گروه  3قرار می
گیرند .همچنیندر حدود  %14از کشاورزان وام گیرنده نسبت به پرداخت بخشی از سود و اصل
تسهیالت دریافتی خود اقدام کرده و بانک بر مبنای دستورکارهای ابالغی نسبت به تمدید بدهی
آنان اقدام کرده در گروه  0جای می گیرند و نهایتا  %44.3از کشاورزانی که تسهیالت کشت
پاییزه دریافت کردهاند نسبت به بازپرداخت کامل و تسویه تسهیالت خود اقدام کرده و در گروه
سه قرار می گیرند .همچنین با توجه به مقدار  𝜒 2محاسبه شده و سطح معنیداری آن میتوان
گفت که تفاوت معنیداری بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار وجود دارد و بنابراین نتایج
این آزمون تصادفی نبوده و قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را دارا میباشد.
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جدول( )2توصیف متغیرهای مورد استفاده در الگوی تحلیل تمایزی چندگروهی
Table (2) Deseription of variables used in the multi-group discriminant analysisi model

متغیر
نحوه بازپرداخت تسهیالت
درآمد ساالنه
دریافت تسهیالت در زمان مناسب
داشتن میانگین حساب در زمان دریافت
تسهیالت
نوع مالکیت
درآمد غیرکشاورزی
تجربه کشاورزی
سطح تحصیالت
مقیاس تولید81
بیمه محصوالت کشاورزی
داشتن سابقه دریافت وام
منبع :یافتههای تحقیق

شرح
عدم بازپرداخت=8

بازپرداخت قسمتی=3

باالی  322میلیون ریال=8
خیر=2
بلی=8
خیر=2
بلی=8

بازپرداخت کامل=2
سایر=2

سایر مالکیتها (استیجاری ،اوقافی ،مشارکتی و
مالکیت قطعی(مالک)=8
2=)...
خیر=2
بلی=8
شمار سالهای فعالیت در بخش کشاورزی
تعداد سالهای تحصیل ،پیوسته
کوچک مقیاس=2
بزرگ مقیاس=8
خیر=2
بلی=8
خیر=2
بلی=8
Source: Research Findings

بر مبنای اطالعات جدول  ،0در این بررسی عاملهای مؤثر بر چگونگی بازپرداخت اعتبارات بانکی،
متغیرهای درآمد ساالنه ،دریافت تسهیالت در زمان مناسب ،داشتن میانگین حساب در زمان
دریافت تسهیالت ،نوع مالکیت ،درآمد غیرکشاورزی ،تجربه کشاورزی ،سطح تحصیالت ،مقیاس
تولید ،برخورداری از بیمه محصولهای کشاورزی و داشتن بیشینه دریافت وام در نظر گرفته
شدهاند.
تحلیل تمایزی سهگروهی
جدول  1نتایج آزمون برابری میانگینهای گروهی برای هر متغیر را نشان میدهد .همانطور که
گفته شد ،از آماره ویلکس المبدا برای داوری درباره برابری میانگینها استفاده میشود .این آماره
معنیدار بودن یک متغیر را هنگامیکه به صورت انفرادی بین سه گروه مختلف وامگیرندگان
مقایسه میشود ،بیان میکند و برابر با نسبت مجموع مربعات درون گروه به مجموع مربعات کل
برای هر متغیر میباشد () .)Hair et al., 1992هنگامی که میانگینها در دو گروه برابر باشد،
آماره ویلکس المبدا برابر با یک میشود .به عبارت دیگر میزانهای بزرگتر این آماره بیانگر عدم

 1الزم به یادآوری است که در این پژوهش واحدهای کشاورزی باالی  02هکتار بهعنوان بزرگ مقیاس و دیگر واحدها ،کوچک مقیاس
در نظر گرفته شدهاند.
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وجود اختالف معنیدار بین میانگینها در بین گروهها میباشد ،در حالی که مقادیر کوچکتر آن
نشان میدهد که میانگین گروهها متفاوت از هم میباشند.
جدول( )3نتایج بهدست آمده از آزمون ویلكس المبدا برای میانگین متغیرهای مستقل در سه گروه
بازپرداختکنندگان اعتبارات بانكی
Table (3) Results of Wilks Lambda test for the mean of indenpendent
variables in the three groups of bank loan repayers
متغیر

آماره ويلکس المبدا

آماره F

احتمال

درآمد ساالنه

2/103
2/123

83/210
35/321

<2/228
<2/228

2/153

33/382

<2/228

2/080
2/081
2/633
2/033
2/322
2/182
2/231

58/215
58/831
55/330
31/205
83/323
33/325
332/822

<2/228
<2/228
<2/228
<2/228
<2/228
<2/228
<2/228

دریافت تسهیالت در زمان مناسب
داشتن میانگین حساب در زمان دریافت
تسهیالت
نوع مالکیت
درآمد غیرکشاورزی
تجربه کشاورزی
سطح تحصیالت
مقیاس تولید
بیمه محصوالت کشاورزی
داشتن سابقه دریافت وام
منبع :یافتههای تحقیق

Source: Research Finding

نتایج جدول نشان میدهد که میانگین کلیه متغیرهای درآمد ساالنه ،دریافت تسهیالت در زمان
مناسب ،داشتن میانگین حساب در زمان دریافت تسهیالت ،نوع مالکیت ،درآمد غیرکشاورزی،
تجربه کشاورزی ،سطح تحصیالت ،مقیاس تولید ،برخورداری از بیمه محصوالت کشاورزی و
داشتن بیشینه دریافت وام ،در سه گروه اختالف معنیداری باهم دارند .به منظور دستیابی به
میزان مشارکت هر متغیر در تابعهای تمایزی ضریبهای این تابعها بررسی شد و بر مبنای آن
نتایج مربوط به ضرایب تابعهای تمایزی استانداردشده و استانداردنشده در جدول 1
ارائه شده است .اما پیش از پرداختن به این بحث بایستی ابتدا با توجه به اینکه تحلیل تمایزی
در این بررسی ،به بررسی عوامل متمایزکننده سه گروه پرداخته است ،مشخص گردد که هر تابع
به بررسی و مقایسه کدام گروهها پرداخته است و سپس به بررسی ضریبهای استانداردشده و
استانداردنشده پرداخته شود.همانگونه که تبیین شد ،با توجه به اینکه در این تحلیل سه گروه
بررسی میشوند (و با در نظر گرفتن اینکه تعداد عوامل اقتصادی -اجنماعی ایجاد تمایز بیش از
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دو عامل است) ،دو تابع تمایزی محاسبه خواهند شد .تابع اول دارای بزرگترین نسبت مجموع
مربعات بینگروهی به درونگروهی (ارزشهای ویژه )3است و تابع دوم با تابع اول نامرتبط 0بوده
و نسبت مذکور ،در آن کمتر از تابع اول است.
با توجه به اینکه مطالعه حاضر در پی شناسایی ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی مؤثر بر رفتار
بازپرداخت اعتبارات بانکی است و همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ،تجزیه و تحلیل تمایزی به
تعداد ( n-1در اینجا  )0تابع تمایزی ارائه میکند ،در آغاز بایستی با بهرهگیری از مجذور فاصله
اقلیدسی اختالف میان سه گروه مشخص گردد که نتیجه آن در نمودار درخت واره  3ارائه شده
است.

نمودار( )5درخت واره فاصلههای اقلیدسی گروههای مختلف وامگیرنده در نحوه بازپرداخت اقساط
تسهیالت دریافتی از بانک کشاورزی
Figure (1) Euclidean distance dendogram of bank credit repayers

بر مبنای نتایج حاصل از نمودار  3مشخص میشود که تابع تمایزی اول با توجه به فاصله اقلیدسی
بهدست آمده ،عوامل متمایزکننده گروه اول (یعنی وام گیرندگانی که وام دریافتی خود را
بازپرداخت نمیکنند) و دو گروه دوم و سوم (یعنی وامگیرندگانی که قسمتی از وام دریافتی خود
را بازپرداخت میکنند و وام گیرندگانی که به طور کامل وام خود را بازپرداخت میکنند) را بررسی
میکند ،زیرا تابع اول که در نمودار در باالترین سطح مقایسهای قرار گرفته است ،در واقع اختالف
1 Eigenvalues
2 uncorrelated
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بین مشاهدات گروه اول و مجموعه مشاهدات دو گروه دوم و سوم است که در تالقی با این دو
مجموعه قطع شده است و به هیچیک از تک گروههای دوم و یا سوم نرسیده است .تابع تمایزی
دوم نیز به بررسی عوامل اقتصادی -اجتماعی ایجاد تمایز بین مشاهدات گروههای دوم و سوم
میپردازد ،که این مورد به وضوح در نمودار  3قابل مشاهده است .بنابراین نتایج ارائه شده در
مورد ضریبهای استانداردشده ،ضریبهای استانداردنشده و ماتریس ساختار که هر کدام
ارائهدهنده دو تابع تمایزی هستند ،با این رویکرد تفسیر خواهند شد .افزون بر این مشاهده
میشود که این نتیجه ،یافتههای حاصل از نقشه مرزی و فواصل مرکز ثقل گروهها که در نمودار
 0و جدول  4آمده است را نیز تأیید میکند.
جدول ( )4مرکز ثقل سه گروه در دو تابع تمايزی کانونی
Table (4) Centroid of three groups in two canonical discriminant functions

گروهها

تابع تمايزی اول

تابع تمايزی دوم

8
3
2

-3/601
-2/305
8/333

-2/505
2/552
-2/853

منبع :یافتههای تحقیق

Source: Research Findings

بنا بر مبنای محاسبه فاصله مرکز ثقل گروهها در تابعهای مختلف ،نقشه مرزی گروهها رسم
میشود که بر اساس آن میتوان گفت هر یک از تابعهای مربوط به کدام گروهها میباشند .نقشه
مرزی شیوههای مختلف بازپرداخت اقساط تسهیالت بانکی ،در نمودار  0ارائه شده است.

نمودار( )2نقشه مرزی دادههای گروههای مختلف بازپرداختکنندگان اعتبارات بانكی
Figure (2) Boundry map of different groups of bank loan repayers
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بنا بر مبنای نتایج این نقشه نیز تابع تمایزی اول ،عاملهای اقتصادی -اجتماعی متمایزکننده
گروه اول و دو گروه دوم و سوم را بررسی میکند و تابع تمایزی دوم بررسی عوامل ایجاد تمایز
بین گروه دوم و گروه سوم را در دستور کار خود قرار میدهد.
با توجه به اینکه الگوی تحلیل تمایزی چندگروهی به بررسی اهمیت هر یک از عاملهای اقتصادی
و اجتماعی در ایجاد تمایز بین گروههای مختلف متغیر وابسته میپردازد ،الزم است پیش از ارائه
نتایج الگوی تحلیل تمایزی ،میانگین هر یک از این عاملهای در گروههای سهگانه مورد بررسی،
مشخص شوند .جدول  0نتایج بهدست آمده از محاسبه میانگین متغیرهای مستقل در هر یک از
گروههای متغیر وابسته را نشان میدهد.
جدول ( )1میانگین عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر شیوههای مختلف بازپرداخت اقساط
تسهیالت بانكی
Table (5) Mean of ocio-economic factors affectin different methods of bank repayment
گروه
گروه سوم
گروه اول
متغیرها
دوم
درآمد ساالنه
دریافت تسهیالت در زمان مناسب
داشتن میانگین حساب متناسب در زمان
دریافت تسهیالت
نوع مالکیت
درآمد غیرکشاورزی
تجربه کشاورزی
سطح تحصیالت
مقیاس تولید
بیمه محصوالت کشاورزی
داشتن سابقه دریافت وام
منبع :یافتههای تحقیق

2/28
2/33

2/52
2/53

2/06
2/06

2/30

2/33

2/05

2/21
2/32
83/35
3/28
2/28
2/81
3/23

2/01
2/38
83/81
1/60
2/33
2/62
1/53

2/30
2/13
36/02
82/30
2/63
2/05
81/81

Source: Research Finfings

بر مبنای اطالعات جدول  0مشاهده میشود که تنها  13درصد کشاورزانی که نسبت به
بازپرداخت اعتبارات دریافتی خود اقدام نمیکنند ،درآمد ساالنهای بیش از  015میلیون ریال
داشتهاند ،و نزدیک به  75درصد آنان ،درآمد ساالنهشان ،کمتر از  015میلیون ریال بوده است.
این در حالی است که  71درصد افرادی که نسبت به بازپرداخت کامل تسهیالت دریافتی خود
اقدام نمودهاند ،درآمدی بیش از  015میلیون ریال در سال داشتهاند .بر مبنا اطالعات این جدول
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 71درصد افرادی که بازپرداخت تسهیالت خود را به طور کامل انجام دادهاند ،تسهیالت
درخواستی خود را در زمان مناسب دریافت کرهاند ،در حالیکه این درصد برای گروهی که نسبتی
از تسهیالت دریافتی خود را پرداخت میکنند و گروهی که پرداختی انجام نمیدهند ،به ترتیب
برابر  00و  04میباشد .همچنین اطالعات این جدول گویای آن است که  71درصد افرادی که
تسهیالت دریافتی خود را بازپرداخت نمیکنند ،میانگین حساب متناسب در زمان دریافت
تسهیالت نداشتهاند ،در حالیکه این عدد برای گروه بازپرداختکننده کامل تنها برابر  00درصد
است .میانگین سایر متغیرها در هر یک از گروهها در جدول  0قابل مشاهده است.
ضریبهای استانداردشده :5این ضرایب که از طریق تغییر دادههای خام به دادههای
استانداردشده بهدست میآیند ،بیانگر اهمیت نسبی متغیرها میباشند .ضریبهای استانداردشده
امکان مقایسه متغیرها با مقیاسهای مختلف را فراهم میآورند . .ضریبهای با ارزشهای
قدرمطلقی باال ،دال بر توانایی تمایز باالتر متغیرها میباشند .جدول  1نتایج محاسبه  .ضریبهای
تمایزی استاندارد شده را برای دو تابع ارائه میدهد.
جدول ( )6ضریبهای استانداردشده و تابع تمایزی کانونی
Table (6) Standadized coefficients and cofficients of canonical
discriminantfunction
متغیر
درآمد ساالنه
دریافت تسهیالت در زمان مناسب
داشتن میانگین حساب در زمان دریافت
تسهیالت
نوع مالکیت
درآمد غیرکشاورزی
تجربه کشاورزی
سطح تحصیالت
مقیاس تولید
بیمه محصوالت کشاورزی
داشتن سابقه دریافت وام
ثابت
منبع :یافتههای تحقیق

تابع دوم

تابع اول
استانداردشده
2/233
2/862

استانداردنشده
2/833
2/252

استانداردشده
2/223
2/228

استانداردنشده
2/203
2/228

2/336

2/522

-2/230

-2/828

2/820
2/338
2/313
2/323
2/802
2/226
2/083
-

2/223
8/862
2/233
2/253
2/263
2/282
2/860
-3/020

2/318
-2/823
-2/362
2/523
-2/238
2/232
-2/351
-

8/263
-2/233
-2/236
2/835
-2/208
2/101
-2/262
-2/330

Source: Research Finfings

standardized coefficients

1
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بنابر نتایج بهدستآمده از جدول  ،1برای تابع اول ،متغیر داشتن سابقه دریافت وام ()5/733
بیشترین توانایی تمایزی را دارا میباشد و پس از آن به ترتیب متغیرهای درآمد غیرکشاورزی
( ،)5/433تجربه کشاورزی ( ،)3/351داشتن میانگین حساب در زمان دریافت تسهیالت (،)5/041
سطح تحصیالت ( ،)5/050مقیاس تولید ( )5/371و دریافت تسهیالت در زمان مناسب ()5/315
دارای بیشترین توان تمایز میان دریافت کنندگان تسهیالتی است که وام دریافتی خود را
بازپرداخت نمی کنند با دو گروه افرادی است که وام دریافتی خود را به طور کامل و یا قسمتی
بازپرداخت مینمایند .در تابع دوم نیز متغیرهای سطح تحصیالت ( ،)5/013نوع مالکیت (،)5/413
تجربه کشاورزی ( ،)5/415برخورداری از بیمه محصوالت کشاورزی ( ،)5/131داشتن سابقه
دریافت وام ( )5/001و داشتن درآمد غیرکشاورزی به طور نسبی دارای ضرایب استانداردشده
باالتری میباشند و عوامل متمایزکننده دو گروه افرادی است که یا وام دریافتی خود را به طور
کامل بازپرداخت میکنند و یا بخشی از آن را بازپرداخت مینمایند .سایر متغیرهای مؤثر در تمایز
رفتار بازپرداخت وام گروههای دریافتکننده تسهیالت ،در جدول  1نشان داده شده است.
ضریبهای استاندارد نشده . :ضریبهای استاندارد نشده میزانهای معادله تشخیص یا
متمایزکننده دو گروه افراد مشمول هر یک از توابع میباشند و بزرگی این ضریبها ،تغییر
درجه تشخیصی را در اثر تغییر یک واحدی متغیرهای مستقل نشان میدهد .بر این مبنا به عنوان
مثال میتوان انتظار داشت که برخورداری از درآمد غیرکشاورزی درجه تشخیص را  3/315واحد
افزایش دهد و فرد را با احتمال بیشتری در گروه افرادی قرار دهد که نسبت به بازپرداخت کامل
یا قسمتی از تسهیالت خود اقدام میکنند.
همانگونه که مشاهده میشود ضریبهای ساختاری (که در جدول  7ارائه شده است) و ضرایب
استانداردشده (و ضرایب استاندارد نشده) ،اطالعات کامالً متفاوتی را ارائه مینمایند .جدول 7
نشاندهنده ارتباطات درونگروهی مشترک 3بین دو تابع تمایزی و متغیرهای درون گروهها است.
همانطور که مالحظه می شود ،متغیرها بر اساس میزان ارتباط درون هر تابع مرتب میشوند.
دقت در این تابع نشان میدهد که ترتیب متغیرها در اینجا با آنچه که در جدول  1ارائه شده
است ،متفاوت میباشد .با توجه به اینکه ماتریس ساختار از همخطی متأثر نمیشود ،میتوان
گفت همخطی اهمیت تأثیرگذاری متغیرها را در جدول ضرایب استانداردشده تحت تأثیر قرارداده

pooled within- groups correlations

1
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است و بنابراین ضرایب ماتریس ساختار قابلیت اعتماد بیشتری دارند .بنابراین در این مطالعه به
منظور بررسی اهمیت متغیرها از ضرایب ساختاری درونگروهی استفاده شده است.
ضریبهای ساختاری درونگروهی :ضریب ساختاری بیانگر این است که تا چه میزان یک
متغیر و یک تابع به یکدیگر مرتبط هستند .به عبارت دیگر متغیرهای معنیدار در کل یک تحلیل
تمایزی چندگروهی ،میزان ارتباط و تأثیرگذاریشان در توابع تمایزی مختلفِ تحلیل متفاوت بوده
و با یک تابع از مجموعه توابع ارائه شده ارتباط بیشتری دارند ،که میزان این ارتباط در ماتریس
ساختار بیان میشود .هنگامیکه قدر مطلق ضریب محاسبهشده خیلی بزرگ (نزدیک  )3است،
تابع بیانکننده اطالعاتی است که توسط متغیر بیان میشود .هنگامی که این ضریب نزدیک صفر
است ،تابع و متغیر اشتراکات بسیار کمی دارند.
در شرایطی که بیش از یک تابع تمایزی وجود دارد ،یک ستاره (*) مشخص میکند که هر متغیر
با کدامیک از توابع کانونی بیشترین ارتباط را دارا میباشد و در درون هر تابع این متغیرها ،بر
حسب میزان ارتباطشان رتبهبندی میشوند.
جدول ( )7میزانهای ماتريس ساختار در تابعهای تمايزی مختلف
Table (7) Structure matrix values in different discriminant functions
متغیرها
داشتن سابقه دریافت وام
درآمد غیرکشاورزی
دریافت تسهیالت در زمان مناسب
داشتن میانگین حساب در زمان دریافت تسهیالت
درآمد ساالنه
مقیاس تولید
سطح تحصیالت
نوع مالکیت
بیمه محصوالت کشاورزی
تجربه کشاورزی
منبع :یافتههای تحقیق

تابع اول
*2/085
*2/231
*2/333
*2/385
*2/831
*2/803
2/311
2/226
2/335
2/223

تابع دوم
-2/853
-2/252
2/383
2/232
2/828
-2/288
*2/623
*2/523
*2/310
*-2/238

Source: Research Finfings

بر مبنای اطالعات ارائه شده در جدول  ،7می توان گفت که در تابع اول که به بررسی و مقایسه
عوامل اقتصادی  -اجتماعی مؤثر بر عدم بازپرداخت تسهیالت دریافتی در مقابل بازپرداخت
قسمتی یا بازپرداخت کامل تسهیالت دریافتی میپردازد ،متغیرهای داشتن سابقه دریافت وام،
درآمد غیرکشاورزی ،دریافت تسهیالت در زمان مناسب ،داشتن میانگین حساب در زمان دریافت
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تسهیالت ،درآمد ساالنه و مقیاس تولید بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز این گروههای
دریافتکننده تسهیالت دارا میباشند .بر این مبنا ،اطالعات تابع اول در جدول  7نشان میدهد
که داشتن سابقه دریافت وام ،عدم بازپرداخت تسهیالت دریافتی را کاهش و بازپرداخت تسهیالت
را افزایش میدهد .دلیل این امر را شاید بتوان در رفتار این گروه از گیرندگان وام جستجو کرد
که این افراد ارتباط بیشتری با ساختار و ضوابط بانکی برقرار نمودهاند و همچنین پیشتر از مزایای
بهرهمندی از تسهیالت بانکی استفاده کردهاند و این احتمال وجود دارد که در آینده نیز ارتباط
بیشتری با بانک جهت تأمین مالی فعالیتهای خود داشته باشند .به عبارت دیگر میتوان گفت
این افراد مشتریان بلندمدت بانکها تلقی شده و خود نیز به طور خودآگاه یا ناخودآگاه از این
موضوع مطلع هستند و تالش دارند رابطه قانونمند و مناسبی با بانک در زمینه بازپرداخت
تسهیالت به منظور تسهیل فرایند دریافت وام در آینده برقرار نمایند .الزم به ذکر است که این
نتیجه با نتایج بهدست آمده در پژوهشهای )Ekrami & ،Sharifi Ranani et al (2011
) Matin (1997) ،Taghavi et al. (2008) ،Rahnama Eski (2009و Lugemwa & Darroch
) (1995نیز انطباق دارد .اطالعات این جدول همچنین گویای آن است که در میان متغیرهای
اقتصادی -اجتماعی مورد بررسی درآمد غیرکشاورزی دومین متغیر ایجاد تمایز
بازپرداختکنندگان تسهیالت (کامل یا قسمتی) در مقابل افرادی است که تسهیالت دریافتی
خود را بازپرداخت نمیکنند .بر این مبنا و مشابه نتایج پژوهشهای انجام شده توسط Chirwa
)Wongnaa & ،Brehanu & Fufa (2008) ،Gebeyehu (2002) ،Matin (1997) ،(1997

) ،Awonyu-Vitor (2013برخورداری از درآمد غیرکشاورزی دارند ،عدم بازپرداخت تسهیالت
دریافتی را کاهش و بازپرداخت تسهیالت را افزایش میدهد ،زیرا این افراد تنها به یک منبع
درآمدی کشاورزی متکی نبوده و کمتر تحت تأثیر ریسکهای درآمدی بخش کشاورزی قرار دارند
و بنابراین با احتمال بیشتری نسبت به بازپرداخت اقساط وامهای دریافتی خود اقدام میکنند.
همچنین بر مبنای اطالعات این جدول و مشابه نتایج بهدست آمده از پژوهشهای )،Okori (1986
) Adegbite (2009) ،Edet (2008) ،Monsur et al. (1995و )Kupahi & Bakhshi (2002

دریافت تسهیالت در زمان مناسب ،عدم بازپرداخت را کاهش و بازپرداخت کامل یا قسمتی را
افزایش خواهد داد .زیرا ،چنانچه افراد تسهیالت مورد تقاضای خود را به موقع دریافت نمایند
تحت تأثیر دو رویداد با احتمال بیشتری نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی خود اقدام
می کنند ،اول اینکه با توجه به اینکه تسهیالت را در زمان مناسب دریافت نمودهاند ،بنابراین
مطابق برنامهریزی قبلی خود آن را در جای مناسب استفاده خواهند نمود و دوم اینکه در نتیجه
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دریافت به موقع تسهیالت رضایت بیشتری از بانک خواهند داشت و بنابراین با اهتمام بیشتری
نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام خواهند کرد .یافتههای جدول  ،7چهارمین متغیر ایجاد تمایز
در رفتار بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی توسط گیرندگان وام را متغیر داشتن میانگین
حساب در زمان دریافت تسهیالت ،میداند .بر این اساس افرادی که دارای میانگین حساب در
زمان دریافت تسهیالت هستند ،نسبت به بازپرداخت وام دریافتی (کامل یا قسمتی) دقت بیشتری
دارند ،زیرا این افراد ،با ضوابط و مقررات بانکی آشنایی بیشتری داشته و خود را با این ضوابط و
مقررات بیشتر وفق دادهاند.
بر اساس اطالعات این جدول و همانند نتایج بهدست آمده از پیوهشهای انجام شده توسط
) Bagheri (2004) ،Lugemwa & Darroch (1995و ) Mansouri (2008افرادی که درآمد
ساالنه بیشتر از  015میلیون ریال دارند ،نیز اهتمام بیشتری در بازپرداخت تسهیالت به عمل
میآورند که دلیل آن را میتوان در تمکن مالی نسبی این افراد و مشکالت کمتر ایشان در
بازپرداخت تسهیالت دریافتی نسبت به افرادی که از سطح درآمد کمتری برخوردارند ،جستجو
کرد .مشابه نتایج بهدست آمده در پژوهش ) Bagheri (2004) ،Matin (1997و Babazadeh
) ،(2017اطالعات این جدول همچنین گویای آن است که قرارگیری در گروه کشاورزان بزرگ
مقیاس ،ریسک عدم بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی را کاهش داده و در مقابل کوچک
مقیاس بودن ،منجر به افزایش این ریسک خواهد شد .افزایش مقیاس تولید و افزایش سطح زیر
کشت بهرهبرداران بخش کشاورزی به دلیل استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید و کاهش هزینه
های متوسط ثابت تولید و استفاده بهتر از مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی منجر به بهرهمندی از
ویژگی صرفههای مقیاس شده و به تبع آن توانایی مالی کشاورزان عمده مالک افزایش یافته و
این باعث افزایش توان بازپرداختی تسهیالت توسط آنان میشود .از سوی دیگر خرده مالکی و
کوچک مقیاس بودن تولید در بخش کشاورزی افزون بر اینکه استفاده از امکانات و تجهیزات
مکانیزه کشاورزی را محدود میسازد ،باعث افزایش هزینههای متوسط تولید و کاهش درآمد
خالص تولید میشود که این امر نهایتاً توانایی مالی کشاورزان خرده مالک در بازپرداخت تسهیالت
را کاهش میدهد .البته الزم به یادآوری است که این نتیجه بهدست آمده در پژوهش انجام شده
بر روی شعب منتخب بانک روستایی بنگالدش توسط ) Monsur et al. (1995مغایرت دارد.
افزون بر موارد یاد شده ،اطالعات این جدول بیانگر این است که متغیرهای سطح تحصیالت ،نوع
مالکیت ،برخورداری از بیمه محصوالت کشاورزی و تجربه کشاورزی ،متغیرهای معنیدار تابع دوم
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بوده که در آن به بررسی عوامل متمایزکننده دو گروه کشاورزانی که بازپرداخت کامل و بازپرداخت
قسمتی از اقساط تسهیالت دریافتی را انجام میدهند ،پرداخته میشود .اطالعات این جدول
نشان میدهد که افزایش تعداد سالهای تحصیل ،بازپرداخت قسمتی تسهیالت دریافتی را کاهش
و در مقابل بازپرداخت کامل تسهیالت را افزایش میدهد .زیرا این افراد ضمن شناخت بهتر نسبت
به امور اداری بانکی ،مسئولیتپذیرتر بوده و احساس وظیفه بیشتری نسبت به ادای دین خود
دارند و وظیفه قانونی خود را به نحو بهتری اجرا میکنند .این یافته ،با نتایج بهدست امده در
پژوهشهای ) Bagheri (2004) ،Matin (1997و ) Babazadeh (2017انطباق و با نتایج پژوهش
انجام شده توسط ) ،Kupahi & Bakhshi (2002مغایرت دارد.
همچنین ،اطالعات این جدول نشان میدهد مالک بودن کشاورز ،بازپرداخت کامل اقساط
تسهیالت دریافتی را تقویت و در مقابل عدم مالکیت واحد کشاورزی توسط فرد وام گیرنده،
تقویتکننده بازپرداخت قسمتی از اقساط در مقابل بازپرداخت کامل اقساط تسهیالت دریافتی،
خواهد بود .دلیل این موضوع را در کنار کاهش هزینههای تولید (به دلیل نداشتن هزینه های
اجاره و مشارکت) ،میتوان در قابلیت برنامهریزی بلندمدت برای فعالیتهای کشاورزی توسط
مالکین قطعی و در نتیجه آن بهبود سطح کمی و کیفی تولید و افزاش درآمد ساالنه آنها دانست.
این در حالی است که کشاورزانی که از اراضی اجارهای و یا موقوفه استفاده مینمایند و یا به
صورت مشارکتی با مالکین وارد فعالیتهای کشاورزی میشوند ،به دلیل عدم قطعیت مالکیت
آنها در اراضی کشاورزی صرفاً برنامههای کوتاهمدت را دنبال کرده و قادر به برنامهریزی بلندمدت
و انجام هزینههای سرمایهای مناسب جهت بهبود کمی و کیفی تولید نخواهند بود .بهرهمندی از
بیمه محصوالت کشاورزی ،نیز به دلیل تضمین درآمدی که برای کشاورزان در پی دارد ،به
بازپرداخت کامل اقساط تسهیالت دریافتی در مقابل بازپرداخت قسمتی منجر خواهد شد .این در
حالی است که کشاورزان با تجربه که معموالً مسنتر نیز هستند و همین طور با ساختار و ضوابط
و مقررات بانکی آشنایی کمتری دارند و از سطح تحصیالت کمتری نیز برخوردارند ،بازپرداخت
اقساط تسهیالت دریافتی خود را به طور کامل انجام نمیدهند و در مقابل قسمتی از اقساط
تسهیالت دریافتی را به هنگام پرداخت میکنند .این نتیجه با یافتههای پژوهش & Wongnaa
) Awonyu- Vitor (2013در کشور غنا ،مغایرت دارد و در پژوهشهای دیگری همچون Mensah
) (2012و ) Jalili et al. (2012نیز تأثیر متغیر سن بر بازپرداخت اعتبارات مورد پذیرش ،قرار
نگرفته است.
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افزون بر مقادیر ارائه شده در زمینهی مشارکت هر یک از متغیرهای مستقل در الگوی تمایزی،
فرایند تحلیل تمایزی جداول ارزشهای ویژه و المبدای ویلکس را که نشانگر میزان تناسب مدل
تمایزی در برازش صحیح مجموعه دادهها است ،نیز ارائه مینماید.
جدول ارزشهای ویژه :این جدول ارائه دهنده اطالعاتی در خصوص کارایی نسبی هر یک از توابع
تمایزی برازش شده است .بیشینه تعداد تابعهای تمایزی برازش شده برابر تعداد گروهها منهای
یک است .با توجه به اینکه در اینجا سه گروه مورد بررسی قرار گرفته است ،دو تابع ارائه شده
است.
جدول( )2ارزشهای ویژه دو تابع تمایزی
Table (8) Eigenvalues of two discriminant functions
تابع

ارزشهای ويژه

درصد واريانس

8
3

2/630
2/810

35/8
3/3

منبع :یافتههای تحقیق

Source: Research Finfing

بر مبنای اطالعات این جدول 30 ،درصـد واریانس توسط تابع اول این الگو توضیح داده میشود
و  0درصــد واریانس نیز توســط تابع دوم تبیین میشــود .بهعبارت دیگر بر مبنای الگوی تحلیل
تمایزی برازش شــده ،متغیرهای موردبررســی ،در دو تابع یادشــده به نحوی توزیع شــدهاند که
بتوانند واریانس باالی مربوط به اختالف بین افرادی که بازپرداخت اعتبارات را انجام نمیدهند و
افرادی که همه یا بخشــی از اعتبارات را بازپرداخت میکنند ،را توضــیح دهند و تنها 0درصــد
واریانس مربوط به اختالف دو گروه بازپرداختکننده قسمتی و کامل میباشد.
المبدای ویلكس :این آماره که نشـاندهنده معنیداری تابع تمایزی است ،معیاری از نیکویی
هر یک از توابع در تفکیک و جداســازی مشــاهدهها به درون گروهها اســت و معادل نســبتی از
واریانس کل در توابع تمایزی اسـت که توسـط اختالفات بین گروهها توضـیح داده نشــده است.
آزمون آمـاری مرتبط با آن کای مربع اســـت که فرضـــیه برابری میانگین توابع را در گروههای
مختلف مورد آزمون قرار میدهد .واضـح است که ارزشهای کوچک معنیداری ،بیانگر این است
که تابع تمایزی در تفکیک و جداســازی گروهها بهتر از حالت تفکیک شــانســی عمل مینماید.
همانگونه که در جدول  3مشـاهده میشـود ،المبدای ویلکس پژوهش حاضر بیانگر نیکویی هر
دو تابع برازش شـده است .اطالعات این جدول بیانگر معنیداری باالی تابعهای تمایزی ( < p
 )0.001میباشد.
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جدول( )9نیكویی برازش بر مبنای آماره ویلكس المبدا
Table (9) Goodness of fit based on Wilks Lambda statistics
آزمون توابع

آماره ويلکس المبدا

کای مربع

درجه آزادی

سطح معنیداری

 8تا 3

2/818

326/322

32

3

2/132

32/083

3

<2/228
<2/228

منبع :یافتههای تحقیق

Source: Research Finfing

برای هر مجموعه از تابعها ،این آماره فرضیه برابری میانگین توابع ارائه شده را در بین گروههای
مختلف آزمون میکند که با توجه به اینکه هر دو ارزش معنیداری کوچکتر از  5/553است ،هر
دو تابع به طور معنیداری در الگوی تمایزی مشارکت دارند3.
نتايج طبقهبندی :جدول  35نشاندهنده شمار طبقهبندیهای درست و نادرست برای هر یک از
گروههای افراد در زمینه بازپرداخت تســـهیالت دریافتی از بانک کشـــاورزی اســـت .مواردی که
بهدرستی طبقهبندی شدهاند بر روی قطر این ماتریس مشاهده میشوند.
جدول ( )51ماتریس طبقهبندی بازپرداختکنندگان اعتبارات بر مبنای نحوه مختلف پرداخت
Table (10) Matrix of repayers of credit classification based on different
payment methods
دریافتکنندگان
تسهیالت

شمار
مشاهده-
ها

عدم بازپرداخت

55

بازپرداخت قسمتی

90

بازپرداخت کامل

118

درصد مشاهدات طبقهبندیشده صحیح از کل
منبع :یافتههای تحقیق

پیشبینی عضویت در طبقهها

عدم بازپرداخت

بازپرداخت قسمتی

بازپرداخت کامل

46

9

0

12/6

86/3

2/2

20

68

2

33/3

05/6

3/3

0

2/2

12

82/3
%12/0

106

13/1
Source: Research Finfings

بر اســـاس اطالعات جدول  35میتوان گفت الگوی تحلیل تمایزی ســـهگروهی برازش شـــده
توانســته اســت وامگیرندگان را بر اســاس رفتارهای ایشــان که در ســه گروه عدم بازپرداخت،
بازپرداخت قسـمتی و بازپرداخت کامل قسـطهای تسهیالت دریافتی قرار میگیرند را به ترتیب
در  11/1درصـد 70/1 ،درصـد و  13/1درصد موارد به درستی پیشبینی نماید .این نتایج نشان
میدهد که الگوی تحلیل تمایزی برازش شـده توانسـته اسـت در  11/7درصد موارد ،پیشبینی
8الزم به ذکر است که در این مطالعه از آنجا که آماره  Box's Mمعنیدار شد ،از ماتریس کواریانس با گروههای مجزا استفاده گردید.
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رفتار بازپرداختی تسهیالت دریافتی توسط مشتریان بانک را به درستی انجام دهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
یـافتـههای این پژوهش که به بررســـی رفتار بازپرداخت قســـطهای توســـط دریافتکنندگان
تسـهیالت بانک کشـاورزی در اسـتان خراسـان شـمالی میپردازد ،نشان میدهد که متغیرهای
داشـتن پیشـینه دریافت وام ،درآمد غیرکشـاورزی ،دریافت تسـهیالت در زمان مناسب ،داشتن
میانگین حساب در زمان دریافت تسهیالت ،درآمد ساالنه و مقیاس تولید بیشترین اهمیت را در
ایجاد تمایز میان گروههای مختلف بازپرداختکننده تســهیالت ،دارا میباشــند .بر این اســاس،
متغیرهای داشـتن پیشینه دریافت وام ،درآمد غیرکشاورزی ،دریافت تسهیالت در زمان مناسب،
داشــتن میانگین حســاب در زمان دریافت تســهیالت ،درآمد ســاالنه و مقیاس تولید بیشــترین
اهمیت را در ایجاد تمایز میان افرادی که بازپرداخت قســطهای خود را به صــورت قســمتی یا
کامل انجام میدهند و افرادی که نســبت به بازپرداخت تســهیالت دریافتی خود اقدام نمیکنند،
به خود اختصـــاص داده اند و متغیرهای ســـطح تحصـــیالت ،نوع مالکیت ،برخورداری از بیمه
محصــوالت کشــاورزی و تجربه کشــاورزی ،به ترتیب بیشــترین اهمیت را در ایجاد تمایز میان
افرادی که بازپرداخت اقسـاط تسهیالت خود را به صورت کامل انجام می دهند و افرادی که این
بازپرداخت را به صورت قسمتی انجام میدهند ،دارند.
از این نتایج میتوان اینگونه جمعبندی نمود که چنانچه متولیان تصــمیمگیری در این حوزه
بهدنبال بهینهســازی نرخ بازپرداخت قســطهای تســهیالت پرداختی باشــند ،بایســتی در هنگام
پرداخت تسهیالت به پیشینه دریافت وام افراد متقاضی تسهیالت توجه نمایند .با توجه به اینکه،
قاعده بر این اسـت که پرداخت تسـهیالت جدید منوط به تسـویه قسطهای تسهیالت گذشته و
خوش حسـابی در پرداخت قسطهای تسهیالت گذشته میباشد ،این موضوع عالمت مناسبی در
ارزیابی فرد متقاضــی وام اســت و از این طریق میتوان با در نظر گرفتن این انتظارات تطبیقی و
گذشـتهنگر نسبت به پیشبینی رفتار فرد متقاضی تسهیالت در بازپرداخت اقساط احتمالی آتی،
اقدام نمود .بدیهی اسـت که این روش تا چه حد میتواند ضمن تحمیل حداقل هزینه بررسی بر
بدنه بانک کشاورزی ،ضمانت اجرایی مناسبی را نیز در پی داشته باشد.
عالوه بر این چنانچه بررسـی بانک بیانگر صالحیت فرد برای دریافت تسهیالت است ،الزم است
نســبت به تســریع در پرداخت تســهیالت اقدام گردد ،تا تســهیالت در زمان مناســب در اختیار
متقاضــیان ،قرار گیرند .چرا که این تســهیالت با توجه به ماهیت بخش ،عمدتاً زماندار بوده و
دریافت آن پس از زمان طالیی بهرهبرداری ممکن اســت انتفاع را کاهش داده و یا در بدترین
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حالت ممکن بیاثر سازد و این موضوع میتواند در عین زیان برای فرد متقاضی ،عدم بازپرداخت
تسهیالت را نیز موجب شود.
طراحی بستههای تشویقی ارائه تسهیالت به واحدهای تعاونی تجمیعکننده اراضی خرده مالکی
نیز از دیگر راهکارهایی اسـت که با توجه به اهمیت عامل مقیاس تولید در بازپرداخت تسهیالت
میتواند در زمره سـیاستهای بانکی قرار گیرد .این امر نه تنها کشاورزان را از صرفههای تجمیع
منتفع خواهد نمود ،بلکه به تبع آن همانگونه که در نتایج آمده اســت ،ریســک عدم بازپرداخت
تسهیالت را کاهش خواهد داد.
داشــتن میانگین حســاب در زمان دریافت تســهیالت ،متغیر مهم دیگری اســت که تعیینکننده
ریســک عدم بازپرداخت تســهیالت توســط دریافتکنندگان آنها میباشــد .به نظر میرســد این
سیاست سالها است که به درستی در زمره سیاستهای بانک کشاورزی قرار گرفته و الزم است
متولیان اجرا نســبت به نظارت و پایش دقیق پیادهســازی این مهم ،اقدامات مقتضــی به عمل
آورند.
بنا بر مبنای این پژوهش اتصال برنامههای بیمه و وام به یکدیگر نیز از جمله سیاستهایی است
که میتوان از آن در جهت نیل به بازپرداخت کامل قسـطهای تسهیالت دریافتی ،استفاده نمود.
عالوه بر موارد مذکور با توجه به اهمیت متغیر ســطح تحصــیالت در بازپرداخت کامل اقســاط
تسـهیالت دریافتی میتوان سـیاسـت ارتقاء دانش و اطالعات را در جامعه هدف سـیاست ،پیاده
نمود و در این راســتا میتوان از طریق همکاری با گروههای ترویجی ســازمان جهاد کشــاورزی
نسـبت به آگاهسـازی کشـاورزان در خصوص اهمیت پرداخت به هنگام و کامل اقساط تسهیالت
دریافتی و تأثیر آن در توانمندی بانک در ارائه تسهیالت مناسبتر در آینده اقدام کرد .در نهایت
بهمنظور کاهش ریسـک اعتباری و بر مبنای نتایج به دست آمده ،پیشنهادهایی در زمینه تسریع
در فرآیند اعطای وام ،اتصــال برنامههای بیمه و وام ،نظارت دقیق بر برنامه برخورداری از گردش
حساب و توجه به سابقه اعتباری افراد ،مطرح شده است.
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Extended Abstract
Introduction

The agricultural sector, in order to develop, needs to inject financial resources
and investment through two sources of consumer savings and formal and
informal credit sources. Agricultural Bank plays a key role in the process of
financing the agricultural sector in Iran. The survival of this role is highly
dependent on the repayment of installments by the recipients of the bank
loans, therefore, identifying and analyzing the determinants of farmers'
behavior in repaying loan installments will play a key role in reducing the
credit risk of loans paid by the Agricultural Bank.
Materials and Methods
In this study, has tried to investigate the determinants of farmers' behavior in
repaying the installments of loans received from the Agricultural Bank. we
used the information of 263 farmers in North Khorasan province that was
collected in 2019 and also using a multi-group discriminant analysis model.
Discriminant analysis is a statistical method for classifying a set of
observations into predefined groups. This method is used to perform various
statistical measures such as interpreting and justifying group differences and
classifying observations in different groups. In other words, discriminant
analysis is a multivariate statistical analysis method that uses linear
combinations of analyzed variables to place observations into predefined
groups based on their explanatory variables.
Results and Discussion
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The results of this study showed that the variables of having a history of
receiving loans, non-agricultural income, receiving loans at the right time,
having bak account turnover at the time of receiving loans, annual income,
production scale, level of education, type of ownership, agricultural insurance
and agricultural experience are the most important variables in disciminant
between different groups of loan repairers.
Suggestion
According to this study, linking insurance and loan programs is also one of
the policies that can be used to achieve full repayment of installments of
facilities received. In addition to the above, due to the importance of the
variable level of education in full repayment of installments of facilities
received, the policy of promoting knowledge and information can be
implemented in the target community, and in this regard, by cooperating with
extension groups of Jihad Agricultural Organization to inform farmers in
Especially the importance of timely and complete payment of installments of
the received facilities and its effect on the bank's ability to provide more
appropriate facilities in the future. Finally, in order to reduce credit risk and
based on the obtained results, suggestions are made in the field of speeding
up the lending process, connecting insurance and loan programs, closely
monitoring the account turnover program and paying attention to people's
credit history.
JEL Classification: C38, E51, G32, H81.
Keywords: Loan repayment, Multi-group Discriminant Analysis, Receipt of
bank installments, Credit risk, North Khorasan

