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چکیده
در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها ،توجه به بالندگی سازمان ها ،از جمله سیاست هاای موردتوجاه هماه مادیاان هسات،
بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند .بانک ها باید توسط مدیاانی ،مدیایت شوند که می توانناد ارزش شااکت را افااای
دهند؛ با این حال باخی از بانک ها به نظا نمی رسد که به شدت از این الاامات پیاوی کنند که ممکن اسات دالیلای را بااای
توضیح ،باخی از بانک ها در مورد بی تجابگی توضیح دهد .مدیاان اجاایای تصامیمات سااختاری ساامایه نامناسا را اتخاا
میکنند که باعث ناکارآمدی تصمیمات ساختار سامایه میگادد از این رو هدف تحقیق بارسی تاثیا ویژگی مدیاعامل از جمله
دوگانگی مدیاعامل ،تاجبه مدیاعامل و تنوع جنسیتی مدیاعامل با عملکاد بانک های پذیافته شاد در باور اوراق بهاادار
تهاان است .جامعه آماری کلیه بانکهای پذیافته شد در بور اوراق بهادار تهاان بین سالهای  1931تا  1931میباشد که
با استفاد از رگاسیون خطی مورد بارسی قاار گافت و نتایج آزمون فاضیهها نشان داد که ویژگیهای مدیاعامل با عملکااد
بانک تاثیا معناداری دارد و بانکها باای عملکاد بهتا از مدیاان ماد استفاد کنند همچنین تجابه باالی مدیاان باعث بهباود
عملکاد بانک شد که این نشان دهند این میباشد که باید به مدیاان فاصت داد که عملکاد واقعی خودشان را نشان دهند و
هاچقدر تجابه کاری آنها باال میرود عملکاد بانکها نیا بهتا میگادد و عالو با این این تحقیاق نشاان داد کاه ماادهاا
عملکاد بهتای در ادار بهتا بانکها دارند و میتوانندعملکاد بانک رو بهبود بخشند.
واژگان کلیدی :عملکاد بانک ،ویژگی مدیاعامل ،دوگانگی مدیاعامل ،تنوع جنسیتی مدیاعامل ،تجابه مدیاعامل
مقدمه
در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها ،توجه به بالندگی سازمانها ،از جمله سیاستهای موردتوجه همه مدیاان هست،
بانکها هم از این موضوع مستثنا نیستند .سیستم بانکداری یک کشور ازنظا اقتصادی ،از مهمتاین شاخصهای یک کشور
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قدرتمند هست و یک نق حیاتی در رشد و اقتصاد یک کشور بازی میکند ،در بانکداری نوین ،مؤلفههای متعددی وجود دارند
که با روند تجهیا منابع پولی بانکها و مؤسسات مالی و درواقع با بهبود عملکاد بانکها تأثیاگذارند.نظام ارزیابی عملکاد را
میتوان از زوایای متفاوت موردبارسی قاار داد .دو دیدگا مهم در خصوص ارزیابی عملکاد وجود دارد :دیدگا سنتی و دیدگا
نوین .در دیدگا سنتی هدف از ارزیابی ،قضاوت و یادآوری عملکاد هست درحالیکه در دیدگا مدرن ،فلسفه ارزیابی با رشد و
توسعه و بهبود ظافیت ارزیابیشوند متماکاشد است .فاآیند ارزیابی عملکاد شامل انجام مجموعهای از اقدامات با تاتی و
توالی خاص و هدفمند هست .فاآیند ارزیابی عملکاد نیا مستلام پیمودن گامهایی متعدداست و ارزیابی عملکاد انواع مختلفی
دارد .یکی از مهمتاین آنها ارزیابی عملکاد شاکت از دیدگا مالی می باشد .جنبه ای که این روزها بسیار مهم و حیاتی می
باشد .جنبه مالی را می توان شامل مواردی مثل فاوش ،سودآوری ،سودسهام و ...دانست.بانک ها و موسسات غیاانتفاعی
اماوز به دنبال بهبود عملکاد مالی خود هستند زیاا بقا و توسعه آنها وابسته به داشتن عملکاد مالی مناس می باشد .عملکاد
مالی به عنوان یکی از مهمتاین سنجه های اثابخشی سازمانی ،دغدغه بسیاری از پژوهشگاان و مجایان بانامه های توسعه
سازمانی است .ارزیابی عملکاد مالی یک شاکت در فاایند تصمیم گیای امای حیاتی و ضاوری است .را که عملیات یک
شاکت تا انداز زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است .به گونه ای که یک شاکت ممکن است با وجود تولید محصول خوب،
کنتال کیفیت منظم و ساختار تشکیالتی منسجم و هماهنگ ،به خاطا بحاان مالی دچار ورشکستگی شود .بنابااین ارزیابی
عملکاد مالی باای ها شاکت از الاامات انکارناپذیا است .تصمیمات مابوط به تأمین مالی بانک  ،از مهمتاین تصمیمات
مدیایت مالی است ،تا جایی که این گونه تصمیمات به علت آثاری که با ساختار مالی شاکتها و منابع سامایه گذاران دارند،
جاء تصمیمات استااتژیک مؤسسه تلقی میگادند .هدف مدیا مالی از اتخا چنین تصمیماتی حداکثا کادن ارزش شاکت
میباشد .بنابااین یک مدیا مالی در راستای به حداکثا رساندن ارزش شاکت باید تعیین کند که در کجا سامایه گذاری کند .از
طاف دیگا چگونگی تأمین مالی دارایی های شاکت باای افااد و مؤسسات ینفع ،درخور توجه است و اینکه شاکت مورد نظا
درخصوص تأمین مالی دارایی های خود از چه میاان بدهی و سهام استفاد نمود است ،دارای اهمیت میباشد .زیاا این اما با
تصمیمات تأمین مالی شاکت اثا خواهد داشت (رحیمی و زلف پور آرخلو.)1931 ،
1
عالو با مکانیامهای مختلف از یک مکانیامهای حاکمیت شاکتی موثا ،تصمیمات شاکت در وجود مدیاان زن (تیاودی ،
 )2112بهتا میشود .زنان نق موثای در حاکمیت دارند و مشارکت آنها در یک موقعیت پیشاو با عملکاد شاکت تاثیا
میگذارد (کوالکو ،مایاز و نیتکین .)2111 ،2شاکتهای دارای هیئت مدیا که دارایی تنوع جنسیتی هستند احتماال کیفیت و
درآمد بیشتای کس میکنند (پست و بایاون .)2112 ،9تحقیقات پیشین نشان میدهد که مدیاان زن نظارت بهتا،
تشویقهای کیفی را تشایح میکنند و کمتا خود-گاا هستند (هوسه و سولباگ2111 ،1؛ گل ،اساینیدی و نگ.)2111 ،2
نمایندگی زن در هیئت مدیا شاکت یک بحث مدیایتی جدید ایجاد کاد است؛ چاا که هیئتها از مختلف جنبه توجه
فااوانی را جذب میکنند و تبدیل به یک عامل حاکمیت مهم میشوند (سناابجورنسون و ادوادسون .)2119 ،1مدیاان زن بیشتا
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متعهد هستند و کمتا خود-گاا بود و رفتار آنها از همتایان مادشان متفاوت است (هوسه و سولباگ .)2111 ،در نتیجه،
فاآیندهای اداری هیئت مدیا و اثابخشی تحت تاثیا تنوع جنسیتی هیئت مدیا قاار میگیاند (آدام و فایاا .)2113 ،1زنان
موفق به اثبات نق فعال خود در انجام فعالیتهای حکومتی میشوند ،که منعکس کنند توانایی آنها در نظارت بیشتا با خود
و کیفیت تصمیمگیای است (کوالکو ،مایاز و نیتکین .)2111 ،مالین و میشلون )2111( 2نشان میدهد که مشارکت باالی زنان
در ادار هیئت مدیا از طایق در نظا گافتن عالقه متقاضیان مختلف و بهبود نق نظارت هیئت مدیا  ،تقویت هیئت مدیا
را افاای میدهد.
ادار فعالیت های داخلی یک سازمان فقط جائی از وظایف جاری مدیاان ارشد فعلی است .مدیاان هم چنین می باید به چال
های تحمیلی محیط خارجی سازمان اعم از دور و نادیک عکس العمل نشان دهند.
محیط خارجی نادیک سامل :رقیبان ،عاضه کنندگان ملاومات ،کاه روزافاون منابع ،سازمان های دولتی و مشتایان که
اولویت های آنان بدون مقدمه تغییا پیدا می کند ،است.
محیط خارجی دور عبارتند از :شاایط اقتصادی و اجتماعی ،احااب سیاسی ،توسعه تکنولوژی که تماماً می باید پی بینی و
ارزیابی شد در تصمیم گیای های مدیاان ارشد دخالت داد شوند.
به منظور باخورد اثا بخ با همه عواملی که با توانایی شاکت در رشد سودآور آن تاثیا دارند مدیاان فاایندهای مدیایت را
به گونه ای طااحی می کنند که به نظاشان وضعیت بهینه موسسه در محیط رقابتی آن ها را تهسیل می نماید .چنین
استقااری به این لحاظ امکان پذیا است که فاایندهای تصمیم گیای مدیاان باآوردهای دقیق تای از تغییاات محیطی فااهم
می کنند و باای واکن نسبت به فشارهای داخلی یا رقابتی آمادگی بی تای پدید می آوردند .می توان چنین نتیجه گافت
مدیاان که با اسا تجابه و تحصیالت خود تصمیم می گیاند آثار و نتایج نسبتاً بهتای نسبت به بقیه مدیاانی که از سایا
شاخص ها حین تصمیم گیای استفاد می کنند .کلیه تصمیم گیای های مدیایتی دارای تبعات و آثار مثبت و منفی را باای
سازمان ها و شاکت ها به دنبال خواهد داشت .بنابااین ویژگی ها و تجابه و تحصیالت مدیاان در حوز تصمیم گیای بسیار با
اهمیت جلو می کند (احتشام)1939 ،
9
ظافیت نظارت با هیئت مدیا از تاکی آن تحت تاثیا قاار میگیاد (جان و سنبت  .)1331 ،استدالل میشود که مدیاان زن
باای شفافیت و افشای اطالعات کافی بیشتا مااق شیو های مدیایتی هستند (گل ،اساینیدی و نگ2111 ،؛ پست و بایاون،
 .)2112هنگامی که مدیاان زن در کمیتههای حساباسی مشارکت میکنند ،تمایل دارند نق نظارت کمیتهها را بهبود بخشید
و تقاضای کیفیت حساباسی را بیشتا کنند .تیاودی ( )2112میگوید که تصمیمات شاکتها و اثابخشی کمیتههای حساباسی
بهتا است در وجود مدیاان زن به دست آید .رفتار ریسکپذیای زنان نق مهمی در به حداقل رساندن گاارش مالی جعلی
دارد (لنارد و همکاران .)2112 ،1سطح باالیی از تعهدات به سیاستها و رویههای اخالقی ،را که شاکتها در دادرسی و
دستکاری گاارش مالی انجام میدهند ،کاه میدهد
اندیشه تفاوت بین زن و ماد یکی از مسائلی است که هموار با بشا هماا بود است .ازاینرو بارسی نق جنسیت در قبول
مسئولیتها و ایفای نق ها یک از جنسیتها در جامعه همیشه یکی از مسائل بحثباانگیا در جامعه بود است (زمانی،
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 .)1911نظایههای موجود در خصوص زنان با این باور شکلگافتهاند که وضعیت زنان در موقعیتهای اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی در بسیاری از کشورها یکسان نیست و جهت ایجاد باابای نیاز به تغییا در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع
است (بیابانی و گاکا.)1939 ،
هموار مسئلۀ مدیایت زنان توجه روان شناسان ،جامعه شناسان و صاح نظاان مدیایت را به خود جل نمود است و ها یک
بهگونهای این مسئله را ریشهیابی کاد اند (سپاسی و عبدلی .)1932 ،باخی کشورهای اروپایی نظیا ناوژ ،حضور مدیاان زن در
شاکتهای ناوژی را بااهمیت دانسته و از ژانویه  2111قانونی به تصوی رسید که شاکتها میبایست  11درصد از
کاسیهای مدیایت را به مدیاان زن اختصاص دهند .همچنین در انگلستان همانند ناوژ قانونی به تصوی رسید است که 91
درصد مدیاان شاکتها از زنان تشکیلشد باشد (آداما و همکاران 2113 ،1و  .)21112وضع چنین قوانین در کشورهای
پیشافته اروپایی و آمایکایی داللت با اهمیت موضوع و نیا وجود حساسیت با امور زنان و بهکارگیای نیمی از قشا جامعه در
مناص مدیایتی در سازمانها و شاکتهای عظیم تولیدی و خدماتی است .تعهد کاری به هنگام انجام مسئولیت ،انگیا
فااوان جهت پیشباد امور به نحو احسن ،حس رقابت در محیط کار نسبت به همتایان خود (مدیاان ماد) ،حضور بیشتا در
کمیتههای نظارت و دیگا ویژگیهای شخصیتی و کاری مدیا زن اثاات بساایی در تصمیمگیایهای مالی در هیئتمدیا
شاکتها و سازمانها دارد و همچنین موج ارتقاء عملکاد شاکت ،افاای رضایتمندی سهامداران و باال رفتن بازدهی
شاکت خواهد شد .پژوه های بسیاری در خصوص نق زنان در جامعه و مشارکت آنان در عاصههای گوناگون در
کشورهای مختلف انجامشد است .یافتهها حاکی از آن است که زنان همانند همتایان ماد خود میتوانند در بسیاری از امور
مشارکت نمود و از بازدهی باالیی باخوردار باشند (بیابانی و گاکا.)1939 ،
بانکها باید توسط مدیاانی ،مدیایت شوند که میتوانند ارزش شاکت را افاای دهند؛ با این حال باخی از بانکها به نظا
نمیرسد که به شدت از این الاامات پیاوی کنند که ممکن است دالیلی را باای توضیح ،باخی از بانکها در مورد بیتجابگی
توضیح دهد .مدیاان اجاایی تصمیمات ساختاری سامایه نامناس را اتخا میکنند که باعث ناکارآمدی تصمیمات ساختار
سامایه میگادد (ماتمیلوال ،بانیاریفین ،آزمنسینی و انووار .)2111 ،9تئاوی رد باال ویژگیهایی چون تجابه را به عنوان یک
شاخص از معلومات مشخص میکند که مدیاان ارشد آن را به شاکتی وارد میکنند (هامبایک و میسون .)1311 ،1به طور
خاص ،نظایه فوقانی استدالل میکند که ویژگیهایی مانند تجابه باالی مدیایت با انتخاب استااتژیک آنها تأثیا میگذارد.
نظایهپادازان رد باال پیشنهاد میکنند مدیاان ارشد شاکتها به دلیل تاثیا قابل توجهی که مدیاان ارشد با تصمیمات و نتایج
استااتژیک شاکتها دارند یک منبع حیاتی باای موفقیت هستند (بانی1331 ،2؛ هامبایک و میسون .)1311 ،عالو با این،
فینکلستین )1332( 1نشان میدهد که ویژگیهای مدیاان باتا ،که تجابه آنها عملکاد پی بینیهای قویتا از نتایج
استااتژیک است .هامبایک و میسون ( )1311تجابه مدیاان باتا را به عنوان یک ویژگی مهم که با استااتژی تاثیا میگذارد،
به رسمیت میشناسد .پژوهشگاان ادعا میکنند که ویژگیهای مدیاان (مثال تجابه) در نتایج استااتژیک منعکس شد است.
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تجابه مدیاان ارشد با توانایی شناختی آنها ماتبط است (هامبایک و میسون1311 ،؛ جنسن و مورفی .)1331 ،1فاض اساسی
در تئوری رد باال این است که ویژگیهایی از قبیل سالهای تجابه به عنوان جایگاین باای توانایی ادراکی مدیاان ارشد
خدمت میکنند .نظایه رد باال ،مدیاان ارشد را به عنوان منابع انسانی مهم شناسایی میکند که از تجابه خود باای فاموله
کادن استااتژیهای موثا استفاد میکنند (هامبایک و میسون )1311 ،با توجه بهماات فوق پژوه حاضا در صدد
پاسخگویی به این سؤال است که :آیا ویژگیهای مدیاعامل با عملکاد بانکهای پذیافته شد در بور اوراق بهادار تهاان
تاثیا دارد؟
پیشینه پژوهش
گوپتا و ماهکود )2121( 2در پژوهشی به بارسی ویژگیهای مدیاعامل با عملکاد بانکهای کشور هند در دور  2113تا  2112با
استفاد از رگاسیون خطی چند متغیا و داد های پانل استفاد کادند و دریافتند که صالحیت حافهای مدیاان عامل در جایان
امور مالی عملکاد را افاای میدهد .عالو با این ،تأثیا دوگانگی مدیاعامل با عملکاد مثبت و قابل توجه شناخته شد است.
مدیاان عامل ماد باای عملکاد بانک مفید هستند .مدیاان عامل با تجابه به عملکاد باالتا کمک میکنند .نتایج در بین
پاوکسیهای مختلف عملکاد بانک و نمونههای فاعی با اسا مالکیت ،انداز بانک و انداز هیئت مدیا قوی است.
ماتمیلوال ،بانیاریفین ،آزمنسینی و انووار ( )2111در بارسی تآثیا تجابه مدیاان با ساختار سامایه شاکتهای مالای بین
سالهای  2111تا  2112انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که تجابه مدیاان به طور مثبت با ساختار سامایه ارتباط دارد و
با افاای تجابه مدیاان ،ارزش دفتای کل بدهی و نسبت بدهی بلند مدت افاای مییابد .آنان بیان کادند که تجابه مدیاان،
تعیین کنند بالقو ساختار سامایه شاکت است.
سیسی ،مونیکا ،گوریک و کمپف )2111( 9در بارسی پژوه خود با عنوان تجابه مدیاان صندوق در ارزش سامایهگذاری در
خارج از بخ مالی به این نتیجه دست یافتند که مدیاان باتجابه با استفاد از تجابه خود و از طایق انتخاب سهام از این
تجابه خود سوء استفاد میکنند .این اطالعات باتا مدیاان قیمت سهام را به آهستگی متوقف میکند و این نشان میدهد که
اطالعات آنها منحصا به فاد بود و مدتی طول میکشد تا در بازارها کشف شود.
چن ،گائو ،ژانگ و ژو )2111( 1در بارسی تجابه مدیاان صندوق های سامایه گذاری و مهارت سامایهگذاری آنان و با استفاد
از داد های صندوقهای سامایهگذاری چینی از سالهای  2119تا  2111انجام دادند آنها فاض میکادند مدیاانی که به
عنوان تحلیلگاان صنعت کار میکنند ،مهارتهای سهامی باالیی را نشان دهند ،در حالی که مدیاان با تجابه به عنوان
تحلیلگاان بارگ ،بازار را بهتا میکنند .این فاضیهها توسط داد ها پس از کنتال باای صندوق های قابل مشاهد و
ویژگیهای مدیا ،پشتیبانی میشوند .تجایه و تحلیل نشان میدهد که تفاوت قابل توجهی در عملکاد بین این دو نوع مدیاان
نمیتواند صافا به شانس اختصاص داد شود.
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رحمان و سایما )2111( 1در پژوهشی به بارسی کارایی تاکی هیئتمدیا با عملکاد شاکت :شواهد تجابی از شاکتهای
تولیدی بنگالدش بین سالهای  2111تا  2111را موردبارسی قااردادند و آنها به دنبال یافتن کارایی هیئتمدیا از طایق
انداز هیئتمدیا  ،استقالل هیئتمدیا و تنوع جنسیتی هیئتمدیا با عملکاد شاکت بودند که نتایج یافتههای آنان نشان داد
هیئتمدیا های بارگ در بهبود عملکاد شاکت مؤثا هستند اما استقالل هیئتمدیا و تنوع جنسیتی هیئتمدیا ارتباط
معناداری با عملکاد شاکت ندارند که این اما نشان میدهد که سازوکار سازمانی ادار شاکت بهویژ کارایی تاکی
هیئتمدیا بسیار ضعیف است.
هوگس و همکاران )2112(2پژوهشی را با عنوان بارسی هاینه بدهی با عملکاد شاکت در  111شاکت در طی سال های
 2111 – 2112در شاکت اندونای انجام دادند .نتایج حاکی از آن است که بین هاینه بدهی و عملکاد شاکت رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
رضوانی و همکاران ( )1931پژوهشی را با عنوان بارسی تأثیا هاینه بدهی با عملکاد شاکت ها در  111شاکت در طی سال
های 1911-1939انجام دادند .نتا یج این پژوه نشان می دهد که هاینه بدهی با عملکاد شاکت تاثیا معناداری دارد.
مهاانی و همکاران ( )1932پژوهشی را با عنوان بارسی رابطه هایناه بادهی و عملکااد شااکت روی  121شااکت در طای
سالهای  1931 – 1932انجام دادند .نتایج بارسیها نشان داد که بین هاینه بدهی و عملکاد شاکت رابطه مثبت و معناداری
وجود ندارد.
علیجانی ( )1931در بارسی رابطه تجابه مدیاان و مهارت آنان با سالمت روان کارکنان ادارات دولتی شهاستان کالردشت
بین سالهای  1932تا  1931با نمونه پژوهشی  921نفا انجام داد به این نتیجه دست یافت که بین تجابه مدیاان و همچنین
مهارت آنان با سالمت روان کارکنان ادارات دولتی شهاستان کالردشت رابطه معنیداری وجود دارد.
رحیمی و زلف پور آرخلو ( )1931در پژوهشی به بارسی رابطه بین ریسک تعیین روش های تامین مالی با روی عملکاد مالی
بانک در یک باز زمانی  1ساله بین سال های  1912تا  1932پاداختند که یافته ها نشان داد کلیه شاخص های بها وری در
دور پس از اجاای قانون با کاه مواجه شد اند ،همچنین یافتههای حاصل از تخمین مدلهای رگاسیونی نشان داد که
اجاای قانون هدفمندسازی یارانهها در خصوص دو شاخص  ROICو  CPمنجا به از بین رفتن تاثیا ساختار سامایه با
بها وری شد است .عالو با این اجاای قانون هدفمندسازی یارانه ها در خصوص سه شاخص  LCC ،ROICو  CPمنجا
به از بین رفتن تاثیا ساانه سامایه فیاکی با کارایی بانک ها تجاری شد اما در خصوص شاخص  LPمنجا به افاای تاثیا
مذکور شد است.
جاوید ( )1931در بارسی رابطه تنوع جنسیتی و مالکیت دولتی با ریسک پذیای شاکتهای پذیافته شد در بور اوراق
بهادار تهاان بین سالهای  1931تا  1931با نمونه مشتمل با  121شاکت به این نتیجه دست یافت که بین تنوع جنسیتی
هیئت مدیا با ریسک پذیای شاکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و تفاوتهای نظام مند در کمیت و کیفیت ریسک
پذیای زنان و مادان در امور مدیایتی شاکتها وجود دارد.
علیمادانی ( )1932پژوهشی را با عنوان بارسی تاثیا هاینه بدهی با عملکاد شاکت روی  13شاکت در طی سالهای
 1932-1931انجام دادند .نتایج بهدستآمد بیانگا ارتباط مثبت و معنادار بین هاینه نمایندگی با عملکاد شاکت نمیباشد.
Rahman, M., & Saima, N. F
Hughes et al
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رقاقیگاگای ( )1932در بارسی تأثیا تجابه مدیاان و تحصیالت آنان با درک اهمیت اجاای هاینههای کیفیت که
پاسشنامهای بین  12نفا از مدیاان شاکتهای نمونه انتخابی توزیع و نظایات آنها را جمع آوری کاد بود به این نتیجه
دست یافت که بین درک اهمیت هاینههای تطابق با میاان میاان تجابه و تحصبالت مدیاان رابطه معنیداری وجود دارد و با
افاای

میاان تجابه و تحصیالت مدیاان درک بهتای از اجاای هاینههای کیفیت پیدا میکنند.

نیکبخت ،دیانتی دیلمی و حسین پور ( )1931در بارسی تأثیا میاان تحصیالت و تجابه مدیاان مالی با روی میااان اهمیات و
اعتماد آنها با ابعاد مختلف کارت ارزیابی متوازن شاکت های پذیافته شد در باور اوراق بهاادار انجاام دادناد .آنهاا 121
پاسشنامه بین مدیاان مالی توزیع کادند که نتایج پژوه حاکی از آن بود که تجابه حسابداری مدیاان مالی باا روی میااان
اهمیت و اعتماد و آن ها به معیارهای مالی در مقابل معیارهای غیامالی کارت ارزیابی متوازن تأثیا باااهمیتی نادارد .همچناین
تحصیالت تکمیلی و تجابه حسابداری مدیاان مالی به صورت متقابل با روی میاان اهمیت و اعتماد آن ها به معیارهای مالی
در مقابل معیارهای غیامالی کارت ارزیابی متوازن تأثیا بااهمیتی ندارند.
فرضیههای پژوهش
فاضیه اصلی :ویژگی مدیاعامل با عملکاد بانکهای پذیافته شد در بور اوراق بهادار تهاان تأثیا معناداری دارد.
فاضیه فاعی اول :ویژگی مدیاعامل (دوگانگی مدیاعامل) با عملکاد بانکهای پذیافته شد در بور اوراق بهادار تهاان
تأثیا معناداری دارد.
فاضیه فاعی دوم :ویژگی مدیاعامل (تنوع جنسیتی مدیاعامل) با عملکاد بانکهای پذیافته شد در بور اوراق بهادار
تهاان تأثیا معناداری دارد.
فاضیه فاعی سوم :ویژگی مدیاعامل (تجابه مدیاعامل) با عملکاد بانکهای پذیافته شد در بور اوراق بهادار تهاان تأثیا
معناداری دارد.
روش پژوهش
پژوشه از لحاظ هدف کاربادی و از لحاظ ماهیت ،یک پژوه توصیفی با تاکید با روابط همبستگی است ،زیاا از یک طاف
وضع موجود را بارسی می کند و از طاف دیگا رابطه بین متغیاهای مختلف را با استفاد از تحلیل رگاسیون تعیین می نماید.
عالو با این در حوز مطالعات پس رویدادی قاار میگیاد و مبتنی با اطالعات واقعی صورتهای مالی بانکهای پذیافته
شد در بور اوراق بهادار تهاان و سایا اطالعات واقعی است که با روش استقاایی به کل جامعه آماری قابل تعمیم خواهد
بود .باای جمعآوری داد های متغیاهای پژوه از صورتهای مالی بانکها و از منابع مختلفی همچون نامافاار ر آورد نوین
و سایت اینتانتی متعلق به ماکا مدیایت پژوه و مطالعات اسالمی سازمان بور اوراق بهادار تهاان و سایت کدال استفاد
شد است .قلماو زمانی این پژوه از سال  1931تا  1931است.
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متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
متغیر عملکرد بانک
باای انداز گیای عملکاد بانکهای پذیافته شد در بور
استفاد شد است:
بازده دارایی :تقسیم سود خالص با کل دارایی

اوراق بهادار تهاان از بازد دارایی بانکهای حاضا به این صورت

متغیر مستقل ویژگی های مدیرعامل:
متغیا ساختگی ویژگی مدیاعامل (دوگانگی مدیاعامل) میباشد که اگا مدیاعامل هم رئیس هیئت مدیا باشد  1در غیا این
صورت صفا.
متغیا ساختگی ویژگی مدیاعامل (تنوع جنسیتی مدیاعامل) میباشد که اگا مدیاعامل ماد باشد یک در غیا اینصورت صفا.
متغیا ساختگی ویژگی مدیاعامل (تجابه مدیاعامل) میباشد در پژوه حاضا تجابه مدیاان ( )MEیکی از ویژگیهای
مدیاعامل میباشد؛ تجابه مدیاان (مدیا عامل) که از کل سال تجابه مدیاان استفاد میکنیم .به منظور انداز گیای تجابه
مدیاان ،کوستودیو و متاگا )2111( 1تجابه مدیاان را با استفاد از متغیا ساختاری (رویکاد متغیا ساختگی) در زمینههای
تحقیق مالی انداز گیای میکنند .اما با خالف کوستودیو و متاگا ( )2111در پژوه حاضا مطابق با پژوه ماتمیلوال،
بانیاریفین ،آزمنسینی و انووار ( )2111تجابه مدیاان را به عنوان تعداد سالهایی که مدیاان ارشد در شاکت کار میکنند
محاسبه میشود .کار در داخل شاکت (تاریخی که مدیاعامل اولین بار در هیئت مدیا تا سال  1931منصوب میشود،
سالهای تجابه در شاکت را منعکس میکند)( .ماتمیلوال ،بانیاریفین ،آزمنسینی و انووار)2111 ،
متغیرهای کنترلی
 )3اندازه شرکت :از طایق لگاریتم طبیعی کل دارایی های شاکت انداز گیای شد است.
 )2عمر شرکت :تاریخ تأسیس شاکت منهای تاریج جاری
 )3نسبت بدهی کوتاه مدت :از طایق نسبت بدهی جاری با کل دارایی به دست می آید.
یافتههای پژوهش
به منظور بارسی مشخصات عمومی متغیاها و تجایه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مابوط به متغیاها الزم
است .جدول  ،1آمار توصیفی داد های مابوط به متغیاهای مورد استفاد در تحقیق را نشان میدهد .آمار توصیفی مابوط به
 13بانک نمونه طی دور زمانی  3ساله ( 1931تا  )1931میباشد.

Custodio, C., Metzger, D.
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جدول ( :)3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
پنل الف :متغیرهای پیوسته
نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

بازد دارایی

1/01

1/01

-1/97

1/36

تجابه مدیاعامل

6/01

1/91

0

1

انداز شاکت
عما شاکت
نسبت بدهی بلندمدت

01/06

0/14

01/17

07/11

13/21
1/29

11/22
1/12

2
1/12

11
1/32

پنل ب :متغیرهای گسسته
نوع طبقه
1
1
1
1

دوگانگی مدیاعامل
تنوع جنسیتی مدیاعامل

فااوانی
12
123
121
1

درصد
21/21
22/11
111
1

با نگاهی به جدول ( )1میتوان دریافت که در بین متغیاها ،عما شاکت با مقدار ( )13/21دارای بیشتاین میانگین و بازد
دارایی با مقدار ( )1/11دارای کمتاین میانگین است .با مقایسه انحااف معیار متغیاهای موردبارسی به این نتیجه میرسیم که
متغیا عما شاکت ( )11/22نسبت به سایا متغیاها دارای بیشتاین پااکندگی است و این بدان معناست که این متغیا نوسانات
شدیدتای دارد و متغیا بازد دارایی ( )1/12دارای کمتاین پااکندگی است .همچنین با توجه به پنل ب نشان میدهد که
 21/21درصد بانک ها دارای دوگانگی مدیاعامل هستند.
آزمون نرمال بودن
نامال بودن متغیاها (بهخصوص متغیا وابسته در مدلهای رگاسیونی) ،شاط اولیه انجام کلیه آزمونهای پارامتایک میباشد.
جدول ( :)2آزمون جارک -برا
نام متغیر

سطح معناداری

نتیجه

بازد دارایی

1011111

توزیع نامال ندارد

تجابه مدیاعامل

1011111

توزیع نامال ندارد

دوگانگی مدیاعامل

1011111

توزیع نامال ندارد

تنوع جنسیتی مدیاعامل

1011111

توزیع نامال ندارد

انداز شاکت

1011111

توزیع نامال ندارد

عما شاکت

1011111

توزیع نامال ندارد

نسبت بدهی بلندمدت

1011111

توزیع نامال ندارد
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بهمنظور بارسی نامال بودن متغیاهای پژوه از آزمون جارک -باا استفاد شد است .نتایج حاصل در جدول  2نشان میدهد
که سطح معنیداری متغیاهای پژوه کمتا از  2درصد میباشد .لذا داد ها از توزیع نامال باخوردار نیستند .با توجه به قضیه
حد ماکای وقتی تعداد مشاهدات بیشتا از  91باشد نامال بودن الاامی نیست و خللی در مدل رگاسیونی ایجاد نمیکند.
آزمون اف لیمر (چاو)
این آزمون باای تشخیص بین الگوهای اثاات معمولی ( )poolو داد های تابلویی ( )panelصورت میگیاد .نتایج حاصل از
آزمون اف لیما باای مدل پژوه بدین شاح میباشد:
جدول ( :)3نتایج آزمون اف لیمر (چاو)
مدل آزمون
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم

آماره آزمون
22/12
21/19
21/11

سطح معنیداری
1/1111
1/1111
1/1111

نتیجه آزمون
پذیاش الگوی داد های تابلویی
پذیاش الگوی داد های تابلویی
پذیاش الگوی داد های تابلویی

نتایج حاصل در جدول  9نشان میدهد که سطح معناداری آزمون باای مدل اول ،دوم و سوم کمتا از  2درصد بود و بیانگا
پذیاش الگوی داد های تابلویی (پانل) میباشد.
آزمون هاسمن
درصورتیکه میاان معناداری آمار ی چاو ( )probکمتا از سطح  1012باشد ساختار داد ای  panelانتخاب میشود .در این
حالت باای تشخیص اثاات ثابت یا تصادفی باید آزمون هاسمن نیا انجام شود.
جدول ( :)4نتایج آزمون هاسمن
مدل آزمون
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم

آماره آزمون
19/12
11/11
11/12

سطح معنیداری
1/1111
1/1111
1/1111

نتیجه آزمون
اثاات ثابت عاض از مبدأ
اثاات ثابت عاض از مبدأ
اثاات ثابت عاض از مبدأ

نتایج حاصل در جدول  1نشان میدهد که سطح معناداری آزمون مدل اول ،دوم و سوم کمتا از  2درصد بود و بیانگا پذیاش
اثاات ثابت میباشد.
آزمون ناهمسانی واریانس
اگا خطاهای رگاسیون ناهمسان باشند اما محقق بدون در نظا گافتن این موضوع به فاایند باآورد و استنباط ادامه دهد در این
حالت ،انحااف معیار میتواند اشتبا باشد و بنابااین هاگونه استنباطی که صورت گافته ،میتواند گماا کنند باشد بنابااین از
آزمون والد تعدیلشد باای بارسی ناهمسانی واریانس جمالت اخالل استفاد شد است.
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جدول ( :)5نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
مدل آزمون
فاضیه فاعی اول
فاضیه فاعی دوم
فاضیه فاعی سوم

آماره آزمون
11/19
11/22
3/12

نتیجه آزمون
ناهمسانی واریانس
ناهمسانی واریانس
ناهمسانی واریانس

سطح معنی داری
101111
101111
101111

نتایج حاصل در جدول  2نشان میدهد که سطح معنیداری آزمون در مدلها کمتا از  2درصد میباشد و بیانگا وجود
ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با وزن دادن به مدل بصورت حداقل
مابعات تعمیم یافته تخمین زد شد تا این مشکل رفع گادد .باای تخمین الگوهای اقتصادی ،روشهای متفاوتی وجود دارد.
با لحاظ کادن فاوض کالسیک ،روش حداقل مابعات معمولی ( )OLSبا اسا قضیه گاو -مارکف بهتاین تخمین زنند
خطی بدون تورش است؛ اما در صورت وجود ناهمسانی واریانس دیگا روش حداقل مابعات معمولی ( )OLSروش مناسبی
باای تخمین نیست که ازاینرو با وزن دادن ( )Cross-section weightsبه رفع آن پاداخته و مدل مناس باای تخمین
آزمون فاضیهها روش حداقل مابعات تعمیمیافته ( )GLSخواهد بود.
نتایج مدل پژوهش برای فرضیه های پژوهش
فاضیه اول :ویژگیهای مدیاعامل با عملکاد بانکهای پذیافته شد در بور
مدل :معادله رگاسیون مورد تخمین در این تحقیق به صورت زیا میباشد:

اوراق بهادار تهاان تأثیا معناداری دارد.

جدول ( :)6نتایج تخمین فرضیه اول تحقیق
متغیرها

ضرایب

انحراف استاندارد ضرایب

آماره t

سطح معناداری

عاض از مبدا
دوگانگی مدیاعامل
تنوع جنیستی مدیاعامل
تجابه مدیاعامل
انداز شاکت
عما شاکت
نسبت بدهی بلندمدت

1.045955

0.048295

21.65771

0.0000

0.979942

0.246161

3.980900

0.0001

0.082638

0.016971

4.869256

0.0000

0.872782

0.011258

77.52522

0.0000

-0.019590

0.008869

-2.208812

0.0277

-1.044411

0.047867

-21.81920

0.0000

-0.994303

0.259785

-3.827414

0.0001

سایا آمار های اطالعاتی
ضای تعیین

1/11

ضای تعیین تعدیل شد

1/29

آمار F

1/32

سطح معناداری F

1/11

دوربین واتسون

1/21
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در بارسی معنیدار بودن کل مدل با توجه به اینکه سطح معناداری آمار  Fاز  2درصد کوچکتا است ( )1/11لذا مدل
معنیدار بود و فاضیه آزمون  Fدر سطح اطمینان  32درصد پذیافته میشود .ضای تعیین مدل نیا گویای آن است که
 1/11درصد متغیا عملکاد بانک توسط متغیا ویژگیهای مدیاعامل تبیین میگادد .همچنین ضای تعیین تعدیل شد باابا با
 1/29درصد به دست آمد است .عالو با این بهمنظور بارسی همبستگی جمالت خطا باید به میاان آمار دوربین واتسون
توجه نمود چون مقدار آن  1/21بین باز قابل قبول قاار دارد فاض همبستگی جمالت خطا رد میشود .با توجه به نتایج
آزمون فاضیه تحقیق متغیا ویاگی های مدیاعال (دوگانگی مدیاعامل ،تنوع جنسیتی مدیاعامل ،تجابه مدیاعامل) با توجه به
اینکه سطح معناداری آن کوچکتا از  2درصد است که نشان دهند رابطه معنادار با عملکاد بانکهای پذیافته شد در بور
اوراق بهادار تهاان است .لذا فاضیه تحقیق در سطح اطمینان  32درصد تایید میشود .همچنین متغیاهای نسبت بدهی
بلندمدت ،انداز شاکت و عما شاکت با توجه به سطح معناداری کوچکتا از  2درصد است در سطح اطمینان  32درصد رابطه
معناداری با عملکاد بانکهای پذیافته شد در بور اوراق بهادار تهاان دارند.
نتیجه گیری
بانکها باید توسط مدیاانی ،مدیایت شوند که میتوانند ارزش شاکت را افاای دهند؛ با این حال باخی از بانکها به نظا
نمیرسد که به شدت از این الاامات پیاوی کنند که ممکن است دالیلی را باای توضیح ،باخی از بانکها در مورد بیتجابگی
توضیح دهد .مدیاان اجاایی تصمیمات ساختاری سامایه نامناس را اتخا میکنند که باعث ناکارآمدی تصمیمات ساختار
سامایه میگادد .تجابه مدیاان باتا را به عنوان یک ویژگی مهم که با استااتژی تاثیا میگذارد ،به رسمیت میشناسد.
پژوهشگاان ادعا میکنند که ویژگیهای مدیاان (مثال تجابه) در نتایج استااتژیک منعکس شد است .تجابه مدیاان ارشد با
توانایی شناختی آنها ماتبط است .در این پژوه به دنبال بارسی این موضوع بودیم که آیا ویژگی مدیاعامل از جمله
دوگانگی مدیاعامل ،تاجبه مدیاعامل و تنوع جنسیتی مدیاعامل تأثیا معناداری با عملکاد بانک های پذیافته شد در بور
اوراق بهادار تهاان دارد؟ جامعه آماری کلیه بانک های پذیافته شد در بور اوراق بهادار تهاان بین سال های  1931تا
 1931می باشد که با استفاد از رگاسیون خطی مورد بارسی قاار گافت و نتایج آزمون فاضیه ها نشان داد که ویژگی های
مدیاعامل با عملکاد بانک تاثیا معناداری دارد و نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق گوپتا و ماهکود ( )2121همسو است .از این
رو پیشنهاد میشود که بانک ها باای عملکاد بهتا از مدیاان ماد استفاد کنند همچنی تجابه باالی مدیاان باعث بهبود
عملکاد بانک شد که این نشان دهند این می باشد که باید به مدیاان فاصت داد که عملکاد واقعی خودشان را نشان دهند و
هاچقدر تجابه کاری ان ها باال می رود عملکاد بانک ها نیا بهتا می گادد .و عالو با این این تحقیق نشان داد که ماد ها
عملکاد بهتای در ادار بهتا بانک ها دارند و می توانندعملکاد بانک رو بهبود بخشند.
منابع
 احتشام ،رضا ،)1939( ،بارسی و شناسایی عوامل موثا در مدیایت هاینه کیفیت در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی
شاکت ایاان خودرو) ،دان حسابداری و حساباسی مدیایت ،سال سوم ،شمار  ،12صص .11-99
 بیابانی ،ساوش ،گاکا ،منصور ،)1939( ،بارسی رابطه بین حضور مدیاان زن در هیئت مدیا با عملکاد شاکتهای پذیافته
شد در بور اوراق بهادار تهاان ،دان حسابداری و حساباسی ،دور  ،9شمار  ،12صص .21-19
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 جاوید ،سهیال ،)1931( ،بارسی رابطه تنوع جنسیتی و مالکیت دولتی با ریسک پذیای شاکتهای پذیافته شد در بور
اوراق بهادار تهاان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،موسسه آموزش عالی امام جواد (ع).
 رحیمی ،سمانه ،زلف پور آرخلو ،ماتضی ،)1931( ،بارسی رابطه بین ریسک تعیین روشهای تامین مالی با روی عملکاد مالی
بانک ،کنفاانس بین المللی پژوه های نوین در مدیایت اقتصاد ،توانمندی صنعت جهانگادی در توسعه.
 رضوانی ،رضا ،ماادی ،علی ،ماتضوی ،عبا  ،)1931( ،بارسی تأثیا هاینه بدهی با عملکاد شاکتها ،حسابداری مدیایت،
شمار  ،12صص .11-23
 رقاقیگاگای ،بهنام ،)1932( ،تأثیا تجابه و تحصیالت مدیاان با درک اهمیت اجاای هاینههای کیفیت ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،موسسه آموزش عالی تاکستان.
 زمانی ،فایبا ،)1911( ،تفاوت تبعیض جنسی و جنسیتی و تاثیا ان در تحوالت اجتماعی ،فاهنگ ،شمار  ،21صص -212
.211
 سپاسی ،سحا ،عبدلی ،لیال ،)1932( ،بارسی تاثیاات حضور زنان در هیئت مدیا با ارزش شاکت و عملکاد مالی،
پژوه های حسابداری مالی و حساباسی ،دور  ،1شمار  ،23صص .21-93
 علیجانی ،سوری ،)1931( ،بارسی رابطه تجابه و مهارت مدیاان با سالمت روان کارکنان ادارات دولتی شهاستان
کالردشت ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،موسسه آموزش عالی آمل.
 علیمادانی ،محمد ،)1932( ،بارسی تأثیا هاینه بدهی با عملکاد شاکت ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگا تهاان.
 مهاانی ،حسن ،یوسفی ،سعید ،ساالری ،سجاد ،)1932( ،بارسی رابطه هاینه بدهی و عملکاد شاکت ،دان حساباسی ،دور
 ،11شمار  ،21صص .12-92
 نیکبخت ،محمدرضا ،دیانتیدیلمی ،زهاا ،حسینپور ،امیاحسین ،)1931( ،تأثیا میاان تحصیالت و تجابه مدیاان مالی با
میاان اهمیت و اعتماد آنها با ابعاد مختلف کارت ارزیابی متوازن ،پژوه های حسابداری مالی و حساباسی ،دور  ،2شمار
 ،21صص .21-1
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