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چكیده
بحرانهای مالی سالهای اخیر در ایاالت متحده و رسوایی های مالی افشا مانند انرون و موارد مشابه در آمریكا به عنوان
حسابداری و حسابرسی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیانگر این مطلب است که با وجود کارآمدترین استانداردهای
حسابرسی و حسابداری که توسط مراجع نظارتی و حرفه ای مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت استانداردهای حسابداری
مالی تدوین و رعایت آن الزام آور می شود  ،بازهم چنین رسوایی های مالی به وقوع می پیوندد .تحقیق حاضر از نوع کابردی بوده و
طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویكرد پس رویدادی است  .متغیرهای تحقیق از طریق صورتهای مالی و اطالعات بانكهای
تجاری استخراج شده است  .نتایج بررسی های بیشتر در مورد فرضیه اخیر در سطح بانكهای دولتی و غیر دولتی حكایت از آن
داشت که در سطح بانكهای دولتی نفوذ مدیر عامل دارای رابطه ای منفی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و نسبت
مالكیت نهادی رابطه مثبت با شاخص نسبت مطالبات مشكوک الوصول به سود تسهالت اعطایی بوده اند .این روابط در سطح بانكهای
غیر دولتی گزارش نشده اند .به نظر می رسد این شواهد نیز در سطح بانكهای دولتی محل مناقشه و چالش است  ،چرا که وجود
ر ابطه منفی میان شاخص حاکمیت شرکتی و شاخص کیفیت دارایی مورد انتظار نیست  ،اما نتایج این آزمون نشان داد که وجود
مالكان نهادی موجب افزایش این نسبت شده است.
واژههای کلیدی :حاکمیت شرکتی ،بانک های تجاری ،سالمت مالی.
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 -1مقدمه
موضوع حاکمیت شررکتی بره شركل وسریع و منتقدانره از
اواسط دهه  3695توجه گروه هایی چون متخصصین ،مردیران،
سهامداران ،سرمایه گذاران ،نهادهرای نظرارتی و دیگرران را بره
خود جلب نموده است .فدراسیون بین المللری حسرابداران 3در
سال  4552حاکمیت را چنین تعریف نمروده اسرت :حاکمیرت
شرکتی عبارت است از مسئولیت ها و شیوه های بكار برده شده
توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هرد مشرخص کرردن
مسیر راهبردی که ضامن دستیابی به هد ها ،کنترل ریسرک
هررا و مصررر منررابع باشررد( .موسرروی چرراری،3196،ص )24
شررفافیت ،پاسررخگویی و افشررای کررافی سرره عنصررر اصررلی 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 تقویرت شرفافیت و
پاسخگویی کمک مری کنرد .اسرتقرار مناسرب سراز و کارهرای
راهبری شرکتی اقدامی اساسی برای اسرتفاده بهینره از منرابع،
ارتقررا پاسررخگویی ،شررفافیت ،رعایررت انصررا و حقرروق همرره
ذیفنعان شرکت است(.پورعلی)3164 ،
ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت باال در شرکتها باعث
کاهش هزینه سرمایه ،افزایش نقرد شروندگی و امكانرات مرالی
بالقوه ،تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از طرد شردن
شرکتهای با مدیریت مناسب در بازارهای سرمایه می شود .رویه
هررای حاکمیررت شرررکتی مناسررب در مررورد کشررورها موجررب
پیشگیری از خروج وجوه داخلی ،افزایش سرمایه گرذاری هرای
خارجی ،افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه ،غلبره
بر بحران ،تخصیص کاراترمنابع ودستیابی به سطوح براالتری از
پیشرفت و ترقی می شود( .نیكو مرام.)3190 ،
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
پورحسین دینی ( )4531در مطالعه ای اثرات بحران مالی
سالهای  4552و  4559را بر سالمت مالی بانكهای اسالمی و
بانكهای غیر اسالمی بررسی کردند .آنها با بررسی  12بانک
اسالمی و  12بانک غیر اسالمی در  30کشور و با استفاده از
شاخص های سالمت بانكی به این نتیجه رسیدند که هیچ
تفاوت قابل مالحظه ای در اثر بحران مالی میان این دو دسته
بانک وجود ندارند .در شاخص های سالمت مالی صندوق بین
المللی پول عالوه بر معیارهای مرتبط با سرمایه بانكی  ،تعدادی
از شاخص های مربوط ه کیفیت دارایی و سودآوری را به عنوان
اطالعات مكمل سالمت بانكی در نظر گرفته است .در این مقاله
یک شاخص امتیازی( )zبه عنوان معیار سالمت بانكی و 35
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نسبت حسابداری به عنوان مهم ترین بخش های شاخص
سالمت مالی صندوق بین المللی پول در نظر گرفته شده است.
نصیری طاهره ( )3164معتقد است عبارت حاکمیت
شرکتی از کلمه یونانی "  "Ky bermanبه معنی هدایت کردن،
راهنمایی یا حكومت کردن ریشه گرفته است .این عبارت
[درنهایت] به  governبه معنی حكومت کردن تغییر یافت ...
اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر مفهوم راهبرد تمرکز
داشت تا کنترل  .شالیفر و ویشنی ( )3662حاکمیت شرکتی
را به عنوان منابع اقتصادی سهامداران تعریف می کنند.
الپورتا و همكاران( )4555حاکمیت شرکتی را به عنوان
مجموعه ای از ساز و کارها تعریف می کنند که از طریق آن
سرمایه گذاران خارجی از خودشان در برابر سلب مالكیت
نیروهای داخلی محافظت می کنند  .....پاسخگویی جوهره
وجودی حاکمیت شرکتی است .هد نهایی حاکمیت شرکتی
دستیابی به پاسخگویی  ،شفافیت  ،عدالت و رعایت حقوق
ذینفعان در شرکت ها است (حساس یگانه  )10،3192،وکیلی
فرد و باوندپور ( )3196نیز بر این موضوع تاکید می کنند که
اگر چه ویژگی های حاکمیت شرکتی  ،نقش های مختلفی را
در راستای اطمینان از موفقیت شرکت ها بر عهده دارد  ،اما در
نهایت تنها نقش پاسخگویی است که بر اقتصاد تجاری اثر می
گذارد.
در بسیاری از کشورها از دهه  ،3665رتبه 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 طررح مری شرود
این است که آیا در ایران رویه های حاکمیت شررکتی در حرال
بهبود هستند ؟ به ویژه این کره آیرا برا اسرتفاده از رویره هرای
حاکمیت شرکتی می توان سالمت مالی بانكهای تجراری ایرران
را حفظ و ارتقا بخشید .با توجه بره آثرار عمرده و قابرل توجره
خصوصی سازی و اصل  22قانون اساسری برویژه در ارتبراط برا
خصوصی سازی بانكها و تبدیل مؤسسات مرالی و اعتبراری بره
بانک و اینكه امروزه تعداد زیادی بانک خصوصری در بازارهرای
اولیه و ثانویه سرمایه فعالیت دارند ،در این مقاله به تأثیر اعمال
حاکمیت شرکتی بر سالمت مالی بانكهای تجاری ایرانی بررسی
می شود بدین منظور با انتخاب چند عامرل از عوامرل سرنجش
مطلوبیت رویه های حاکمیرت شررکتی برا توجره بره اهمیرت
شفا سازی مالی ،الزامات سازمان بورس و اعتمادسازی بررای
سهامدا ران بویژه سهامداران جز  ،تأثیر آنها برر حفرظ و ارتقرا
سالمت مالی بانكهای تجاری بررسی می شود.
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 -3روششناسی پژوهش
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطالعات از روش
کتابخانه ای استفاده می شود .در بخش کتابخانه ای  ،مبانی
نظری تحقیق از کتب و مجالت تخصصی فارسی و انگلیسی
گردآوری می شود و داده های تحقیق از طریق جمع آوری داده
های بانكهای انتخابی با مراجعه به صورتهای مالی و
یادداشتهای توضیحی موجود در سامانه های مدیریت پژوهش
سازمان بورس اوراق بهادار تهران  ،سامانه اطالع رسانی بانک ها
و بانک مرکزی و با استفاده از نرم افزار های ره آورد نوین و
تدبیرپرداز گردآوری شده است.
در این تحقیق  ،به منظور آزمون فرضیه های آماری و
تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل
مربعات معمولی استفاده می شود .تحلیل آماری داده ها نیز به
کمک نرم افزار  Eviewsنسخه  2انجام خواهد شد .در انجام
این تحقیق  ،از روش های آماری و الگوهای اقتصاد سنجی
استفاده شده است که در ادامه به آن اشاره می شود:
الف  -ضریب همبستگی  .تحلیل همبستگی ابزاری آماری
برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی
دیگر است .ضریب همبستگی یكی از معیارهای مورد استفاده
در تعیین همبستگی دو متغییر است( .مومنی و فعال
قیومی )335:3196،برای تحلیل های روشن تر  ،عینی تر و
اخذ تصمیم درباره اینكه آیا رابطه معنی داری بین دو متغیر
وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی استفاده می شود  .برای
تعیین ضریب همبستگی از رابطه زیر استفاده می شود:

ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه
(مستقیم یا معكوس) را نشان می دهد .این ضریب بین  -3و+3
است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می
باشد .مفهوم معنی داری در همبستگی این است که آیا
همبستگی به دست آمده بین دو متغیر را می توان تصادفی و
شانسی دانست آیا واقعاً نشان دهنده آن است که بین دو
متغییر همبستگی وجود دارد  .این موضوع که عدد بدست آمده
معنادار است یا نه  ،از خود عدد بدست آمده با اهمیت تر است.
(مومنی و فعال قیومی)333-335 : 3196،
ب -رگرسیون چند متغیره  .در برخی از مسائل تحقیقاتی،
به ویژ ه مسائلی که هدفشان پیش بینی است ،تعیین همبستگی
بین متغیر مالک (که قصد پیش بینی آن را داریم) و ترکیب
متغیرهای پیش بینی کننده که هر کدام از انها تا حدودی با
این متغیر همبستگی دارند  ،دارای اهمیت زیادی است .روشی

که از طریق آن متغیرهای پیش بینی کننده ترکیب می شوند،
رگرسیون چند متغیره است .در این روش  ،یک معادله
رگرسیون چند متغیره محاسبه می شود که ارزشهای اندازه
گیری پیش بینی شده را در یک فرمول خالصه می کند.
ضرایب معادله برای هر متغیر  ،بر اساس اهمیت آن در پیش
بینی متغیر مالک  ،محاسبه و معین می شود .درجه همبستگی
بین متغیرهای پیش بینی کننده در معادله رگرسیون چند
متغییری و متغیر مالک  ،به وسیله ضریب نشان داده می
شود(دالور)445: 3192،
رگرسیون چند متغیره دارای روشهای مختلف است .تفاوت
روشهای آن  ،در نحوه انتخاب متغیرهای پیش بینی کننده
است .در این پژوهش  ،برای تعیین رگرسیون از رابطه زیر
استفاه می شود:
y = α + β1χ1 + β2χ2 + ….βn χn + ∑t

در چنین مدلی مفروضات اساسی زیر در نظر گرفته می شود:
X )3ها متغیرهای تصادفی هستند .افزون بر این  ،رابطه
خطی کامل میان دو یا چند متغیر مستقل وجود
ندارد.
 )4برای تمامی مشاهدات ،امید ریاضی جمله خطا معادل
صفر و واریانس تعداد آن ثابت است.
 )1جمالت خطای مربوط به مشاهدات مختلف با یكدیگر
همبستگی ندارد.
 )2جمله خطا به طور نرمال توزیع شده است.
 )0برای وارد کردن متغیرهای مستقل کیفی در مدل
رگرسیون از متغیر مجازی استفاده می شود .متغیر
مجازی متغیری است دو ارزشی (5و )3که عدد صفر
برای یک حالت و عدد یک برای حالت دیگر قابل
تعریف است (مومنیو فعال قیومی)303 : 3196،
روش حداقل مربعات معمولی یكی از روشهای تخمین برای
برآورد ضرایب متغیرهای مستقل است که طبق آن مجموع
مربعات جمالت سپاند را حداقل می کند .این روش تخمین
زننده ها یی را ارائه می کند که خطی  ،بدون تورش و در بین
تمام تخمین زننده های خطی و بدون تورش  ،دارای حداقل
واریانس باشد .در تحقیق حاضر  ،به منظور آزمون فرضیه های
آماری و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چندگانه به روش
حداقل مربعات معمولی استفاده می شود.
ج -نبود خود همبستگی در مدل های رگرسیون  :فرض
بر آن است که جمالت خطا (∑ ) از دوره ای به دوره بعد
مستقل هستند  ،اما در بسیاری از موارد  ،جمالت خطا
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اصطالحاً دارای خود همبستگی یا همبستگی متوالی هستند.
خود همبستگی جمالت خطا معموالً در مطالعات سریهای
زمانی مشاهده می شود(نصیری)3164،
برای بررسی خود همبستگی در یک مدل رگرسیو آزمون
هایی طراحی شده است .در این میان آزمون هایی که بیشتر
مورد استفاده قرار می گیرد ،آزمون دوربین-واتسن 3است .اگر
همبستگی بین خطاها را با  pنشان دهیم  ،در این صورت آماره
دوربین – واتسن به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
)DW=2(1-P

مقدار آماره این آزمون در دامنه  5و  +2قرار دارد زیرا:
اگر  P=0آنگاه  DW=2خواهد بود که نشان می دهد خطاها از
یكدیگر مستقل هستند(نبود خودهمبستگی)
اگر  P=1آنگاه  DW=0خواهد بود که نشان می دهد خطاها
دارای خود همبستگی مثبت هستند.
اگر P=-1آنگاه  DW=4خواهد بود که نشان می دهد خطاها
دارای خود همبستگی منفی هستند.
چناچه این آماره در بازه  3/0تا  4/0قرار گیرد .نبود خود
همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود و در غیر این صورت
همبستگی بین خطاها وجود دارد .در صورتی که آماره دوربین-
واتسن در سطح نامناسبی باشد ( وجود خود همبستگی) می
توان :
 )3از تاخیر متغیرها به جای خود متغیرها استفاده
کرد  .تابع تاخیر تابعی است که مقدار متغیر در یک
سال را برابر با سال قبل قرار می دهد.
 )4از تاخیر متغیر وابسته استفاده کرد که در این
صورت باید تاخیر مربوط به متغیر وابسته در کنار
س ایر متغیرهای مستقل وارد شود(.مومنی و فعال
قیومی )314- 349 : 3196 ،
د  -هم خطی 4و اصال ح آن :در برخی موارد در تحلیل
رگرسیون خطی با این پدیده روبرو می شویم که میان
متغیرهای مستقل  ،رابطه هم خطی وجود دارد .راه حل هایی
که توسط اقتصاد سنجی برای رفع مشكل هم خطی توصیه می
شود به صورت زیر است (:عباسی نژاد :)322-321: 3195 ،
 )3با افزایش تعداد نمونه ها یا استفاده از نمونه جدید ،
یعنی با حرکت به سمت جامعه آماری با حجم نمونه ،
می توان مشكل هم خطی را تا حدودی بر طر کرد.
 )4با طراحی مدل رگرسیونی که حاوی متغیرهای
مستقل کمتری باشد ،می توان مشكل هم خطی را تا
حدودی بر طر کرد.
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ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده :ضریب تعیین
به عنوان مهمترین معیار نیكویی بر خط رگرسیون استفاده می
شود(رنجبران )3190:064 :
ضریب تعیین معیاری است که  ...میان متغیر مستقل و
متغیر وابسته را تشریح می کند .به عبارت دیگر چقدر معادله
رگرسیون تقریبی  ،معادل  ...است و می تواند تغییرات متغیر
وابسته را توضیح دهد(.سوری)19: 3163 ،
با این حال اغلب ترجیح داده می شود که از مقیاس
دیگری به نام ضریب تعیین تصحیح شده برای بررسی نیكویی
برازش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده کنند .در واقع ،
هد از به کارگیری  R2تسهیل در مقایسه نیكویی برازش
چندین معادله رگرسین است که از نظر تعداد متغیرهای
مستقل توضیحی متفاوتند (پویندیک و رونبفلود: 3125 ،
)331
ه -آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون  .در یرک معادلره
رگرسیون چندگانه  ،چنانچه هیچ گونه رابطره ای میران متغیرر
وابسته و متغیرهای مستقل و کنترلی وجود نداشته باشد  ،باید
تمامی ضرایب متغیرهای مسرتقل و کنترلری در معادلره صرفر
باشند .از این رو  ،باید معنادار برودن معادلره رگرسریون مرورد
آزمون قرار گیرد .این کار با استفاده از آماره  Fبا فرض های زیر
صورت می گیرد(عباسی نژاد:)96 : 3195 ،
معادله رگرسین معنادار نیست
معادله رگرسیون معنادار است

H° : β1 = β2 = ….βk = 0
H1 : βi = 0 : I = 1,2,….

چنانچه در سطح اطمینان ( %60خطای)α=5%
محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچكتر از مقدار  Fبدست
آمده از جدول باشد فرض H°را نمی توان رد کرد و در غیر این
صورت  H°رد می شود .واضح است که در صورت رد شدن H°
معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.
و -آزمون معنادار بودن ضرایب  .بعد از آزمون معنادار بودن
رگرسیون  ،باید معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون شود.
هد از انجام این آزمون  ،مشخص کردن آن است که آیا در
سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر
است یا خیر .فرض های این آزمون به شرح ذیل است (ذوالنور،
)02-00 : 3122
آمارهF

ضریب جامعه صفر است
ضریب جامعه مخالف صفر است
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تجارت -بانک رفاه کارگران -بانک صادرات ایران -بانک ملت –
بانک حكمت ایرانیان – بانک گردشگری – بانک ایران زمرین –
بانررک قرروامین – بانررک خاورمیانرره -بانررک آینررده – بانررک
مهراقتصراد) در انجرام ایررن تحقیرق،داده هررای اولیره  ،پررس از
استخراج وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخری محاسربات
مورد نیاز برای مطالعه بدست آید  .برای تحلیل داده ها از آمرار
توصیفی(میرانگین  ،میانره  ،انحررا معیرار) و رگرسریون چنرد
متغیره استفاده شده است  .تجزیره و تحلیرل و آزمرون فرضریه
های تحقیق به همراه نتایج آن با توجه بره خروجیهرای بدسرت
آمده از نرم افزار  Eviewsانجرام شرده اسرت .در نهایرت بررای
تعیین اثرات متقابل از طریق معادالت سراختاری از نررم افرزار
لیزرل استفاده شده است .

برای آزمون این فرضیه ها از آماره  tاستفاده می شود .اگر
در سطح اطمینان ( %60خطای ) α=0%آماره بدست آمده از
آزمون  ،کوچكتر از  tبدست آمده از جدول با همان درجه
آزادی باشد  ،فرض  H1تایید شده و در غیر این صورت رد می
شود .در این آزمون عدم رد  H1به مفهوم بی معنا بودن ضریب
موردنظر و رد  H1به معنی معنادار بودن ضریب موردنظر است.
داده های مورد استفاده در مباحث اقتصادی و مالی را
میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود .سری زمانی  ،داده های
مقطعی و داده های ترکیبی (سوری )34 : 3163 ،
 )3داده های سری زمانی بیانگر اطالعات مربوط به یک
دوره زمانی معین است که ممكن است ساالنه  ،فصلی،
ماهانه  ،هفتگی ،روزانه و یا حتی ساعتی و کمتر باشد.
 )4داده های مقطعی  :بیانگر اطالعات مربوط به یک
متغیر در یک زمان معین می باشد.
 )1داده های ترکیبی  :ترکیبی از داده های سری زمانی و
مقطعی است.

 -4یافته های پژوهش
خالصه حاصل از آماره توصیفی این مطالعه در جدول 3
گزارش شده است .طبق این جدول به طور متوسط  92درصد
منابع تامین مالی بانک های تجاری در طول دوره مطالعه از
طریق بدهی انجام می شود .این مطلب با ساختار مالی بانک ها
و موسسات مالی همخوانی دارد .میانه این نسبت  64درصد
است و این موضوع را تایید می کند .روند زمانی این نسبت در
بین بانک های منتخب نشان می دهد که بانک ها در هنگام
تاسیس و در سالهای اولیه درصد کمتری از میزان تامین مالی
خود را از طریق بدهی انجام می دهند ،اما پس از آن این میزان
افزایش می یابد و به میانگین رقم ذکر شده می رسد.

در این پژوهش ،با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و
تحلیل موجود ،از روش داده های ترکیبی استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق بانكهای تجاری ایران می باشد .با
توجه به اینكه تعداد این بانكها در ایران زیاد نمی باشد .بنابراین
کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار خواهد گرفرت .ایرن بانكهرا
عبارتند از :بانكهای تجاری دولتی(بانک سپه ،پست بانرک ،بانرک
ملی) و بانكهای تجاری غیر دولتی(بانرک اقتصراد نروین -بانرک
پارسیان -بانک کارآفرین -بانک سامان -بانک پاسرارگاد -بانرک
سرمایه -بانک سینا -بانک شهر -بانک دی -بانک انصار -بانرک

جدول  -1آماره توصیفی متغیرهای تحقیق
انحراف

میانگین های میانگین های

نام متغیر

میانگین

نسبت بدهی به دارایی

5/92

5/32

تمرکز مالكیت

5/00

5/12

5/01

مالكیت نهادی

5/22

5/12

5/23

5/355

دوگانگی وظایف هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره 5/11

5/22

5

5

3

0/94

3/00

0

34

1

3/61

قدمت حسابرسی

41/2

6/63

15

11

2

-5/00

-3/23

تعداد مدیران مؤسسه حسابرسی

14

40/2

34

05

1

5/56

-4/54

بازده دارایی ها

5/532

5/532

5/532

5/601 -5/551 5/504

5/01

5/552

بازده سرمایه
نسبت خالص تسهیالت به جمع دارایی ها

5/30
%03

5/33
5/49

5/32
5/29

5/16
3/02

-5/33
5

-5/10
-5/21

-5/20
3/99

5/546
5/90

5/36
5/25

نسبت خالص تسهیالت به جمع سپرده ها

5/21

5/49

5/29

3/02

5

-5/21

3/99

5/06

5/26

تعداد اعضای هیئت مدیره

معیار

بانكهای

بانكهای

میانه

حداکثر حداقل چولگی کشیدگی

دولتی

خصوصی

5/64

5/45

5/66

-4/9

9/0

5/62

5/90

5/355

5

-5/56

-3/2

5/355

5/22

5/50

5/10

-3/10

5/62

5/11

5/06

-3/00

3

5/10

0/33

0/1

0/6

15/0

43/92

05

42/1
5/543

سال هفتم  /شماره بیست وپنجم /بهار 7931

943

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

انحراف

میانگین های میانگین های

نام متغیر

میانگین

نسبت مطالبات معوق به خالص تسهیالت اعطایی
نسبت مطالبات مشكوک الوصول به درآمد مالی

5/30
5/01

5/35
5/01

نسبت دارایی نقد شونده به جمع دارایی ها

5/44

5/32

5/45

نسبت هزینه ها به سود خالص

33/3

11/0

3/00

معیار

میانگین مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره در
این مطالعه  4سال و انحرا معیار آن یكسال است .این موضوع
با قوانین و مقررات رایج در کشور متناسب است .هرچند در
بانكهای مورد مطالعه مدت  0سال به عنوان بیشترین زمان
تصدی این مسئولیت گزارش شده است  .همانطور که در
گذشته مطرح شد ،انتظار می رود با افزایش مدت تصدی
مدیرعامل و افزایش جایگاه قدرت به منافع سهامداران در
اولویت بعدی مدیران ارشد شرکت قرار گیرد .بنابراین متغیر
مزبور می تواند شاخصی برای سنجش روابط نظارتی و
حاکمیتی و سالمت مالی باشد.
بررسی دیگر در این مطالعه نشان دهنده آن است که
حسابرسی در حدود نیمی از بانک های مورد مطالعه توسط
سازمان حسابرسی انجام شده است و حسابرسی مابقی بانک ها
توسط سایر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران انجام شده
است .بررسی ها نشان می دهد که بانک ها به ندرت در طول
دوره مطالعه گردش در موسسات حسابرسی را تجربه کرده اند
و تقریبا بیشتر بانک ها (به غیر از دو بانک) در طول دوره مورد
مطالعه حسابرس خود را تغییر نداده اند .نكته دیگر در خصوص
درجه موسسات حسابرسی این بانک ها نشان می دهد که
تمامی آن ها توسط حسابرسان با درجه الف حسابرسی می
شوند .این طبقه بندی بر حسب درآمد اعالم شده آن ها از
پایگاه جامعه حسابداران رسمی ایران استخراج شده و
موسساتی که درآمد آنها بیش از یک میلیارد تومان بوده به
عنوان موسسات درجه الف طبقه بندی شده اند.
همچنین میانگین سنی (قدمت) موسسات حسابرسی 41
سال و میانه آنها نیز  15سال بوه است .این موضوع هرچند
تحت تاثیر سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس نیمی از این
بانكها است ،اما با فرض نادیده گرفتن این سازمان نیز میانگین
قدمت سایر موسسات حسابرسی در حدود  32سال است و این
مطلب نشان هنده آن است که این موسسات خدمات مالی
توسط حسابرسانی با سابقه بیش از  30سال حسابرسی می
شوند  ،چولگی و کشیدگی این متغیر اختال قابل مالحظه ای
را با توزیع نرمال نشان می دهد و هر دو عدد منفی هستند که
944

بانكهای

بانكهای

میانه

حداکثر حداقل چولگی کشیدگی

دولتی

خصوصی

5/30
5/19

5/23
4/36

5
5

5/44
5/02

-5/24
-3/3

5/41
5/22

5/31
5/16

5/91

5/54

4/00

9/22

5/30

5/42

394

-95

1

31/09

23/36

4/0

نشان دهنده آن است که چولگی این متغیر به سمت چپ و
کشیدگی آن پایین تر از میانگین توزیع نرمال است .امتیاز
کنترل کیفیت موسسات حسابرسی کننده بانكهای موضوع
مطالعه در ستون بعدی آماره توصیفی مالحظه می شود.
همانطور که مالحظه می شود به غیر از سازمان حسابرسی سایر
موسسات حسابرسی در این مطالعه درجه کیفی الف و ب را
دارند و بیشتر این موسسات (یعنی به غیر از دو موسسه) دارای
درجه کیفی الف هستند .مقایسه تعداد مدیران حسابرسی این
موسسات حسابرسی نیز نشان دهنده آن است که بطور متوسط
این موسسات دارای  14مدیر هستند و بیشترین تعداد  05نفر
و کمترین تعداد  1نفر می باشند .چولگی این متغیر تقریباً
نرمال بوده و ضریب آن مثبت است  ،این در حالی است که
ضریب کشیدگی آن منفی و غیر نرمال است .این ویژگی ها
مجموعه ویژگی های کیفیت حسابرسی در این مطالعه را نشان
می دهد  .این شواهد به طور نسبی حاکی از باال بودن درجه
کیفیت حسابرسی در این بانک ها است.
اولین متغیری که مربوط به شاخص های سالمت مالی
بانک های موضوع مطالعه می باشد ،نسبت سرمایه به دارایی به
عنوان شاخصی از کفایت سرمایه است .میانگین این نسبت در
این مطالعه  34/0درصد و میانه آن  2/0درصد می باشد .این
اعداد در حدود دامنه تعریف شده طبق دستورالعمل بال قرار
دارد که طبق آن این ضریب ( البته متناسب با ریسک
داراییهای بانک ها) در حدود  9درصد و در کشورهای در حال
توسعه بین  9تا  34درصد می باشد  .ضرایب چولگی و
کشیدگی این متغیر هر دو مثبت و حكایت از فاصله قابل توجه
نسبت به توزیع نرمال می باشد .حداکثر این ضریب در بانک
های منتخب  26درصد و حداقل آن نزدیک به صفر می باشد.
بررسی همبستگی متغیر های تحقیق اطالعات بیشتری را
در مورد ارتباط آنها با یكدیگر نشان می دهد  .به این منظور از
ضریب همبستگی پیرسن استفاده می شود  .به دلیل وجود
اطالعات اضافی می توان با فرض نرمال بودن داده ها از این
ضریب همبستگی استفاده نمود  .جدول شماره  4خالصه ای از
نتایج همبستگی میان متغیر های مستقل و وابسته را نشان می
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شاخص با نسبتهای سودآوری ارتباط معنی دار منفی ( -5/01و
 )-5/19و با نسبت های تسهیالت اعطایی به کل دارایی ها و
مجموع سپرده ها ارتباط معنی دار مثبت (5/46و )5/42دارد .
همچنین این شاخص ارتباط معنی دار مثبت با نسبت مطالبات
مشكوک الوصول و مطالبات معوق (5/09و )5/49دارد  .این
مطلب نشان دهنده آن است که هر چه تمرکز مالكیت افزایش
می یابد شاخص های سود آوری کاهش و نسبت مطالبات
معوق و مشكوک الوصول افزایش می یابد ومیزان تسهیالت
اعطایی بیشتر می شود  .این مطلب در سطح بانكهای دولتی به
دلیل مالكیت کنترلی دولت نمود بیشتری دارد و نشان می
دهد بان كها ی دولتی در کسب شاخص های سالمت مالی مؤثر
با مخاطرات و مشكالتی رو در رو هستند .
بین نتایج وفرضیه ها و آزمون ها روابط و همبسگی وجود د ارد
گخ در جدول  1مشاهده می شود.

دهد  .در این جدول هر یک از متغیر های تحقیق به صورت
زیر تعریف شده است .
ارقام مندرج در جدول  4حاکی از وجود ضریب همبستگی
کمتر از  5/9در بین متغییر های توضیحی است  :بنابراین
احتمال وجود مشكل هم خطی بر اساس ماتریس همبستگی
پیرسون  ،بسیار پائین است  .مطا لعات پیشین حد مجاز در
صد همبستگی بین متغیر های توضیحی را  95در صد پیشنهاد
کرده اند که در صورت همبستگی بیشتر از  95در صد ،
احتمال وجود مشكل هم خطی وجود دارد ()4532 ،Grassa
در خصوص بررسی این موضوع به گجراتی ( )4551نیز رجوع
شود.
همان طور که در جدول  4مالحظه می شود شاخص
تمرکز مالكیت در سطح اطمینان  %60و  %65با تمامی شاخص
های سالمت مالی ارتباط معنی دار دارد  .به گونه ای که این
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جدول شماره  -3خالصه ای از نتایج آزمونهای فرضیه های تحقیق
ردیف

نتایج آزمون

موضوع فرضیه

3

ارتباط شاخص بازدهی دارایی (شاخص سود آوری)و شاخص های ارتباط معنی داری با شاخص های نفوذ مدیر عامل  ،سهام داران
نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره وجود دارد
حاکمیت شرکتی

4

ارتباط معنی داری با شاخص های تعداد مدیران مؤسسه
ارتباط شاخص بازدهی سرمایه و شاخص های حاکمیت
حسابرسی بانک ها ،نفوذ مدیر عامل ،تمرکز مالكیت و دو گانگی
شرکتی(شاخص سود آوری)
وظیفه مدیر عامل وجود دارد

1

ارتباط شاخص سرمایه به دارایی (شاخص کفایت سرمایه)و ارتباط معنی داری با شاخص های نفوذ مدیر عامل،تمرکز مالكیت
و سهام داران نهادی وجود دارد
شاخص های حاکمیت شرکتی

2

ارتباط معنی داری با شاخص های قدمت مؤسسه حسابرسی تعداد
ارتباط شاخص خالص تسهیالت اعطایی(شاخص کیفیت دارایی)به
مدیران مؤسسه حسابرسی بانكها ،تمرکز مالكیت و دوگانگی
دارایی و شاخص های حاکمیت شرکتی
وظیفه مدیر عامل وجود دارد

0

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

ارتباط معنی داری با شاخص های حاکمیت شرکتی وجود ندارد

0

ارتباط شاخص نسبت داراییهای نقد شونده به دارایی و شاخص
های حاکمیت شرکتی

ارتباط معنی داری با شاخص های حاکمیت شرکتی وجود ندارد

2

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

ارتباط معنی داری با شاخص قدمت مؤسسه حسابرسی وجود دارد

8

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

ارتباط معنی داری با شاخص های حاکمیت شرکتی وجود ندارد

 -5نتیجه گیری و بحث
شاخص های حاکمیت شرکتی و بازدهی دارایی
نتایج این فرضیه نشان داد که در سطح بانكهای 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 مالكیت نهادی دارای رابطه منفی است و
دو شاخص دیگر رابطه مثبت را نشان می دهند  .با توجه به
این که شواهد بیشتر در سطح بانكهای دولتی و غیر دولتی نیز
وجود رابطه منفی معنی دار میان شاخص مالكیت نهادی و
بازدهی دارایی ها را نشان می دهد  ،می توان استنباط نمود که
مالكیت نهادی در سطح بانكهای تجاری منجر به بهبود وضعیت
سود آوری (بازدهی دارایی های بانكها) نشده است  .این موضوع
بر خال ویژگی نهاد گرایی در بنگاه های اقتصادی است که
طبق آن مالكان 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 د ر بانكهای دولتی مالكان نهادی در
حقیقت دولت و نهاد های دولتی محسوب می شوند و در نتیجه
نظارت مؤثر در کسب سود آوری بانكها را ندارند مورد انتظار
بوده است  .در مطالعات پیشین (آلن و دیگران  )4532 ،نیز
941

مورد تائید قرار می دهد که ساختار مالكیت بر احتمال ناکامی
بان كهای تجاری موثر است  .به بیان دیگر همسویی مدیران و
مالكان احتمال ناکامی و کاهش سود آوری و اعطای وام های
ناکارآمد را افزایش می دهد .شدت رابطه منفی در بانكهای
دولتی با ضریب ( )5/522بیش از بانكهای خصوصی (با ضریب
 )- 5/0است  ،اما در عین حال قضاوت در خصوص معنی داری
اختال این نتایج نیازمند بررسی های بیشتری است .
همچنین سایر شواهد نشان می دهد که تعداد اعضای
هیأت مدیره و نفوذ مدیر عامل بربازدهی دارایی های بانكها
دارای اثر مثبت معنی داری هستند  .در واقع وجود ارتباط
مثبت میان تعداد اعضای هیأت مدیره و بازدهی در سطح
بانكهای تجاری مطابق با انتظارات است و شواهد دیگر نیز
وجود این ارتباط را تائید کرده است  .به عنوان نمونه گراسا و
متوسی ( )4532نشان 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
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سازگار با توصیه های  OECDدر راستای انتخاب مدیران
ذیصالح در مدیریت عالی بانكها است .
تجزیه و تحلیل بیشتر در سطح بانكهای غیر دولتی نشان
می دهد که متغیر قدمت مؤسسه حسابرسی بانک دارای رابطه
مثبت معنی دار با بازده دارایی ها است  .این یافته ها در سطح
بانكهای دولتی گزارش نشده است هر چند در سطح بانكهای
دولتی حسابرسی اکثریت این بانكها 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 بانكها تأکید نماید  .هر
چند عدم معنی داری سایر شاخص های سنجش کیفیت
حسابرس ی  ،نتایج بدست آمده از حیث کیفیت حسابرسی را
مورد تأکید قرار نمی دهد  .در خصوص نفوذ مدیر عامل  ،همان
طور که در فصل قبل گفته شد  ،این نتایج مؤید نقش اعضای
غیر موظف در ساختار هیأت مدیره و در سطح ریاست این
هیأت نیست.
شاخص های حاکمیت شرکتی و بازدهی سرمایه
نتایج اولیه در سطح بانكهای تجاری نشان می دهد شاخص
های نفوذ مدیر عامل  ،تمرکز مالكیت و دوگانگی وظیفه مدیر
عامل و رییس هیأت مدیره دارای رابطه معنی داری با بازدهی
سرمایه بوده اند .ارتباط میان تمرکز مدیریت و شاخص بازده
سرمایه مثبت است (ضریب  )5/36و این مطلب نشان می دهد
با افزایش درجه تمرکز شاخص بازدهی نیز افزایش می یابد .در
مطالعه مشابهی کثیری و همكاران ( )3164شواهدی را گزارش
کردند که طبق آن تمرکز مالكیت بر حسب نوع مالكیت دولتی
و خصوصی به ترتیب دارای آثار منفی و مثبت بر سود آوری
بانكها بوده است  .بر آیند نتایج بدست آمده در این مطالعه
حكایت 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 مالكیت نهادی )
نیست  ،اما در عین حال نشان می دهد که با افزایش تمرکز
مالكیت (آن چنان که در بخش تعریف متغیر ها مطرح شد )
نسبت بازدهی سرمایه افزایش می یابد  .بررسی بیشتر بر حسب
نوع مالكیت بانک نتایج مطالعه کثیری و دیگران ()3164را
تائید می کند  .در اینجا شواهد جدیدی مبنی بر رابطه منفی
معنی دار میان دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رییس هیأت
مدیره و شاخص باز دهی سرمایه گزارش شده است  .این نتایج
نشان می دهد که تفكیک 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 شفافی ت بیشتر و کاهش عدم تقارن اطالعاتی می شود
(آل بحرینی و گرکو  .)4532 ،مومنی ( )3164نیز 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
تفكیک و ظیفه مدیر عامل و رییس هیأت مدیره نظارت مؤثر
توسط هیأت مدیره را بهبود می بخشد .
مومنی ( ".)3164بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و
عملكرد شرکت  :آزمون مجدد تئوری نمایندگی در شرکتهای
فعال در بازار بورس اوراق بهادر تهران"  ،دوازدهمین همایش
ملی حسابداری ایران  ،مشهد.نتایج مشابهی نیز در خصوص
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 بانكهای دولتی تائید شده است و به نوعی
نشان می دَهد که اثر نفوذ مدیر عامل در بانكهای دولتی بیش
از سایر بانكها بوده است  .همچنین شواهدی مشابه در خصوص
ارتباط منفی میان متغیر مالكیت نهادی و شاخص بازدهی
سرمایه در سطح بانكهای 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 ( ) 4532نشان دادند که ساختار مالكیت بر احتمال
ناکامی بانكهای تجاری موثر است  .همانند مطالعه گراسا و
متوسی در اینجا نیز شواهدی مبنی بر ارتباط مثبت میان تعداد
اعضای هیرأت مدیره و بازدهی سرمایه بانكهای غیر دولتی
گزارش شده است  .در اینجا در سطح بانكهای 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 بانكها
تأکید نماید.
شاخص های حاکمیت شرکتی و نسبت سرمایه به دارایی
نتایج اولیه در سطح بانكهای تجاری نشان می هد که
شاخص های نفوذ مدیر عامل رابطه ای مثبت و معنی دار و
شاخص های تمرکز مالكیت و مالكی ت نهادی رابطه ای منفی و
معنی دار با نسبت سرمایه به دارایی را گزارش می کنند .
همچنان که در فصل چهار مطرح شد  ،شاخص کفایت سرمایه
که در واقع دارای استانداردی جهانی است تحت تأثیر برخی
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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 مالكیت و مالكیت نهادی این نسبت کاهش می
یابد  .این یافته ها مطابق با نتایج مطالعه چالرم چاتویچن3و
همكاران ( ) 4533نمی باشد  .آنها نشان دادند که افزایش در
تمرکز مالكیت در بانكهای آسیایی جنوب شرق آسیا موجب
افزایش نسبت کفایت سرمایه خواهد شد  .در واقع این یافته ها
نشان می دهند تنوع مالكیت در بانكها موجب کاهش نسبت
کفایت سرمایه خواهد شد .این دیدگاه از نظر مبانی دارای
پشتوانه است .به گونه ای که کاهش تمرکز مالكیت و مالكیت
نهادی  ،مدیران بانكها 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 بانكها 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 بانكهای 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.
اگر چه می توان این موضوع را در ناکارامدی نظام بانكی
بخش دولتی جستجو کرد ولی در عین حال این نتایج با روح
مكانیزم حاکمیتی همخوان نیست  .در عین 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 بانكهای 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 بانكهای
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.
در این مطالعه شواهدی دال بر کارامردی برخری شراخص
های حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر شاخص های سالمت مرالی
گزارش شد .به دست اندر کاران صنعت بانكداری و افراد ذینفع
پیشنهاد می شود با توجه به نتایج این تحقیق :
 احتمال تأثیر ساختار های مالكیت بانكی بر ناکامی و
ناکارامدی در نظام بانكی را در تصمیم گیریهای خود لحاظ
نمایند.
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نظر به اهمیت تأثیر تعداد اعضای هیأت مدیره در بازدهی
بانكها ،بر کارامدی نظارت بر مدیریت ارشد بانک در
راستای انتخاب مدیران ذیصالح واقف باشند.
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 بانكهای بورس می
توانند در کانون این توجه قرار گیرند.
د -نظر به وجود شواهدی مبنی بر تأثیر تفكیک وظایف
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بر بهبود سود آوری بانكها،
عدم تمرکز قدرت به عنوان ابزاری اثر بخش در افزایش
نظارت هیأت مدیره به منظور افزایش شفافیت و کاهش
عدم تقارن اطالعاتی پیشنهاد می شود.
با توجه به این که کاهش تمرکز مالكیت و مالكان نهادی ،
مدیران بانكها را به کاهش سطح کفایت سرمایه به احتمال
زیاد وادار می کند (طبق این مطالعه) ،در نظر گرفتن این
موضوع در ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی در بانكها ،به
نهاد های متولی چون بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق
بهادر توصیه می شود .
نتایج این مطالعه بر نقش مدیریت ریسک و رعایت الزامات
کنترلهای داخلی تأکید می کند و نظر به این که این مهم
به طور کا مل در کشور ما تحقق نیافته  ،الزام به اجرای
مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی از سوی نهاد های
ناظر به ویژه بانک مرکزی می تواند یک گام موثر در پیاده
سازی آن تلقی شود.
نظر به این که نظارت و رتبه بندی بانكها در دنیا به کمک
مدلهایی چون ( CARMELکه در فصول گذشته به آن اشاره
شد) انجام شده است  ،ایجاد چنین مدلهایی به منظور رتبه
بندی در بانكها پیشنهاد می شود.
اگر چه که در این مطالعه مشاهدات متقنی مبنی بر برتری
بانكهای خصوصی نسبت به بانكهای دولتی گزارش نشده
است  ،اما بررسی این موضوع به لحاظ اهمیت و با در نظر
گرفتن داده های بیشتر می تواند مفید باشد.

در انجام هر تحقیق محدودیتهایی بر سر راه محقق وجرود دارد
و موجب می شود روایی و پایائی تحقیق تحت تأثیر قرار گیررد.
در ادامه به برخی از این محدودیتها اشاره می شود:
 در این مطالعه برخی از اطالعات مورد نیاز بانكها بخصوص
بانكهای دولتی در اختیار نبود .این موضوع باعث شده تا
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تعداد داده های مورد نیاز کاهش یابد و امكان تجزیه و
تحلیل بیشتر فراهم نشود.
 در این مطالعه آثار برخی رویداد های مهم نظیر تحریم
های اقتصادی ،نوسان ارز،هدفمندی یارانه ها و تغییر
رویكرد دولت به بانكها در نظر گرفته نشده و فرض بر این
قرار گرفته که این رویداد ها تأثیر مشابه و یكسانی بر
بانكهای موضوع مطالعه داشته اند .این موضوع تعمیم نتایج
را بر حسب دوره های زمانی این رویداد ها با محدودیت
مواجه می سازد.
 برخی از ب انكهای خصوصی به دلیل قدمت کم آنها دارای
روند اطالعات محدودی بودند و این موضوع امكان استنتاج
در مورد آنها را مشكل کرده بود.
 به دلیل عدم الزام به دستور العملهای بال در کشور و نیز
عدم وجود الزام به تشكیل کمیته های مدیریت ریسک و
حاکمیت شرکتی  ،اندازه گیری بسیاری از متغیر های
موضوع سالمت مالی و حاکمیت شرکتی در ایران با
محدودیتهایی همراه است.

پیوست شماره  1؛ نتایج آزمون پایانی متغیر های تحقیق
(آماره لوین  ،لین چو)
نام متغیر

آماره آزمون

معنی داری

roa

-143/1
-32/0
-36/2
-32/0
-03/9
-12/3
-31/4
-44/2
-2/6
-2/2
-0/0
-9/6
-6/0
-0/2
-31/4
-0/1
-2/0
-2/9

5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555

lpl
captass
Roe
lod
Liq a
extoni
lpi
concen
instit
auage
aumangno
auqgrade
dual
noboard
ceoyear
ceoi

شماره فرضیه آماره کای مربع درجه آزادی معنی داری
3
4
1
2
0
0
2
9

42/542
346/392
31/064
00/104
12/261
20/364
40/404
12/464

6
6
6
6
6
6
6
6

5/555
5/553
5/5550
5/555
5/5551
5/555
5/5510
5/555

همان طور که در جدول فوق مالحظه می شرود  ،تعرداد معنرا
داری آماره کای مربع کروچكتر از  0در صرد اسرت کره نشران
مرجح بودن استفاده از روش داده های تابلویی اثررات ثابرت در
مقابل اثرات تصادفی است.
پیوست شماره -3نتایج حاصل از آماره چاو (آزمون
اثرات مشترک و اثرات تصادفی)
شماره فرضیه آماره کای مربع درجه آزادی

پیوستها

loa

پیوست شماره  : 2نتایج حاصل از آزمون هاسمن

3
4
1
2
0
0
2
9

9/2
6/2
0/0
9/0
33/0
2/0
9/0
2/6

6
6
6
6
6
6
6
6

معنی داری
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555

همان طور که در جدول فوق مالحظه می شرود آمراره آزمرون
چاو در کلیه فرضیه ها کمتر از  0در صد است و این نشان مری
دهد که روش اثرات تصادفی بر اثررات ثابرت تررجیح داده مری
شود.
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 انتشارات، سونا و ندا سلطان محمدی، بایرام زاده،مجتبی
)3164(  تهران،مؤلف
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