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نتایجنشاندادکهابعادساختارمالکیتاثرمعناداریبقرحاکمیقتشقرکتیبانقکهقانداشقتهاسقت،امقابقر
عملکردمالیبانکهامیتوانداثرمعکوسمعناداریداشتهباشد.بهای معنیکهباافزایشتمرکقزمالکیقت
ونسبتمالکیتنهادیودولتی،عملکردمالیبانقکهقابقهشقکلمعنقاداریکقاهشمقییابقدوبقالعک .
همچنی یافتههانشاندادکهابعادنظامحاکمیتشرکتیازاثرمستنیممعناداریبرعملکقردمقالیبانقکهقا
دهدبهبودمکانیسمحاکمیتشرکتیمیتواندبقهطقورمعنقاداریموجقببهبقود

برخورداراستونشانمی
دادکهنظامحاکمیتشرکتیمیتواندازشدتاثقرمنفقی

عملکردمالیبانکهاشود.درنهایتنتایجنشان
ابعادساختارمالکیتبرعملکردمالیبانکهابکاهد.نتایجحاکیازآناسقتکقهسقهامداریموسسقاتو
شرکتهایوابستهبهدولتونهادهایمالیبویژهبادراختیارداشت اکثریتسقهام،موجقبمقیشقودایق 
سهامداران به جای منافع کل سهامدارانوارزششرکت(بانک) ،اهداف و منافع خاص خود را پی یری
کنندکه ضعف در عملکرد مالی رابهدنبالخواهدداشت .


طبقه بندی .G30, G32, L25, H25, H26 :JEL
ساختارمالکیت،حاکمیتشرکتی،عملکردبانکها،مدلمعادالتساختاری.

واژگان کلیدی:


مقدمه

امروزعملکرد سیستم بانکیبهویژه در تخصیص بهینه منابع تیت تأثیر مستنیم سرمایهگذاری،
متضم رون تولید،اشتاال ورشد اقتصادی کشقوراسقت.بقهعبقارتدی قر،از آنجقا کقهبهبقود
عملکرد بانکها و مؤسسات مالی در یک کشور میتواند منجقر بقه بهبقود وضقعیت اقتصقادی آن
کشور گردد،لذا بررسی شرایطی کقه موجقب بهبقود عملکقرد بانقکهقا و مؤسسقات مقالی گقردد
ضروری به نظر میرسد(میرچاندانیوگوپتا(.) Mirchandani & Gupta, 2018ازطرفدی قر،
بانکهادرمییطمنیصربهفردنظارتعمومیومجموعهایازققوانی ومنقرراتبقانکیفعالیقت
میکنند.چارچوبحاکمیتشرکتیدربانکهابقهمراتقبپیچیقدهتقرازسقایرشقرکتهقااسقت.
سازوکارهایحاکمیتشرکتیباعق کقمشقدنمشقکمتنماینقدگیدرشقرکتهقامقیشقودو
کیفیتای سازوکارهانسبیاستوازشرکتیبهشرکتدی رمتفاوتبودهومیتواندجنبقههقای
مختلفعملکردراتیتتاثیرققراردهقد.موضقو حاکمیقتشقرکتیدربانقکهقابقهویژگیهقای
مدیران،ترکیباعضایهیاتمدیرهوان یزههایمالیوسایران یزههابرایهمسوکردنفعالیقت-
هایافراددارایننشکلیدیبامنافعسهامدارانبست یدارد.ممک اسقتمقدیرانارشقدازمیقان
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سهامداراناصلیانتخابشدهویافردیاستخدامشدهبقهییقرازسقهامدارانباشقند.عمومقابیشقتر
مدیرانبانکهادرابتداازمیانسهامدارانانتخابمیشوند،ولیدرصورتیکهسهامدارانتجربقه
کافیدرموردهدایتعملیاتبانکینداشتهباشند،استخداممدیرانحرفهایدردسقتورکقارققرار
میگیرد .مدیرانحرفهایافرادیمتخصقصمقوردنیقازبقرایهقدایتمناسقبفعالیقتهقایبانقک

هستند،اماای مدیرانممک استبنابهدالیلمختلفازجملهنیوهانتخابوانتصابآنان،لزوما
ان یزهایبرایحداکثرسازیثروتسهامداراننداشتهورفتارمدیراستخدامشقدهالزامقادرجهقت
تین منافعسهامداراننباشد(نخعیوزهرایقی(.)Nakhaee & Zahraei, 2017درایق پقژوهش
ارتباطمیانساختارمالکیتومکانیسمحاکمیتشرکتیبانکهاباعملکردمالیآنهابااسقتفادهاز
مدلسازیمعادالتساختاریموردبررسیقرارمیگیرد.عموهبراینکهبقرایسقنجشمتایرهقااز
معیارهایمختلفمالیاستفادهشده(عملکردمالیبامعیارهایحسابداری،ارزشبازارواقتصقادی
سنجیدهشدهاست)،استفادهازمدلمعادالتساختاریامکاندادهمتایرهقایپقژوهشبقهدرسقتی
اندازهگیریشدهوروابطچندگانهمیانمتایرهابقهخقوبیآزمقونشقوندکقهدرمطالعقاتپیشقی 
موردتوجهواقعنشدهاست .
دربخشهایبعدیابتدامبانینظریموضو تینی وارتباطمیانمتایرهاتبیقی شقدهوسق



پیشینهمطالعاتمرتبطباموضو ارائهمیشقود.درادامقهبقهتقدوی فرضقیههقاونیقزروشتینیق 
پرداختهشدهکهدرآنجامعهونمونهآماریموردمطالعقهوتوضقی متایرهقاونیقوهگقردآوری
است.تجزیهوتیلیلدادههقاوآزمقونفرضقیههقابقاکمقکمدلسقازیمعقادالت

دادههابیانشده
ساختاریوبررسیبرازشمدلنیزبدنیالآنارائهشدهودرقسمتپایانیبهنتیجقهگیقریوبیق 
درموردیافتههایتینی پرداختهشدهاست.


مبانی نظری و پیشینه پژوهش

چنانکهمطالعاتگذشتهدرحوزههایسازمانینشاندادهاند،جداییبی مقدیریتومالکیقت
کهموجدمسألهنمایندگیاست،باع مقیشقودمقدیرانبقهجقایحداکثرسقازیثقروتصقاحبان
سهام،تمایلبیشتریبقهحداکثرسقازیمنقافعخقودداشقتهباشقند.جنسق ومکلینق ( & Jensen

زاصطمحهزینههاینمایندگیبرایتوصیفکاهشدرارزششرکتناشقی

)Meckling, 1976ا
ازعدمهمسوییمنافعمدیراناستخدامشدهوسهامداراناستفادهمیکنند .
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ازدیدگاهحاکمیتشرکتی،سهامدارانبااستفادهازسازوکارهایحاکمیتشرکتیمقیتواننقد
منافعمدیرانرابامنافعخقودهمسقوسقازند.یکقیازمهمتقری سقازوکارهایحاکمیقتشقرکتی،
مالکیتمدیراندربانقکاسقت.گمسقم ورودز()Glassman & Rhoades, 1980بقهمنایسقه
مؤسساتمالیکهتوسطمالکانآنهاادارهمقیشقدبقامؤسسقاتیپرداختنقدکقهمالکیقتآنهقااز
مدیریتجدابود.آنهانشاندادندکهسودآوریمؤسساتیبیشتراستکهمالکانآنهادرمقدیریت
ن نشدارند.اعضایهیاتمدیرهدروظیفقهنظقارتیخقودمسقئولیتنظقارتوتشقوی مقدیرانبقه
عملکردهمسوبامنافعسهامدارانرابقرعهقدهدارنقد(رحیمیقانوهمکقاران( Rahimian, et al.,

 .)2013
درواقعحاکمیتشرکتیرامیتقوانشقاملترتیبقاتحنقوقی ،فرهن قیونهقادیدانسقتکقه

کند.مؤلفههقاومکقانیزمهقایایق حاکمیقت

یحرکتوفعالیتشرکتهارامعی می

سمتوسو
عبارتندازسقهامدارانوسقاختارمقالکیتیآنهقا،اعضقایهیقاتمقدیرهوترکیقبآنهقاومقدیریت
شرکتکهتوسطمدیرعاملومدیرارشداجراییهقدایتمقیشقودوسقایرنینفقعهقاکقهامکقان
اثرگذاریبرحرکتشرکترادارند.درای میانآنچهکقهبیشقترجلقبتوجقهمقیکنقدحضقور
روزافزونسرمایهگذاراننهادیوحنوقیدردایرهمالکی شرکتهایسهامیعاموتقاثیریاسقت
کهحضورفعالای گروهبرنیوهراهبریشرکتهاوبهتبعآنعملکردآنهاداشتهاست(اسقعدی
( .)Asadi, 2016
ثردرهمسوییمنافعمدیرانبامنافعسهامداران،وجودسرمایهگذاراننهقادی

سازوکاردی رمؤ
است.بهعنوانیکیازسازوکارهایبرونیحاکمیتشرکتی،سرمایهگقذاراننهقادیننقشمهمقی

هاینمایندگیدارند.سرمایهگقذاراننهقادیازطریق 


دررفععدمتنارناطمعاتیوکاهشهزینه
عاتوقیمتگقذاریتصقمیماتمقدیریتبقهطقورضقمنیوبقاادارهنیقوهعمقل

جمعآوریاطم

شرکت،آشکارابرشرکتنظارتمیکنند.سقرمایهگقذاراننهقادیکیفیقتحاکمیقتشقرکتیرا
افزایشمیدهند.وجودنظامحاکمیتشرکتیمناسبدرشرکتها،افزایششفافیتاطمعقاتیرا

بهدنبالداردکهای بهنوبهخوددرکاراییبازارسرمایهننقشمهمقیایفقامقیکنقدودرصقورت
کارآییبازار،همقیمتاوراقبهدرسقتیوعادالنقهتعیقی مقیشقودوهقمتخصقیصسقرمایهکقه
مهمتری عاملتولیدوتوسعهاقتصادیاست،بهصورتمطلوبوبهینهصورتمیگیرد(اس ون
وسولیوان( .)Spong & Sullivan, 2007
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حاکمیتشرکتیمیتوانننشمهمیرادربهبودعملکردشرکتهقاایفقاکنقدوبقی کیفیقت
حاکمیتشرکتیوعملکردمالیشقرکتهقادربازارهقایسقرمایهارتبقاطتن قاتن یوجقوددارد.
بدلیلآنکهفرآیندنظارتوکنترلبرتوزیعحنوقومسئولیتهابی سهامداران،مدیرانوشقرکا

وتصمیماتوسیاستهاییکهبتواندمنافعسهامدارانراتقامی کنقدوبهبقودعملکقردشقرکترا
موجبشودازطری سازوکارحاکمیتشرکتیصورتمیگیرد.بنابرای میتوانیکقیازعوامقل
مهماثرگذاربرعملکردمالیشرکتهاراکیفیقتحاکمیقتشقرکتیآندانسقت(وکیلقیفقردو
باونقدپور(.)Vakilifard & Bavandpoor, 2010درواققعدوهقدفاصقلیحاکمیقتشقرکتی
عبارتنداز:کاهشریسکبن اهاقتصادیازطری بهبودوارتناءپاسقخ وییمقدیرانوشقفافیتو
نیزبهبودکاراییبلندمدتبن اهازطری پیش یریازتصقمیماتنابخردانقهوخودکقام یوعقدم
مسئولیتپذیریمدیریتاجراییبن اه،کههردوهدفمیتواندبهافقزایشعملکقردمقالیمنجقر
شود .
ازسویدی رساختارمالکیتییکشرکتعاملمهمدی ریاستکهمقیتوانقدکیفیقتاداره
شرکت،تصمیماتوعملکردشرکترامتاثرسازد.ساختارمالکیتشاملبافتیاترکیبمالکیت
ازیکسوومیزانتمرکزسهامدراختیارسهامداراناست.گرچقهمطالعقاتنشقاندادهاسقتکقه
ابعادمتفاوتساختارمالکیتوگروههایمختلفمالکی بهیکنو وانقدازهدراثقرگقذاریبقر
عملکردوتصمیماتشرکتبرخوردارنیستند.درمیقانگقروههقایمختلقفسقهامداران،مالکیقت
سهامداراننهادیازجملهعواملمهمیاستکهبرتصمیماتوادارهشرکتهقاوبقالتبععملکقرد
مالیآنهامیتوانداثرگذارباشد.بهگونهایکهباافزایشمالکیتنهادیبهدلیلفرآینقدنظقارتو
هایمدیراناجرایی،میتوانشاهدبهبودعملکردمالیبود .


کنترلبیشتربرفعالیت
مالکیتمدیریتینیزازجملهابعادمهمساختارمالکیتیشرکتاسقتکقهبقرمنقافعسقهامداران
شرکت(بانک)مؤثراست.بهدلیلعدمدسترسیبهاطمعاتکقافی،ایق عامقلدرپقژوهشهقای
انجامشدهدرحوزهحاکمیتشرکتیبانککمترموردتوجهقرارگرفتهاست.مدیرانیکقهبیشقتر
ثروتآنهاباسرمایهگذاریدربانکگرهخوردهاست،احتماالتوجهبیشتریبهبانکخوددارنقد

کردهانقد،ریسقکهقاییکقه
ودرمنایسهبامدیرانیکهثروتخودرابهطورمتنو سرمایهگذاری 
پذیرندرابادقتبیشتریانتخابمیکنند.مالکیتبیشترمدیرانواعضایهیاتمدیرهبایقدبقه

می
تنهاییباع تمشبیشترتوسطای افراد،عملکردبهتربانقکوتمایقلکمتقربقهپقذیرشریسقک
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شود.درمورداعضایهیاتمدیره،مالکیتسهامبایدبتواندان یزهایبقراینظقارتبقرمقدیرانو
همسوکردنفعالیتهایآنانبامنافعسهامدارانایجادکنقد.هرچقهتمرکقزثقروتیقکسقهامدار
اصلییاعضوهیاتمدیرهدربانکبیشترباشد،تعهدبیشتریبهبانکودقتبیشقتریدرپقذیرش
ریسکبهوجودمیآیقد(کقوئن (.)Coenen, 2015بنقابرای ازآنجقاکقهسقاختارمقالکیتییقک
شرکتمیتواندموجبتوسعهوبهبودمکانیسمهایحاکمیتشقرکتیشقدهویقانظقامراهبقریو
حاکمیتیرابامیدودیتهاییمواجهسازد،لذامیتوانانتظارداشتکقهیقکسقاختارمطلقوبو
نظامحاکمیتیمناسب،مدیریتوکنترلاثربخشواحقدهایتجقاریراتسقهیلکنقدومتعاقبقابقه
بهبودفرآیندهایداخلیونیزعملکردبهترشرکتبیانجامقدکقهزمینقهبهبقودعملکقردمقالیودر
ممیسازد .
نتیجهتین اهدافبلندمدتصاحبانسهاموثروتآفرینیبرایآنهارافراه 
درواقعتمرکزمالکیتکهازابعادمهمساختارمالکیقتاسقتمقیتقوانبقهکقاهشمشقکمت
ناشیازواگراییمنافعسهامدارانکمککندوباع ایجادان یزهبیشتربراینظارتوکنتقرلبقر
اقداماتمدیرانجهتکسبمنافعسهامدارانشود.بنابرای گرچهچ ون یاثقرسقاختارمالکیقت
برعملکردشرکتدرمطالعاتپیشی متفاوتگزارششدهاست،امانکتهمهمای استکهنو و
تمرکزمالکیتسهامدارانابزاریاستبرایاعمالنظارتوپاسخ وییبیشترمدیراناجراییکقه
خودبهبودعملکردرابهدنبالخواهدداشت .
سعیدیوشیریقهقی()Saeedi & Shiri ghahi, 2012بقهبررسقیتقأثیرسقاختارمالکیقتبقر
عملکردشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانپرداختند.درای پقژوهشسقاختار

عنوانمتایروابستهومعیاراندازهگیریعملکقرد

مالکیتیبهعنوانمتایرمستنلونسبتکیوتوبی به
جهبهمیدودیتهایاعمالشده93شرکتبهعنواننمونقهانتخقاب

درنظرگرفتهشدهاست.باتو
گردید.آزمونفرضیههایپژوهشبااستفادهازروشرگرسیونتلفینیبااثراتثابتنشاندادکقه

رابطهایبی انوا مختلفمالکیتوعملکردوجودندارد،لیک درروشرگرسقیونتعمقیمیافتقه
سهامشرکتهاوعملکقردآنبقهدسقت

رابطهخطیمعنیدارومعکوسبی دارندگانبیشاز5%

آمدوتأثیردی رشاخصهایساختارمالکیتیعنیمیزانمالکیقتسقهامدارانحنینقی،حنقوقیو
بزرگتری سهامداربرعملکردشرکتتأییدنشد .
شهیکیتاشوهمکاران()Shahyakitash, et al., 2012درپژوهشیبه بررسی رابطه ساختار
مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای نوی عملکردارزش افزوده اقتصادی وQتوبی در
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شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپرداختند.نمونه آمقاریآنهقا  103شقرکت

دربرمیگرفت.تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه

طیسالهای1385تا1389

را
است.یافتههای پژوهش بر اسقاس هقر دو

های مطرح شده در ای پژوهشمدل داده های ترکیبی
میدهد که رابطه مثبتمعناداری بی مالکیت نهادی
مدل ارزش افزوده اقتصادی وQتوبی نشان 
و عملکرد شرکت و رابطهمنفی معناداریبقی  مالکیقت حنینقی و عملکقرد شقرکت وجقود دارد.
همچنی تمرکز مالکیت رابطهمثبت معناداریباعملکرد شرکت دارد .
رحیمیقانوهمکقاران()Rahimian, et al., 2013درمطالعقهایپق ازبررسقیویژگقیهقای
خاصسیستمبانکیبهبررسقیتجربقیتقاثیرسقهدسقتهسقازوکارهایحاکمیقتشقرکتی(سقاختار
مالکیت،ساختارهیاتمدیرهوحسابرسی)برعملکقردبانقکهقایایرانقیپرداختقهانقد.یافتقههقای
حاصلازبررسیاطمعاتمربوطبه78مشاهده(سال-شرکت)طیبازهزمقانی1385تقا1390بقا
استفادهازال ویدادههایتابلوییبااثراتتصقادفی،نشقانمقیدهقدکقهسقازوکارهایحاکمیقت
شرکتیبهطورکلیبرعملکردبانکهامؤثراست.همچنقی نتقایجپقژوهشنشقاندادکقهدرصقد
مالکیتسهامدارانعمدهرابطهمثبتومعنقاداریبقاعملکقردبانقکدارد.همچنقی بقی تفکیقک
وظایفمدیرعاملازهیاتمدیرهوکیفیتحسابرسیبقاعملکقردبانقکرابطقهمنفقیومعنقاداری
وجوددارد .
توبرهریزی()Toobrehrizi, 2014بهبررسیرابطهبی نظامراهبریشرکتیباعملکردمالیو
رفتارریسکپذیریشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانپرداخت.نتایجاونشقان

دادکهبی سهامداراننهادیوبقازدهدارایقی هقاوبقی نسقبتمقدیرانییرموظقفوبقازدهحنقوق
صاحبانسهامرابطهمثبتومعنادار،بی درصدسهامداراننهادی،تمرکزمالکیقتودرصقدسقهام
شناورآزادبابازدهحنوقصاحبانسهامرابطهمنفیومعناداروجوددارد .
نخعقیوزهرایقی()Nakhaee & Zahraei, 2017بقهبررسقیرابطقهبقی سقاختارمالکیقتو
بانکها،شرکتهایسرمایهگذاریوبیمه)پذیرفتهشدهدربقورس
عملکردمالیواسطههایمالی( 

اوراقبهققادارتهققرانبققرایدورهزمققانی1389تققا1393پرداختنققد.بققااسققتفادهازروشحققذف
بانک،شرکتسرمایهگذاریوبیمهبهدستآمد.یافتقههقایپقژوهش

سیستماتیکنهایینمونه29
نشاندادکهساختارمالکیت(نهادی،حنینیوتمرکقزمالکیقت)بقربقازدهدارایقیتقاثیرمعنقاداری
دارند.اماساختارمالکیت(نهادی،حنینیوتمرکزمالکیت)بربقازدهحنقوقصقاحبانسقهامتقأثیر
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معناداریندارد .
خوشطینقت،امیقدینقژادوبهراملقوفرد( Khoshtinat, Omidinejad & Bahramloo Fard,


)2017دزمطالعهخودبهبررسیاثرساختارمالکیتبرعملکردبانکهایبقورستهقرانبقرایدوره
پرداختهوازدادههای13بانکاستفادهکردند.عملکردرابقامتایرهقاینقرابقازده

1388تا139۴
داراییهاونرابازدهحنوقصاحبانسهاموساختارمالکیتراباابعقادینظیقرمالکیقتخصوصقی،
مالکیتدولتی،تمرکزمالکیتوریسکاعتباریمقوردبررسقیققراردادنقد.نتقایجنشقاندادکقه
ساختارمالکیتبرابعادعملکردیبانک هقااثقرمعنقادارینقدارد.درحقالیکقهتمرکقزمالکیقتو

ریسکاعتباریبرمتایرهایعملکردیاثرمعکوسمعناداروحاکمیتشرکتیبرعملکردبانکها

اثرمستنیمومعناداریدارد .
رضقاییومیمقدزاده()Rezaei & Mohammadzadeh, 2018بقهبررسقیتقاثیرحاکمیققت
شرکتیبرعملکردمالیوبیرانمالیشرکتهایبورستهرانپرداختندوبااسقتفادهازدادههقای
شرکتبورسیبرایسالهای1388تا139۴اثرابعادحاکمیتشرکتیشاملافشاوشقفافیت،

102
ترکیبهیاتمدیره،ح رایسقهامدارانوسقاختارمالکیقترابقرابعقادعملکقردشقرکتهاشقامل
شاخصQتوبی ،بازدهکلداراییهاوبازدهحنوقصاحبانسهاممقوردبررسقیققراردادنقد.نتقایج
آنهانشاندادکهکیفیتحاکمیتشقرکتیتقاثیرمعنقاداریبقربقازدهکقلداراییهقا،بقازدهحنقوق
رکتهااثرمعناداریندارد .
صاحبانسهاموارزششرکتدارددرحالیکهبربیرانمالیش 
چ و همکاران()Chen, et al., 2012به بررسی رابطه بی مساله نمایندگی ،حاکمیت شرکتی
هزینههای اداری ،عمومی و فروش پرداختند .پژوهش آنها در دو بخش انجامشده

و رفتارنامتنارن
است.در بخش اول ننش مشکل نمایندگی بر رفتقار نامتنقارن هزینقههقای ادرای وفقروش مقورد
بررسی قرار گرفته و در بخش دوم ننش حاکمیت شرکتی بر رفتار بی مشکلنماینقدگی و رفتقار
هزینههای اداری و فروش مورد بررسی قرار گرفته است .دورهای تینی از سال 1996تا

نامتنارن
هزینههای اداری

سال 2005است .نتایج تینی نشان داد که بی مشکل نمایندگیو رفتار نامتنارن
و فروش رابطه وجود دارد و حاکمیت شرکتی ققوی یقا ضقعیفمقیتوانقد بقر رابطقه بقی  مشقکل
نمایندگی و رفتار نامتنارن هزینههای اداری و فروش تأثیر داشتهباشد .
وانجیرو و همکاران()Wanjiru, et al, 2013ارتباط بی ساختار مالکیت و عملکرد شرکت را
سالهای  2007تا  2010موردبررسیقراردادند.در ای پژوهش شش متایر تمرکز مالکیت،
برای 
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مالکیت دولتی ،مالکیت خارجی ،مالکیت نهادی ،مالکیت فردی ،مالکیتمدیریتی در نظر گرفتقه
شدهاست .همچنی برای اندازهگیقری عملکقرد از بقازده دارایقی و بقازده حنقوق صقاحبان سقهام
استفاده نمودند .نتایجنشان داد که تمرکز مالکیت ،مالکیت دولتقی ،مالکیقت خقارجی و مالکیقت
نهادی رابطه منفی با عملکرد دارند ،اما مالکیتمدیریتی ،مالکیت فردی ارتباط مثبت بقا عملکقرد
شرکت داشتهاند .
زهوریوتکتاک()Zouari & Taktak, 2014بهبررسیرابطهبی ساختارمالکیتوعملکرد
بانکهایاسممیپرداختند.بههمی منظقورنمونقهایاز1۴بانقکاسقممیدربقیشاز11کشقور

برایدورهزمانی 2005-2009انتخابنمودند.نتقایجآنهقانشقاندادکقهدرصقدتمرکقزمالکیقت
نهققادی۴9درصققدبققودهوسققرمایهگققذاراندولت قیدرجای ققاهدومقققرارداشققتند،س ق

سققاختار

خانوادگیودرنهایتسهامدارانحنینیقرارداشتند.بقااسقتفادهازبقازدهدارایقیوبقازدهحنقوق
هااندازهگیریشدونتایجنشاندادکهبی تمرکزمالکیتوعملکقرد


صاحبانسهامعملکردبانک
بانکهایاسممیرابطهمعناداریوجودندارد.همچنقی نتقایجنشقاندادتقمشمشقترکسقاختار

نوادگیودولتیبرایعملکردبانکهاسودمنداست.همچنی بانکهقابقاسقهامداراننهقادیو

خا
خارجیعملکردمناسبینداشتهاند.در نهایتبیرانمقالیتقأثیرمنفقیبقرعملکقردبانقکاس قممی

داشتهاست .
مطالعهایبهبررسیرابطهبی ساختارمالکیتوعملکقردشقرکت

کوئن ()Coenen, 2015در
گیریعملکردازنسبتهایبقازدهدارایقیوارزشبقازاربقهارزشدفتقریو


پرداخت.برایاندازه
رشدفروشاستفادهنمود.همچنی برایاندازهگیریساختارمالکیتازمتایرهقایمیقزانسقرمایه5
سهامداربزرگومیزانسرمایهن هداریشدهتوسطبزرگتری سهامداراستفادهشدهاسقت.نتقایج
حاصلنشاندادکهشواهدمیکمیمبنیبراینکهساختارمالکیتبرعملکردشرکتهاتأثیرداشته

باشدیافتنشد .
ازیلیواودیاله()Ozili & Uadiale, 2017پژوهشیرادرموردارتباطبی تمرکقزمالکیقتو
سودآوریبانکهادرکشقورهایدرحقالتوسقعهانجقامدادنقد.نتقایجمطالعقهآنهقانشقاندادکقه
بانکهایبادرجهتمرکزباالازبازدهداراییها،حاشیهسودخالصوققدرتدرآمقدزاییبقاالتری
برخوردارند.درحالیکهبانکهایبادرجهتمرکزپائی ترازبازدهحنوقصاحبانسقهامبقاالتری
برخوردارمیباشند .
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)درمطالعهخودبهبررسیتأثیرسقاختار

میرچاندانیوگوپتا(Mirchandani & Gupta, 2018
مالکیتوحاکمیتشرکتیبرعملکردبانکهایمنتخقبامقاراتمتیقدهعربقیپرداختنقد.نتقایج
مطالعهآناننشاندادکهبی حاکمیتشقرکتیوعملکقردبانقکهقارابطقهمعنقاداریوجقوددارد،
ردبانکهابرخوردارنمیباشد .

لیک ساختارمالکیتازتأثیرقابلتوجهیبرعملک
درای تینی چنانکهپیشتراشارهشد،اثقرسقاختارمالکیقتواجقزایحاکمیقتشقرکتیبقر
عملکردمالیبانکهاموردبررسیقرارگرفتهاست.درواققعسقاختارکقهدربرگیرنقدهترکیقبو
تمرکققزمالکیققتدراختیققارسققهامداراناسققت،سققازوکارحاکمیققتشققرکتیوهیققاتمققدیرهو
مکانیزمهاینظارتیراتعیی کردهوآن اهفعالیتهایبانقکهقاازطریق نظقامحاکمیقتشقرکتی
اجراونظراتمیگردد.بنابرای کیفیتفعالیتهقاوعملکقردبانقکهقادردرجقهاولبقهسقاختار
مالکیتودردرجهدومبهکیفیتحاکمیتیآنهاوابستهخواهدبود.ای تینی اوالبطقورهمزمقان
اثرحاکمیتشرکتیوساختارمالکیترابرعملکردموردبررسیقرارمیدهد.ثانیابقرایسقنجش

عملکردعموهبرشاخصهایسنتیحسقابداریازشقاخصمبتنقیبقربقازار()EVAاسقتفادهشقده

استکهسنجشبهنریازعملکردمالیارائهمیدهدوثالثارویکردای تینی وروشاجقرایآن

بااستفادهازمدلسازیمعادالتساختاریاستکهتاکنوندرتینینقاتمشقابهبکقارگرفتقهنشقده
است.بنابرای ازای نظرمیتواندرویکردجدیدیباشد.

فرضیههای پژوهش

براساسمبانینظریوپیشینهمطالعاتانجامشدهای پژوهش،فرضیههایزیقرتقدوی شقدهو

موردآزمونقرارگرفتهاند:

ساختارمالکیتبرحاکمیتشرکتیبانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتاثیردارد.
ساختارمالکیتبرعملکردبانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتاثیردارد.
حاکمیتشرکتیبرعملکردبانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتاثیردارد.
حاکمیتشرکتیبررابطهمیانساختارمالکیتوعملکردبانکهاننشمیانجیایفامیکند.

روش شناسی پژوهش

پژوهشحاضرازلیاظهدفدرزمرهپژوهشهایکاربردیاسقت،زیقرانتقایجآنمقیتوانقد
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مورداستفادهسرمایهگذاران،مدیران،سقهامدارانوتیلیقلگقرانبقازارسقرمایهونیقزبانقکهقای
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارقرارگیرد .ازنظرماهیتوروشاجرانیزای پقژوهشازنقو 
قلمدادمیشودوباتوجقهبقهاینکقهمتایرهقایآندرگذشقتهرادادهانقد،در

توصیفی-همبست ی
زمرهپژوهشهایعلّی-پق رویقدادیققراردارد.عقموهبقرایق از لیقاظ نقو  دادههقایمقورد

استفاده،اسنادکاوی(آرشیوی) است .بدی مفهوم که با استفاده از اطمعات گذشقته ارتبقاط میقان
متایرهای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.درنهایقت،پقژوهش حاضقرازنظقرنقو اسقتدالل،
استنراییتلنیمیشود .

پژوهشی
جامعهآماریای مطالعهمشتملبر18بانکپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهقرانشقامل
بانک هقایملقت،تجقارت،صقادراتایقران،پاسقارگاد،پارسقیان،اقتصقادنوی ،سقینا،کقارآفری ،
سرمایه،دی،انصار،گردش ری،حکمتایرانیان،ایرانزمی ،سامان،توسعه،آیندهوپستبانقک
رارگرفتهانقد.دادههقایمقوردنیقازجهقتسقنجش

استکهتمامابهشیوهسرشماریموردمطالعهق
متایرهایپژوهشنیزازپای اههایاطمعاتیسقازمانبقورساوراقبهقادار،بانقکهقایمقذکورو
بانکمرکزیجمهوریاسممیایرانطیدوره1390تا1396گردآوریشدهاست.

متغیرهای پژوهش

همقانطورکقهپیشققتراشقارهشققد،هقدفاصققلیمطالعقهحاضققربررسقیاثقرسقاختارمالکیقتو
مکانیسمهایحاکمیتشرکتیبرعملکردبانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهاداراست،که
برای اساسمتایرهایپژوهشعبارتنداز:

عملکرد مالی

متایروابستهدرای پژوهشعملکردمالیبانکهاستکهبااستفادهازسهمولفقهقابقلسقنجش
ش املتقوبی کیقو،بقازدهیحنقوقصقاحبانسقهاموارزشافقزودهاقتصقادیمقوردسقنجشققرار
گرفتهاست.

میاسبهمیشود:

نسبت توبین کیو()Tobin's Qکهبااستفادهازرابطه1
( )1

ارزش دفتری بدهی ها ( +تعداد سهام منتشر شده*قیمت پایانی سهم)
ارزش دفتری داراییها

= نسبت  Qتوبین
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گیریمیشود:

بازده حقوق صاحبان سهام)ROE(1کهازطری رابطه 2
اندازه
سودخالص 

( )2

حنوقصاحبانسهام 

=ROE

میاسبهمیشود :

)3ارزش افزوده اقتصادی)EVA(2کهازبااستفادهازرابطه3
( )3

) EVA= NOPATt - (WACCt × Capitalt

کهدرآن :
:EVAارزشافزودهاقتصادی ،
:WACCمیان ی موزونهزینهسرمایه ،3
:Capitalمجمو سرمایهبکارگرفتهشده ،
سرمایهبکارگرفتهشده=تعدیمتدارایی تعدیمتبدهی تعدیمتحنوقصقاحبانسقهام
حنوقصاحبانسهام بدهیهایبهرهدار سایربدهیهایبلندمدت 
:NOPATسودخالصعملیاتیپ ازمالیقات۴کقهدرمیاسقبهآناثقرمبقادالتییقرننقدی
حذفوصرفهجوییمالیاتیناشیازهزینهتأمی مالیازسودکسرشقدهاسقتوازطریق معادلقه
زیرمیاسبهمیشود :
سودعملیاتیپ ازمالیات=تعدیمتدرآمد تعدیمتهزینه صرفهجوییمالیقاتیبهقره-
هزینهبهره سودپ ازمالیات

ساختار مالکیت

برایمیاسبهای متایرکهجای اهمتایقرمسقتنلرادرایق پقژوهشدارد،ازسقهمولفقهشقامل
شاخصهرفیندال-هیریشم ،نسبتمالکیتنهادیونسبتمالکیتدولتیبهصورتزیقراسقتفاده
شدهاست:
________________________________________________________________
1. Return of Equity
2. Economic Value Added
3. Weighted Average of Capital Cost
4. Net Operational Profit After Tax
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شاااخه هرفیناادا -هیرشاامن:)HHI(1ایق شققاخصمیققزانتمرکققزمالکیققتدرشققرکترا
اندازهگیریمیکند.بطوریکههرچهشاخصمیاسبهشدهبهعددیکنزدیقکتقرباشقد،میقزان
تمرکققزمالکیققتدراختیققارتعققدادمیققدودیازسققهامدارانبیشققتربققودهوهققرچققهای ق شققاخص
کوچک ترباشدبهمعنقیپراکنقدگیمالکیقتدراختیقارتعقدادبیشقتریازسقهام داراناسقت.ایق 
بهصورتزیرمیاسبهمیشود:

شاخصرابااستفادهازمدل۴
=HHI

) )۴
کهدرآن :
:Kتعدادسهامدارانشرکت ،
:درصدمالکیتسهامسهامدار ،i

نسبت مالکیت نهادی)IOP(2کهازطری نسبت سقهام متعلق بانقکهقا،شقرکتهقایبیمقه،و
صندوقهایبازنشست یازکلسهامشرکت(بانک)موردبررسیاندازهگیریمیشود .

نسبت مالکیت دولتی)GOP(3کهازطری نسقبت سقهام متعلق بقه سقازمانهقاوشقرکتهقای
وابستهبهدولتازکلسهامشرکت(بانک)موردبررسیاندازهگیریمیشود.

حاکمیت شرکتی

متایرحاکمیتشرکتیدرای مطالعهننشیکمتایرمیقانجیرانیقزبقازیمقیکنقدکقهبقرای
اندازه گیریآننیزازسهمولفهاندازههیقاتمقدیره،نسقبتاعضقایییقرموظقفوننقشدوگانقه
مدیرعاملبهصورتزیراستفادهشدهاست:
اندازه هیأت مدیره)BSIZE(۴کهازطری تعداد افقراداعضقایهیقات مقدیره انقدازهگیقری
میشود .

5

نسبت اعضای غیرموظف () NonExکقهازطریق نسقبتتعقداداعضقایییرموظقفبقهکقل
________________________________________________________________
1. Herfindahl-Hirschman Index
2. Institutional Ownership Proportion
3. Governmental Ownership Proportion
4. Board Size
5. Non Executive members
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مدیرهاندازهگیریمیشود .

اعضایهیأت
دوگانگی وظایف مدیرعامل)Duality(1کهمتایریمجازی(باارزشهایصفرویک)است
بهگونهایکهاگر مدیر عاملسمت ریاست هیأت مدیرهرا نیزداشته باشد ،مندار یقکو در ییقر

صفربرایآندرنظرگرفتهمیشود .

ای صورت عدد
دادههایموردنیازجهقتمیاسقبهمتایرهقایپقژوهشازصقورتهقایمقالیحسابرسقیشقده
بانکهایپذیرفتهشدهوازطری پای اههایاطم رسقانیبقورساوراقبهقادارتهقرانوهمچنقی 
آوریشدهاند .

آوردنوی جمع
افزارره 

نرم
جهتنشاندادنارتباطمیانمتایرهایپژوهشوآزمونفرضیهها،مدلمفهومیزیرارائهشده
است :
BSIZE
Duality

حاکمیت شرکتی

H3

Tobin’s Q

NonEx
عملکرد مالی

ROE

HHI
EVA
IOP

ساختار مالکیت

GOP
شکل .1مد مفهومی و ارتباط میان متغیرهای پژوهش

تجزیه و تحلیل دادهها

بهمنظورتجزیهوتیلیلدادهقاوآزمقونفرضقیههقایپقژوهشازروشمقدلسقازیمعقادالت

سققاختاریاسققتفادهشققدهاسققت.نسققلاولروشهققایمققدلسققازیمعققادالتسققاختاریروشهققای
کوواریان میورهستندکههدفاصلیای روشهاتأییدمدلبودهوبرایکاربهنمونقههقاییبقا
روشهقا
حجمباالنیازدارند.نسلدومروشهایمعادالتساختاریکهمولفهمیقورهسقتند .ایق  

________________________________________________________________
1. Duality of Manager’s Tasks
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کهبعدابهروشحداقلمربعاتجزئی)PLS(1تاییقرنقامدادنقد،بقرایتیلیقلدادههقاروشهقای
متفاوتینسبتبهنسلاولارائهدادند.مهمتری نرمافزاربقرایایق روش  Smart PLSمقیباشقد.
دهومهمتقری دلیقلرابرتقریایق 
میننی دالیلمتعددیرابرایاستفادهازایق روش نکقرکقر 
دادههقایییرنرمقالاسقت کقه
روشبراینمونههایکوچکعنوانمیکننقد.دلیقلبعقدیوجقود 

پژوهشقق راندربرخققیپققژوهشهققابققاآنروبققروهسققتند(داوریورضققازاده( & Davari

 .)Rezazadeh, 2014
درای پژوهشابتداپ ازاستانداردسقازیمنقادیرمیاسقبهشقدهبقرایمؤلفقههقایهقرمتایقر
(متایرهایآشکار)،براساسمنادیربارهقایعقاملیومعنقاداریآنهقامناسقبتمیاسقبههقرمتایقر
پژوهش(متایرهایمکنون)بررسیشدهوس

بهآزمونفرضیههقابقراسقاسضقرائبمسقیرهای

بدستآمدهمیانمتایرهایمکنونومعناداریآنهاپرداختهشدهاست.

یافتههای پژوهش
آمارهای توصیفی

درای بخشآمارتوصیفیمتایرهایپژوهشبرایتعداد126مشقاهده(شقرکت-سقال)ارائقه
شدهاست.خمصهآمارهایتوصیفیمتایرهایپژوهشدرجدول1ارئهشدهاست:
جدو  .1آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش
نماد

متغیر

مشاهدات میانگین

2/234
126
شاخص توبین
Tobin’s Q
0/062
126
بازده حقوق صاحبان سهام
ROE
 EVAارزش افزوده اقتصادی (میلیارد ریال) 279028 126
0/592
126
شاخص هیرفیندال -هیریشمن
HHI
0/746
126
نسبت مالکیت نهادی
IOP
0/0396
126
نسبت مالکیت دولتی
GOP
6/402
126
اندازه هیأت مدیره
BSIZE
0/518
126
نسبت اعضای غیر موظف
NonEx
مأخذ :یافته های پژوهش

حداک

انحراف معیار حداقل
ثر
4/029 1/012
1/551
0/345 -0/127
0/091
452168 91355 102126
0/96
0
0/283
0/994 0/069
0/229
0/10
0
0/0208
11
4
2/127
0/736 0/214
0/314

________________________________________________________________
1.Partial Least Square
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آمارهایتوصیفینشانمیدهندکهدربانکهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهقادارمیقان ی 
شاخصهایتوبی کیو،بازدهحنوقصاحبانسهاموارزشافزودهاقتصادیبهعنوانشاخصهقای
اندازهگیریعملکردبانکهایموردبررسی،بقهترتیقبمعقادل2/23۴بقاانیقرافمعیقار،1/551
0/062باانیرافمعیار0/091و279028میلیاردریالباانیرافمعیار102126میلیاردریالبقوده
است.ازطرفدی ر،میان ی شاخصهیرفیندال-هیریشم ،نسبتمالکیتنهادیونسبتمالکیت
دولتیبهعنوانشاخصهایاندازهگیریساختارمالکیتبانکهایموردبررسی،بهترتیقبمعقادل
0/592باانیرافمعیار0/7۴6،0/283باانیرافمعیار0/229و0/0396باانیرافمعیار0/0208
ت مقدیرهبقهعنقوان
بودهاست.همچنقی میقان ی انقدازههیقأتمقدیرهواعضقایییرموظقفهیقأ 
شاخصهایاندازهگیقریحاکمیقتشقرکتیبقهترتیقبمعقادل6/۴02بقاانیقرافمعیقار2/127و
0/518باانیرافمعیار0/31۴بودهاست.درموردمتایرننشدوگانهمدیرعاملنیزچونمتایقری
هایصفرویکبودهلذاآمارهایتوصیفیمیاسبهنشدهاند.


مجازیباارزش

آمارهای استنباطی

چنانکهدربخشپیشی اشارهشقدجهقتسقنجشهقریقکازمتایرهقایپقژوهش(متایرهقای
مکنون)ازسهمؤلفه(متایرآشقکار)اسقتفادهشقدهاسقت.لقذابقرایاسقتفادهازروشمقدلسقازی
معادالتساختاریالزماستابتدامناسبتاندازهگیریهقرمتایقرمکنقونبقااسقتفادهازمتایرهقای
آشکاربررسیشود.پ ازآنای متایرهابرایآزمونفرضیههامورداستفادهقرارگیرنقد.درایق 
بخشابتدااندازهگیریمتایرهایمکنونارائهشدهاست.


متغیر ساختار مالکیت

درای مطالعهبقرایانقدازهگیقریمتایقرسقاختارمالکیقتازسقهمعیقارهرفینقدال–هیریشقم 
(،)HHIنسققبتمالکیققتنهققادی()IOPونسققبتمالکیققتدولتقی()GOPاسققتفادهشققد.جققدول2
یدهند:
برازشاندازهگیریای متایررانشانم 

شاخصهای


جدو  .2شاخههای برازش اندازهگیری متغیر ساختار مالکیت
آماره
مقدار

χ2/df
2/92

RMSE
P-Value
0/014
0/030
مأخذ :یافته های پژوهش

GFI
94/558

AGFI
92/312
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همانطورکهدرجدول2مشاهدهمیشود،آمارهχ2هنجقارشقدهبقهدرجقهآزادیکمتقراز
عدد3بودهومعنقاداری()P-Valueآننیقزکمتقراز0/05اسقت.ازسقویدی قرمنقدارشقاخص
نیکوییبرازش()GFIمعادل9۴/558ومندارتعقدیلشقدهآن()AGFIمعقادل92/312وهقردو
یباشند.همچنی مندارریشهمیان ی مربعاتخطایبقرآورد()RMSEمعقادل
بیشاز90درصدم 
0/01۴وکوچکتراز0/05است.بنابرای ،باتوجهبهمنادیربدستآمدهمقیتقواننتیجقهگرفقت
کهسنجشمتایرمکنونساختارمالکیتبراساسمتایرهایآشکارمدلمناسبومعناداراست.

متغیر حاکمیت شرکتی

درای پژوهشبرایاندازهگیقریمتایقرحاکمیقتشقرکتیازسقهمعیقارانقدازههیقأتمقدیره
(،)BSIZEنسبتاعضایییرموظفهیأتمدیره()NonExوننشدوگانهمقدیرعامل()Duality
میدهند:
برازشاندازهگیریای متایررانشان 

شاخصهای

استفادهشدهاست.جدول3

جدو  .3شاخه های برازش اندازه گیری متغیر حاکمیت شرکتی
آماره
مقدار

χ2/df
2/73

RMSEA
P-Value
0/015
0/032
مأخذ :یافته های پژوهش

GFI
94/368

AGFI
92/122

جدول3نیزنشانمیدهدکهآمارهχ2هنجارشقدهبقهدرجقهآزادیکمتقرازعقدد3بقودهو
سط معناداری()P-Valueآننیقزکمتقراز0/05اسقت.ازسقویدی قرمنقدارشقاخصنیکقویی
برازش()GFIمعادل9۴/368ومندارتعدیلشدهآن()AGFIمعادل92/122وهردوبیشاز90
یباشند.همچنی مندارریشهمیان ی مربعقاتخطقایبقرآورد()RMSEمعقادل0/015و
درصدم 
بدستآمدهنشانمیدهندکهمتایرهایآشکاریادشقده

کوچکتراز0/05است.بنابرای ،منادیر
توانندجهتاندازهگیریمتایرمکنقونحاکمیقتشقرکتیمقورداسقتفادهققرار

بهطورمعناداریمی
گیرند.

متغیر عملکرد مالی

اندازهگیریمتایرمکنونعملکردمالینیزسهمعیارکیوتوبی (،)Tobin’s Qبازدهحنوق
برای 
صاحبانسهام()ROEوارزشافزودهاقتصادی()EVAاستفادهشقدهانقد.جقدول۴شقاخصهقای
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بهتصویرکشیدهاند:

برازشاندازهگیریای متایررا


جدو  .4شاخههای برازش اندازهگیری متغیر عملکرد مالی
آماره
مقدار

χ2/df
2/43

RMSEA
P-Value
0/016
0/036
مأخذ :یافته های پژوهش

GFI
94/062

AGFI
91/816

دهد.ممحظهمیشقودکقهآمقاره

جدول۴آمارههایمناسبتاندازهگیریای متایررانشانمی
χ2هنجارشدهبهدرجهآزادیهمچنانکمترازعدد3بودهوسقط معنقاداری()P-Valueآننیقز
معادل0/036وکمتراز0/05است.همچنی مندارشاخصنیکوییبرازش()GFIمعقادل9۴/062
ومندارتعدیلشدهآن()AGFIمعادل91/816وهردوبیشاز90درصدهستند.ازسقویدی قر
مندارریشهمیان ی مربعاتخطقایبقرآورد()RMSEنیقزمعقادل0/016وکمتقراز0/05اسقت.
بنابرای ،باتوجهبهمنادیربدستآمدهمیتوانگفتکهاندازهگیریمتایرمکنونعملکردمالیبر
اساسمتایرهایآشکارمناسبومعناداربودهوبنابرای براساسیافتقههقایفقوقمقدلازبقرازش
مناسبیبرخورداراست.

برآورد مد معادالت ساختاری

پ

از آزمون مناسبت اندازهگیریمتایرهایپژوهش ،مدل سقاختاری کقه بیقان ر ارتبقاط بقی 

متایرهای مکنون پژوهش استحاصلشد.شکل  1مدلکلیارتباطمیانمتایرهایپقژوهشرابقا
روشحداقلمربعاتجزئی()PLSنشانمیدهد:
درنهایت،براساسمدلیابیمعادالتساختاریمطاب شکلفوق،جدول5بارهایعاملیهقر
یکازمتایرهایآشکاروآمارهمربوطهوسط معناداریآنهارانمایشمیدهد:
یافتههایجدول5براساسمندارآمارهtوسقط معنقاداری()P-Valueمربقوطبقهمتایرهقای
آشکار،نشانمیدهندکهتمامیمتایرهایآشکار(معیارها)ازتأثیرمعناداری(حداقلدرسط 90
درصد)برمتایرهایمکنونبرخوردارمیباشند.همچنی جهتبررسقیپایقاییوروایقیهم قرای
سازههاشاخصهایCRوAVEمورداستفادهواقعشدهاندکهجهتمیاسبهآنهاازرابطقههقای5
و6استفادهشدهاست.
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شکل  .1مد اندازهگیری و ساختاری تحقیق


جدو  .5معناداری اثر متغیرهای آشکار بر متغیرهای مکنون مد
متغیر

متغیرهای آشکار

مکنون
ساختار
مالکیت
()OS
حاکمیت
شرکتی
()CG
عملکرد مالی
()FP

نماد

بار عاملی

آماره t

**2/291
شاخص هرفیندال هیرشمن
λ1=0/64
HHI
***
3/151
نسبت مالکیت نهادی
λ2=0/88
IOP
***3/258
نسبت مالکیت دولتی
λ3=0/91
GOP
***2/685
بانک
اندازه هیأت مدیره
λ4=0/75
BSIZE
**
2/184
اعضای غیرموظف هیأت مدیره
λ5=0/61
NonEx
***3/186
دوگانگی وظایف مدیرعامل
λ6=0/89
Duality
شاخص کیو توبین
***3/151
λ7=0/88
Tobin’s Q
**
بازده حقوق صاحبان سهام
2/542
λ8=0/71
ROE
ارزش افزوده اقتصادی
*1/933
λ9=0/54
EVA
مأخذ :یافته های پژوهش (* معنادار در سطح  ** %10معنادار در سطح  *** %5معنادار در سطح )%1

P-value
0/022
0/000
0/000
0/004
0/030
0/000
0/000
0/011
0/054


(  )5
(  )6
شاخصهاو نمادخطایاسقتاندارداسقت.

کهدرآنها نشاندهندهبارعاملیاستانداردشده
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ضریبCRمساوییابزرگتراز0/7نشاندهندهپایاییمناسب،مساوییابزرگتقراز0/8نشقان
ازپایاییخیلیخوبومساوییابزرگتراز0/9بیان رپایاییعالیشاخصهامیباشقد.همچنقی 
اگرشاخصAVEبرایهرسازهبیشاز0/5باشدنشانمیدهدکهسازهموردنظرازنظقرروایقی
هم رادارایاعتبارمناسباست(داوریورضقازاده(.)Davari & Rezazadeh, 2014جقدول6
نتایجای شاخصهارابرایمتایرهایمکنوننشقانمقیدهقد.همقانطقورکقهممحظقهمقیگقردد
ضرائبCRبرایهمهمتایرهانشانازوضعیتمطلوبپایاییسازههقادارد.همچنقی ازآنجقاکقه
هستند،میتوانرواییهم رایمطلوبسازههارانیزمشاهدهنمود.

ضرائبAVEنیزباالتراز0/5


جدو  .۶نتایج ضرائب  CRو  AVEجهت سنجش پایایی و روایی سازهها
متغیرهای مکنون
ساختار مالکیت ()OS
حاکمیت شرکتی ()CG
عملکرد مالی ()FP

ضریب CR
0/762
0/791
0/906
مأخذ :یافته های پژوهش

ضریب AVE
0/611
0/638
0/708

درادامهرواییواگراکهبیان رمیزانرابطهیکمتایرمکنونباشاخصهایشدرمنایسهرابطقه
آنمتایرباسایرمتایرهاست،موردبررسیقرارگرفتهاسقت.روایقیواگقرایمناسقبیقکمقدل،
حاکیازآناستکهیکمتایردرمدل،تعاملبیشتریباشاخصهایخقودداردتقابقامتایرهقای
دی ر.ای رواییوقتیدرسط مطلوبیاستکهضریبAVEبرایهرمتایر،بیشترازهمبسقت ی
بی آنمتایربامتایرهایدی رباشد( .)Fornell & Larcker, 1981
یدهقد.جقذرAVE
جدول 7ماتری فورنقلوالرکقروروایقیواگقرایمتایرهقارانشقانمق 
متایرهادرقطراصلیماتری همبست یمتایرهاواردشدهاست.همانگونهکهمشقاهدهمقیشقود
جذرشاخصAVEبرایهردومتایرازمنادیرهمبست یآنهابزرگتقرشقدهاسقتپق مقیتقوان
نتیجهگرفتکهرواییواگرابرایهرسهمتایردرحدمطلوبیاست .
اینکپ ازبررسیبرازشمدلاندازهگیریمتایرهقاوسقنجشپایقاییوروایقیآنهقا،نتیجقه
مدلساختاریتینی جهتآزمونفرضیههادرجدول8ارائهشدهاست.همانگونهکقهممحظقه
میشوداثرمستنیممتایرهایتینی بریکدی رونیزاثرییرمسقتنیمسقاختارمالکیقتبقرعملکقرد
مالیباواسطهحاکمیتشرکتیبااستفادهازضرائبمسقیربقرآوردشقدهوسقط معنقیداریآنهقا
نشاندادهشدهاست.
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جدو  .۷ماتریس فورنل و الرکر جهت روایی واگرای متغیرها

ساختار مالکیت
ساختار مالکیت ()OS
حاکمیت شرکتی ()CG
عملکرد مالی ()FP

()OS
0/782
0/517
0/623

حاکمیت شرکتی ()CG

عملکرد مالی ()FP

0/799
0/638

0/841

مأخذ :یافته های پژوهش
جدو  .۸برآورد تأثیر متغیرهای مکنون بر یکدیگر با استفاده از مد یابی معادالت ساختاری

اثر مستقیم

تأثیر ساختار مالکیت بر حاکمیت شرکتی ()CG<----OS
تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد مالی ()FP<----OS
تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی ()FP<----CG

γ1=0/44

1/575

0/114

γ2= -0/68

**-2/435

0/015

γ3=0/78

***

2/793

0/005

اثر غیرمستقیم

نوع

متغیرهای مکنون

ضریب مسیر

آماره t

P-value

تأثیر واسطهای حاکمیت شرکتی بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی
()FP>----CG<----OS

β1=-0/57

**-2/041

0/041

تأثیر

مأخذ :یافتههای پژوهش (* معنادار در سطح  ** %10معنادار در سطح  *** %5معنادار در سطح )%1

یافتههایجدول8نشانمیدهدکهاثقرمسقتنیمسقاختارمالکیقت()OSبقرحاکمیقتشقرکتی
()CGبادارایضریبمسیر0/۴۴بودهوسط معناداری(0/11۴)P-valueنشانمیدهدکهایق 
ضریبمعنادارنیست.درحالیکهضریبسقاختارمالکیقت()OSبقرعملکقردمقالی()FPمعقادل
-0/68بدستآمدهوسط معناداری()P-valueآنمعادل0/015ونشانازمعناداریای ضریب
است.همچنی اثرمستنیمحاکمیتشرکتی()CGبرعملکردمالی()FPبقاضقریب0/78وسقط 
نیزنشانازمعناداریضریببدستآمدهدارد.یافتههایجدول

معناداری()P-valueمعادل0/005
همچنی نشانمیدهدکهاثرییرمستنیمساختارمالکیقت()OSبقرعملکقردمقالی()FPازطریق 
متایرواسطهحاکمیتشقرکتی()CGدارایضقریب-0/57وسقط معنقاداری(0/0۴1)P-value
استکهنشانمی دهدای اثرییرمستنیمنیزمعنقاداراسقت.بقهعبقارتدی قر،حاکمیقتشقرکتی
باع میشودازشدتتأثیرمنفیساختارمالکیتبرعملکردمالیبانکهاکاستهشود.باتوجقهبقه
یافتههایفوقالذکرمی تقواننتیجقهگرفقتکقهفرضقیهاولپقژوهشمقوردتاییقدققرارن رفتقهدر
ننشمیانجیحاکمیتشرکتیموردتاییدواقعشدهاند.

کهفرضیههایدوم،سوموچهارمو


حالی
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بحث و نتیجهگیری

یافته هقایبقرآوردمقدلمعقادالتسقاختارینشقاندادکقهتمقامیمتایرهقایآشقکارازتقأثیر
معناداریبرمتایرهایمکنونبرخورداربودهوبعبارتیبهخقوبیمقیتقوانمتایرهقایمکنقونرابقر
اساسمتایرهایآشکارمورداندازهگیریقرارداد.نتایجنشاندادکهاثرمسقتنیمسقاختارمالکیقت

برحاکمیتشرکتیمعنادارنیستودرواقعمکانیسمحاکمیتشرکتیتیتتاثیرساختارمالکیت
واقعنمیشود.ازای رو،فرضیهاولپژوهشموردتأییدقرارن رفت.همچنی سقاختارمالکیقتاز
تأثیرمعنادارومعکوسیبرعملکردمالیبرخورداراست.ای بدانمعنیاستکهباافزایشتمرکقز
مالکیتدراختیارتعدادمیدودیازسهامدارانونیزنسبتمالکیتنهادیودولتی،عملکردمقالی
هابهشکلمعناداریکاهشمییابدوبالعک .لذافرضیهدومپژوهشموردتأییدواققعشقد.

بانک
ازسویدی ر،تاثیرحاکمیتشرکتیبرعملکردمالینیزمثبتومعناداراستکقهنشقانمقیدهقد
بهبودمکانیسمحاکمیتشرکتیمیتواندبهطورمعناداریموجقببهبقودعملکقردمقالیبانقکهقا
شود،بنابرای فرضیهسومپژوهشنیزموردتأییدقرارگرفت.نتایجهمچنی نشاندادکقهاثقرییقر
مستنیمساختارمالکیتازطری حاکمیتشرکتیبرعملکردمالیبانکهامعناداراسقتوفرضقیه
چهارمنیزتاییدشد.ای بدانمعنیاستکهحاکمیتشرکتیمناسقبموجقبمقیشقودازشقدت
تأثیرمنفیساختارمالکیتبرعملکردمالیبانکهایموردبررسیکاستهشود.نتایجحقاکیازآن
استکهسهامداریموسساتوشرکتهایوابستهبهدولقتونهادهقایمقالیبقویژههن قامیکقه
اکثریتسهامرادراختیقاردارنقد،موجقبمقیشقودایق سقهامداران بقه جقای اینکقه منقافع کقل
سهامدارانوارزششرکت(بانک)را در نظر ب یرند ،اهداف و منافع خاص خود را پی یری کنند
ضعف در عملکرد مالی رابهدنبالخواهدداشت .ای امرمؤید فرضیه هم رایی منقافع اسقت کقه
طب آن سهامداران نهادی بزرگ ،اتیاد و پیوست ی اسقتراتژیکی بقا مقدیریت شقرکت دارنقد.در
نتیجه مدیران به جای اینکه منافع کل سهامداران را دنبال کنند ،در اختیار سهامداران نهادی بزرگ
درآمده و در جهت منافعآنها کار خواهند کرد.همچنی براساس فرضیه همسویی اسقتراتژیک،
گاهی ممک است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و بهواسطه انطباقمنافع
ای دو گروه ،منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شدهو در ای صورت آثار مفید مورد انتظقار از
اعمقال نظقارتمقؤثر توسقط سقهامداران عمقده بقر مقدیران ،کقاهش مقییابقد .ازسقویدی قر
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مکانیسمهایحاکمیتشرکتیونظامراهبریمناسبمیتواندباع افزایشعملکردمالیبانکها
نتیجهگیری فوق،مشارکت اعضای موظفوییر موظف هیقأت

شود.زیرایکی از دالیل احتمالی
مدیره درفعالیتهقاو در نتیجقه ایفقای ننقش نظقارتیآنقان بقر عملیقات بقانکیاسقت.چنقانکقه
شواهدینیز وجود دارد که نشان میدهد اندازه بزرگ هیأت مدیره در کمک بهمقدیران عامقل از
میتواندننش مؤثری در عملکرد شرکتهاداشتهباشد .
طری مشاوره 
هاییازیافتههاینخعقیوزهرایقی(،)Nakhaee & Zahraei, 2017

نتایجای پژوهشبابخش
آکیموا و اشوودایر(،)Akimova & Schwodiauer, 2004اس ان

وسقولیوان( Spong, 2007

& ،)Sullivanوانجیقرو و همکقاران(،)Wanjiru, et al., 2013ازیلقیواودیالقه( & Ozili

،)Uadiale, 2017میرچانقدانیوگوپتقا()Mirchandani & Gupta, 2018همخقوانیدارد.در
حالیکهبابخشیازیافتههایپژوهشدی هائ وهمکاران(،)Dihaen, et al., 2001رحیمیقانو
همکاران()Rahimian, et al., 2013وشهیکیتاشوهمکقاران()Shahiki Tash, et al., 2012
ناسازگاراست .
باتوجهبهنتایجبدستآمدهمیتوانپیشنهادهاییرابهصورتزیرارائهداد :

سیاستگذاران بازار سرمایهوسهامداراننهادیباید توجقه داشقته باشقند کقهحضقور اعضقای
هانمیتواندمشکمتنماینقدگیراکقاهشدادهو بقهعملکقرد


شرکت
مدیره

ییرموظف در هیأت
بهترشرکتکمککندبنابرای تمششودازحضوراعضایموظفبیشتراستفادهگردد.
باتوجهبهاهمیتوجودسرمایهگذاران نهادی و سهامداران عمدهدرادارهشقرکتهقابقهویقژه
بانکها،پیشقنهادمقیگقرددایق دسقتهازسقهامداران ننقشفعقالتقری در زمینق  نظقارتوکنتقرل

هایشرکتها داشته باشند و به همسو شدنمنافع سقهامداران و مقدیران در جهقت کقاهش


فعالیت
مشکمتنمایندگی و در نهایت بهبود عملکرد شرکت کمککنند.
همچنی پیشنهادمیشوداعضای هیأت مدیره شرکتهقاوبانقکهقا ،سقهامدارانوبازرسقانو
مؤسساتحسابرسی با مباح

مرتبط با نظامراهبری شرکتها ،بیشتر آشنا شوند تا بتواننقد بقه نیقو

مناسبی به ایفای ننقش در نظقام راهبقری شقرکتی و درنتیجقه تقأثیر بقر افقزایش ارزش شقرکتهقا
ب ردازند.
بهمیننی آیندهنیزپیشقنهادمقیشقودبقرایانجقامتینینقاتیمشقابه سقایر معیارهقای ارزیقابی
وروشهایBSCوEFQMرامدنظرقراردهند.

عملکرد مانندشاخصMVA
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