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  هابررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سودآوري بانک

  )اق بهادار تهرانرهاي پذیرفته در بورس اوبانک: مطالعه موردي(
  

 4نیاغالمرضا جعفري ،3یادگار محمدي ،2رویا اشراقی سامانی ،1اردشیر شیري
  

گذار ایهتواند یک سرمترین عواملی است که میگذاري اقتصادي از اصلیسودآوري یک سرمایه -چکیده
سودآوري یک بنگاه اقصادي تحت تاثیر عوامل . حقیقی یا حقوقی را به خرید و نگهداري آن ترغیب نماید

هاي خاص حاکمیت مختلف درونی و بیرونی موسسه قرار دارد یکی از این عوامل تاثیرگذار ساختار و ویژگی
هاي خاص حاکمیت شرکتی بانک هايدر این پژوهش سعی شده است تا تاثیر شاخصه. باشدشرکتی آن می

 نسبت غیرموظف، مدیران نسبت مدیرعامل، نقش پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله دوگانگی
 6مدیره بر سودآوري آنها در یک دوره  هیات نهادي و انداره سهامداران مدیره، هیات اعضاي در تملک سهام

-در این پژوهش ویژگی. هاي ترکیبی مورد بررسی قرار گیردروش داده با استفاده از 1393تا  1388ساله از سال 
و بازده حقوق صاحبان سهام ) ROA( هاالذکر حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و  بازده داراییهاي فوق

)ROE (هاي مالی و اطالعات موردنیاز پژوهش از طریق صورت. اندبعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده
هاي پژوهش آوري و آزمون فرضیهجمع  Excelها و با استفاده از صفحه گستردههاي پیوست شرکتادداشتی

هاي پژوهش نتایج حاصل از آزمون فرضیه. انجام شده است  Eviews7فزار ااز روش رگرسیون چندگانه و نرم
رابطه معنادار وجود  )ROAو  ROE( هابین نسبت مالکیت مدیریتی و سودآوري بانکحاکی از آن است که 

  .رابطه معنادار وجود ندارد  )ROAو  ROE( هاسودآوري بانک دارد ولی بین سایر متغیرهاي مستقل و
ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، سودآوري، مالکیت حاکمیت شرکتی، نرخ بازده دارایی :واژگان کلیدي
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  مقدمه
گیري اندازه. باشدگیري سودآوري آنها میها، اندازهکامروزه یکی از مهمترین مسائل مالی بان

باشد، ها میها در داخل و خارج از بانکگیريها از آنجا که پایه بسیاري از تصمیمسودآوري بانک
ها مربوط به تامین مالی بهینه، ریسک اعتباري ،افزایش سرمایه بانک، گیريتصمیم. داراي اهمیت است

  .گیري سودآوري استري از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازهرابطه نمایندگی و بسیا
تعارض نمایندگی بین سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت ) 1980( تا دهه

به طور کلی این موضوع مورد قبول همگان بود که تمرکز مالکیت موجب کاهش مسایل . شرکتی بود
محققین این عامل را این طور . بود عملکرد شرکت خواهد شدشود و این خود موجب بهنمایندگی می

گذاران بزرگ وارد ساختار کردند که افزایش تمرکز مالکیت موجب خواهد شد تا سرمایهتوجیه می
گذاران انگیزه و قدرت کافی براي نظارت مدیران دارند، نظارت این سرمایه. ها شوندمالکیت شرکت

 ولی خدادادي،( در جهت اهداف بلندمدت شرکت گام بردارند آنان موجب خواهد شد تا مدیران
  )رضا تاکر

ها ها براي نخستین بار معطوف به حاکمیت شرکتی در بانک، نگاه1997بعد از بحران آسیا در سال 
به اهمیت باالي  - یکی پس از دیگري - ها و موسسات مالی سراسر جهانبه طوري که بانک. شد

در این راستا، . ها تاکید کردندو بر اجراي اصول حاکمیت شرکتی در بانکحاکمیت شرکتی پی بردند 
را در  »ارتقاي حاکمیت شرکتی در واحدهاي بانکی«کمیته نظارتی بانکی بال اولین نسخه دستورالعمل 

اساس اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاري اقتصادي در  تدوین کرد که پایه و 1999سال 
هیات خدمات مالی . شد 2006نین نسخه اصالح شده این دستورالعمل در سال و همچ 2004سال 

. اقدام به تدوین اصول حاکمیت شرکتی خاص موسسات مالی اسالمی نمود 2006اسالمی نیز در سال 
نخستین سازمانی بود که در این  OECD، سازمان 2007 بعد از شروع بحران مالی جهانی در تابستان

گروه راهبري حاکمیت شرکتی را تشکیل داد تا موضوع حاکمیت شرکتی در  راستا گام برداشت و
هار حوزه جبران خدمات، مدیریت ریسک، نقش و وظایف هیات مدیره و چها را با تاکید بر بانک

  . رعایت حقوق سهامداران مورد بررسی قرار دهد
 محسوب فساد از گیريجلو ابزار ترینمهم ها،بانک جمله از و هاشرکت در قوي شرکتی اکمیتح

 مالی فساد شرکتی، حاکمیت باضعف که دهدمی در این زمینه نشان گرفته صورت مطالعات. شودمی
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 و افزایش دولت مخارج تنزل، خارجی و مستقیم داخلی گذاريسرمایه آن دنبال به و یافته افزایش
  .یابدکاهش می اقتصادي رشد

. است) غیر اسالمی( مربوط به نظام بانکداري مرسوم شرکتی در سیستم بانکداري، عمدتاً حاکمیت
و افزایش حضور آنها در بازارهاي مالی  1970هاي اسالمی از اواسط دهه با وجود رشد سریع بانک

ح شده است اما رجهانی، مباحث اندکی در زمینه تقویت حاکمیت شرکتی در بانکداري اسالمی مط
حاکمیت شرکتی رایج در بانکداري مرسوم با الگوي  گران بانکداري اسالمی، درصدد تطبیقلتحلی

  ).2005 گارونال،( شریعت اسالمی برآمدند
-سال در که است جدیدي نسبتاً موضوع ایران هايبانک در شرکتی حاکمیت نظام دیگر، سوي زا

 غیر صورت به آن مختلف ابعاد نمودن اجرایی جهت در اقداماتی و گرفته قرار توجه مورد اخیر هاي
هدف این تحقیق بررسی  روي، این از. است پذیرفته صورت کشور سرمایه و پول بازار در سجممن

 سهام نسبت موظف، غیر مدیران نسبت مدیرعامل، نقش دوگانگی( هاي حاکمیت شرکتیتاثیر ویژگی
نرخ ( هابر سودآوري بانک) مدیره هیات هزاندا نهادي، سهامداران مدیره، هیات اعضاي در تملک

  .است) ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهامدارایی بازده
  

  مروري بر مبانی نظري پژوهش
ر این قسمت، مبانی نظري مربوط به دو فاکتور اصلی در این تحقیق، یعنی حاکمیت شرکتی و د

  .شودها به طور مختصر توضیح داده میسودآوري بانک
  

  مبانی نظري حاکمیت شرکتی 
برگرفته شده ) به معناي هدایت کردن( "Gubernare"التین  از ریشه "Governance"صطالح ا

تعاریف متنوعی براي حاکمیت . رفته استاست و قبل از آن براي هدایت کردن کشتی به کار می
ي این تعاریف ترین عامل متمایزکنندهتر گفته شد، عمدهشرکتی ارائه شده است که همانطور که پیش

ي توان این نظام را رابطهاز یک سو می. مول حاکمیت شرکتی دانستاي شتوان پهنه با گستردهرا می
 در. در شکل محدود خود است "تئوري نمایندگی"مدیران با سهامداران دانست که مبناي نظري آن 

ي شرکت با تمام ذینفعان خود را دربر آن سو این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه
هاي سایر تعاریف و نگرش. دانست "تئوري ذینفعان"توان ي آن را  میاي نظرگیرد که پشتوانهمی
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 بیتا مشایخی،( گیردموجود درخصوص حاکمیت شرکتی درون طیفی میان دو دیدگاه فوق قرار می
  ).1394 پناه،صبري علی

، هیأت مدیره، )اجرایی(ي روابط میان مدیریت حاکم اکمیت شرکتی به عنوان مجموعهح
هاي ذیربط در یک شرکت جهت حفظ منافع سهامداران تعریف ایر ذینفعان یا طرفسهامداران و س

    ). 2013آلداماري و کویسمایل، (شده است 
داند که بر نحوه ها و قوانینی میسیاست قواعد، اي از فرآیندها،حاکمیت شرکت را مجموعه

فرآیند استفاده از قدرت حاکمیت شرکت را همچنین . رهبري، اداره و کنترل شرکت تاثیرگذار است
 هیوز،( اندشرکت و چگونگی کنترل آن در برخورد با مسایل شرکتی و یا فراشرکتی تعریف نموده

2008.(  
اي در مورد هاي متعدد و گسترده، دو صاحب نظري که پژوهش)1995( رابر تمانگز ونل مینو

ابزاري که هر اجتماع به « :انداند حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کردهحاکمیت شرکتی انجام داده
عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است به کند و یا وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می

: هاي اصلی عبارتند ازگروه. گیري و عملکرد شرکتهاي مختلف در تعیین جهتاز روابط میان گروه
، حاکمیت )1995( پارکینسون. »اجتماع شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و

  .داندشرکتی را فرایند نظارت و کنترل عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران می
  :کندحاکمیت شرکتی را به صورت زیر تعریف می) OECD(سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 

ذینفع یک جموعه روابطی است که میان مدیریت، هیات مدیره، سهامداران و دیگر اشخاص م
کننده ساختاري است که توسط آن، اهداف همچنین حاکمیت شرکتی، تعیین. شرکت وجود دارد

حاکمیت . شودیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشرکت تدوین و ابزار دست
هاي مناسبی را براي هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به بایست مشوقشرکتی خوب، می

- پردازد که در راستاي مناقع شرکت و سهامداران بوده و نظارت موثري را ممکن میبیري اهدافی پیگ
 ).1391 جدیداال سالمی، المیر محمودزاده و داود حمیدرضا کردلویی،( سازد

  

  اهمیت حاکمیت شرکتی در نظام بانکداري
 هاچالش با باشد،میاسالمی  شریعت اصول حفظ درصدد کهحالی عین در اسالمی، بانکداري نیايد

 بانکداري سیستم در حاکمیت شرکتی زمینه در شده مطرح مباحث .است مواجه المللیبین توسعه
 از اسالمی هايبانک سریع رشد رغمعلی.است) اسالمی غیر( مرسوم بانکداري نظام به مربوطعمدتاً 
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 تقویت زمینه در اندکی مباحث جهانی، مالی بازارهاي در آنها حضور افزایش و 1970 دهه میانه
 اسالمی، بانکداري گرانتحلیل این، وجود با. است شده مطرح اسالمی بانکداري در شرکتی حاکمیت

 منابع. اندبرآمده اسالمی شریعت الگوي با مرسوم بانکداري در رایج شرکتی اکمیتح تطبیق درصدد
 سازمانی درون شرکتی تحاکمی اول، نوع .اندکرده ارائه شرکتی حاکمیت از مدل دو تئوریک

 بندي شده یک کشور تحت مالکیتهاي فهرست، سیستمی است که درآن شرکت)ژاپنی - آلمانی(
: عبارتند از) محاطی(سازوکارهاي حاکمیت دورن سازمانی . تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند

  .هیات مدیره، مدیران اجرایی، کنترل داخلی و اخالق سازمانی
 حاکمیت و مالی هاي تامین، به سیستم)آمریکایی - آنگلو( درون سازمانیاکمیت شرکتی ح

شوند و تحت مالکیت هاي بزرگ توسط مدیران کنترل میآن، شرکت شرکتی اشاره دارد که در
از  یتمالکاین وضعیت منجر به جدایی . دارند سهامداران برون سازمانی یا سهامدارن خصوصی قرار

شامل موارد زیر ) محیطی( سازوکارهاي حاکمیت شرکتی برون سازمانی. شودمی) مدیریت(کنترل 
  :است
گذاران نظارت سهامداران عمده، نقش سرمایه کارایی بازار سرمایه، رژیم حقوقی، ظارت قانونی،ن

 دينبفعالیت موسسات رتبه نهادي، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل و
  ).1391 اران،حمیدرضا کردلویی و همک(

 لزوم و ندارد کارایی مدل این پرداخت بهره، نبودن شرعی لحاظ به اسالمی بانکداري در ماا

 بانکداري سیستم نفعانذي دیگر از هابانک کارکنان. شودمی احساس کامالً نفعانذي منافع از حفاظت
 ساختار توسط دو هر ،آنها به پرداختی مزایاي و بانک کارایی جهت عملکرد شانمشارکت که هستند

 تقویت انگیزشی اثر و افزایش آنها الزحمهحق بانک، عملکرد بهبود با .شودتعیین می بانک انگیزشی
 و بحران ایجاد باعث تواندمی عمده هايبانک ناتوانی زیرا است، نفعذي یک خود مالی سیستم. یابدمی

 تواندمی هابانک موثر عملکرد زیرا ،است نفعذي یک نیز دولت. شود اقتصاد کل به رسانیآسیب
 عملکرد زیرا است، بزرگ نفعذي یک جامعه اقتصاد. باشد داشته همراه به دولت براي را زیادي منافع

 کاهش و ثبات طریق از جامعه و اقتصاد هايبخش تمام در معکوسی اثر تواندمی مالی سیستم غیرموثر
 اسالم شریعت خود نفعذي ترینمهم اسالمی، مالی امنظ در حتی. کندمی ایجاد رشد اقتصادي نرخ

 هايکنند، بحث اجرا اسالم با مطابق احسن نحو به را شرکتی حاکمیت نتوانند هابانک اگر زیرا است،
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 شد خواهد تشدید نوین بانکداري دنیاي با آن مطابقت توانایی عدم و اسالمی بانکداري نظام منتقدین
 .)1386 محمد روشندل،(
  

  هاهاي مالی و عملکرد بانکتنسب
 منظور به مالی هايازنسبت استفاده مالی تحلیل تجزیه هايروش ترینکاربردي و مهمترین از یکی

 تاکنون که مالی هاينسبت. باشدمی هابانک و موسسات یک سودآوري نحوه و مالی شرایط ارزیابی
 که زیان و سود حسابصورت و ترازنامه از هحاصل هاينسبت اند،گرفته قرار گرانتحلیل استفاده مورد

 در. باشدمی اقتصادي تصمیمات اخذ و هابانک و تجاري موسسات اقتصادي وضعیت تحلیل جهت
 منظور به تجاري واحدهاي شدن ملی یا مصادره با اسالمی انقالب پیروزي از بعد خصوصاً ما کشور
 محسوس پیش از بیش مالی علوم از گیريهبهر ضرورت واحدها این بر موثر کنترل و نظارت اعمال

 عالی مدیران گیريتصمیم در ابزاري عنوان به واحدها این مالی هايصورت تحلیل و تجزیه و گردیده
 در که مالی هايصورت تفسیر و تحلیل و تجزیه مهم هايتکنیک ازجمله. است شده گرفته بکار رتبه
 گرفته قرار توجه مورد شده ملی هايبانک و تجاري دهايواح از زیادي تعداد در تقریبا اخیر هايسال

 مهم هايتکنیک از یکی عنوان به مالی مدیریت کتب تمامی در همچنین .باشدمی مالی هاينسبت
 استفاده نظر و شده مبذول خاصی توجه تکنیک این به مالی هايصورت تفسیر و تحلیل و تجزیه

 عملکرد معیار بعنوان که سودآوري مالی هاينسبت. ودهنم جلب آن به را مالی هايصورت کنندگان
  .اندشده معرفی تحقیق این در هابانک
 اخیر هايسال در. دارد دیرینه ايپیشینه موسسات عملکرد ارزیابی براي مالی هاينسبت از ستفادها

 اطالعات عنوان به هانسبت این از استفاده شودمی دیده هانسبت این کاربرد در توجهی قابل رشد نیز
 توجه قابل محورهاي جمله از نیز موسسات عملکرد ارزیابی کمی الگوهاي کارگیري به براي الزم،

 براي متریکاناپار هايروش از مطالعات، این از شماري در که ايگونه به. است بوده پژوهشگران
 بوده آن جدید هايرویکرد این معرفی علت. است شده استفاده مطالعه مورد موسسات کارآیی تعیین

 حاصل را موسسه یک عملکرد  از صحیحی درك توانندنمی هم از جدا صورت به مالی هاينسبت که
  ).1388 همکاران، و زادهحسن برادران رسول( سازند
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  هاي سودآورينسبت
) ROA(ها هاي مربوط به بررسی عملکرد صنعت بانکداري از دو نسبت بازده کل داراییدر پژوهش

استفاده شده است که در بیشتر موارد براي نشان دادن توانایی ) ROE(حقوق صاحبان سهام  بازده
 ROAنسبت . گیرندها در خلق درآمد، از طریق ارائه خدمات غیرسنتی موارد استفاده قرار میبانک
 دهنده تواناییدهنده سود به دست آمده از هر واحد پولی دارایی است و از سوي دیگر، نشاننشان

در  ROAنسبت . اي و مالی بانک در خلق سود استمدیریت در استفاده مطلوب از منابع واقعی سرمایه
هاي سیاستی بانک و همچنین، برخی تغییرات غیرقابل کنترل مورد هر بانک، بستگی به تصمیم

چه  دهد که مدیریت بانک تانشان می ROEاز سوي دیگر، نسبت . اقتصادي و نیز مقررات دولتی دارد
 زبیدي، حیدر آتوسا گودرزي،( حد توانسته است تا از وجوه سهامداران به طور موثر استفاده نماید

1387(  
  

  پیشینه تحقیق 
  پیشینه خارجی

هاي هاي اجتماعی بر عملکرد مالی بانکهاي مرتبط با فعالیتگیري تاثیر هزینهبه اندازه) 2014( یوهینت
به عنوان معیارهاي عملکرد مالی براي  ROEو   ROAپژوهش، در این. اسالمی در بنگالدش پرداخت

هاي اجتماعی بر هاي ایفاي مسئولیتنتایج نشان داد که هزینه. هاي اسالمی در نظر گرفته شدبانک
  .هاي اسالمی هیچ اثري نداردعملکرد مالی بانک

 بخش به اعتبارات ياعطا بر را هابانک شرکتی در مقاله خود اثر حاکمیت )2012( همکاران و پنی
 نتایج حاکی. است نموده آزمون مالی بحران دوران در طول الوصولمشکوك مطالبات میزان و رهن

ها بانک سایر به نسبت تريقوي شرکتی مکانیسم حاکمیت داراي که هاییبانک که است این از
  . است باالتر نیز آنها سودآوري هايشاخص هستند،

ها هفده بانک اسالمی در کشور مالزي طی سه سال به آوري دادهجمع با) 2012(ارشد و همکاران 
 این .ها پرداختنداسالمی بر عملکرد مالی این بانک - اجتماعی پذیريبررسی اثر افشاي مسئولیت

و میزان بازده ) ROA(ها پژوهشگران براي محاسبه متغیر عملکرد مالی از معیارهاي میزان بازده دارایی
هاي اجتماعی به ها نشان داد که افشاي فعالیتتحلیل. استفاده نمودند) ROE(سهام حقوق صاحبان 

هاي از دیدگاه اسالم فعالیت. هاي اسالمی داردطور قابل توجهی، رابطه مثبتی با عملکرد مالی بانک
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ها به هاي تجاري مهمی در ایجاد عملکرد برتر و پایدار براي سازماناجتماعی و افشاي آنها، استراتژي
- اي به همه ذيهاي اسالمی باید توجه ویژهدر پایان پژوهشگران تاکید کردند که بانک. رودشمار می

  .نفعان خود مبذول دارند
. اندنموده بررسی اردن هايبانک عملکرد بر را شرکتی اثر حاکمیت) 2012(المنسیر و همکاران 

 حاکمیت هايشاخص عنوانبه خارجی کیتمال و مدیره هیئت ترکیب مدیره، هیئت اندازه هايشاخص
 بین مثبت رابطه که است آن از حاکی بررسی از حاصل نتایج. شده است گرفته نظر در شرکتی
 سیستم و عملکرد خارجی مالکیت و مدیره هیئت اعضاي یعنی تعداد شرکتی حاکمیت هايشاخص

 سیستم با عملکرد رابطه منفی یریتمد از مالکیت جدایی و هیئت مدیره اندازه. دارد وجود اردن بانکی
 تئوري از استفاده با هابانک سودآوري بر را شرکتی حاکمیت اثر) 2012(تاي  .دارد کشور این بانکی

 سهام بازده و دارایی بازده هايشاخص. است نموده بررسی مالزي کشور در بانک 15 آمار و نمایندگی
 است این حاکی مدل برآورد نتایج. است فته شدهگر نظر در هابانک سودآوري هايشاخص به عنوان

    .دارند سهام بازدهی با رابطه منفی بانک مالکیت نوع و رئیسه هیئت که استقالل
 و آمریکایی و اروپایی هايبانک در شرکتی حاکمیت و بانکی عملکرد) 2010(ارمینا و ماریا 

- چشم قابل منفی یک رابطه که دهدمی نشان مقاله این هايیافته. اندبررسی کرده را ژاپن و استرالیا

 رشد و مالی اهرم بانکی و عملکرد بین اما است برقرار شرکتی و حاکمیت بانکی عملکرد بین پوشی
 بین مثبت رابطه از حاکی مقاله این هايیافته همچنین. دارد قوي وجود و مثبت رابطه اقتصادي

 توسط بیشتري سهام چه هر که است این یانگرب که دارد بانکی وجود عملکرد و داخلی سهامداران
 خواهد بهتر بانک عملکرد شود نگهداري بزرگ و سهامداران مدیره هیئت و بانک داخلی کارمندان

  .بود
و مالیکت نهادي را بر ) مدیریتی( ي مالکیت درونیرابطه) 2009( شین پینگ و تسنگ هسین

پرداختند و نتایج آنها با  2003 تا 1994 يدورههاي پذیرفته شده در بورس تایوان در عملکرد شرکت
 ي معکوسهاي ترکیبی نشان داد که بین مالکیت درونی و عملکرد شرکت رابطهاستفاده از روش داده

U   شکل وجود دارد و همچنین بین مالیکت نهادي دولتی و مالکیت نهادي شرکتی با عملکرد، رابطه
  .منفی معنادار وجود دارد
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طی تحقیقی به بررسی تاثیر و رابطه ساختار ) 2008( مرالفاروق و رسول کریمصبور مال و ع
نتیجه تحقیق آنها وجود تفاوت . اندها پرداختهمالکیت و ساختار هیئت مدیره با عملکرد مالی شرکت

از   .گیري شده بودها با توجه به تفاوت در عملکرد اندازهبین سیستم حاکمیت شرکتی در بین شرکت
الیلی که آنان در تحقیق خود به آن اشاره کردند وجود بازار سرمایه متفاوت در تفاوت در جمله د

  .ها استترکیب آن
هاي حاکمیت شرکتی را بر عملکرد مورد بررسی قرار رابطه بین مکانیزم) 2002(کلز و همکاران 

ی که تعداد بیشتري از هائشرکت: این نتیجه رسیدند که هشرکت آمریکائی ب 144آنان با انتخاب . دادند
هائی که تعداد اعضاي موظف گیرند نسبت به شرکتاعضاي غیرموظف در هیئت مدیره به خدمت می

  .آنها در هیئت مدیره بیشتر است عملکرد بهتري دارند
  

  پیشینه داخلی
را هاي حسابداري هاي حاکمیت شرکتی و تجدید ارائهي بین مکانیزمرابطه) 1394(باقرپور و همکاران 

بررسی  1388تا  1383شرکت نمونه در دوره زمانی  160در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از 
نتایج تحقیق نشان داد که تغییر مدیرعامل، تغییر حسابرس، تخصص صنعت حسابرس، اندازه . کردند

جوه ها شامل نسبت جریان وحسابرس و بزرگترین سهامدار به همراه برخی خصوصیات مالی شرکت
هاي سود در ارائه نقد عملیاتی، نسبت نقدینگی و اندازه شرکت ازعوامل موثر بر احتمال وقوع تجدید

هاي حاکمیت هاي این تحقیق از این عقیده که مکانیزمبنابراین، یافته. باشندبازار سرمایه ایران می
  . دکنباشد، حمایت میشرکتی راه عالجی براي بهبود کیفیت گزارشگري مالی می

هاي به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت) 1391( حساس یگانه و همکاران
نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط معناداري بین . پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران پرداختند

ده هاي عملکرد مالی از جمله شاخص بازده فروش، شاخص بازوجود سهامداران نهادي و شاخص
  .و بازده حقوق صاحبان سهام است هاها، شاخص سود عملیاتی به داراییدارایی

 سیستم ثبات بر شرکتی حاکمیت در پژوهشی به بررسی تأثیر) 1391(مهدي تقوي و همکاران 
 نتایج. آزمون نموده است )هابانک مالکیت شاخص بر تأکید با( توسعه در حال کشورهاي بانکی

 معوق افزایش مطالبات بر بزرگتري اثر هابانک دولتی مالکیت که است آن ربیانگ بررسی از حاصل
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 نظر از هامالکیت انواع سایر به نسبت خارجی مالکیت اما. دارد خارجی و خصوصی مالکیت به نسبت
  .نمایدمی عمل بهتر بانک سودآوري هاينسبت

 کتی در موسسات مالیبه بررسی استقرار حاکمیت شر) 1391(حمیدرضا کردلوئی و همکاران 
ها در میزان رعایت اصول حاکمیت ایران پرداختند و نتایج تحقیق بیانگر شکاف معنادار شاخص

 ها قوتهاي رقابتی بانکی در دو موقعیت حال و آتی، و ضعیفشرکتی براساس تهدیدها و فرصت
  .بانک براي دو موقعیت موجود و مطلوب است

هاي به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت) 1389(فرد و همکاران حمیدرضا وکیلی
نتایج بیان حاکی از این است که بین . دار تهران آزمون نموده استاپذیرفته شده در بورس اوراق به

ها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد، حضور سهامداران وجود سهامداران نهادي و با عملکرد شرکت
نسبت حضور اعضاي . ها بر عملکرد آنها تاثیر چندانی نداردیت شرکتکعمده در ساختار مال

 .دار و معکوس داردها رابطه معنیغیرموظف هیئت مدیره در ترکیب هیئت مدیره با عملکرد شرکت
  .ها ندارداي با عملکرد شرکتهمچنین کیفیت اطالعات مالی رابطه

  
  شناسی تحقیقروش

از . باشداستقرایی می –د و انجام تحقیق به صورت قیاسی باشهاي تجربی میین تحقیق از نوع تحقیقا
هاي پذیرفته شده در آنجا که هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر سودآروي بانک

-باشد، روش تحقیق جهت انجام مطالعه مورد نظر از نوع همبستگی میبورس اوراق بهادار تهران می

یق عمدتاً از مقاالت متعدد التین و فارسی اخذ شده از اینترنت، در مبانی نظري و پیشینه تحق. باشد
هاي  آوري داده شود و به منظور جمع ها استفاده می نامه ها و همچنین مجالت تخصصی و پایان کتابخانه

هاي مالی و اطالعات الزم براي آزمون موردنیاز این تحقیق از اطالعات منعکس شده در صورت
هاي مالی نوین، تدبیرپرداز و لوح فشرده صورت  آورد افزارهاي ره عات نرمها از بانک اطال فرضیه

  .هاي پذیرفته شده در بورس استفاده شده استشرکت
هاي  افزار اکسل وارد و تعدیالت الزم بر روي آنها انجام و متغیر آوري شده در نرم هاي جمع داده

 Eviewsو  Spssافزار  حلیل وارد نرموتموردنیاز از آن استخراج شده و سپس به منظور تجزیه
  .گردند می
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  جامعه و نمونه آماري 
 هاي مالی حسابرسی شدهها از طریق مراجعه به صورتهاي مورد نیاز تحقیق جهت آزمون فرضیهادهد

 9 ،)1393تا  1388(ساله  6در یک دوره زمانی هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بانک
هاي زیر گیري به روش حذفی و با اعمال محدودیتدر این تحقیق نمونه .شده استگردآوري بانک 

  :شود انجام می
 .در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند 1388تا پایان اسفند ماه  .1
 .اسفند ماه باشد 29ها پایان سال مالی بانک .2
 .ها در دوره موردنظر، سال مالی خود را تغییر نداده باشندبانک .3
 . ها در دوره موردنظر، توقف فعالیت نداشته باشندبانک .4
اي به گونه 1393تا  1388هاي ها در سالهاي همراه شرکتهاي مالی و یادداشتصورت .5

 .کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد
 .هاي معادالت در دسترس و افشا شده باشدتمامی اطالعات مربوط به اجزاي محاسبه متغیر .6

  
   پژوهش هايرضیهف
 شرح به فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی یک  شامل تحقیق این موجود، پیشینه و هاتئوري به توجه با

  :باشد می زیر
  

  فرضیه اصلی
  .ها رابطه معناداري وجود داردبین حاکمیت شرکتی و سودآوري بانک -1

  

  فرضیه فرعی
  .ابطه معناداري وجود داردها ربین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سودآوري بانک -1
ها رابطه معناداري وجود بین نسبت حضور اعضاي غیرموظف هیات مدیره و سودآوري بانک -2

  .دارد
  .ها رابطه معناداري وجود داردبین نسبت مالکیت مدیریتی و سودآوري بانک -3
  .ها رابطه معناداري وجود داردبین نسبت سهامداران نهادي و سودآوري بانک -4
  .ها رابطه معناداري وجود داردن اندازه هیات مدیره و سودآوري بانکبی -5
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  تحقیق متغیرهاي عملیاتی گیرياندازه و تعریف مدل،
در این مدل، متغیر . شودهاي اصلی وفرعی از رگرسیون چندگانه زیر استفاده میبراي آزمون فرضیه

اکمیت شرکتی به عنوان متغیرهاي به عنوان متغیر وابسته و متغیرهاي ح) ROEو  ROA( سودآروي
  .اندمستقل و  اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهاي کنترلی در نظر گرفته شده

PERF = βo + β1 BLS+β2 INE_BZ  + β3 BZ + β5 IOWN+ β6 BOWN 
                  + β7 LNTA+ β8 TD_TE + εit 

  
  :متغیرهاي وابسته

موع جاز حاصل تقسیم سود خالص بر م) نسبت سودآوري(ها دارایی بازده ):ROA( هابازده دارایی
این نسبت میزان کارایی مدیریت را در بکار گرفتن منابع موجود . باشدها قابل مقایسه محاسبه میدارایی

-گذاران موجود و یا سرمایهنسبت مزبور اغلب توسط سرمایه. دهددر جهت تحصیل سود نشان می

  ).2002 حنیفه و همکاران،( شودارزیابی مدیریت شرکت استفاده میگذاران بالقوه براي 
خالص متعلق به صاحبان سهام عادي بر  از حاصل تقسیم سود ):ROE( بازده حقوق صاحبان سهام

این نسبت نشان دهنده بازده حاصل از وجوه نقد . آیدمجموع حقوق صاحبان سهام عادي بدست می
ادي در شرکت بوده و توانایی مدیریت موسسه را در بکارگیري صاحبان سهام عگذاري شده سرمایه

توانایی ایجاد وجه نقد را  باالیی است، ذاتاً ROEدارایی نسبت  اهی کهگبن. دهداین وجوه نشان می
  ).1998 اوسا آسا، ؛1995 واالس، ؛1391 رز،( داراست

  
  :متغیرهاي مستقل

 .ل در نظر گرفته شده که شامل موارد زیر استر این تحقیق حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقد
س هیات مدیره هم باشد یرئ متغیر مجازي است که اگر مدیر عامل،): BLS( دوگانگی نقش مدیرعامل
): INE_BZ( اعضاي غیرموظف هیات مدیره. صورت برابر صفر استبرابر با یک در غیر این

عبارت از ): BZ( ره  اندازه هیات مدیرهعبارتست از درصد اعضاي غیرموظف به کل تعداد هیات مدی
عبارتست از درصد سهام ): DOWN( نسبت مالکیت مدیریتی. تعداد کل اعضاي هیات مدیره

نسبت مالکیت سهامداران نهادي . باشدنگهداري شده به وسیله اعضاي هیات مدیره و خانواده آنها می
)IOWN:( تی و عمومی از کل سرمایه است هاي دولبرابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکت
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هاي دولتی و دیگر اجزاي ها، شرکتهاي مالی، بانکهاي بیمه، موسسهها شامل شرکتکه این شرکت
  .دولت است

  
  متغیرهاي کنترلی

گیري هاي شرکت به عنوان معیار اندازهدر این پژوهش مجموع دارائی ):LNTA( اندازه شرکت
جهت محاسبه و بررسی رابطه متغیر کنترلی با متغیر وابسته و . تاندازه شرکت در نظر گرفته شده اس

  .هاي هر سال مالی استفاده شده استمستقل لگاریتم دارایی
ها در ساختار سرمایه شرکت است اهرم مالی، نمایانگر میزان استفاده از دارایی ):TD_TE(اهرم مالی 

  .شوده میها  به حقوق صاحبان سهام محاسبکه از تقسیم کل دارایی
  

  تحقیق هايیافته
  آمار توصیفی

  هاي توصیفی تحقیقآماره) 3(جدول 

 متغیرها
 

 میانگین
 

 میانه
 

 ماکزیمم
 

 نیممیم
 
 انحراف معیار  

ROA  
02/0 

 
02/0 

 
04/0 

 
03/0 - 

 
01/0 

ROE  
19/0  

 
23/0 

 
41/0 

 
60/0 - 

 
14/0 

BLS  
76/0  

 
00/0 

 
00/1 

 
00/0 

 
43/0 

INE_BZ  
43/0 

 
32/0 

 
00/1 

 
00/0 

 
33/0 

BZ  
98/5  

 
00/5 

 
00/10 

 
00/4 

 
68/1 

DOWN  
62/0 

 
63/0 

 
92/0 

 
33/0 

 
15/0 

IOWN  
78/0 

 
80/0 

 
97/0 

 
42/0 

 
16/0 

LNTA  
26/12 

 
44/11 

 
72/26 

 
51/0 

 
25/6 

TD_TE  
31/14 

 
43/14 

 
16/15 

 
14/13  

 
53/0 

  
 :تعریف متغیرها

ROA :ها، نرخ بازده داراییROE: ازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بBLS:  دوگانگی نقش مدیر
نسبت : DOWNاندازه هیات مدیره، : BZ اعضاي غیرموظف هیات مدیره، : INE_BZعامل، 
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اهرم : TD_TEشرکت،  اندازه: LNTAنسبت مالکیت سهامداران نهادي، :IOWNمالکیت مدیریتی،
  مالی

، میانگین نرخ بازده /.)02(ها برابر اییدهد که میانگین نرخ بازده دارنتایج نگاره یک نشان می
دهد که میانگین متغیرهاي وابسته تحقیق در دوره نشان می. باشد، می/.)19( حقوق صاحبان سهام برابر

ها در دوره مورد بررسی دهنده این مطلب است که بانکو این نشان. مورد بررسی همگی مثبت است
رین انحراف معیار در بین متغیرهاي وابسته مربوط به نرخ همچنین بیشت. اندروند رو به رشدي داشته

ها در دوره مورد بررسی داراي دهد که سرمایه بانکو نشان می. بازده حقوق صاحبان سهام است
دهد که در دوره است و نشان می/.) 78(گذاران نهادي برابر با میانگین سرمایه. نوسان زیادي بوده است

گذاران نهادي است که باتوجه به تحقیقات گذشته ها در دست سرمایهبانک مورد بررسی بیشتر سرمایه
دهد نتایج سایر متغیرهاي تحقیق نشان می. ها تلقی گرددتواند یکی از عوامل بهبود سودآوري بانکمی

رییس هیات مدیره از هم تفکیک  مدیر عامل و) درصد 76حدود (هاي مورد بررسی که در بیشتر بانک
هد که به طور بیشتر اعضاي هیات دغیرموظف نشان می ا میانگین درصد مدیران موظف وام. هستند

ها متعلق به دهد بیشتر سهام بانکمالکیت مدیریتی نشان می اما میانگین. مدیره، غیرموظف هستند
اند که  تمرکز مالکیت موجب نظارت موثر بر تحقیقات گذشته نشان داده. باشداعضاي هیات مدیره می

هاي مورد میانگین اهرم مالی شرکت. هاي مدیران شده و بهبود سودآوري را منجر خواهد شدعالیتف
بزرگتر 12.27هاي مورد بررسی بطور متوسط هاي بانکهد داراییدباشد که نشان میمی 12.27بررسی 

اشد که بدلیل بها از تامین مالی از طریق بدهی میباشد و سایر منابع بانکاز حقوق صاحبان سهام می
باشد که احتمال ورشکستگی را افزایش هاي بهره در موعد مقرر یک روش پر ریسک میپرداخت

  .دهدمی
  

  مدل  تخمین
هاي براي انتخاب میان روش. الگوي یاد شده با استفاده از تکنیک قدرتمند پانل برآورد شده است

. است شده استفاده هاسمن آزمون و ي چاوهامربعات تلفیقی، اثر ثابت و اثر تصادفی از آزمون حداقل
   .است شده استفاده Eviews 7 افزارهاينرم از مذکور، هايآزمون انجام و مدل تخمین جهت

  
  فرضیه اصلی اول تحقیق

 یا و ثابت اثر با مدلی یا تلفیقی هايداده مدل ما مدل که مطلب این تشخیص جهت اول، مرحله در
 2جدول . پردازیممی مدل براي هاسمن، آزمون چاو و هايآزمون ررسیب به است اثر تصادفی با مدلی
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 شده، ذکر هايآزمون براساس. کندمی ارایه فرضیه اول تحقیق براي را هاسمن و چاو هايآزمون نتایج
  .است شده انتخاب تصادفی اثرات مدل

  هاسمن و چاو هايآزمون نتایج  -2جدول 
  نتیجه آزمون  ريسطح معنادا  آماره آزمون  نوع آزمون
  هاي تلفیقیمدل داده تأیید مدل اثر ثابت در برابر 000/0  549/4  آزمون چاو

  تأیید مدل اثر تصادفی در برابر اثر ثابت  074/0  917/12 آزمون هاسمن

 و برآورد تصادفی اثرات با ها،شرکت کل براي تحقیق مدل ،)2( نگاره در مندرج نتایج براساس
 .است شده ارایه) 3( نگاره ون فرضیه اول تحقیق درجهت آزم تخمین نتایج

 نتایج برآورد مدل جهت آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق   -3جدول 

  محاسبات تحقیق :منبع

 ROA: متغیر وابسته

  متغیر توضیحی
  هاي ترکیبیآزمون داده

 t P – valueآماره    ضریب

BLS 001/0 291/0 771/0 

INE_BZ 002/0 - 613/0 - 542/0 

BZ 004/0 362/4 000/0 

IOWN 007/0 -  827/0 -  412/0  

BOWN 003/0 494/0 623/0 

LNTA 0003/0 - 090/1 -  281/0 

TD_TE 007/0 -  870/2 -  006/0  
 032/0 201/2 102/0   عرض از مبداء

 F 426/3آماره 

P-value  004/0 

R2  342/0 

R2 242/0  تعدیل شده 

 699/1 واتسون –آماره دوربین 



  
  1395ماه دي  سی و یک،شماره                                                 هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

٧٠ 
 

 منتخب مدل در همچنین. است رگرسیون کل معناداري دهندهنشان  F آماره ،)3( ساس جدولبرا
342/0 =R2 از درصد 2/34 حدود موردنظر توضیحی متغیرهاي دهدمی نشان که است، آمده بدست 

 نشان که باشد می 5/2 تا 5/1 بین نیز واتسون - دوربین آماره. دهندمی توضیح را وابسته متغیر تغییرات
  .ندارد وجود برآوردي مدل اختالل جمالت بین خود همبستگی مشکل که دهد می

- درصد می 5عامل بیشتر از  مدیر نقش دوگانگی دهد، ضریبمی نشان) 3( جدول که طور همان

باشد، در نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش بیانگر آن است که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و 
  . طه معناداري وجود نداردراب) ROA( هاسودآوري بانک

و همچنین در فرضیه فرعی دوم نیز به دلیل اینکه سطح معناداري ضریب اعضاي غیرموظف هیات 
باشد، بین نسبت حضور اعضاي غیرموظف هیات مدیره و درصد می 5داري مدیره بیشتر از سطح معنی

وم پژوهش که به بررسی اما در فرضیه س. رابطه معناداري وجود ندارد) ROA( هاسودآوري بانک
پردازد، رابطه معناداري وجود می) ROA( هاارتباط بین نسبت مالکیت مدیریتی و سودآوري بانک

 دار بوده و با توجه به ضریب متغیر مالکیت مدیریتیدرصد معنی 5و این فرضیه در سطح . دارد
 5 از بیشتر مقدار مدیریتی با مالکیت نسبت متغیر معناداري سطح .باشدمی این ارتباط مثبت) 004/0(

 مدیریتی با مالکیت نسبت بین که معنا این به دهد؛می نشان را چهارم پژوهش فرضیۀ رد درصد،
    .نیست معناداري برقرار رابطۀ)ROA( هاسودآوري بانک

 پذیرفته ،)درصد 5 از بیش(اندازه هیات مدیره  متغیر معناداري سطح به توجه با نیز پنجم فرضیۀ
 برقرار معناداري رابطۀ) ROA( هاسودآوري بانک اندازه هیات مدیره با متغیر بین رواین از شود؛نمی

   .نیست
 هابا سودآوري بانک اندازه شرکت بین معناداري را رابطۀ کنترلی، متغیرهاي آزمون نتایج همچنین

)ROA (هاسودآوري بانک با اهرم مالی متغیر اما دهد،نمی گزارش )ROA (می برقرار منفی ۀرابط-

  .کند
  

  فرضیه اصلی دوم تحقیق
 اثر با مدلی یا و ثابت اثر با مدلی یا تلفیقی هايداده مدل این فرضیه مدل که مطلب این تشخیص جهت

 نتایج 4جدول . پردازیممی مدل براي هاسمن، آزمون چاو و هايآزمون بررسی به است تصادفی
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 مدل شده، ذکر هايآزمون براساس. کندمی ارایه دوم تحقیقفرضیه  براي را هاسمن چاو و هايآزمون
        .است شده انتخاب ثابت اثرات

  هاسمن و چاو هايآزمون نتایج  -4جدول 
  نتیجه آزمون  سطح معناداري  آماره آزمون  نوع آزمون
  هاي تلفیقیمدل داده تأیید مدل اثر ثابت در برابر 009/0 041/3  آزمون چاو

  تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر تصادفی 001/0 71/23 آزمون هاسمن
 نتایج و برآورد ثابت اثرات با ها،شرکت کل براي تحقیق مدل ،)4( نگاره در مندرج نتایج براساس

  .است شده ارایه) 5( نگاره جهت آزمون فرضیه دوم تحقیق در تخمین
  نتایج برآورد مدل جهت آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق  -5جدول 

  محاسبات تحقیق: منبع

  ROE: متغیر وابسته

  متغیر توضیحی
  آزمون داده هاي ترکیبی

 t P – valueآماره   ضریب

BLS 001/0 291/0 771/0 

INE_BZ 017/0 - 554/0 - 582/0 

BZ 027/0 262/4 000/0 

IOWN 066/0 -  571/0 -  571/0  
BOWN 106/0 - 656/1 - 105/0 

LNTA 005/0 875/2  006/0 

TD_TE 148/0 -  173/2 -  036/0  
 045/0 070/2 196/2 عرض از مبداء

 F 891/5آماره 

P-value  000/0 

R2  699/0 

R2 580/0  تعدیل شده 

 782/1 واتسون –آماره دوربین 
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 منتخب مدل در همچنین. است رگرسیون کل معناداري دهندهنشان  F آماره ،)5( براساس جدول
699/0= R2 از درصد  9/69 حدود نظر مورد توضیحی متغیرهاي دهدمی شانن که است آمده بدست 

 نشان که باشد می 5/2 تا 5/1 بین نیز واتسون – دوربین آماره. دهندمی توضیح را وابسته متغیر تغییرات
  .ندارد وجود برآوردي مدل اختالل جمالت بین خود همبستگی مشکل که دهد می

- درصد می 5مدیرعامل بیشتر از  نقش دوگانگی بدهد، ضریمی نشان) 5( جدول که طور همان
باشد، در نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش بیانگر آن است که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و 

  . رابطه معناداري وجود ندارد) ROE( هاسودآوري بانک
و همچنین در فرضیه فرعی دوم نیز به دلیل اینکه سطح معناداري ضریب اعضاي غیرموظف هیات 

باشد، بین نسبت حضور اعضاي غیرموظف هیات مدیره و درصد می 5داري مدیره بیشتر از سطح معنی
اما در فرضیه سوم پژوهش که به بررسی . رابطه معناداري وجود ندارد) ROE( هاسودآوري بانک

پردازد، رابطه معناداري وجود می) ROE( هاارتباط بین نسبت مالکیت مدیریتی و سودآوري بانک
 و با توجه به ضریب متغیر مالکیت مدیریتی. باشددار میدرصد معنی 5و این فرضیه در سطح . دارد

 5 از بیشتر مقدار مدیریتی با مالکیت نسبت متغیر معناداري سطح. باشداین ارتباط مثبت می) 004/0(
هامداران نهادي مالکیت س نسبت بین که معنا این به دهد؛می نشان را چهارم پژوهش فرضیۀ رد درصد،

    .نیست معناداري برقرار يرابطه )ROE( هاسودآوري بانک با
 پذیرفته ،)درصد 5 از بیش(اندازه هیات مدیره  متغیر معناداري سطح به توجه با نیز پنجم فرضیۀ

 برقرار معناداري يرابطه) ROE( هاسودآوري بانک اندازه هیات مدیره با متغیر بین رواین از شود؛نمی
   .نیست

با  اندازه شرکت بین مثبت و معناداري را يرابطه کنترلی، متغیرهاي آزمون نتایج همچنین
-رابطه) ROE( هاسودآوري بانک با اهرم مالی اما متغیر دهد،می گزارش) ROE( هاسودآوري بانک

  .کندمی برقرار منفی ي
  

  گیريبحث و نتیجه
بررسی تاثیر رابطه  حاکمیت شرکتی بر سودآوري طور که اشاره شد در تحقیق پیش رو به همان
در این بخش به تفسیر نتایج حاصل از تاثیر . ها  پرداخته شد که نتایج آن در قسمت قبل بیان شدبانک

  . پردازیمها  میرابطه حاکمیت شرکتی بر سودآوري بانک
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عدم ( وجود: شاملهاي حاکمیت شرکتی در این تحقیق به بررسی تاثیر پنج  مولف اصلی از مولف
، نسبت اعضاي غیرموظف، مالکیت مدیرعامل به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره) وجود

ها و بازده حقوق نسبت بازده دارائی(مدیریتی، سهامداران نهادي و اندازه هیات مدیره بر سودآوري 
  : پرداخته شد که نتایج بیانگر )صاحبان سهام

دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سودآوري بین عدم وجود رابطه معنادار  نتیجه فرضیه اول  بیانگر. 1
که این مسائل با توجه به عدم توجه به این موضوع در . باشدمی) ROEو ROA(در سطح  هابانک

ها استقالل دارند چرا هاي ایرانی قابل قبول است چرا که به ندرت در ایران مدیرعامل بانکسطح بانک
مجزا از هیات مدیره باشد ولی در کل بنا به دالیل خاص تحت نفوذ هیات مدیره که اگر در ظاهر هم 

- هاي ایرانی به علت عدم توجه به شایسته ساالري و انتصابات رابطهاکثر بانک به طور کلی در. باشدمی

داخته باشد و معموالً در تحقیقات گذشته زیاد به آن پرمند مسئله استقالل مدیرعامل زیاد تاثیرگذار نمی
  . شده است

بین نسبت حضور اعضاي غیرموظف هیات نتیجه فرضیه دوم بیانگر عدم وجود رابطه معنادار . 2
از دیدگاه تئوري نمایندگی، حضور مدیران . باشدمی) ROEو ROA( هامدیره و سودآوري بانک

به کاهش تضاد ها به عنوان افرادي مستقل، ها و عملکرد نظارتی آنغیرموظف، در هیات مدیره شرکت
دهد نتایج این تحقیق نشان می. کندها کمک شایانی میمنافع موجود میان سهامداران و مدیران بانک

که نقش مدیران غیرموظف در ایران مطابق با دیدگاه تئوري نمایندگی نیست و توانایی این ابزار 
اد اعضاء هیات مدیره بر طبق قانون تجارت تعد. نظارتی در بهبود افشاي مالی بسیار ضعیف است

هاي ایرانی به مدیران غیرموظف به عنوان ابزاري براي در بانک. نفر باشد 5ها نباید کمتر از شرکت
-ها نمیشود و توجهی به نقش نظارتی آنتکمیل حد نصاب رساندن اعضاي هیات مدیره نگریسته می

 .شود

 هامالکیت مدیریتی و سودآوري بانکبین نسبت نتیجه فرضیه سوم بیانگر وجود رابطه معنادار . 3
)ROA وROE (تواند باشد میها میتوان بیان نمود سهامی که در اختیار مدیران بانکمی. باشدمی

ها و یا برمبناي منفعت اي براي اتخاذ تصمیمات مالی مختلف بر مبناي منافع شخصی آنانگیزه
ها آوري بانکدات افزایش یا کاهش سوسهامداران باشد و در صورت اتخاذ هر نوع تصمیم، موجب

  .   فراهم خواهد شد
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 مالکیت سهامداران نهادي با بین نسبتنتیجه فرضیه چهارم بیانگر عدم وجود رابطه معنادار . 4
از ( با توجه به اینکه سهامداران عمده نهادي در ایران. باشدمی) ROE و ROA(ها سودآوري بانک

-گذاري وابسته به بانکهاي سرمایهیاد مستضعفان و جانبازان و شرکتبن قبیل سازمان تامین اجتماعی،

وابسته به دولت هستند، علت  اکثراً) هاگذاري سهام عدالت استانهاي سرمایههاي دولتی و شرکت
- احتمالی رد فرضیه این است که این دولتی بودن سهامداران نهادي ممکن است باعث کاهش انگیزه

 .گذاري باشدهاي سرمایههاي شرکتوثر بر فعالیتها در نظارت مهاي آن

 هاسودآوري بانک واندازه هیات مدیره  بیننتیجه فرضیه پنجم بیانگر عدم وجود رابطه معنادار . 5
)ROA و ROE( ي با توجه به ماده .باشدمی)ي قانون تجارت، تعداد اعضاي هیات اصالحیه) 107

درصد از موارد هیات  96در تحقیق حاضر در ( .نفر است 5هاي سهامی عام، ي بیشتر شرکتمدیره
رو مورد مذکور ممکن است نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار داده از این). عضو است 5مدیره داراي 

ي هیات مدیره اندازه يکنندهاز سوي دیگر، این موضوع بیانگر آن است که الزمات قانونی تعیین. باشد
 . شودها و غیره، توجه نمیر موضوع اندازه و ساختار بانکاست و به سایر عوامل نظی

دهد که در بیشتر موارد نتیجه به طور کلی مقایسه نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی نشان می
تواند ناشی متفاوت بودن نتایج می. اي داردتحقیق حاضر با نتایج تحقیقات گذشته تفاوت قابل مالحظه

ها و مسایل مدیریتی و هاي حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت بانکارچوباز متفاوت بودن چ
  .باشدفرهنگی کشورهاي مختلف می

  
  : پیشنهاد براي تحقیقات آتی

  هابررسی تاثیر حاکمیت شرکتی با کیفیت سود بانک .1
  هابررسی تاثیر  حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه بانک .2
  هاآوري بانکبررسی تاثیر ساختار کنترل داخلی با سود .3
  هابررسی تاثیر حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی بر سودآوري بانک .4
 هابررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگري مالی بانک .5

 هااي بر سودآوردي بانکبررسی تاثیر گزارشگري مالی میان دوره .6
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