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چكیده
با توجه به اینکه موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر توجه دست اندر کاران اقتصادی را بطور وسیعی به خود
جلب نموده ،در بسیاری از کشور ها رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی آغاز و پس از بحرانهای مالی چند کشور
آسیایی ،قوانینی برای بهبود راهبری شرکتی وضع شده است .پرسشی که در این تحقیق طرح می شود این است که آیا در
ایران رویه های حاکمیت شرکتی در حال بهبود هستند؟ به ویژه اینکه آیا با استفاده از رویه های حاکمیت شرکتی می توان
سالمت مالی بانکهای تجاری ایران را حفظ و ارتقاء بخشید .با توجه به آثار عمده و قابل توجه خصوصی سازی به ویژه در
ارتباط با خصوصی سازی بانکها و تبدیل مؤسسات مالی اعتباری به بانک و اینکه تعداد زیادی بانک خصوصی در بازار های اولیه
و ثانویه سرمایه فعالیت دارند ،تأثیر اعمال حاکمیت شرکتی بر سالمت مالی بانکهای تجاری ایرانی قابل بررسی است .بدین
منظو ر با انتخاب چند عامل سنجش مطلوبیت رویه های حاکمیت شرکتی (مانند تمرکز مالکیت ،مالکیت نهادی ،استقالل
هیأت مدیره ،کیفیت حسابرسی) با توجه به اهمیت شفاف سازی مالی ،الزامات سازمان بورس و اعتماد سازی برای سهامداران
بویژه سهامداران جزء ،تأثیر آنها بر حفظ و ارتقاء سالمت مالی بانکهای تجاری بررسی شده است .جهت تشخیص میزان سالمت
مالی در این تحقیق عمدتاًٌ از شاخص های صندوق بین المللی پول استفاده شده است .با توجه به محدود بودن تعداد بانکهای
تجاری موضوع پژوهش ،جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانکهای تجاری ایران بوده است ( 24بانک) .برای تحلیل داده ها
از آمار توصیفی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده و در نهایت برای تعیین اثرات متقابل از طریق معادالت ساختاری از نرم
افزار لیزرل استفاده شده است .تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که در سطح بانکهای تجاری
شاخص های نفوذ مدیر عامل ،سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره با شاخص بازدهی دارائیها و بازدهی سرمایه دارای
رابطه معنی دار هستند لکن در ارتباط با نسبت سرمایه به دارائی شاخص نفوذ مدیر عامل رابطه مثبت و معنی دار دارد ولی
شاخص های تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی رابطه این منفی و معنی دار با این نسبت دارند .همچنین رابطه معنی داری میان
نسبت های کارایی و نقد شوندگی با شاخص های حاکمیت شرکتی مشاهده نشده است .نهایتا آزمونهای تکمیلی و همزمان
نشان می دهد که شاخص های حاکمیت شرکتی موجب بهبود در شاخص های سالمت مالی می شوند و در نهایت این شاخص
ها موجب تأثیر بر شاخص سود آوری خواهد شد.
واژههای کلیدی :حاکمیت شرکتی ،سالمت مالی ،بانکهای تجاری ،مالکیت نهادی ،تمرکز مالکیت.
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 -1مقدمه
موضوع حاکمیت شرکتی به شکل وسیع و
منتقدانه از اواسط دهه  1891توجه گروه هایی چون
متخصصین ،مدیران ،سهامداران ،سرمایه گذاران،
نهادهای نظارتی و دیگران را به خود جلب نموده است.
فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2114
حاکمیت شرکتی را چنین تعریف نموده است:
حاکمیت شرکتی عبارت است از مسئولیت ها و شیوه
های بکار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران
موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که
ضامن دستیابی به هدف ها ،کنترل ریسک ها و
مصرف منابع باشد .شفافیت ،پاسخگویی و افشای کافی
سه عنصر اصلی در حاکمیت شرکتی هستند .بنابراین
می توان چنین نتیجه گرفت که حاکمیت شرکتی
مجموعه ساز و کارهایی است که به تأیید رفتار
منصفانه و درست باهمه
ذینفعان و به تقویت شفافیت و پاسخگویی کمک
می کند .استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری
شرکتی اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع،
ارتقاء پاسخگویی ،شفافیت ،رعایت انصاف و حقوق
همه ذیفنعان شرکت است.
ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت باال در
شرکت ها باعث کاهش هزینه سرمایه ،افزایش نقد
شوندگی و امکانات مالی بالقوه ،تسهیل توانایی غلبه بر
بحران و جلوگیری از طرد شدن شرکتهای با مدیریت
مناسب در بازارهای سرمایه می شود .رویه های
حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها موجب
پیشگیری از خروج وجوه داخلی ،افزایش سرمایه
گذاری های خارجی ،افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و
بازارهای سرمایه ،غلبه بر بحران ،تخصیص کاراترمنابع
و دستیابی به سطوح باالتری از پیشرفت و ترقی می
شود.
در بسیاری از کشورها از دهه  ،1881رتبه بندی
شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی آغاز شده است .طی
همین دهه و پس از بحرانهای مالی چند کشور
آسیایی ،قوانینی برای بهبود راهبری شرکتی وضع
شده پرسشی که در این تحقیق طرح می شود این
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است که آیا در ایران رویه های حاکمیت شرکتی در
حال بهبود هستند ؟ به ویژه این که آیا با استفاده از
رویه های حاکمیت شرکتی می توان سالمت مالی
بانکهای تجاری ایران را حفظ و ارتقاء بخشید .با توجه
به آثار عمده و قابل توجه خصوصی سازی و اصل 44
قانون اساسی بویژه در ارتباط با خصوصی سازی بانکها
و تبدیل مؤسسات مالی و اعتباری به بانک و اینکه
امروزه تعداد زیادی بانک خصوصی در بازارهای اولیه و
ثانویه سرمایه فعالیت دارند ،تأثیر اعمال حاکمیت
شرکتی بر سالمت مالی بانکهای تجاری ایرانی قابل
بررسی است .بدین منظور با انتخاب چند عامل از
عوامل سنجش مطلوبیت رویه های حاکمیت شرکتی
با توجه به اهمیت شفاف سازی مالی ،الزامات سازمان
بورس و اعتمادسازی برای سهامداران بویژه سهامداران
جزء ،تأثیر آنها بر حفظ و ارتقاء سالمت مالی بانکهای
تجاری بررسی می شود.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
با وجود کارآمدترین استاندارد های حسابداری و
حسابرسی که توسط مراجع نظارتی و حرفه ای
مانند  SECو  FASBتدوین و الزام آور می شود ولی
رسوایی های مالی مانند انرون و موارد مشابه در ایالت
متحده همچنان رخ می داد .لذا مراجع مزبور مقررات
بیشتری را الزم دانسته اند .این امر نهایتا منجر به
تدوین قانون ساربینز اکسلی و اعمال مقررات حاکمیت
شرکتی شده است.
در ایران نیز رویدادهای مشابه رسوایی های مالی
فوق هر از چندگاهی در رسانه ها مطرح می شود .با
وجود استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و
وجود الزام قانونی به رعایت آنها و ادعای اغلب شرکتها
و سازمانهای دولتی و غیردولتی به داشتن حسابرس
مستقل و حسابرسی داخلی بازهم چنین رویدادهایی
مشاهده می شوند .اینگونه موارد عالوه بر آثار غیرقابل
جبران بروضعیت اقتصادی داخل کشور ،موجب سلب
اعتماد از وجود شفافیت مالی در سطح بین المللی و
تأخیر درعضویت مجامع بین المللی می شود .در
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چنین وضعیتی سرمایه گذاران خارجی نیز انگیزه الزم
برای سرمایه گذاری در ایران را نخواهند داشت .

های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع
قرار می گیرند .دیدگاه های محدود در یک سو و

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد ،جهت
دستیابی به شفافیت مالی کامل در امور اقتصادی،
عالوه بر تدوین و رعایت استانداردهای ملی و مقررات
سازمان بورس اوراق بهادار ،گزینه های دیگری از
جمله رعایت ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و
مقررات مربوط به آن نیز باید الزامی شوند .دراین
راستا بررسی آثار مقررات حاکمیت شرکتی در
نهادهای مالی به ویژه بانکها باتوجه به نوع فعالیت
آنها و تأثیر قابل مالحظه آنها بر اقتصاد کشور و
همچنین برامکان ایجاد ارتباط متقابل با بانکها،
شرکتها و سرمایه گذاران خارجی باید مورد توجه قرار
گیرد.
اکثر شرکتهای ایرانی به ترتیب در ارکان کمیته
حسابرسی ،حسابرسی داخلی و کنترلهای داخلی ضعف
دارند .بنابراین به منظور جهت دهی سرمایه های
سرگردان داخل کشور و نیز تشویق سرمایه گذاریهای
خارجی و در نهایت گذار از اقتصاد در حال توسعه به
اقتصاد توسعه یافته ،نیازمند توجه بیشتر به مقوله
حاکمیت شرکتی و ساز و کارهای آن بویژه در بخش
مالی کشور شامل بانکهای دولتی در حال انتقال به
بخش خصوصی و بانکهای تازه تأسیس خصوصی وجود
دارد ،چرا که سالمت مالی آنها در هنگام بروز
بحرانهای مالی در خط مقدم تأثیرپذیری بوده و همین
امر میزان نیاز غیرقابل انکار آنها را به موضوع این
تحقیق تأیید می کند .لذا در صورت تأیید تأثیر اعمال
حاکمیت شرکتی بر ارتقاء سالمت مالی در این
تحقیق ،می توان با ایجاد یک الگوی مناسب حاکمیت
شرکتی در بانکها ،آنها را در مقابل آثار و تبعات
بحرانهای مالی مصونیت بخشید.
حاکمیت شرکتی کلمه یونانی"  " Kybermanبه
معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد وازکلمه
یونانی به کلمه التین به " "Gubernareوفرانسه قدیم
" "Governerتبدیل شده است .اما این کلمه به
راههای مختلف توسط سازمانها یا کمیته ها مطابق
عالئق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده بنحوی که تعریف

دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند.
در دیدگاه های محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه
شرکت و سهامداران محدود شده که در قالب نظریه
نمایندگی بیان می شود .در آن سوی طیف حاکمیت
شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در
نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها
(سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از
ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،تأمین مالی
کنندگان و  ...وجود دارد .چنین دیدگاهی در قالب
نظریه ذینفعان مطرح می شود.
تعاریف زیادی از حاکمیت شرکتی شده است .این
تعاریف از نگاه محدود و در عین حال توصیف کننده
نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز و سرانجام به
تعریفی گسترده تر خاتمه می یابد که پاسخگویی
شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه در بر می گیرد.
با توجه به ارتباط موضوع این تحقیق با بانکهای
تجاری ایران ،تعریف بانک جهانی از حاکمیت شرکتی
به شرح زیر ارائه می شود:
"مجموعه ای از روابط بین مدیریت ،هیأت مدیره،
سهامداران و سایر ذینفعان شرکت .حاکمیت شرکتی
همچنین ساختاری را فراهم می آورد که از طریق آن،
اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این
اهداف و همچنین نحوه نظارت برعملکرد مدیران
مشخص می گردد".
تعریف عملیاتی سالمت مالی
بانکهایی که دارای شهرت و نیک نامی بوده،
صاحبان آنها از مالکیت آنها رضایت کامل داشته و در
بحرانهای مالی دارای ثبات بوده و دچار ازهم
گسیختگی مالی نمی شوند و همچنین بانکهایی که
دارای حداقل پرونده های سوء استفاده مالی در مراجع
قضایی هستند را می توان بانکهای دارای سالمت مالی
برشمرد .به منظور سنجش سالمت مالی در این
مطالعه از شاخص های پیشنهادی سازمان همکاری و
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توسعه اقتصادی ( )OECDو نیز صندوق بین المللی
پول به شرح زیر استفاده خواهد شد.

ناشی از تسهیالت اعطایی به عایدات دریافتی
(درآمد مالی تسهیالت) بدست می آید.

نسبت سرمایه به دارایی :این شاخص به عنوان
نسبت کفایت سرمایه بانک از حاصل تقسیم
حقوق صاحبان سرمایه به مجموع دارایی های
بانک بدست می آید.
نسبت بازدهی دارایی ها :این شاخص بعنوان
نسبت سودآوری بانک از حاصل تقسیم سود
خالص بانک به میانگین حقوق صاحبان
سرمایه بانک در هر دوره بدست می آید .
نسبت بازدهی حقوق صاحبان سرمایه :این
شاخص بعنوان نسبت سود آوری بانک از
حاصل تقسیم سود خالص بانک به میانگین
حقوق صاحبان سرمایه بانک در هر دوره
بدست می آید.
نسبت خالص تسهیالت به کل دارایی ها  :این
شاخص بعنوان نسبت سنجش کیفیت دارایی
های بانک از حاصل تقسیم خالص تسهیالت
اعطایی به مشتریان بر جمع کل دارایی های
هر دوره بانک بدست می آید.
نسبت خالص تسهیالت به سپرده ها  :این
شاخص بعنوان نسبت سنجش کیفیت دارایی
های بانک از حاصل تقسیم خالص تسهیالت
اعطایی به مشتریان بر جمع کل سپرده های
اعطایی در هر دوره بدست می آید.
نسبت تسهیالت سررسید گذشته به جمع
ناخالص تسهیالت  :این شاخص بعنوان نسبت
سنجش کیفیت دارایی های بانک از حاصل
تقسیم خالص تسهیالت اعطایی سررسید
گذشته (طبق دستورالعمل بانک مرکزی در
مورد تعریف مطالبات سررسید گذشته) بر
جمع کل تسهیالت اعطایی بانک در هر دوره
بدست می آید.
نسبت زیان تسهیالت به خالص درآمد مالی:
این شاخص بعنوان نسبت سنجش کیفیت
دارایی های بانک از حاصل تقسیم زیان حاصل
از مطالبات مشکوك الوصول و سوخت شده

 )9نسبت دارایی های نقد شونده به کل دارایی
ها :این شاخص بعنوان نسبت نقدشوندگی از
حاصل تقسیم وجه نقد و معادل وجه نقد
(دارایی های سریع التبدیل به وجه نقد) بر
حاصل جمع کل داراییهای بانک در هر دوره
بدست می آید.
تعریف عملیاتی ویژگیهای حاکمیت شرکتی مورد
استفاده در این تحقیق به شرح زیر می باشد:
 )1تمرکز مالکیت 1مجموع درصد تملک
سهامدارانی که حداقل پنج درصد سهام
شرکت را در اختیار دارند (سهامداران عمده)
تمرکز مالکیت در خصوص بنگاه های
اقتصادی که سهام آنها در بورس عرضه و
معامله می شود این نسبت از مقایسه درصد
سهام شناور آزاد آن بنگاه نسبت به میانگین
سهام شناور آزاد کل شرکتها بدست می آید.
در خصوص بنگاه هایی که سهام آنها در بورس
معامله نمی شود ،درصد تملک سهام داران (در
اختیار دولت) مدنظر قرار می گیرد.
 )2مالکیت نهادی - 2مجموع درصد سهام شرکت
که متعلق به بانکها ،بیمه ها ،نهادهای مالی،
شرکتهای هلدنیگ ،سازمانها و نهادها و
شرکتهای دولتی میباشد .شرکتهایی دارای
مالکیت نهادی هستند که سهام آنها در اختیار
سرمایه گذاران نهادی شامل بانکها ،شرکتهای
سرمایه گذاری ،بیمه ،دولت و مؤسسات دولتی
و نیمه دولتی و کل سهام داران حقوقی باشد
(نمازی و همکاران  .)114 : 1399،برای
محاسبه درصد مالکیت نهادی بانکها ،تعداد
سهام مالکان نهادی بر کل سهام (سرمایه)
بانک تقسیم می شود.
 )3نفود مدیر عامل 3اگر رئیس هیأت مدیره عضو
موظف هیأت مدیر باشد ممکن است تحت
تأثیر مدیرعامل قرار گیرد .قانون گذاران
حاکمیت شرکتی به این موضوع رسیده اند که

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7
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مدیر عامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی
برهیأت مدیره نفوذ دارد .پس بهتراست رئیس

اتخاذ کنند که منطقا معتقدند بهترین منافع
شرکت در آن است.

هیأت مدیره به عنوان ناظر بر کارهای مدیر
عامل از خارج شرکت انتخاب و عضو غیر
موظف باشد.
 )4دوگانگی وظیفه مدیر عامل 4اگر مدیر عامل
رئیس هیأت مدیره نیز باشد ،به این وضعیت
دوگانگی وظیفه مدیر عامل اطالق می گردد.
در این حالت مدیر عامل بطور بالقوه اختیار
بیشتری دارد .ساختار دوگانه همچنین به
مدیر عامل اجازه می دهد تا اطالعات در
دسترس سایر اعضاء هیأت مدیره رابطور
مؤثری کنترل کند و بنابراین ممکن است از
نظارت مؤثر جلوگیری بعمل آورد.
 )5اندازه هیأت مدیره 5از نظر نمایندگی می توان
استدالل نمود که یک هیأت مدیره بزرگتر به
احتمال قوی نسبت به مشکالت نمایندگی
هوشیار است ،زیرا تعداد بیشتری از افراد
کارهای مدیریت را تحت نظر خواهندداشت.
هیـأت مدیره های بزرگتر مسئولیت ها را به
کمیته های هیأت مدیره تفویض نموده و از
این طریق منافع نظارتی بیشتری فراهم می
آید.
احتمال قوی نسبت به مشکالت نمایندگی هوشیار
است ،زیرا تعداد بیشتری از افراد کارهای مدیریت را
تحت نظر خواهندداشت .هیـأت مدیره های بزرگتر
مسئولیت ها را به کمیته های هیأت مدیره تفویض
نموده و از این طریق منافع نظارتی بیشتری فراهم می
آید.
6
 )6استقالل هیأت مدیره مسئولیت اصلی هیأت
مدیره ایجاد راهبری کارآمد برامور شرکت در
راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع
ذینفعان مختلف آن از جمله مشتریان،
کارکنان ،سرمایه گذاران و جوامع محلی می
باشد .در کلیه اقدامات هیأت مدیره از آنها
انتظار می رود که تصمیمات خود را چنان

هیأت مـدیره در ایفـای ایـن تعهـد مـی توانـد بـه
صداقت و درستکاری عوامل ارشد اجرایی و مشـاوران و
حسابرسان مستقل آن تکیه کند .همه هیأت مدیره ها
ناظران هوشیار مدیریت شرکت نیسـتند .اکثـر اعضـاء
هیأت مدیره باید غیرموظف باشند تا استقالل بیشتری
داشته باشند.
7
 )7اتکا بربدهی به عنوان یک ویژگی حاکمیتی،
برمبنای این دیدگاه است که بستانکاران
برعملکرد مدیریت نظارت و آن را ارزیابی
میکنند.
8
 )9مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیأت مدیره
مدیر عامل در جایگاهی است که ترکیب هیأت
مدیره را کنترل می کند و بنابراین توانایی
نظارت توسط هیأت مدیره را کاهش می دهد.
از آنجایی که در صورت افزایش تصدی مدیر
عامل ،جایگاه مدیر عامل ممکن است ثبات و
قدرت بیشتری پیدا کند .لذا احتمال کمتری
دارد که منافع سهامداران را دنبال نماید.
 )8کیفیت حسابرسی مستقل 8کیفیت حسابرسی
که بصورت مستقیم با حاکمیت شرکتی و ساز
و کارهای نظارتی در ارتباط است دارای یک
ساختار پنهان و چند بعدی است .بنابراین
تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی که در
برگیرنده همه انواع حسابرسی و حسابرس
باشد وجود ندارد ازاین رو معیارهایی نظیر
اندازه مؤسسات حسابرسی ،قدمت و نام تجاری
و سوابق تحصیلی و حرفه ای شرکای آنها به
عنوان جانشینی برای کیفیت حسابرسی
مستقل در نظر گرفته می شود.
پیشینه پژوهش
حساس یگانه و روح اهلل صدیقی( ،)1397بـا اشـاره
به مطالعات خارجی در زمینه حاکمیت شرکتی نشـان
دادند که ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در
اقتصاد ملی ،یک تغییر حیاتی در فرآیند توسعه مالی و
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رشد اقتصادی است .همچنین این مطالعات نشان داده
است که حضور بانکهای خـارجی بـه کـاهش احتمـال

اطالعات از طریق رسانه ها و اینترنت و کسب اطالعات
محرمانــه و ارســال آن از طری ـق تحلیـل گــران مــالی،

بحران در بانکداری منتهی می شود .نویسندگان مقالـه
معتقدند که ماهیت ویژه مؤسسات بانکداری ،در جایی
که قوانین فعالیت های بانکداری ملـزم بـه حمایـت از
سپرده گذاران می باشد ،مسـتلزم اتخـاذ یـک دیـدگاه
وسیع نسبت به حاکمیت شرکتی است
حســاس یگانــه و تاجیــک ( )1397نقــش هیــأت
مدیره در تـأمین منـابع بـرای شـرکت و نقـش آن در
اتخــاذ تصــمیم هــای راهبــردی در قالــب تئوریهــای
وابستگی به منابع یا تئـوری نهـادی و تئـوری انتخـاب
راهبردی را بررسی کردند.
وکیلی فرد و گودرزی اهمیت حاکمیت شرکتی در
بانکها و مؤسسات اعتبـاری را مـورد تأکیـد قـرارداده و
چهار مدل حاکمیت شرکتی شامل :مدل مـالی ،مـدل
مباشرتی ،مدل ذینفـع و مـدل سیاسـی .را برشـمردند
همچنین در این مقالـه افشـا و شـفافیت در حاکمیـت
شرکتی مهمترین بخش حاکمیـت شـرکتی بـه شـمار
آمده است.
مکرمی( )1395بـا بیـان سـاختار نـوین حاکمیـت
شرکتی و ارزش آفرینی برای همه ذینفعان بـه عنـوان
شرط اصلی در کارکرد بنگاه ،مسئولیت ارزیـابی نظـام
حاکمیت شرکتی و خروج مـدیران از مقـررات تعیـین
شده را متوجه سهامداران نهادی می داند.
مشایخ و اسماعیلی( )1395طی پژوهشـی بـه ایـن
نتیجه رسیدند که بین کیفیت سود و درصـد مالکیـت
اعضای هیأت مدیره و تعداد اعضـاء غیرموظـف هیـأت
مدیره رابطه وجود ندارد .اما رابطـه ای غیرخطـی بـین
اقالم تعهـدی و درصـد مالکیـت اعضـاء هیـأت مـدیره
مشاهده شد.
هو و وونگ( )Ho and wong 2001پی بردنـد کـه
شرکتهای بزرگی که دارای کمیته حسابرسی هسـتند،
اطالعات بیشتری را به صورت اختیاری افشا می کنند.
پیوتروســکی و اســمیت ( ،)2113چ ـارچوبی بــرای
مفهومی کردن و اندازه گیری شفافیت شرکتها تـدوین
کرده اند که طبق آن شفافیت شرکتها دارای سه عنصر
اصلی می باشد که عبارتند از :گزارشگری مالی ،انتشـار

سرمایه گذاران نهادی و افراد داخل شرکت.
جانســون و همکــاران( )1886نقــش هــدایتی و
نظارتی هیأت مدیره را تحـت عنـوان "نقـش کنترلـی
هیأت مدیره" تفسیر نموده اند .در مقابل نقش کنترلی
مذکور ،نقش دیگری که در ادبیات حاکمیـت شـرکتی
برای هیأت مـدیره مطـرح شـده ،نقـش تـأمین منـابع
اساسی برای شرکت(از طریق روابط اعضاء هیأت مدیره
با محیط بیرونی شرکت) می باشد
اراس و کروثر( )2119در تحقیقی به بررسی رابطه
بین حاکمیت شرکتی و پاینـدگی پرداختنـد .در کلـی
ترین تعریف برای پایندگی به اثر یک اقـدام فعلـی بـر
گزینه های موجود در آینده اشاره می شود .اگر منـابع
در زمان فعلی استفاده شوند و این منابع برای استفاده
در آینده بیش از این در دسترس نباشند ،ایـن نگرانـی
وجود دارد که آیا مقدار این منابع محـدود هسـتند یـا
خیـر .اراس و کروثــر در پـی چهــار جــزء پاینــدگی در
چارچوب حاکمیت شرکتی بودند.
آلن و کوالفسکی( )2111به این نتیجه رسیدند که
ساز و کار نظارتی اتحادیه اروپا بر معامالت بین المللی
بانک ها در میان این کشورها و در میان شـرکت هـای
عضو گروه بانکها نمی تواند مخـاطرات ایجـاد شـده در
آن کشورها را شناسایی نماید و در نتیجه اثر مهمی در
ایجاد بحران مالی جهانی دارد .به بیان دیگر ناظران در
هر کشور الزم است اقدامات پیشگرانه به منظور صحت
سالمت مالی بانکهای خود را به اجـرا بگذارنـد و مـانع
انجام مبادالت بین گروهی شوند که امنیت واحـدهای
تجاری فرعی خارجی را به خطر می اندازند.
آلن و دیگران ( )2114نقش حاکمیت شـرکتی در
ناکامی بانک ها در طـی دوره بحـران مـالی را بررسـی
کردند .در این مطالعه تاثیر ساختار مالکیت و مدیریت
بانک ،بر روی احتمال ناکامی بانک های تجاری آمریکا
بررسی شد و نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بانـک
عامل تاثیر گذاری بر روی ناکامی بانـک اسـت .میـزان
سهام دار بودن مدیران سطح پایین تر نظر نائب رئیس
(هیات مدیره) ریسک ناکامی را به میزان قابل مالحظه
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ای افزایش می دهد .در مقابل ،سهام دار بودن مـدیران
اجرایی و اعضای غیر موظف تاثیری بر احتمال ناکـامی

سیه و همکاران ( )2113تاثیر تنوع سازی فعالیت
های بانک آسیایی در طی سال های  1885تا 2118

بانک نمی گذارد.
در مطالعه پنی و واهامـا ( )2111اثـرات حاکمیـت
شرکتی بر عملکرد بانک های امریکایی در طی بحـران
مالی سال  2119را بررسی کردند.
در مطالعه لین و کنیشـی ( )2114تـاثیر مالکیـت
بانک و سازو کارهای حاکمیتی آن بر سـرمایه بانـک را
بررسی کرده اند.
آنها با استفاده از اطالعات بانک های تجاری ژاپنی
در دوره بکـــارگیری دســـتورالعمل بـــال-2117( 2
)2112تاثیر ساختار مالکیت و مدیریت بانک بر سـطح
سرمایه بانک را بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشـان
می دهد که مالکیـت نهـادی و مالکیـت بـرون مـرزی
منجر به سطح باالتری از سـرمایه بـه منظـور پـذیرش
ریسک خواهـد شـد .همچنـین انـدازه هیـات مـدیره،
اعضای هیات مدیره مستقل و غیـر موظـف بـر سـطح
سرمایه اثر گذارند و این موضوع بیانگر محافظه کـاری
این قبیل اعضای هیات مدیره در حفظ سـطوح بـاالتر
ســرمایه بــه منظــور آمــادگی در مقابــل زیانهــای غیـر
منتظره است.
تریپ ( )2111سـالمت مـالی بانـک هـای کشـور
نیوزلند در سـالهای  2115تـا  2119را بـا اسـتفاده از
مدلهای تحلیل پوششی داده هـا بررسـی نمـود .نتـایج
این مطالعه نشان داد که از میان مـدل هـای سـنجش
کارایی برحسب سودآوری بانک هـا مـدل مـازاد مبنـا،
مناسب ترین مدل تحلیل پوششی می باشد.
کیان وینگ ( )2114با بررسی کارآمدی بانـک هـا
نشان دادند کـه در بانکهـای دولتـی ناکارآمـد (چـین)
سهام داران شرکتی قادرند تـا بـه تسـهیالت بـانکی از
طرق متعدد دستیابی پیدا کنند و این موضوع توانـایی
نظم بخشی بر بازار سرمایه را تحت تـاثیر منفـی قـرار
خواهد داد .این یافتـه هـا حکایـت از آن دارنـد کـه از
طریق راه های دسترسی به تسهیالت (موسوم به تونل
زنی) تامین مالی بانکی موجب تاثیر بر عملکرد شرکت
ها می شود .این یافته ها  ...افـزایش کـارایی بـانکی را
یادآور می سازند.

را بر ثبات آن ها بررسی کردند .معیار تنوع سازی در
این بانک ها بر حسب دارایی ها و سودآوری بوده
است .شواهد نشان دهنده عدم تنوع سازی کافی
دارایی ها در بانک های آسیایی است .شواهد بیشتر
نشان می دهند که هرچه سطح حاکمیت شرکتی در
کشورهای آسیایی افزایش می یابد ،مشکالت
نمایندگی کاهش می یابد و با افزایش تنوع سازی،
ثبات بانکی بیشتر می شود.
 -3روش شناسی پژوهش
از نظر فرآیند اجرا ،پژوهش از نوع پژوهش های
ترکیبی است زیرا ماهیت و گستردگی آن به گونه ای
است که نمی توان تنها از یکی از شیوه های کمی یا
کیفی استفاده نمود.
از نظر منطق اجرا ،پژوهش حاضر از نوع پژوهش
های استقرایی است که براساس یافته های حاصل از
مشاهدات و تجارب قبلی ،اقدام به ارائه الگو و فرضیه
می نماید.
از نظر زمان انجام ،پژوهش حاضر از نوع
پژوهشهای گذشته نگر می باشد .در این نوع پژوهش،
مطالعه براساس مشاهده یک معلول در زمان حال آغاز
و گذشته برای شناسایی روابط و علت های احتمالی،
مورد بررسی قرار می گیرد.
از نظر هدف ،این پژوهش از نوع پژوهش های
تحلیلی می باشد که از نظر تقسیم بندی آن در
پژوهش های تحلیلی ،یک پژوهش همبستگی است
زیرا هدف آن اینست که مشخص شود آیا رابطه ای
بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد
یا خیر .با توجه به اینکه در این تحقیق عالوه بر
متغیرهای کمی از متغیرهای کیفی هم استفاده می
شود.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و طرح آن از
نوع شبه تجربی و با ا ستفاده از رویکرد پس رویدادی
است .متغیرهای تحقیق از طریق صورتهای مالی و
اطالعات بانکهای تجاری استخراج شده است .طرح
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تحقیق از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس
رویدادی از طریق اطالعات گذشته است .محقق از یک

خالصه نتایج آزمونهای فرضیههای تحقیق به تفکیک
بانکهای دولتی و غیردولتی در جدول شماره 4منعکس

طرح پس از رخداد یا نیمه تجربی استفاده نموده که
داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته
باشد فراهم شود و یا واقعه ای که بدون دخالت
مستقیم محقق رخ داده است ،به وجود آمده باشد
(عبدالحلیق و آجین کیا )38:1398،
جامعه آماری این تحقیق بانکهای تجاری ایران می
باشد .با توجه به اینکه تعداد این بانکها در ایران زیاد نمی
باشد .بنابراین کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته
است .این بانکها عبارتند از :بانکهای تجاری دولتی(بانک
سپه ،پست بانک ،بانک ملی) و بانکهای تجاری غیر
دولتی(بانک اقتصاد نوین -بانک پارسیان -بانک
کارآفرین -بانک سامان -بانک پاسارگاد -بانک سرمایه-
بانک سینا -بانک شهر -بانک دی -بانک انصار -بانک
تجارت -بانک رفاه کارگران -بانک صادرات ایران -بانک
ملت – بانک حکمت ایرانیان – بانک گردشگری – بانک
ایران زمین – بانک قوامین – بانک خاورمیانه  -بانک
آینده – بانک مهراقتصاد ) در انجام این تحقیق ،داده
های اولیه ،پس از استخراج وارد نرم افزار اکسل شده تا با
انجام آن برخی محاسبات مورد نیاز برای مطالعه بدست
آید .برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین ،میانه
،انحراف معیار) و رگرسیون چند متغیره استفاده شده
است .تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق به
همراه نتایج آن با توجه به خروجیهای بدست آمده از نرم
افزار  Eviewsانجام شده است .در نهایت برای تعیین
اثرات متقابل از طریق معادالت ساختاری از نرم افزار
لیزرل استفاده شده است .

شده است.

جدول شماره  -1تعریف حروف اختصاری شاخص
های سالمت مالی و ویژگیهای حاکمیت شرکتی
: debt

نسبت بدهی ها به دارایی ها

: Noboard
: Auage

تعداد اعضای هیأت مدیره
قدمت مؤسسه حسابرسی

تعداد مدیران مؤسسات حسابرسی موضوع
: Aumanageno
تحقیق
: roa

بازده دارایی ها

: Roa

نسبت خالص تسهیالت اعطایی به کل به دارایی
ها

: LpL

نسبت مطالبات سر رسید گذشته و معوق به
خالص تسهیالت اعطایی

: Liqa

نسبت دارایی های نقد شونده به جمع دارایی ها

: Concen
: Instit

نسبت تمرکز مالکیت
مالکیت نهادی

: dual

دوگانگی وظیفه رییس هیأت مدیره و مدیر
عامل

:Ceoyear

مدت زمان تصدی مدیر عامل بانک

: Auqgrade

رتبه کنترل کیفی مؤسسات حسابرسی موضوع
تحقیق

: Captass

نسبت سرمایه به دارایی

: roe

بازده سرمایه

: Lod

نسبت خالص تسهیالت اعطایی به مجموع
سپرده ها

: Lpi

نسبت مطالبات مشکوك الوصول به سود
تسهیالت اعطایی(درآمد مالی)

: extoni

نسبت هزینه ها به سود خالص

: Ceoim

درجه نفوذ مدیر عامل

 -4نتایج پژوهش
اطالعات حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در قالب
آمار توصیفی و همبستگی پیرسون در جداول شماره
 2و  3ارائه شده است .حروف اختصاری ارائه شده در
جداول مزبور برای شاخص های سالمت مالی و
ویژگیهای حاکمیت شرکتی در جدول شماره یک ارائه
شده است.

991

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوهشتم

تأثیر حاکمیت شرکتی بر سالمت مالی بانکهای تجاری ايران

جدول شماره  -2آماره توصیفی متغیرهای تحقیق
میانگین میانگین
نام متغیر

میانگین

انحراف
معیار

میانه

حداکثر حداقل چولگی کشیدگی

های

های

بانكهای

بانكهای

دولتی

خصوصی

نسبت بدهی به دارایی

1/97

1/14

1/82

1/21

1/88

-2/9

9/5

1/84

1/95

تمرکز مالکیت

1/56

1/34

1/63

1/111

1

-1/18

-1/4

1/111

1/44

مالکیت نهادی

1/47

1/34

1/41

1/111

1/15

1/35

-1/36

1/87

1/33

دوگانگی وظایف هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره 1/33

1/47

1

1

1

1/68

-1/55

1

1/36

تعداد اعضای هیئت مدیره
قدمت حسابرسی

5/92
23/7

1/65
8/81

5
31

12
33

3
7

1/83
-1/66

6/11
-1/41

5/3
31/5

5/8
21/97

61

3

تعداد مدیران مؤسسه حسابرسی

32

26/7

12

1/18

-2/12

61

24/3

بازده دارایی ها

1/117

1/114

1/114

1/863 -1/113 1/162

1/53

1/114

1/121

بازده سرمایه

1/16

1/11

1/17

1/38

-1/11

-1/36

-1/75

1/128

1/18

نسبت خالص تسهیالت به جمع دارایی ها

%51

1/29

1/79

1/57

1

-1/43

1/99

1/96

1/71

نسبت خالص تسهیالت به جمع سپرده ها
نسبت مطالبات معوق به خالص تسهیالت اعطایی

1/73
1/15

1/29
1/11

1/79
1/15

1/57
1/41

1
1

-1/43
1/22

1/99
-1/72

1/58
1/23

1/48
1/13

نسبت مطالبات مشکوك الوصول به درآمد مالی

1/63

1/63

1/39

2/18

1

1/57

-1/1

1/47

1/38

نسبت دارایی نقد شونده به جمع دارایی ها

1/22

1/14

1/21

1/93

1/12

2/56

9/44

1/15

1/24

نسبت هزینه ها به سود خالص

11/1

33/6

1/65

192

-91

3

13/69

41/18

2/6

جدول شماره  -3همبستگی پیرسون میان متغیر های مستقل و وابسته تحقیق
roa
Concen

**-1/63

*

**

**

-1/66

Intit

**

-1/48

debt

loa

**

1/28
1/33

**

1/61

LPL
*

1/29

**

1/33

**

1/51

captass
**

-1/51

**

-1/43

**

-1

roe
**

-1/39

**

-1/5

1/13

**

**

lod
*

1/24

*

1/25

*

1/26

liqa
**

-1/3

*

-1/28

**

-1/44

extoni
**

1/33

**4
12

aumanageno

-1/42
**-1/62

1/18
**1/32

1/17
*1/25

-1/34
**-1/43

-1/26
**-1/46

1/14
1/22

-1/16
**-1/3

1/
1/

auqgrade

**1/64

**-1/24

*-1/26

**1/41

**1/38

-1/19

*1/25

-1/39

**

**

**

1/21

*

1/36

auage

dual
noboard
ceoyear
ceoim

**

-1/57

**

1/43

1/16

1/19

1/31

-1/39

1/12

1

1/12

1/15

1/12

-1/19

**

1/11
-1/32
*همبستگی در سطح اطمینان %85

1/15

-1/49

**

1/44

1/22
**

-1/25

-1/12

1/19

-1/

1/12

1/12

1/

*

1/27
1/22
-1/43
-1/12
**همبستگی در سطح اطمینان %81

1/4

جدول شماره  -4خالصه ای از نتایج آزمونهای فرضیه های تحقیق به تفكیک نوع مالكیت
نتایج آزمون بر حسب مالكیت

ردیف

موضوع فرضیه

1

ارتباط شاخص بازدهی دارایی (شاخص سودآوری) و
شاخص های حاکمیت شرکتی

2

ارتباط شاخص بازدهی سرمایه (شاخص سود آوری)و
شاخص های حاکمیت شرکتی

دولتی

ارتباط منفی معنی داری با مالکیت نهادی دارد

غیر دولتی

ارتباط منفی معنی داری با مالکیت نهادی دارد
ارتباط مثبت معنی داری با قدمت مؤسسه حسابرسی
دارد

دولتی

تعداد مدیران و رتبه مؤسسه حسابرسی ،نفوذ مدیر
عامل دارای ارتباط مثبت و مالکیت نهادی دارای رابطه
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نتایج آزمون بر حسب مالكیت

ردیف

موضوع فرضیه

3

ارتباط شاخص سرمایه به دارایی(شاخص کفایت
سرمایه)و شاخص های حاکمیت شرکتی

4

ارتباط شاخص خالص تسهیالت اعطایی(شاخص
کیفیت دارایی)به دارایی و شاخص های حاکمیت
شرکتی

5

ارتباط شاخص نسبت هزینه به سود خالص (شاخص
کارایی)و شاخص های حاکمیت شرکتی

منفی هستند
غیر دولتی

تعداد اعضای هیأت مدیره دارای رابطه مثبت است

دولتی

تعداد مدیران و رتبه مؤسسه حسابرسی دارای رابطه
منفی و تعداد اعضای هیأت مدیره دارای رابطه مثبت
است.

غیر دولتی

شواهد معنی داری گزارش نشده است

دولتی

قدمت مؤسسه حسابرسی دارای رابطه منفی است

غیر دولتی

شواهد معنی داری گزارش نشده است

دولتی

شواهد معنی داری گزارش نشده است

غیر دولتی

قدمت مؤسسه حسابرسی و تعداد اعضای هیأت مدیره
دارای رابطه منفی و تعداد مدیران حسابرسی دارای
رابطه مثبت است

6

ارتباط شاخص نسبت دارایی نقد شونده (شاخص نقد
شوندگی)و شاخص های حاکمیت شرکتی

دولتی

شواهد معنی داری گزارش نشده است

غیر دولتی

مالکان نهادی دارای رابطه معنی دار مثبت است

7

ارتباط شاخص نسبت خالص تسهیالت اعطایی(شاخص
کیفیت سپرده ها)و شاخص های حاکمیت شرکتی

دولتی
غیر دولتی

شواهد معنی داری گزارش نشده است
شواهد معنی داری گزارش نشده است

9

ارتباط شاخص نسبت مطالبات مشکوك الوصول به
سود تسهیالت اعطایی
(شاخص کیفیت دارایی) و شاخص های حاکمیت
شرکتی

غیر دولتی

شواهد معنی داری گزارش نشده است

دولتی

نفوذ مدیر عامل دارای رابطه منفی و دوگانگی و
مالکیت نهادی دارای رابطه مثبت هستند

 -1-4تحلیل نتایج بر حسب فرضیه های تحقیق
 شاخصهای حاکمیت شرکتی و بازدهی
داراییها
نتایج این فرضیه نشان داد که در سطح بانکهای
تجاری شاخص های نفوذ مدیر عامل ،سهام داران
نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره با شاخص بازدهی
دارایی ها دارای رابطه معنی دار هستند .در عین حال
از این شاخص های حاکمیت شرکتی تنها شاخص
مالکیت نهادی دارای رابطه منفی است و دو شاخص
دیگر رابطه مثبت را نشان می دهند .با توجه به این
که شواهد بیشتر در سطح بانکهای دولتی و غیر دولتی
نیز وجود رابطه منفی معنی دار میان شاخص مالکیت
نهادی و بازدهی دارایی ها را نشان می دهد ،می توان
استنباط نمود که مالکیت نهادی در سطح بانکهای
تجاری منجر به بهبود وضعیت سود آوری (بازدهی
دارایی های بانکها) نشده است .این موضوع بر خالف
ویژگی نهاد گرایی در بنگاه های اقتصادی است که
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طبق آن مالکان نهادی به عنوان یک ساز و کار
کنترلی خارجی مهم و مؤثر بر حاکمیت شرکتی در
دنیا تلقی می شود .در عین حال این موضوع که در
بانکهای دولتی مالکان نهادی در حقیقت دولت و نهاد
های دولتی محسوب می شوند و در نتیجه نظارت
مؤثر در کسب سود آوری بانکها را ندارند مورد انتظار
بوده است .در مطالعات پیشین (آلن و دیگران)2114 ،
نیز مورد تائید قرار می دهد که ساختار مالکیت بر
احتمال ناکامی بانکهای تجاری موثر است .به بیان
دیگر همسویی مدیران و مالکان احتمال ناکامی و
کاهش سود آوری و اعطای وام های ناکارآمد را
افزایش می دهد .شدت رابطه منفی در بانکهای دولتی
با ضریب ( )1/174بیش از بانکهای خصوصی (با
ضریب  )-1/5است ،اما در عین حال قضاوت در
خصوص معنی داری اختالف این نتایج نیازمند بررسی
های بیشتری است .
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همچنین سایر شواهد نشان می دهد که تعداد
اعضای هیأت مدیره و نفوذ مدیر عامل بربازدهی

دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رییس هیأت مدیره
دارای رابطه معنی داری با بازدهی سرمایه بوده اند.

دارایی های بانکها دارای اثر مثبت معنی داری هستند.
در واقع وجود ارتباط مثبت میان تعداد اعضای هیأت
مدیره و بازدهی در سطح بانکهای تجاری مطابق با
انتظارات است و شواهد دیگر نیز وجود این ارتباط را
تائید کرده است .به عنوان نمونه گراسا و متوسی
( )2114نشان دادند که اعضای هیأت و مدیره
ویژگیهای مدیران در کشور های حوزه خلیج فارس و
کشور های حوزه جنوب شرق آسیا از جمله ارکان
حاکمیت شرکتی قابل توجه در نظر گرفته می شوند.
در واقع تعداد اعضای هیأت مدیره این فرضیه را
تقویت می کند که هیأت مدیره سطح نظارت بر
مدیریت ارشد بانک را افزایش می دهد و در نتیجه
نقش حاکمیتی خود را افزایش می دهد .این موضوع
سازگار با توصیه های  OECDدر راستای انتخاب
مدیران ذیصالح در مدیریت عالی بانکها است .
تجزیه و تحلیل بیشتر در سطح بانکهای غیر
دولتی نشان می دهد که متغیر قدمت مؤسسه
حسابرسی بانک دارای را بطه مثبت معنی دار با بازده
دارایی ها است .این یافته ها در سطح بانکهای دولتی
گزارش نشده است هر چند در سطح بانکهای دولتی
حسابرسی اکثریت این بانکها را سازمان حسابرسی بر
عهده داشته است ،در عین حال وجود این رابطه می
تواند بر نقش اعتبار موسسات حسابرسی در افزایش
کیفیت فرایند نظارت بر نظام گزارشگری مالی این
بانکها تأکید نماید .هر چند عدم معنی داری سایر
شاخص های سنجش کیفیت حسابرسی ،نتایج بدست
آمده از حیث کیفیت حسابرسی را مورد تأکید قرار
نمی دهد .در خصوص نفوذ مدیر عامل ،این نتایج مؤید
نقش اعضای غیر موظف در ساختار هیأت مدیره و در
سطح ریاست این هیأت نیست.

ارتباط میان تمرکز مدیریت و شاخص بازده سرمایه
مثبت است (ضریب  ) 1/18و این مطلب نشان می
دهد با افزایش درجه تمرکز شاخص بازدهی نیز
افزایش می یابد .در مطالعه مشابهی تقوی و همکاران
( ) 1382شواهدی را گزارش کردند که طبق آن تمرکز
مالکیت بر حسب نوع مالکیت دولتی و خصوصی به
ترتیب دارای آثار منفی و مثبت بر سود آوری بانکها
بوده است .بر آیند نتایج بدست آمده در این مطالعه
حکایت از وجود رابطه مثبت معنی دار میان این دو
شاخص بوده است .هر چند این شواهد مطابق با نتایج
بدست آمده در بخش قبل (یعنی رابطه شاخص
بازدهی و مالکیت نهادی ) نیست ،اما در عین حال
نشان می دهد که با افزایش تمرکز مالکیت نسبت
بازدهی سرمایه افزایش می یابد .بررسی بیشتر بر
حسب نوع مالکیت بانک نتایج مطالعه تقوی و دیگران
()1382را تائید می کند .در اینجا شواهد جدیدی
مبنی بر رابطه منفی معنی دار میان دوگانگی وظیفه
مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و شاخص بازدهی
سرمایه گزارش شده است .این نتایج نشان می دهد
که تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره
موجب بهبود وضعیت سود آوری بنگاه های اقتصادی
می شود .این یافته ها مطابق با نگرش عدم تمرکز
قدرت به عنوان ابزاری اثر بخش در افزایش نظارت
هیأت مدیره است که موجب شفافیت بیشتر و کاهش
عدم تقارن اطالعاتی می شود (آل بحرینی و گرکو،
 .)2113یعقوبی و اقبال ( )1382نیز نشان دادند که
در شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر
تهران رابطه منفی معنی داری میان این دو متغیر
وجود دارد .این موضوع مطابق با نظریه های نمایندگی
است که بر طبق آن تفکیک و ظیفه مدیر عامل و
رییس هیأت مدیره نظارت مؤثر توسط هیأت مدیره را
بهبود می بخشد .
یعقوبی ،مهدی و مریم اقبال ( ".)1382بررسی
رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  :آزمون
مجدد تئوری نمایندگی در شرکتهای فعال در بازار

 شاخصهای حاکمیت شرکتی و بازدهی
سرمایه
نتایج اولیه در سطح بانکهای تجاری نشان می
دهد شاخص های نفوذ مدیر عامل ،تمرکز مالکیت و
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بورس اوراق بهادر تهران" ،دوازدهمین همایش ملی
حسابداری ایران ،مشهد.نتایج مشابهی نیز در خصوص

مالکیت نهادی این نسبت کاهش می یابد .این یافته ها
مطابق با نتایج مطالعه چالرم چاتویچن1و همکاران

وجود ارتباط مثبت معنی دار میان نفوذ مدیر عامل و
بازدهی دارایی ها گزارش شده است که مؤید نقش
اعضای غیر موظف در ساختار هیأت مدیره و در سطح
ریاست این هیأت نیست .این شواهد در سطح بانکهای
دولتی تائید شده است و به نوعی نشان می دَهد که
اثر نفوذ مدیر عامل در بانکهای دولتی بیش از سایر
بانکها بوده است .همچنین شواهدی مشابه در خصوص
ارتباط منفی میان متغیر مالکیت نهادی و شاخص
بازدهی سرمایه در سطح بانکهای دولتی گزارش شده
است و مطابق با نتایج بدست آمده در فرضیه قبلی
است .این موضوع در مطالعات گذشته نیز مورد تأکید
قرار گرفته است .آلن و دیگران ( )2114نشان دادند
که ساختار مالکیت بر احتمال ناکامی بانکهای تجاری
موثر است .همانند مطالعه گراسا و متوسی در اینجا نیز
شواهدی مبنی بر ارتباط مثبت میان تعداد اعضای
هیـأت مدیره و بازدهی سرمایه بانکهای غیر دولتی
گزارش شده است .در اینجا در سطح بانکهای دولتی
شواهد جدیدی نیز گزارش شده که نشان می دهد دو
متغیر سنجش کیفیت حسابرسی (تعدد مدیران و رتبه
مؤسسه حسابرسی) دارای رابطه مثبت معنی دار با
بازده سرمایه هستند .این شواهد می تواند بر نقش
اعتبار مؤسسات حسابرسی در افزایش کیفیت فزاینده
نظارت بر نظام گزارشگری مالی این بانکها تأکید نماید.

( )2111نمی باشد .آنها نشان دادند که افزایش در
تمرکز مالکیت در بانکهای آسیایی جنوب شرق آسیا
موجب افزایش نسبت کفایت سرمایه خواهد شد .در
واقع این یافته ها نشان می دهند تنوع مالکیت در
بانکها موجب کاهش نسبت کفایت سرمایه خواهد شد.
این دیدگاه از نظر مبانی دارای پشتوانه است .به گونه
ای که کاهش تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی ،مدیران
بانکها را به کاهش سطح کفایت سرمایه (و یا به
عبارتی پذیرش ریسک بیشتر) وادار می کند ،همچنین
یافته های بیشتر نشان می دهد که شاخص نفوذ مدیر
عامل موجب افزایش درجه احتیاط و افزایش شاخص
کفایت سرمایه خواهد شد .این نتیجه نیز نشان می
دهد که مدیران بانکها با افزایش درجه نفوذ اقدام به
افزایش شاخص کفایت سرمایه می نمایند و یا به بیان
دیگر ترجیح می دهند درجه ریسک کمتری را
بپذیرند .شواهد بیشتر بدست آمده در سطح بانکهای
دولتی نشان می دهد که شاخص های کیفیت
حسابرسی شامل تعداد مدیران و رتبه مؤسسات
حسابرسی موجب کاهش این نسبت و تعداد اعضای
هیأت مدیره موجب افزایش این نسبت شده است.
تحلیل بیشتر این رابطه بر حسب نوع مالکیت بانکها
نشان می دهد که هیچ یک از شاخص های حاکمیت
شرکتی رابطه معنی داری را با شاخص کفایت سرمایه
در سطح بانکهای غیر دولتی ندارند .وقوع چنین
نتایجی مطابق با انتظارات نبود .طبق مطالعات پیشین
در سطح بانکهای خصوصی به دلیل رقابت و نیز تالش
برای کسب و حفظ استاندارد های جهانی باید میان
شاخص های حاکمیت شرکتی و شاخص کفایت
سرمایه رابطه معنی داری گزارش می شد .مطالعه
تقوی و دیگران ( )1382این موضوع را از دیدگاه
اقتصادی تأیید کرده بودند .هر چند این نتایج در
تحقیق حاضر تأیید نشد .به نظر می رسد انجام تحقیق
بیشتر به منظور بررسی چرایی این موضوع می تواند
در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد.

 شاخصهای حاکمیت شرکتی و نسبت
سرمایه به دارایی
نتایج اولیه در سطح بانکهای تجاری نشان می هد
که شاخص های نفوذ مدیر عامل رابطه ای مثبت و
معنی دار و شاخص های تمرکز مالکیت و مالکیت
نهادی رابطه ای منفی و معنی دار با نسبت سرمایه به
دارایی را گزارش می کنند .شاخص کفایت سرمایه که
در واقع دارای استانداردی جهانی است تحت تأثیر
برخی شاخص های حاکمیت شرکتی قرار می گیرد ،به
گونه ای که با افزایش درجه نفوذ مدیر عامل ،این
نسبت بیشتر و با افزایش نسبتهای تمرکز مالکیت و
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تأثیر حاکمیت شرکتی بر سالمت مالی بانکهای تجاری ايران

 شاخصهای حاکمیت شرکتی و خالص
تسهیالت اعطایی به دارایی ها

 شاخصهای حاکمیت شرکتی و شاخصهای
کارایی و نقد شوندگی

نتایج کلی بررسیهای محقق در سطح بانکهای
تجاری مؤید وجود روابط معنی داری میان متغیر های
سنجش کیفیت حسابرسی (قدمت مؤسسه حسابرسی
و تعداد مدیران حسابرسی) ،تمرکز مالکیت و دوگانگی
وظیفه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بود .این
شواهد نشان داد که میزان تمرکز مالکیت بیشتر منجر
به افزایش میزان تسهیالت اعطایی شده است و در
مقابل افزایش کیفیت حسابرسی بانکها منجر به
کاهش این تسهیالت خواهد شد .وجود نتایج معنی
دار منفی میان متغیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل و
رییس هیأت مدیره و نسبت خالص تسهیالت اعطایی
به دارایی ها حاکی از وجود یک نوع احتیاط (از
دیدگاه محقق) در اعطای تسهیالت از طرف بانکهایی
است ک ه چنین ویژگی را دارا هستند .همچنان که در
آماره توصیفی گزارش شد ،نسبت تسهیالت اعطایی به
کل دارایی های صنعت بانکی در دوره مورد بررسی به
طور میانگین برابر با  73در صد می باشد و این نسبت
از حد میانگین جهانی به مراتب باالتر است.
به نظر می رسد بررسی موضوع تسهیالت اعطایی
بر اساس ریسک آنها اطالعات بیشتری را در این زمینه
فرا هم می آورد و این موضوع در بخش پیشنهادات
ارائه می شود .شواهد بدست آمده در سطح نوع
مالکیت بانکها نشان می دهد که در بانکهای دولتی
قدمت مؤسسات حسابرسی دارای رابطه منفی معنی
دار بر این شاخص است این مطلب مؤید آن است که
کیفیت مؤسسات حسابرسی به عنوان یک عامل
بازدارنده در اعطای تسهیالت در نظر گرفته می شود و
در حقیقت می توان گفت افزایش کیفیت حسابرسی
می تواند موجب ایجاد محدودیت در اعطای تسهیالت
شود .همان طور که در بند قبل مطرح شد بررسی
نظام مدیریت ریسک در بانکهای موضوع مطالعه می
تواند ابعاد بیشتری از کیفیت داریی ها بر حسب
ریسک گزارش نماید .در عین حال شواهد معنی داری
در سطح بانکهای غیر دولتی گزارش نشده است و این
موضوع نیز جنبه بررسی بیشتری دارد.

بررسی اولیه در سطح بانکهای تجاری نشان دهنده
رابطه معنی داری میان نسبت هزینه به سود و نیز
دارایی های نقد شونده به دارایی ها و شاخص های
حاکمیت شرکتی نیست .این موضوع نیازمند بررسی
های بیشتری است .با تفکیک بانکها بر حسب نوع
مالکیت شواهد معنی داری در سطح بانکهای دولتی
گزارش نشده است .اما در سطح بانکهای خصوصی
شواهد معنی داری از رابطه تعداد اعضای هیأت مدیره،
مالکان نهادی ،تعداد مدیران حسابرسی و قدمت
مؤسسه حسابرسی گزارش شده است .این شاخص ها
عموما تأثیر کنترلی شاخص های حاکمیت شرکتی بر
کنترل هزینه این بانکها را تأیید می کنند .افزایش
کیفیت حسابرسی (قدمت مؤسسه حسابرسی) و تعداد
اعضای هیأت مدیره بر کاهش هزینه ها گزارش شده
اند .در عین حال شواهد مغایری در خصوص تعداد
مدیران مؤسسات حسابرسی نسبت به متغیر قدمت
مؤسسه حسابرسی گزارش شده است و در این زمینه
بررسی بیشتری نیاز است .همچنین شواهد مربوط به
شاخص نقد شوندگی نشان می دهد که ارتباط مثبت
معنی داری میان این شاخص و متغیر نقد شوندگی
بانکهای خصوصی وجود دارد .امیری ( )1382نشان
داد که در بانکهای عضو بورس (بانکهای غیر دولتی)
مالکیت نهادی تأثیر کاهنده (مثبت) بر روابط ریسک
اعتباری و نقدینگی دارند .این شواهد با نتایج بدست
آمده در این مطالعه هم خوانی دارد.
 شاخصهای حاکمیت شرکتی و شاخص خالص
تسهیالت اعطایی به سپردهها و نسبت
مطالبات مشكوک الوصول به سود تسهیالت
اعطایی (شاخص های کیفیت دارایی)
در پایان عملیات سنجش رابطه میان شاخص های
حاکمیت شرکتی و شاخص های کیفیت دارائی ها،
شواهد محدودی در خصوص رابطه میان کیفیت
حسابرسی شاخص (قدمت مؤسسه حسابرسی بانک) و
نسبت خالص تسهیالت اعطایی به سپرده ها وجود
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رابطه منفی میان نسبت قدمت مؤسسه حسابرسی و
نیز شاخص کیفیت دارایی خالص تسهیالت اعطایی به

بخش دولتی جستجو کرد ولی در عین حال این نتایج
با روح مکانیزم حاکمیتی همخوان نیست .در عین

سپرده ها (که در بخش قبلی طبق گزارش باقرپور
( )1381حکایت از باال بودن این نسبت در مقایسه با
استاندارد جهانی دارد) می تواند عالمت دهنده این
موضوع باشد که این شاخص کیفیت حسابرسی موجب
تعدیل شاخص مزبور شده و به بیان دیگر بهبود
شاخص کیفیت حسابرسی موجب بهبود شاخص
کیفیت دارایی شده است .این یافته ها مطابق با نظریه
های حاکمیت شرکتی است و مؤید نقش کنترلی و
نظارتی آنها در بهبود کارکرد بانکهای تجاری است.
بررسی این یافته ها در سطح بانکهای دولتی و غیر
دولتی نتایج مشخصی نداشته است .بررسی چرایی این
موضوع در مطالعات بعدی پیشنهاد می شود .عدم
وجود رابطه معنی دار میان شاخصهای حاکمیت
شرکتی و شاخص کیفیت دارایی نسبت مطالبات
مشکوك الوصول به سود تسهیالت اعطایی نیز از
جمله موارد مورد انتظار نبود ،چرا که از نظر منطقی
بهبود شاخص های حاکمیت شرکتی باید موجب
کاهش مطالبات مشکوك الوصول و افزایش کیفیت
دارایی های بانکی شود ولی در سطح کلی بانکهای
تجاری در دوره مورد بررسی چنین نتایجی گزارش
نشده است .
نتایج بررسی های بیشتر در مورد فرضیه اخیر در
سطح بانکهای دولتی و غیر دولتی حکایت از آن داشت
که در سطح بانکهای دولتی نفوذ مدیر عامل دارای
رابطه ای منفی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رییس
هیأت مدیره و نسبت مالکیت نهادی رابطه مثبت با
شاخص نسبت مطالبات مشکوك الوصول به سود
تسهالت اعطایی بوده اند .این روابط در سطح بانکهای
غیر دولتی گزارش نشده اند .به نظر می رسد این
شواهد نیز در سطح بانکهای دولتی محل مناقشه و
چالش است ،چرا که وجود رابطه منفی میان شاخص
حاکمیت شرکتی و شاخص کیفیت دارایی مورد انتظار
نیست ،اما نتایج این آزمون نشان داد که وجود مالکان
نهادی موجب افزایش این نسبت شده است .اگر چه
می توان این موضوع را در ناکارامدی نظام بانکی

حال وجود رابطه مثبت میان متغیر دوگانگی وظیفه
مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و نسبت کیفیت
دارایی مزبور مورد انتظار است ،چرا که کاهش نظارت
و تعدد وظایف موجب افزایش هزینه های تسهیالت
اعطایی در بانکهای دولتی شده است .در نهایت وجود
رابطه منفی میان نفوذ مدیر عامل و این شاخص نیز
مؤید آن است که افزایش نفوذ و تأثیر گذاری مدیر
عاملین بانکهای دولتی موجب کاهش نسبت و در
نتیجه افزایش شاخص کیفیت دارایی می شود و این
مطلب دارای شواهد پشتوانه ای نیست .در عین حال
بررسی های بیشتر در آینده می تواند شواهد بیشتری
را در این زمینه ها فراهم آورد .
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 -5آزمونهای تكمیلی و همزمان
در بخش پایانی این بخش خالصه ای از آزمونهای
تکمیلی انجام شده مطرح می شود .ایجاد معادالت
ساختاری و بررسی روابط همزمان متغیر های تحقیق
این حسن را دارد که تأثیر شاخص های حاکمیت
شرکتی و سالمت مالی و روابط احتمالی متقابل و
درونی آنها شناسایی شود .در این تحقیق با آزمون 3
مدل ساختاری در نهایت یک مدل بهبود یافته
پیشنهاد شده است که طبق آن شاخص های حاکمیت
شرکتی موجب بهبود در شاخص های سالمت مالی
(شامل کیفیت دارایی ،کفایت سرمایه و کارایی) می
ش وند و در نهایت این شاخص ها موجب تأثیر بر
شاخص سود آوری خواهند شد .این مدل در شکل
یک نشان داده شده است.
با توجه به شکل یک فوق که خروجی نرم افزار
لیزرل می باشد ،نتایج حاصل از بررسی روابط همزمان
متغیرهای تحقیق به شرح نمودار شماره یک خالصه
شده است.
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 -6نتیجهگیری و بحث

شرکتی از سوی نهاد های ناظر به ویژه بانک مرکزی
می تواند یک گام موثر در پیاده سازی آن تلقی شود.

در این مطالعه شواهدی دال بر کارامدی برخی
شاخص های حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر شاخص
های سالمت مالی گزارش شد .به دست اندر کاران
صنعت بانکداری و افراد ذینفع پیشنهاد می شود با
توجه به نتایج این تحقیق :
الف -احتمال تأثیر ساختار های مالکیت بانکی بر
ناکامی و ناکارامدی در نظام بانکی را در تصمیم
گیریهای خود لحاظ نمایند.
ب -نظر به اهمیت تأثیر تعداد اعضای هیأت مدیره
در بازدهی بانکها ،بر کارامدی نظارت بر مدیریت ارشد

ز-نظر به این که نظارت و رتبه بندی بانکها در
دنیا به کمک مدلهایی چون  CARMELانجام شده
است ،ایجاد چنین مدلهایی به منظور رتبه بندی در
بانکها پیشنهاد می شود.
ح-اگر چه که در این مطالعه مشاهدات متقنی
مبنی بر برتری بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای
دولتی گزارش نشده است ،اما بررسی این موضوع به
لحاظ اهمیت و با در نظر گرفتن داده های بیشتر می
تواند مفید باشد.

بانک در راستای انتخاب مدیران ذیصالح واقف باشند.
ج-نظر به وجود شواهدی مبنی بر تأثیر شاخص
های کیفیت حسابرسی بر سالمت مالی ،این موضوع را
در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند .جامعه
حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد متولی این
موضوع و همچنین سازمان بورس اوراق بهادر به عنوان
متولی نظارت بر بانکهای بورس می توانند در کانون
این توجه قرار گیرند.
د-نظر به وجود شواهدی مبنی بر تأثیر تفکیک
وظایف مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بر بهبود سود
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