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مقدمه
اقتصاد به واحدهاي نیازمند این 1اندازپسيدارايواحدهادر انتقال منابع از یها نقش مهمبانک
. گیردیند با کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین این واحدها صورت میآاین فر.2اندازها دارندپس

گذاري، اشتغال و ثیر مستقیم سرمایهامنابع تحت تيعملکرد سیستم بانکی در تخصیص بهینه
ها در اقتصاد، حاکمیت شرکتی در با توجه به نقش مهم بانک).31997لوین(رشد اقتصادي است 

). 2007، 4هاگندارف و همکاران(ها از اهمیت زیادي برخوردار است بانک
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سازوکارهاي مختلف حاکمیت شرکتی بر عملکرد 

تاداران، مدیران، کارکنان و اعضاي هیسهاميشرکتی بانک در برگیرندهحاکمیت. ستاهابانک
داران و مدیران همواره اهمیت زیادي داشته است، حاکمیت شرکتی از دیدگاه سهام. مدیره است

از دالیل آن، . هاي اخیر توجه زیادي به خود جلب نموده استموضوع در سالاما این
در 5قانون ساربینز آکسلیرون، تیکو و ورلدکام و مطرح شدن هاي اخیر مانند سقوط انرسوایی

ت مدیره اگویی و نظارت دقیق بر هیاست که مفاد آن بر افشاي اطالعات، پاسخ2002سال 
هاي اضافی که تا حدود زیادي مرتبط با خطرپذیري2008از بحران مالی جهانی سال . تاکید دارد

توان نیز میدر کشوراخیربانکیهايرسواییچنینهمو)6،2010باسلکمیته(استبودههابانک
هاي کنترل داخلی و نظارتی موجود در سازوکارهاي نام برد که دالیل اصلی آن، ضعف سیستم

هاي انجام شده مرتبط با نقش سازوکارهاي تر پژوهشبیش. حاکمیت شرکتی سیستم بانکی است
ت مدیره یا خاص آن مانند نقش اعضاي هیايجنبهها به یکحاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک

این پژوهش به . ها را نادیده استو نقش سایر عوامل و واکنش متقابل آنداران پرداختهسهام
هاي ایرانی پرداخته بررسی تجربی تاثیر سه دسته سازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک

.استها را مورد بررسی قرار دادهو نقاط ضعف و قوت آن

مبانی نظري
اي از قوانین و مقررات بانکی فعالیت فرد نظارت عمومی و مجموعههها در محیط منحصر ببانک

برخی . ها استتر از سایر شرکتها به مراتب پیچیدهچارچوب حاکمیت شرکتی در بانک. کنندمی
ایجاد ساخته عبارتند از قابلیتها متمایز ها را از سایر انواع شرکتهاي مهمی که بانکاز ویژگی

1. Surplus units (savers)
2. Deficit units (borrowers)
3. Levine
4. Hagendorff et al.
5. Sarbanes-Oxley Act (SOX)
6. Basel Committee on Banking Supervision
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و موضوعات اخالقی که در ادامه دارانگذاران و سهامها، تضاد بین سپردهنقدینگی، بیمه سپرده
.گیردمورد بحث قرار می

قابلیت ایجاد نقدینگی- 1
سایر ها در مقایسه با بانک. شودها از طریق بدهی تامین میتر وجوه مورد نیاز فعالیت بانکبیش

درصد کل90ها به هاي آنترین میزان بدهی را دارند و اغلب میزان بدهیها، بیشانواع شرکت
هاي کوتاه مدتی است که به شکل سپردهها عمدتاًهاي بانکبدهی. رسددر دسترس میوجوه

ها این است که در هر لحظه توسط صاحب سپرده ویژگی سپرده. دارندمشتریان نزد بانک نگه می
از (مدت گذاري بلندتر به شکل سرمایههاي بانک بیشاز سوي دیگر دارایی. قابل مطالبه است

رسید بلندمدت ها معموال سراین نوع دارایی. باشدمی) طریق اعطاي تسهیالت مالی به مشتریان
بنابراین ویژگی. دارد و تنها در شرایط استثنایی، در کوتاه مدت توسط بانک قابل مطالبه است

ها در زیرا پیامد فعالیت بانک. ها استآن1قابلیت ایجاد نقدینگیها، بانکياصلی متمایز کننده
هاي نقد است و این به معناي ایجاد نقدینگی در اقتصاد هاي غیرنقد و بدهیاقتصاد ایجاد دارایی

).1968، 2دیاموند و دیبیگ(است 
به دلیل آن که بانک . است3دسته جمعیاقداماي به نام دلیل اصلی پدیدهویژگی پیشگفته

مانده صورت ذخیره احتیاطی نگهداري نموده و باقیها را بههمواره تنها بخشی از وجوه سپرده
خاص وجوه سپرده تمام يتواند در یک لحظهکند، در صورت نیاز نمیگذاري میوجوه را سرمایه

شرایط هجوم ها در ها و بدهیي بین داراییاین ناسازگار. ها بازپرداخت نمایدمشتریان را به آن
بینی نشده، اگر به هر دلیل پیش. شودبه مشکل بزرگی تبدیل می4گذاران به بانکسپرده
گذاران به این نتیجه گذاران شروع به خارج نمودن وجوه خود از بانک نمایند، سایر سپردهسپرده

ها نیز شروع به خارج کردن وجوه ماند و آنها باقی نخواهد رسند که به زودي چیزي براي آنمی
سوي اقدامات غیرمنطقی ازتواند بهدر شرایط بحرانی، این وضعیت می. نمایندخود از بانک می

ها براي برداشت وجوه خود قبل از تمام شدن وجوه موجود به بانک بیانجامد و آنگذارانسپرده
وجود آید که در تواند بههایی میمهم این است که این مشکل حتی در بانکينکته. هجوم ببرند

، 6مسی و اوهارا(مطرح شد 5هاسپردهبیمهبراي حل این مسئله، . شرایط وخامت مالی قرار ندارند
).2003، 6اوهارا

1. Liquidity Production
2. Diamond and Dybig.
3. Collective-actionproblem
4. Bank run
5. Deposit Insurance
6. Macey and O’Hara
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هابیمه سپرده- 2
ها، سپردههاي پی در پی برخی نهادهاي مالی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت در پی شکست

نهاد دولتی با تصویب این قانون . 1تصویب کرد1933داري را در سال مریکا قانون بانکآمجلس 
ایجاد نهاد . وجود آمددار بههاي صالحیتها در بانکبراي بیمه نمودن سپرده2هابیمه سپرده

بانک موفق گذاران به انگیزي در جلوگیري از هجوم سپردهطور شگفتها بهدولتی بیمه سپرده
یابی به هدف اصلی اصالح ساختار بانکی و ایجاد اعتماد کافی ها در دستبیمه سپرده. بوده است

.به سیستم بانکی، در دوران حاضر موفق بوده است
يگذاران بانکی، اجراي بیمهها در جلوگیري از هجوم سپردهسپردهيثیر مثبت بیمهابا وجود ت

داران و مـدیران  ها به سهاموجود بیمه سپرده. خاص خود را نیز داردهاي مقرراتی ها هزینهسپرده
: دو دلیل براي ایـن مسـئله وجـود دارد   . دهدتري میهاي بیمه شده انگیزه خطرپذیري بیشبانک

هـاي خـود را بـه سـایر اشـخاص      توانند زیانها میداران بانک با وجود بیمه سپردهنخست، سهام
ها به نهاد دولتـی بیمـه   هاي سالمی هستند که کمک آناشخاص، بانکاین . گناه منتقل کنندبی

شـود و در نهایـت   هـاي شکسـت خـورده مـی    ها، باعث جبـران سـپرده افـراد نـزد بانـک     سپرده
3دولتـی وجـوه بیمـه سـپرده   ها باعث ترمیم کنندگان مالیات به دولت هستند که وجوه آنپرداخت

به دلیل خطر ایجاد شده توسـط یـک بانـک    4سپردهصرف بیمه دلیل دوم این است که . شودمی
هنـک  (کند جبران نمیها ارتباطی ندارد یا آن را کامالًهاي نهاد دولتی بیمه سپردهخاص با هزینه

).51999و جرج
ورشکسته شده یا در حال ورشکستگی یابد که بانکیافزایش میدر شرایطیاین مشکل

توانند ها میقوي براي افزایش خطرپذیري دارند زیرا آنيداران انگیزهدر این شرایط سهام. است
هاي خود را به اشخاص ثالث منتقل نمایند و در عین حال از سود حاصل از افزایش زیان

داري نیز که در شرایط رو به هاي خارج از صنعت بانکشرکت. مند شوندخطرپذیري بهره
ها در انجام این کار اما توانایی آن. تري دارندخطرپذیري بیشيورشکستگی قرار دارند، انگیزه

هاي غیربانکی که در بحران مالی شرکت. توسط نیروهاي بازار و تعهدات قراردادي محدود است
ورشکسته، ها و موسسات مالی تقریباًاما بانک. قرار دارند، معموالً مشکالت نقدینگی دارند

بازار را ها نیروهاينهاد دولتی بیمه سپرده. ه دهندتوانند به جذب نقدینگی به شکل سپرده اداممی
این نهاد تالش نموده است نیروهاي بازار را با الزامات قانونی مانند الزامات . کندحذف می

1. Banking Act of 1933
2. Federal Deposit Insurance Corporation(FDIC)
3. Federal insurance funds
4. Deposit insurancepremium
5. Hanc, George
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تري سازد وجوه بیشداران را وادار میتر، سهاماي بیشالزامات سرمایه. جایگزین نمایدايسرمایه
مسی و (شود پیشگفته میمشکلند و این موضوع باعث کاهشاز ثروت خود را به خطر بیانداز

). 2003اوهارا، 

دارانگذاران و سهامتضاد بین سپرده- 3
در میان مجموعه . تضاد بین منافع صاحبان بدهی و صاحبان سهام در هر شرکتی وجود دارد

گذاري که خطر را افزایش دهد باعث انتقال ثروت هاي تخصیص منابع، هر راهبرد سرمایهتصمیم
به دلیل باال بودن نسبت بدهی به حقوق . شودبه سایر صاحبان بدهی می1صاحبان بدهی ثابتاز 

.گیرداري این موضوع شکل متفاوتی به خود میها، در مبحث بانکدصاحبان سهام و بیمه سپرده
. یابدتوسط دو عامل کاهش می2خطرپذیري اضافیهاي سهامی عام مسئله در شرکت

مقابل خطرپذیري اضافی قراردادي مختلف که از صاحبان بدهی ثابت درنخست، سازوکارهاي
ها عموما بر محافظت در برابر اقداماتی اصرار اعتباردهندگان به شرکت. کنندمحافظت می

دوم، به . ها استورزند که توسط مدیریت شرکت انجام شده و تهدید کننده ادعاهاي ثابت آنمی
داران نیستند، خطرپذیري تا دلیل این که مدیران نماینده کامل ترجیحات خطرپذیري سهام

دارند و از یابد چرا که مدیران نیز به نسبت حقوق خود ادعاي بدهی ثابتحدودي کاهش می
.خطرپذیري اضافی سودي نخواهند برد

داران خطرگریزتر مدیران نسبت به سهاماین واقعیت که -عامل دوم کاهنده خطرپذیري
ها هر نوع نهاد دولتی بیمه سپرده. ها وجود داردهاي تجاري و سایر شرکتبراي بانک-هستند

ها بدون توجه به زیرا وجوه آن. بردرا از بین میگذاران در کنترل خطرپذیري اضافیانگیزه سپرده
در دنیاي بدون بیمه سپرده، . شودظ میها حفگذاري منتخب بانکپیامد راهبردهاي سرمایه

گذاري دوري نمایند و یا تقاضا ها از راهبردهاي پرخطر سرمایهگذاران تقاضا دارند که بانکسپرده
بنابراین انتظار . هاي بهره باالتر جبران شوددارند خطرهاي اضافی پذیرفته شده از طریق نرخ

مان میزان تمایل به پیشگیري از خطر را داشته گذاران موسسات مالی بیمه شده هرود سپردهنمی
باشند که سایر صاحبان بدهی ثابت دارند و این باعث افزایش درجه نفوذ اعمال شده توسط 

.سطوح باالي خطري را تجربه کننددهنددارانی که ترجیح میسهام. شودداران میسهام

موضوعات اخالقی-4
به افزایش خطر تقلب در سیستم هاي نظارتیکاهش انگیزهها، با وجود نهاد دولتی بیمه سپرده

مورد ناکامی 286از 1991و 1990هاي دهد که بین سالآمارها نشان می. انجامدمیبانکی

1. Fixed claimants
2. Excessiverisk-taking
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البته . است) هامدیران و کارکنان بانک(مورد آن مرتبط با اعطاي وام به افراد درونی 175بانکی، 
زیرا نظارت بر تمام کارکنان در تمام مقاطع زمانی . استاین رفتار در هر شرکت بزرگی محتمل

ها وجود دارد که این مشکل به ویژه در موسسات مالی و بانک. براي مالکان به صرفه نیست
ساختار قانونی که باعث . شودها به صورت نقد نگهداري میهاي آندرصد زیادي از دارایی

ه کاهش سطوح عادي نظارت در بانک و شود بها میمشکل خطرپذیري اضافی توسط بانک
در نتیجه سازوکارهاي ایجاد شده توسط . انجامدهاي بانکی ناشی از تقلب میتر ناکامیوقوع بیش

شود، بلکه هاي کنترل خطرپذیري اضافی میها نه تنها باعث حذف انگیزهنهاد دولتی بیمه سپرده
.شودباعث حذف انگیزه نظارت بر وقوع تقلب نیز می

ها را دارند اما این نظارت در اکثر موارد کارامد داران انگیزه جلوگیري از تقلب در بانکسهام
کافی براي نظارت يداران به ندرت انگیزهبه دلیل وجود مشکل اقدام دسته جمعی، سهام. نیست
ران داصاحبان بدهی ثابت و سهاميوسیلهبانکی، نظارت بر تقلب بهيخارج از مجموعه. دارند

دهندگان از طریق نظارت قانونی انجام واميوسیلههممتاز از طریق سازوکارهاي قراردادي و ب
یعنی (ها مجموعه اعتباردهندگان شاید گفته شود که نهاد دولتی بیمه سپرده. شودمی

نظر به . نمایدجایگزین می) قوانین دولتی(اي دیگر از اعتباردهندگان را با مجموعه) گذارانسپرده
تري داشته باشند و مقام بهتري در رسد اعتباردهندگان جایگزین شده تخصص مالی بیشمی

يارایهها را ملزم به گذاران دولتی، بانکاین موضوع که قانون. نظارت بر تقلب داشته باشند
.نمایددهند، این ارتباط را تقویت میاي نموده و بازرسی در محل انجام میهاي دورهگزارش

ها و بازرسی، هنگام ها از طریق گزارشگذاران در نظارت بر بانکالوه بر قدرت قانونع
تواند دولت میياي که مناسب و ایمن نیست، نمایندهمتقلبانه بانکی، یا رویهيکشف یک رویه

طور آزادانه را به1بانکی غیرایمنيرویهها اصطالح دادگاه. دستور توقف آن رویه را صادر کند
گذار بانکی بصیرت الزم براي از بین بردن آن در ابتداي پیدایش را اند تا به قانونتدوین نموده

).2003مسی و اوهارا،(بدهد 

هانقش حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک- 5
نظام حاکمیت شرکتی . ها استکنترل شرکتسازوکارهاي هدایت ويحاکمیت شرکتی مجموعه

ها با رعایت ساختارها، فرآیندها و هنجارهاي فرهنگی است که شرکتها، مجموعه دستورالعمل
رعایت حقوق نفعان وگویی در مقابل ذيها به اهداف شفافیت در فرآیندهاي کاري، پاسخآن

سازوکارهاي حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکالت نمایندگی در . ایشان دست خواهند یافت
نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است کیفیت این سازوکارها. شودها میشرکت

1. Nsafe banking practice



 ها                                                                عملکرد بانکنقش سازوکارهاي حاکمیت شرکتی در

اطالعات افشا شده توسط شرکت سازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر). 1385مشایخ و اسماعیلی(
افشاي مطلوب اطالعات وگذارند و احتمال عدم افشاي کامل وداران آن اثر میبراي سهام

یگانه از دیدگاه حساس). 1388ان رحیمیان و همکار(دهند اعتبار را کاهش میاطالعات کم
هایی ها و سیستمیندها، فرهنگآحاکمیت شرکتی عبارت از قوانین، مقررات، ساختارها، فر) 1385(

نفعان گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذيهاي پاسخیابی به هدفاست که موجب دست
. شودمی

موضوع . دهدتوجه قرار میهاي مختلف عملکرد آن را موردحاکمیت شرکتی بانک جنبه
هاي ت مدیره و انگیزهاهاي مدیران، ترکیب اعضاي هیها به ویژگیحاکمیت شرکتی در بانک

داران هاي افراد داراي نقش کلیدي با منافع سهامکردن فعالیتسوها براي هممالی و سایر انگیزه
تخاب شده و یا فردي استخدام داران اصلی انممکن است مدیران ارشد از میان سهام. بستگی دارد

داران اصلی انتخاب ها در ابتدا از سهامتر مدیران بانکبیش. داران باشندشده به غیر از سهام
کافی در مورد هدایت عملیات روزمره بانک نداشته يداران تجربهکه سهامصورتیشوند، درمی

. اي الزم خواهد بودمدیران حرفهکافی براي این کار نداشته باشند استخدام باشند و یا وقت
اما . هاي بانک هستنداي شخص متخصص مورد نیاز براي هدایت مناسب فعالیتمدیران حرفه

مدیران استخدام شده ممکن است بنا به دالیل مختلف از جمله نحوه انتخاب و انتصاب آنان، 
در مدیر استخدام شده الزاماًداران نداشته و رفتارسازي ثروت سهاماي براي حداکثرانگیزهلزوماً

).2007، 1اسپنگ و سولیوان(داران نباشد جهت تحقق منافع سهام
ثر ودرونی بر عملکرد واحدهاي تجاري محاکمیت شرکتی از طریق سازوکارهاي برونی و 

سازي نظام حاکمیت شرکتی با همسو. عان بانک استنففظ منافع ذيحبوده و سازوکاري براي 
1شکل . کندداران به کاهش مسایل نمایندگی در بانک کمک میو سهاممنافع مدیران 

. ت مدیره در بانک استاداران، مدیران و اعضاي هیروابط متقابل سهاميدهندهنشان
رهاي مربوط به ساختار سازوکارهاي حاکمیت شرکتی مورد بحث در این مقاله عبارتند از سازوکا

.گیرندر ادامه مورد بررسی قرار میت مدیره و حسابرسی که دمالکیت، هیا

ساختار مالکیت- 6
تواند باعث شود مدیران شود، مینامیده می2نمایندگیلهامسجدایی بین مدیریت و مالکیت که 

اسپنگ و (شده به جاي حداکثرسازي ثروت بانک، به حداکثرسازي منافع خود بپردازند استخدام 
براي توصیف 1هاي نمایندگیهزینهاز اصطالح ) 1976(3جنسن و مکلینگ). 2007سولیوان، 

1. Spong and Sullivan
2. Agency Problem
3. Jensen and Meckling
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داران استفاده شده و سهامسویی منافع مدیران استخدامکاهش در ارزش شرکت ناشی ازعدم هم
داران با استفاده از سازوکارهاي حاکمیت شرکتی از دیدگاه حاکمیت شرکتی، سهام. کنندمی
ترین سازوکارهاي حاکمیت یکی از مهم. سو سازندتوانند منافع مدیران را با منافع خود هممی

موسسات مالی که توسط يگالسمن و رودز به مقایسه. شرکتی، مالکیت مدیر در بانک است
ها نشان آن. ها از مدیریت جدا بودشد با موسساتی پرداختند که مالکیت آناداره میهاآنمالکان 

ت ااعضاي هی. ها در مدیریت نقش دارندکان آنتر است که مالدادند که سودآوري موسساتی بیش
سو با منافع نظارتی خود مسئولیت نظارت و تشویق مدیران به عملکرد هميمدیره در وظیفه

مالکیت در سهام یا اختیار خرید سهام براي مدیران استخدام شده به . داران را بر عهده دارندسهام
ت اداران و اهداف هیتر با منافع سهاممنافع خود را بیشهاآنانجامد زیرا بهبود عملکرد بانک می

).1980، 2گالسمن و رودز(سو خواهند کرد مدیره هم

دارانسهام
شفافیت
مشارکت

گیريحضور در تصمیم

ت مدیرهااعضاي هیمدیران اجرایی
وظیفه امانتداريمزیت عملیاتی و راهبردي

نظارت بر مدیریتمالکانهانصاف و حقوق 
هدایت راهبرديگريصحت گزارش

ت مدیرهاداران، مدیران و اعضاي هیچارچوب حاکمیت شرکتی بانک، روابط متقابل میان سهام:1شکل 

گذارانداران، وجود سرمایهسویی منافع مدیران با منافع سهامسازوکار دیگر موثر در هم
گذاران نهادي نقش به عنوان یکی از سازوکارهاي برونی حاکمیت شرکتی، سرمایه. نهادي است

گذاران نهادي از سرمایه. هاي نمایندگی دارندرفع عدم تقارن اطالعاتی و کاهش هزینهمهمی در 
طور ضمنی و با اداره نحوه عمل گذاري تصمیمات مدیریت بهآوري اطالعات و قیمتطریق جمع

گذاران نهادي کیفیت حاکمیت شرکتی را سرمایه. کنندشرکت نظارت میشرکت، آشکارا بر
ها، افزایش شفافیت اطالعاتی راجود نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتو. دهندافزایش می

کند و در صورت به دنبال دارد که این به نوبه خود در کارایی بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می

1. Agency Costs
2. Glassman and Rhoades

حاکمیت شرکتی
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شود و هم تخصیص سرمایه که کارا بودن بورس، هم قیمت اوراق به درستی و عادالنه تعیین می
صورت مطلوب و بهینه انجام می شود اقتصادي است، بهيو توسعهترین عامل تولید مهم

).1389فخاري و طاهري،(
عامل مهم دیگري که بر منافع افراد داراي وظایف راهبري در بانک موثر است، میزان تمرکز 

به دلیل عدم دسترسی . داران در بانک استت مدیره یا سهاماثروت شخصی مدیران، اعضاي هی
تر هاي انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بانک کمکافی، این عامل در پژوهشبه اطالعات 

گذاري در بانک گره خورده با سرمایههاآنتر ثروت مدیرانی که بیش. مورد توجه قرار گرفته است
طور هتري به بانک خود دارند و در مقایسه با مدیرانی که ثروت خود را بتوجه بیشاست، احتماالً

.کنندتري انتخاب میپذیرند را با دقت بیشاند، خطرهایی که میگذاري نمودهرمایهمتنوع س
تر توسط این ت مدیره باید به تنهایی باعث تالش بیشاتر مدیران و اعضاي هیمالکیت بیش

ت مدیره، رد اعضاي هیادر مو. تر به پذیرش خطر شودافراد، عملکرد بهتر بانک و تمایل کم
هاي آنان با سو کردن فعالیتاي براي نظارت بر مدیران و همد بتواند انگیزهمالکیت سهام بای

ت مدیره در بانک دار اصلی یا عضو هیاهرچه تمرکز ثروت یک سهام. داران ایجاد کندمنافع سهام
اسپنگ و (آید وجود میهتري در پذیرش خطر بتري به بانک و دقت بیشتر باشد، تعهد بیشبیش

کار رفته هسازوکار مطرح شده در رابطه با ساختار مالکیت که در این پژوهش ب). 2008سولیوان، 
مستقل بتواند حداقل یک عضو طورداري که بهسهام(داران عمده شامل میزان مالکیت سهام

ترین طور مستقل منصوب کند و داراي بیشت مدیره را بهابیش از یک عضو هیت مدیره و یااهی
.است) مدیره استتکنترل بر هیا

ت مدیرهاساختار هی- 7
هاي سهامی عام به دلیل تخصص و ت مدیره شرکتاهاي اقتصاد، اعضاي هیدر تمام بخش

ترین سازوکارهاي حاکمیت شرکتی براي حفظ و افزایش نقش نظارتی بر مدیر عامل از مهم
ت مدیره ااین اعضاي هیعالوه بر ). 1980، 1فاما(شوند داران محسوب میارزش منافع سهام

را دارند هاآناختیار تصویب یا رد پیشنهادهاي مدیریت، ارزیابی مدیریت ارشد و تعیین پاداش 
جانبه، همواره باید ت مدیره براي پیشگیري از رفتارهاي یکاهی). 2003، 2هرملین و ویسبچ(

ت مدیره استقالل اهاي هییکی از ویژگی). 1983، 3فاما و جنسن(داراي استقالل کافی باشد 
ت مدیره بانک ادر چارچوب حاکمیت شرکتی اعضاي هی. ستها اآن) غیرموظف بودن(

1. Fama
2. Hermalin and Weisbach
3. Fama and Jensen
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هاي اصلی، مشیهایی از جمله استخدام و نظارت بر مدیریت، تعیین اهداف و خطمسئولیت
. هاي عمده بانک را بر عهده دارندگیريها و مشارکت در تصمیمنظارت بر رعایت خط مشی

هایی دارند که مدیریت باید بر اعضاي هیئت مدیره نقش راهبردي در تعیین خط مشیبنابراین 
ت مدیره تاثیر بااهمیتی بر عملکرد بانک اهاي هیدر نتیجه تصمیم. فعالیت کندهاآناساس 

تري نسبت به رود اعضاي غیرموظف که استقالل بیشاز سوي دیگرانتظار می. خواهد داشت
دارند، با دید انتقادي به پیشنهادها یا تصمیمات مدیریت نگاه کرده و ت مدیرهاسایر اعضاي هی

تري در انتخاب راهبردهاي مختلف داشته باشند که پیامد آن بهبود عملکرد بانک دقت بیش
دهد که هرچند بعضی ادبیات اقتصادي و مالی نشان می). 2007اسپنگ و سولیوان، (خواهد بود 

که درصد ) مستقل(ت مدیره، اعضاي غیرموظف انظارتی اعضاي هیبه دلیل پرهزینه بودن نقش 
تري نسبت به سایر اعضا دارند و به صورت دیگري با بانک سرو کار ندارند، انگیزه مالکیت کم

).1972، 1آلچیان و دمستز(تري براي صرف زمان و اجراي نقش نظارتی خود دارند کم
مدیره بر عملکرد شرکت نشان داده است که تاهاي اولیه در مورد تاثیر اندازه هیپژوهش

نظارت هاآنباالي هماهنگی يت مدیره زیاد است، به دلیل هزینهاوقتی تعداد اعضاي هی
).1992، 3لیپتون و لورچ: 1993، 2جنسن(گیرد صورت نمیهاآنمناسب توسط 

و عملکرد شرکت ت مدیرهي منفی اندازه هیاهنتایج دو مطالعه تجربی دیگر نیز حاکی از رابط
این مطلب ياین شواهد تایید کننده). 1998، 5ایسنبرگ و همکاران: 1996، 4یرماك(باشد می

از سوي دیگر شواهدي وجود دارد که نشان . ت مدیره کوچک بهتر استاهیياست که اندازه
در ت مدیره در کمک به مدیران عامل از طریق مشاوره  نقش موثريابزرگ هیيدهد اندازهمی

).1999، 6دالتون و همکاران(عملکرد شرکت دارد 
ها در کشورهاي عضو ت مدیره بر عملکرد بانکاهیيتاثیر اندازهيهایی در زمینهپژوهش

دهد که ها نشان مینتایج این پژوهش. انجام شده است7هاي اقتصاديسازمان توسعه و همکاري
یعنی توانایی ویژه . مستقیمی با عملکرد بانک داردت مدیره رابطه اکه اندازه و ترکیب اعضاي هی

ست و وجود اعضاي اهامدیران و مشاوره به آنت مدیره عبارت از نظارت برااعضاي هی
تري ها را افزایش داده و ارزش بیشیی نظارت بر مدیران و مشاوره به آنآتواند کارغیرموظف می

1. Alchian, and Demsetz
2. Jensen
3. Lipton and Lorsch
4. Yermack
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هاي صورت گرفته توسط توان از پژوهشجمله میاز ). 2011، 1ساکاوا و همکاران(ایجاد نماید 
بین نسبت يدر مورد رابطه2008در سال 3و آدامز و مهران2008در سال 2آندرس و والنو

مثبت ترکیب اعضاي يها نام برد که رابطهت مدیره و عملکرد بانکااعضاي غیرموظف در هی
نشان دادند که در ) 2011(اکاوا و همکاران اما س. نمایدیید میاها را تت مدیره و عملکرد بانکاهی

داري وجود توبین در صنعت بانکQت مدیره و معیار اهیياي منفی بین اندازهکشور ژاپن رابطه
دهد که حتی پس از نشان می) 2008(هاي آدامز و مهران ها بر خالف یافتههاي آنیافته. دارد

Qزا، ارتباط معناداري بین نسبت اعضاي غیرموظف در هیئت مدیره و معیار کنترل عوامل درون

.توبین وجود ندارد
کار رفته شامل هت مدیره که در این پژوهش باسازوکارهاي مطرح شده در رابطه با هی

و تفکیک ) ات مدیرهترکیب هی(ت مدیره ي هیات مدیره، تعداد اعضاي غیرموظف هیااندازه
.باشدت مدیره از مدیر عامل میي رئیس هیاوظیفه

حسابرسی -8
احتمال کشف و : کندکیفیت حسابرسی را به این صورت تعریف می4)1981(دي آنجلو 

گیرد که موسسات حسابرسی او  نتیجه می. هاي مالیهاي بااهمیت در صورتگري اشتباهگزارش
کند که او استدالل می. سطوح باالتر کیفیت حسابرسی را دارنديعرضهيتر انگیزهبزرگ
چارچوبی ) 1988(5پالمورس. کیفیت حسابرسی استيدهندهحسابرسی نشانيموسسهياندازه

تري بر علیه کمدهد حسابرسانی که دعاوي قانونی نسبتاًدهد که نشان میه میارایچارچوبی 
حسابرسی يموسسه8او نشان داد که . دارندتري وجود دارد، کیفیت حسابرسی بیشهاآن

در این . بزرگ بر علیه خود داشتند8تري نسبت به طور کلی دعاوي قانونی بیشهمعمولی ب
موسسه حسابرسی براي نشان دادن اثر برون سازمانی سازوکارهاي حاکمیت يپژوهش از اندازه

عات، سازوکار مطرح شده در به دلیل محدودیت دسترسی به اطال. شرکتی استفاده شده است
با توجه به . باشدکار رفته است، کیفیت حسابرسی میهرابطه با حسابرسی که در این پژوهش ب

حسابداران رسمی يسازمان حسابرسی نسبت به سایر موسسات حسابرسی عضو جامعهياندازه
سازمان حسابرسی بوده هاآنهایی که حسابرس مستقل ایران، استدالل ما این است که بانک

.اندها داشتهتري نسبت به سایر بانکاست، حسابرسی با کیفیت

1. Sakawa et al
2. Andres &Valleano(2008)
3. Adams and Mehra(2008)
4. DeAngelo (1981)
5. Palmrose (1988)



1392، زمستان 1، دوره اول، شماره هاي حسابداريررسیب١٠٨

پژوهشيپیشینه
هاي مرتبط با ارزیابی عملکرد ها و سایر پژوهشثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکادر مورد ت

قرار هاي محدودي انجام شده است که در ادامه مورد بررسیها پژوهشها و شعب آنبانک
.گیردمی

با تحلیل انحراف عملکرد و روابط بین عملکرد، گروه مدیریت ارشد و) 1993(1پی و تیم
ت مدیره، به بررسی تضاد منافع ناشی از مسئله نمایندگی ساختار مالکیت و ترکیب اعضاي هیا

داد که ها نشان نتایج آن. مریکا بودآهاي تجاري بزرگ در ها شامل بانکنمونه آن. پرداختند
ها موثر است و سازوکارهاي نظارت درونی کنترل موثري ساختار مدیریت ارشد بر عملکرد بانک

ت مدیره ایس هیجه رسیدند که در حالت تصدي پست ریها به این نتیآن. شودمحسوب نمی
له نمایندگی اگیري، تضاد منافع ناشی از مسیند تصمیمآتوسط مدیر عامل، به دلیل تلفیق فر

چنین نشان دادند که ها همآن. تر استها پایینها و بازده دارایییی هزینهآشود و کارمیتشدید 
گذاران نهادي و نسبت اعضاي اي با وجود سرمایهها رابطهها و بازده داراییکارایی هزینه
.ت مدیره ندارداغیرموظف هی

چارچوب مفهومی براي حاکمیت شرکتی در بانک ارایهبه ) 2000(2سیانکانلی و همکاران
ها از ها مانند سایر شرکتهاي فرض رفتار بانکها با برجسته نمودن محدودیتآن. پرداختند

ها با تاکید بر تقش آن. دادندارایهتري براي تحلیل منظر تئوري نمایندگی چارچوب مناسب
ها آن. ها پرداختندها از سایر شرکتبانکها به متمایز ساختن قوانین و مقررات حاکم بر بانک

ها، مالکان و مدیران تواند نیروهاي بازار را در واکنش به بانکنشان دادند که قوانین و مقررات می
ها تحت تاثیر قرار دهد و پیشنهاد نمودند که باید به قوانین و مقررات به عنوان نیرویی برون آن

.کمیت شرکتی نگاه کردسازمانی براي اصالح سازو کارهاي حا
هاي مختلف حاکمیت شرکتی بر عملکرد به بررسی تاثیر جنبه) 2007(اسپانگ و سولیوان 

ها نشان دادند که مالکیت مدیر در بانک آن. هاي خاورمیانه پرداختنداي متشکل از بانکنمونه
ت مدیره اي هیچنین نشان دادند که ترکیب اعضاها همآن. باعث بهبود عملکرد بانک خواهد شد

ها در نهایت به این نتیجه رسیدند که وقتی مدیران و آن. ثیر مثبتی بر عملکرد بانک داردات
ها تاثیر قابل اهمیتی در بانک دارند، ثروت و وضعیت مالی آنت مدیره منافع باااعضاي هی

.ها به خطرپذیري و موازنه خطر و بازده بانک دارداي بر نگرش آنمالحظه

1. Pi and Timme
2. Ciancanelli, et al.
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ها در بحران مالی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک) 2009(1واهاماپنی و 
مریکا آهاي بزرگ پذیرفته شده در بورس با استفاده از اطالعات بانکهاآن. پرداختند2008سال 

هاي داراي حاکمیت شرکتی قوي در بحران مالی، به بررسی این موضوع پرداختند که آیا بانک
هاي نشان داد که بانکهاآناند یا خیر؟ نتایج تر و عملکرد بازار بهتري داشتهسودآوري بیش

اند و حاکمیت تري داشتهسودآوري بیش2008داراي حاکمیت شرکتی قوي در بحران مالی سال 
دهد نشان میهاآندر کل نتایج . تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد بانک داشته باشدشرکتی قوي می

به این معنا که . ها پس از بحران مالی داردرکتی قوي تاثیر مثبتی بر بازده بانککه حاکمیت ش
.ها را در دوره بحران مالی حفظ نمایدحاکمیت شرکتی قوي توانسته است اعتبار بانک

ها و ت مدیره بر عملکرد بانکاساختار هیبه بررسی تاثیر) 2011(ساواکا و همکاران 
. در کشور ژاپن پرداختند2009تا 2006هاي خارجی بین سالهاي مالی و حفظ شعب سیستم

ت اهاي داراي هیتوبین براي ارزیابی عملکرد، بانکQنشان دادند که با استفاده از معیار هاآن
تري دارند و ها عملکرد ضعیف، نسبت به سایر بانک)ت مدیرهاتعداد زیاد اعضاي هی(مدیره بزرگ 

ت مدیره و عملکرد بانک با استفاده از معیار ااعضاي غیرموظف هیمعناداري بین نسبت يرابطه
منفی بین عملکرد بانک و يچنین نشان داد که رابطههمهاآننتایج . پیشگفته وجود ندارد

.هایی وجود دارد که داراي شعب خارجی هستندت مدیره بانکاهیي اندازه
یی شعب بانک و آهاي سنجش کارروشبه مقایسه و ارزیابی ) 1383(پور بیدگلی و کاشانی

ها، هاي سه گانه تحلیل پوششی دادهبا استفاده از روشهاآن. الگویی مناسب پرداختنديهیارا
. گیري نمودندشعبه بانک تجارت را اندازه142یی آهاي مالی، کارروش مرزي تصادفی و نسبت

هاي با هم متفاوت است و بررسیبندي بر اساس سه روش مذکورنشان داد که رتبههاآننتایج 
یی آها براي سنجش کارنشان داد که از بین سه روش پیشگفته روش تحلیل پوششی دادههاآن

.ها مناسب تر استشعب بانک
ه و منابع مالی بانک کشاورزي و ارایبه بررسی ساختار سرمایه ) 1384(احمدزاده و همکاران 

بانک کشاورزي طی يبا بررسی سرمایه. پرداختندراهکارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن 
نتیجه گرفتند که ارتباطی بین هاآنو برآورد هزینه سرمایه آن، 1379تا 1370دوره ده ساله 

بانک در دوره پیشگفته وجود ندارد و ساختار سرمایه بانک يسرمایهيساختار سرمایه و هزینه
.نمودندارایهباشد و راهکارهایی جهت بهبود ساختار سرمایه بانک بهینه نمی

. شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهادگرایی پرداختندبه آسیب) 1385(متوسلی و آقابابایی 
مبادله در نظام مالی را در ياستدالل نمودند که ربا با نفی بهره قراردادي، افزایش هزینههاآن

1. Peni and Vähämaa
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گر قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور فاقد انسجام الزم براي تشویق انواع پی دارد و از طرف دی
دهد میزان استقالل نهاد ناظر در نظام نشان میهاآننتایج . ی از مبادله در نظام بانکی استخاص

بانکی پایین، ساختارهاي راهبري ضعیف و فاقد استانداردهاي جهانی بانکداري و سازوکار تطبیق 
.ي است و مجموعه عوامل پیشگفته کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده استنیز غیربازار

روش پژوهش
هافرضیه- 1

فرضیه به شرح زیر در رابطه با نقش سازوکارهاي حاکمیت پنجبا توجه به مباحث پیشگفته 
:گرددها مطرح میشرکتی در عملکرد بانک

.عمده و عملکرد بانک ارتباط معناداري برقرار استداران بین درصد مالکیت سهام: اوليفرضیه
.هیات مدیره و عملکرد بانک ارتباط معناداري برقرار استيبین اندازه: دوميفرضیه
بین تعداد اعضاي غیرموظف هیات مدیره و عملکرد بانک ارتباط معناداري برقرار : سوميفرضیه

.است
.بین دوگانگی وظایف مدیرعامل و عملکرد بانک ارتباط معناداري برقرار است: چهارميفرضیه
.بانک ارتباط معناداري برقرار استبین کیفیت حسابرسی و عملکرد: پنجميفرضیه

روش انجام پژوهش- 2
هاي تواند از نوع پژوهشاین پژوهش با توجه به عدم امکان کنترل کلیه متغیرهاي مربوط نمی

تحلیل اطالعات گذشته، این پژوهش از نوع تجربی محض باشد اما، با توجه به تجزیه و
ثیر اچنین، با توجه به این که هدف این پژوهش بررسی تهم. تجربی استهاي نیمهپژوهش

رگرسیونی -هاست، لذا از نوع تحلیل همبستگیسازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک
. است

هاي انتخاب بانکآماري و نحوهيجامعه
چنین دوره هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران و همبا توجه به محدود بودن تعداد بانک

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بانکياند، در این پژوهش کلیهزمانی که وارد بورس شده
برشرکت مبتنی -سال56داد نهایت تعاند که دربهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده

. ها انتخاب شدندهاي موجود، براي انجام آزمون فرضیهداده
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تجزیه و تحلیل اطالعات و تعریف متغیرها- 3
هاي مرکزي همچون ها با استفاده از شاخص، تجزیه و تحلیل دادهتوصیفیدر بخش آمار 

آزمون ين، برایچنهم. استشدههاي پراکندگی انحراف معیار انجاممیانگین و میانه و شاخص
يهان روشیاز بانتخابيبرا. استفاده شده استیبیترکيهادادهون یرگرسيها از الگوهیفرض

اگر در . شودمر استفاده مییلFاز آزمون ییتابلويهادادهيو الگویبیترکیونیرگرسيالگوها
اگر ست، اماینيگریانجام آزمون داز بهینهاي ترکیبی انتخاب شود، مر روش دادهیلFآزمون 

از .الزم است تا آزمون هاسمن نیز انجام شودشودبا اثرات ثابت انتخاب ییتابلويهادادهروش
آزمون هاسمن جهت تعیین استفاده از الگوي اثرات ثابت در مقابل الگوي اثرات تصادفی استفاده 

).  1389نیکبخت، افالطونی و. (شودمی
واریانس از روش رگرسیون از برازش الگو به منظور رفع مشکل وجود ناهمسانیچنین قبل هم

چنین پس از برازش مدل به هم. ترین مربعات تعمیم یافته جهت برازش الگو استفاده شدکم
استفاده واتسوندوربین يهاي الگو از آمارهماندهمنظور بررسی عدم وجود خودهمبستگی در باقی

. ها بودماندهگر عدم وجود خودهمبستگی در باقیشد که نتایج بیان
ها از عملکرد بانکدرسازوکارهاي حاکمیت شرکتی نقشبررسیبه منظور پژوهشدر این 

:زیر استفاده شده استیونیرگرسالگوي
, = + 5 , + , + ,+ , + , + ,+ , + ,+ , + ,

.تعریف شدند1جدولالگو در يرهایمتغ
الگويرهایف متغیتعر: 1جدول 

یر مورد بررسیمتغنمادیر مورد بررسیمتغنماد

ROAهاداراییيبازدهAuditQlty
ياندازه(کیفیت حسابرسی 

)حسابرسیيموسسه
BIG THAN5داران عمدهدرصد مالکیت سهامSIZEبانکياندازه

BrdSizeهیات مدیرهياندازهCapitalAdequacyنسبت کفایت سرمایه
NonExتعداد اعضاي غیرموظف هیات مدیرهCost Interخالصيبهرهيحاشیه
Dualityت مدیرهادوگانگی وظایف مدیرعامل و رئیس هیVolatilityنوسانات بازده

.انددر ادامه متغیرهاي مورد استفاده توضیح داده شده
متغیر وابسته
.ها از نسبت زیر استفاده شده استبانکگیري عملکردبراي اندازه
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.شودهاي بانک محاسبه مینسبت سود خالص به جمع داراییطریقازمتغیراین:هاداراییيبازده
متغیرهاي مستقل

درصد سهام بانک، به 5مالک بیش از دارسهامپژوهشدر این : داران عمدهسهامتیدرصد مالک
داران این متغیر، مجموع درصد سهاميدار عمده تعیین شده است که براي محاسبهعنوان سهام

.بانک، استفاده شده استعمده 
ف شده استیها تعرره بانکیات مدیافراد هتعدادر، ین متغیا:ت مدیرهاهیياندازه

ره به کل یات مدیرموظف هیغير نسبت اعضاین متغیا:ت مدیرهاتعداد اعضاي غیرموظف هی
يبراییار به عنوان مبناین معیح است که ایالزم به توض. ف شده استیره تعریات مدیهياعضا

.ردیگیره مورد استفاده قرار میات مدیهيزان استقالل اعضایميمحاسبه
گیري این متغیر از متغیر مجازي براي اندازه: عاملمدیره و مدیرتایس هییایف روظکیتفک

عدد یک ت مدیره نیز باشد،ایس هییبدین صورت که اگر مدیر عامل بانک، ر.استفاده شده است
.شودعدد صفر براي آن در نظر گرفته میصورت و در غیر این

ت یفیکيریگاندازهيبرامشابه،يهاپژوهشر یمانند ساپژوهشن یدر ا:حسابرس بانک
ز از یآن نيریگاندازهياستفاده شده است و برایموسسه حسابرسيار اندازهیاز معیحسابرس

حسابرس به عنوان یحسابرسن صورت که اگر سازمان یر مجازي استفاده شده است بدیمتغ
صورت صفر در نظر گرفته نیر ایک و در غیشرکت عدد -سالآن يبرابانک باشد، مستقل

.شده است
یمتغیرهاي کنترل

هاي گیري اندازه بانک از معیار لگاریتم طبیعی ارزش دفتري کل داراییبراي اندازه:بانکياندازه
. بانک استفاده شده است

ي حقوق صاحبان این متغیر از طریق نسبت ارزش دفتر: )هیت سرماینسبت کفا(بانکيسرمایه
يهایی که سرمایهاند که بانکبیان کردههابرخی تئوري. شودها محاسبه میسهام به کل دارایی

بر این داراي افزونتري داشته و انتظار کمی موردتگبهینه باشد به مراتب هزینه ورشکسهاآن
.تري نیز هستندهزینه سرمایه کم

بانک تقسیم بر يبهرهيهزینهمنهاي این متغیر از طریق نسبت درآمد بهره: حاشیه بهره خالص
بهاي خدمات خالصيدهندهاین متغیر نشان . شودگیري میبهره اندازهيهاي تولیدکنندهدارایی
.کنداي است که بانک دریافت میواسطه

انتظار بر . باشدبانک می)سکیر(خطرکننده یکی از متغیرهاي تعییناین متغیر :نوسانات بازده
ر و ین متغیاتر باشد، بازده نیز افزایش یابد و ارتباط مثبت بینبانک بیشخطراین است که هرچه 

.برقرار باشدعملکرد بانک
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هابانکي آماري و نحوه انتخاب جامعه
بورس اوراق بهادار عضوو موسسات مالی و اعتباريهابانکيهی، کلپژوهشيآماريجامعه

ن ییتعي، براپژوهشن یدر ا. بوده است1390تا 1385يهاسالیزمانيتهران در فاصله
ن صورت که در هر مرحله یبه صورت هدفمند استفاده شد؛ بديریگنمونهاز روش يآمارينمونه

ر نباشند، یط زیشرايکه داراییهابانک، 1384ان سال یموجود در پايهابانکيهین کلیاز ب
: انجام آزمون انتخاب شدنديمانده برایباقيهابانکحذف شده و 

ت داشته باشندیتداوم فعالید در طول سال مالیها بابانک.
شودیاسفند ماه ختم ميبه انتهاهاآنیکه سال مالییهابانک.

پژوهشيهاهیانجام آزمون فرضيبرابانک 13مراحل مزبور تعداد یت، پس از طیدر نها
.انتخاب شد

هاي پژوهشیافته
آمار توصیفی- 1

انه یمیکیبا توجه به نزد. نشان داده شده استپژوهشيرهایمتغیفیج آمار توصینتا2جدولدر 
مختلف يرهایآمده از متغدست هبيهار آمارهین سایچنرها و همیتر متغشین در بیانگیو م

.برخوردار هستندیع مناسبیرها از توزیمتغيهیان کرد که کلیتوان بیم
الگويرهایتوصیفی متغآمار : 2جدول

ترینکمترینبیشانحراف معیارمیانهمیانگینمتغیر
022/0019/0017/0108/0003/0هاداراییيبازده

78/091/024/0128/0داران نهاديسهام
7/073/025/0128/0داران عمدهسهام
43/65/512/2114ت مدیرهاهیياندازه

48/04/03/010نسبت اعضاي غیرموظف
43/005/010دوگانگی وظایف
5/05/05/010حسابرس بانک

5/1755/1797/137/2062/12بانکياندازه
06/004/012/079/0003/0نسبت کفایت سرمایه

- 05/025/48/197/31- 46/0بهره خالصيهیحاشنسبت 
062/0019/009/025/0012/0نوسانات بازده
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آمار استنباطی- 2
ا ییبیترکيهادادهين الگوهایانتخاب از بيمر برایلFیصیقبل از برازش الگو، آزمون تشخ

ج آن در یانجام شد که نتاEviewsافزار با اثرات ثابت با استفاده از نرمییتابلويهادادهيالگو
.آورده شده است3جدول

مریلFج آزمون ینتا: 3جدول 
سطح خطاآماره

Period F515/4000/0

بوده، در H0از رد شدن فرض یج حاکیقابل مشاهده است، نتا3جدولطور که در همان
.شده استارایهکه در ادامه نتایج آن . شودانجامجه الزم است تا آزمون هاسمن نیز ینت

ج آزمون هاسمنینتا: 4جدول 
سطح خطاآماره

Period Random49/11403/0

بوده، H0از پذیرفته شدن فرض یج حاکیقابل مشاهده است، نتا4جدولطور که در همان
تابلویی يهاهن، از مدل دادیبنابرا. تصادفی ارجح استاثراتبا تابلوییيهادادهيدر نتیجه الگو

يالگويج مربوط به آزمون آماریدر ادامه نتا. برازش الگو استفاده شديبرابا اثرات تصادفی
.آورده شده است5جدولدر پژوهش

پژوهشنتایج تخمین الگوي : 5جدول 
سطح خطاtيآمارهضریب

08/025/5000/0عرض از مبداء
028/082/2007/0سهامداران عمده

0005/085/04/0ت مدیرهاندازه هیا
003/066/0512/0نسبت اعضاي غیرموظف

007/043/2019/0ت مدیرهاهیوظایفتفکیک
000/0- 074/5- 016/0حسابرس بانک

000/0- 065/5- 004/0بانکياندازه
005/0554/0582/0نسبت کفایت سرمایه

000/0- 502/9- 002/0خالصيبهرهيهیحاشنسبت 
014/0- 56/2- 044/0نوسانات بازده
854/0شدهضریب تعیین تعدیل884/0ضریب تعیین

000/0سطح خطاF37/30يآماره
04/2دوربین واتسونيآماره
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دست آمده هو سطح خطاي بFيبا توجه آماره،5جدولبا توجه به نتایج قابل مشاهده در 
درصد، در مجموع بین سازوکارهاي 99نانیاطمان کرد که در سطح یتوان بیبراي آن، م

ب ین، با توجه به ضریچنهم. ها ارتباط معناداري برقرار استحاکمیت شرکتی و عملکرد بانک
مستقل يهاریان کرد که در مجموع متغیتوان بیالگو ميدست آمده براهل شده بین تعدییتع

نتایج حال در ادامه به بررسی. ددهیح میر وابسته را توضیرات متغییدرصد تغ85ش از یبپژوهش
.پرداخته شده استپژوهشهاي دست آمده مربوط به فرضیههب

پژوهشيهاهیج آزمون فرضینتا- 3
داران عمده و بین درصد مالکیت سهاميرابطهیبه بررساوليهیفرض: اوليهیآزمون فرض

ر یب متغیاز برآورد الگو، ضر5جدولآمده در دستهج بیبا توجه به نتا. پردازدیمهاعملکرد بانک
آن که برابر با P-Valueاست و با توجه به028/0داران عمده برابر درصد مالکیت سهام

د قرار ییامورد ت95/0نان یه در سطح اطمین فرضیااست،01/0يتر از سطح خطاو کم) 007/0(
.ردیگیم

مدیره و عملکرد ت اهیيبین اندازهيرابطهیبه بررسدوميهیفرض: دوميهیآزمون فرض
ر اندازه یب متغیاز برآورد الگو، ضر5جدولآمده در دستهج بیبا توجه به نتا. پردازدیمهابانک

تر از سطح و بیش) 4/0(آن که برابر با P-Valueاست و با توجه به0005/0ت مدیره برابر هیا
.ردیگید قرار نمییاه مورد تین فرضیااست، 05/0يخطا

رصد اعضاي غیرموظف و بین ديرابطهیبه بررسسوميهیفرض: سوميهیآزمون فرض
ر یب متغیاز برآورد الگو، ضر5جدولآمده در دستهج بیبا توجه به نتا. پردازدیمهاعملکرد بانک

و ) 512/0(آن که برابر با P-Valueاست و با توجه به003/0درصد اعضاي غیرموظف برابر 
د ییامورد ت95/0نان هم یه در سطح اطمین فرضیجه ایاست، در نت05/0يتر از سطح خطابیش

.ردیگیقرار نم
بین دوگانگی وظایف مدیر يرابطهیبه بررسچهارميهیفرض: چهارميهیآزمون فرض

از برآورد الگو، 5جدولآمده در دستهج بیبا توجه به نتا. پردازدیمهاعاملی و عملکرد بانک
آن که برابر P-Valueاست و با توجه به007/0ر دوگانگی وظایف مدیر عاملی برابر یب متغیضر
د ییامورد ت95/0نان یاطمه در سطح ین فرضیااست، 05/0يتر از سطح خطاو کم) 019/0(با 

.ردیگیقرار م
بین کیفیت حسابرسی و عملکرد يرابطهیبه بررسپنجميهیفرض: پنجميهیآزمون فرض

ر کیفیت یب متغیاز برآورد الگو، ضر5جدولآمده در دستهج بیبا توجه به نتا. پردازدیمهابانک
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تر از سطح و کم) 000/0(برابر با آن کهP-Valueتوجه بهاست و با -016/0حسابرسی برابر 
.ردیگید قرار مییامورد ت95/0نان یه در سطح اطمین فرضیجه ایاست، در نت01/0يخطا

گیريو نتیجهپژوهشج ینتال یتحل
. شداشارهها هاي حاکمیت شرکتی در عملکرد بانکنقش سازوکاربهپژوهشينظریمباندر 

یرانیاهاي در بانکن موضوعیاتحلیل آماري به بررسی تجربی با استفاده از تجزیه وسپس 
در یت شرکتیمختلف حاکميه در مورد نقش سازوکارهایفرضپنجن یبا تدو. پرداخته شد

که استنتایج در حالت کلی موید این مطلب ، پژوهشيهاهیها و آزمون فرضعملکرد بانک
.ها وجود داردارتباط معناداري بین سازوکاهاي حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک

داران بین درصد مالکیت سهاميمثبت و معناداريدهد که رابطهینشان ماولي فرضیه
تر شیداران عمده بت سهامین معنا که هرچه درصد مالکیبه ا. ها وجود داردعمده و عملکرد بانک
تر داران عمده کمبه نقش سهامیقبليهاپژوهشدر . خواهد داشتيبهترباشد، بانک عملکرد 

. باشدینمهاپژوهشر یسه با سایج قابل مقاین نتایتوجه شده و ا
ها پرداخت و نشان مدیره و عملکرد بانکیاتهيبین اندازهيبه بررسی رابطهدومي فرضیه

ات یدر ادب.ها وجود نداردت مدیره و عملکرد بانکاهیين اندازهیبيمعناداريداد که رابطه
ت مدیره تاثیر بااهمیتی بر عملکرد بانک اهاي هید شد که تصمیمین موضوع تاکیبر اپژوهش

ت مدیره کوچک بهتر است اهیينشان داده است که اندازهيادیهاي زپژوهش. خواهد داشت
ایسنبرگ و همکاران، (ت مدیره و عملکرد بانک وجود دارداهیين اندازهیمنفی بيرابطهیعنی

).1993جنسن :1992لیپتون و لورچ، :1996یرماك، :1998
ت مدیره در کمک به ابزرگ هیيدهد اندازهاز سوي دیگر شواهدي وجود دارد که نشان می

).1999همکاران، دالتون و(عملکرد شرکت دارد درمدیران عامل از طریق مشاوره  نقش موثري 
ت مدیره و عملکرد اهیيبین اندازهياز رابطهيج متضادینتایقبليهاپژوهشهرچند در 

ناسازگار یقبليهاپژوهشج یبا نتادوميهیج فرضینتایطور کلهافت شده است، اما بیها بانک
.کندید نمییمعنادار را تاياست و وجود رابطه

ها پرداخت و به بررسی رابطه بین درصد اعضاي غیرموظف و عملکرد بانکسومي فرضیه
. افت نشدیر ین دو متغین ایبيمعناداريرابطه

و آدامز و 2008آندرس و والنو در سال يهاپژوهشج یبا نتاسومو دوميهیج فرضینتا
را آنان وجود یز. ناسازگار است) 2011(ن ساکاوا و همکاران یچنو هم2008مهران در سال 

از . د کردندییره و عملکرد بانک را تایت مدایهين اندازهیب)یا منفیمثبت (معناداريرابطه
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رایز.مطابقت دارد)2011(ساکاوا و همکاران پژوهشج یبا نتاسومو دوميهیج فرضینتایطرف
ري بین نسبت اعضاي زا، ارتباط معنادابا در نظر گرفتن عوامل درونیآنان نشان دادند که حت

.ت مدیره و عملکرد بانک وجود نداردغیرموظف در هیا
و وظایف مدیر عاملیتفکیکبین يو معنادارمنفیينشان داد که رابطهچهارميهیفرض

عامل ازریف مدیک وظایتفکگریبه عبارت د.ها وجود داردو عملکرد بانکمدیرههیاتیس یر
) 1993(پی و تیم ج یجه با نتاین نتیا.عملکرد بانک خواهد شدفیتضعباعثرهیت مدایس هیری

.ناسازگار است
ن کیفیت حسابرسی و عملکرد یبيو معناداریمنفينشان داد که رابطهپنجميهیفرض

هاي سازمان حسابرسی نسبت به موسسهحسابرسی بر خالف انتظار، یعنی.ها وجود داردبانک
که)1981(آنجلو يدبرخالف .تري نداردبیشت یفیکایران، حسابداران رسمیيعضو جامعه
عرضه سطوح باالتر کیفیت حسابرسی را يتر انگیزهحسابرسی بزرگهاي موسسهنشان داد 

هرچند بهتر است از سایر معیارها نیز در . یید نکرداپنجم این مطلب را تي، فرضیهدارند
.گیري کیفیت حسابرسی استفاده شوداندازه
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