
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد دوم(                                              0411 ، بهار93 ، شماره4دوره   

 

79 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چکيده

ی بانکی و ریپذ سکیرهای اجرایی و تاثیرشان در ی هیئت مدیرهها نقشو  ی قبلی راجع به قدرت مدیرعاملها پژوهشنتایج 
 یو هماهنگ یارتباط یها نهیهز تواند یم تر یقو رهیمد ئتیهعملکرد مالی بسیار محدود و مبهم ابهام هستند. افزون بر این، 

های پذیرفته شده در بورس ریسک بانک قدرت مدیرعامل بر ریتأثاین پژوهش به بررسی کند.  لیتحم رعاملیدرا به م یشتریب
با استفاده از روش تحلیل  1979الی  1971های هیئت مدیره، طی سالبر نقش تعدیلی قدرت  دیتأکبا  اوراق بهادار تهران

 19های مالی نوین و همچنین پیوست صورت آورد ره افزار رمنهای پژوهش حاضر از رگرسیون چندگانه پرداخته است. داده
های و ی ریسک بانکی از نوسانات بازده داراییریگ اندازههست. برای  بانک فعال در شبکه بانکی کشور گردآوری شده

 لیحلوت هیتجزی برامدیرعامل استفاده گردیده است.  التیتحصهمچنین، برای سنجش قدرت مدیرعامل از دوره تصدی و 
قدرت مدیرعامل )تحصیالت مدیرعامل و دهد که بهره گرفته شده است. نتایج نشان می 11استاتا نسخه  افزار نرمها از داده

ی بر ریتأث( مدیره هیئت استقاللهیئت مدیره )قدرت  معناداری ندارد و همچنین ریتأثریسک بانکی  دوره تصدی مدیرعامل( بر
توان می به عبارت دیگر؛ ریسک بانکی ندارد الت مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل( ورابطه بین قدرت مدیرعامل )تحصی

ریسک  قدرت مدیرعامل و( بر رابطه بین مدیره هیئت استقاللهیئت مدیره )قدرت تفسیر کرد که مداخله استقالل  گونه نیا
 ه است.معنادار نشدی بر رابطه مذکور داشته باشد و این رابطه ریتأث نتوانستهبانکی 

 قدرت هیئت مدیره. قدرت مدیرعامل، ریسک بانکی،: واژه های کليدی

 

 دمهمق
ی بانکی و ها سپرده)بازتابی از بیمه  به دالیلی همچون نسبت بدهی باال، نظم محدود بر بازار اعتباردهندگان ها بانک
، در برابر شانیها ییداراریسکی بودن  و توانایی افزایش سریع و همراه با ابهام درجه ی خیلی بزرگ برای شکست(ها نیتضم

کنند، گران تمام ی بانک برای کسانی که مالیات پرداخت میها شکستهستند. عالوه بر این؛  ریپذ بیآسمخاطره پذیری 
و ی دانشگاهی ها بحثبنابراین جای تعجبی ندارد که ؛ گذارند یمو آثار نامطلوبی را روی اقتصاد واقعی بجا  شوند یم
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 تعدیلی نقش بر تأکيد با بانکی ریسک بر مدیرعامل قدرت تأثير بررسی

 مدیره هيئت قدرت
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، مثال عنوان به. اند گرفتهصورت  ها بانکی حاکمیت بر مخاطرات وارده به ها شکست ریتأثی متعددی راجع به میزان رگذا قانون
ی بخش بانکداری در بحران آغاز شده در سال ریپذ بیآسیک دیدگاه با درجه استقبال پذیری فراگیر و گسترده وجود دارد که 

 (.8111، دی یونگ، 8117د رخ داده است )برونرمیر، ی اضافی و شدیها سکیرانباشت  لیبه دل، 8119
قدرتمندتر باشد،  رعاملیمد ی. وقتگذارد یم ریتأث یریپذ سکیبر ر یشرکت تینشان داده است که حاکم یمطالعات قبل

که  ندکرد شنهادی( پ8111) فریرا و ، آلمیداآدامز (.8111، فریرا و ، آلمیدا)آدامز دهد یم رخ حداکثری پیامدهایبا  ماتیتصم
است. اگرچه  شتریدارد، ب یریگ میدر تصم یادیقدرت ز ،رعاملیکه مد یسازمان یبد برا اریبس ایخوب  اریبس ماتیاحتمال تصم

چوئه ، نگی؛ ت8112، یلوریو س ناندا، ؛ هان8111؛ دان، 1799و بورژوا،  زنهارتیاند )آ از مطالعات شواهد مخالف ارائه داده یبرخ
 تیموقع نییتع ییقدرتمند توانا رعاملیو سهامداران، مد رعاملیمد نیب نمایندگی یها نهینظر از هز (، صرف8119و چانگ، 

 .را دارد( 1791، نیکو؛ 1798، کانتر)( و حداکثر منافع سهامداران 8112، سیثروت )پاپاداک جادیا یبرا یسازمان
 ایکه آ کند یم یمطالعه بررس نیا. اند به اثبات رسانده یرا در بخش بانکریسک عامل بر  ریقدرت مد ریاز مطالعات تأث یاریبس

، افزون بر این. ریخ ایدارد  تهران بهادارهای پذیرفته شده در بورس اوراق بانک ریسکبر  یریشرکت تأث رعاملیقدرت مد
 یداخل رهیمد ئتیهاصوالً،  ند.کرد یبررس یجنظارت خاررا به عنوان  رعاملیقدرت مد تعدیلی( اثر 8119چوئه و چانگ )، نگیت
 نیابدین جهت، در  داشته باشد. ینظارت خارج سمیعامل بانک نسبت به مکان رانیبر مدوثرتری و م مینظارت مستق دیبا

 .گرفته شده استدر نظر  به عنوان متغیر تعدیلی رهیمد ئتیاثر قدرت ه پژوهش
است؛ به عبارت  رهیمد ئتیقدرت ه نقش تعدیلی با وجود یبانکریسک  با رعاملیقدرت مد نیبر رابطه ب پژوهش نیتمرکز ا

بانک ریسک را بر  رعاملیقدرت مد ریتأث رهیمد ئتیقدرت ه ایآ این موضوع پرداخته است که این پژوهش به بررسی، گرید
از طرف به عملکرد بهتر تحت نظارت قرار دهد.  یابیدست یرا برا رعاملیمد تواند یم تر یقو رهیمد ئتی. هریخ اکند یتعدیل می

، رایمداخله کند )آدامز و فر یریپذ سکیاز ر یریجلوگ یبرا رعاملیمد یریگ میدر تصم تواند یم تر یقو رهیمد ئتی، هگرید
 یها نهیهز تواند یم تر یقو رهیمد ئتی، هنیبر ا افزون(. 8119؛ آلمازان و سوارز، 1779؛ وارتر، 1779، زباخیو وا نی؛ هرمال8119
 .نمایددار  بر عملکرد بانک را خدشه رعاملیمثبت مد ریتأث نیکند و بنابرا لیتحم رعاملیرا به مد یشتریب یو هماهنگ یارتباط

( در یک نظرسنجی جدید از تحقیقات حاکمیت و ریسک، این پیشنهاد را مطرح کردند که 8112سریواستاو و هگندورف )
هایی برای حفاظت از منافع سایر مکانیزم ها آنبه باور . کند یمی بانک را تشدید ریپذ سکیر، دار سهامحاکمیت متمرکز بر 

به  نفعان یذی قبلی، این موضوع را بررسی نموده است که آیا ها پژوهشمورد نیاز هستند. این پژوهش با اتکا به  نفعان یذ
پژوهش بررسی شده  ، در اینتر قیدقی قدرتمند نیاز دارند یا خیر؟ به صورت ها رعاملیمدحفاظت از ترجیحات مخاطره پذیری 

قدرت مدیرعامل بر ریسک بانکی بررسی گردد و همچنین بررسی گردد که این تعامل چگونه منجر به کاهش یا  ریتأثکه 
( دریافتند که قدرت مدیرعامل 8117) مازیواتورنتون و . آلتونبس، شود یمخنثی سازی اثر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانکی 

ی بانکی است. شواهد کمی وجود دارند مبنی ریپذ سکیرپذیری بر اساس ابعاد مختلف ایش ریسکدارای رابطه معناداری با افز
 .شود یمی هیئت مدیره بانک منجر به کاهش این قدرت ها یژگیوبر اینکه 

 سازد یرا وارد م یمتعدد یها انیآن ز حیصح تیریها و مؤسسات وجود دارد که در صورت عدم مد در همه سازمان سکیر
روبرو بوده  ییها ها و چالش با فرصتی تحوالت جهان لیبه دل یصنعت بانکدار ریاخ یها در سال(. 1971ی و لرستانی، )برات
که  ستندبازار مواجه ه سکیر یاعتبار سکیر ی،نگینقد سکیمانند ر ها سکیاز ر یبا انواع مختلف یو بانک ینظام مال .است

و  یبخش مال یبرا، ها بانک یها بر ساختار مال آن یاثرگذار لیبه دل یکبان ریسک یو کنترل عوامل موثر بر رو ییشناسا
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 جادیا یبانک ریورود غ ،ها بانک نیرقابت در ب شیسو و افزا کیاز  ها سکیر نیعلت به وجود آمدن ا .است تیپراهم یبانک
و  یطیمداوم در عوامل مح رییتغ لیبه دل گریو از طرف د شتریب یکسب بازده یبراگذاران  سهامداران و سپرده یفشار از سو

در  .دهد یرا کاهش م یبانک یو سودها ییتوان درآمدزا یبانک اتیدر عمل ها سکیر نیوجود ا .باشد یم یاقتصاد یها دستگاه
علیرضایی، ) کنترل شده هستند یها سکیر رشیناچار به پذ ،بتوانند بقا و رشد داشته باشند نکهیا یها برا با آن یطیشرا نیچن

های (. تمامی مطالب ارائه شده در ادبیات پژوهش نشان از اهمیت و ضرورت بررسی ریسک1979نیا و دهقان دهنوی، قمحق
های ریسک حیصح تیریعدم مدتوان تبیین نمود. اول اینکه بانکی دارد. از بنابراین، اهمیت پژوهش حاضر را از چند جنبه می

تواند یکی از های بانکی میبه کل نظام اقتصادی وارد نماید، لذا بررسی ریسک تواندجبران ناپذیری را می یها انیز بانکی
های متعدد در این زمینه باشد. دوم اینکه قدرت مدیران عامل و دخالت هیئت پژوهش انجامهای انکارناپذیر برای ضرورت

رود این دارد. سوم اینکه انتظار میهای بیشتری های بسیار چالش برانگیزی است که نیاز به بررسیمدیره یکی از موضوع
 های متعدد باشد.پژوهش ساز نهیزمپژوهش با غنا بخشیدن به ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش در زمینه موضوع حاضر بتواند 

قدرت برای سنجش  اریمع نیمطالعه از چند نی. در ابتدا، اکند یکمک مپژوهش  اتیبه ادب یمطالعه از جهات مختلف نیا
 ریتأث یدر مورد چگونگ یتر قیطور دق به ی. متون قبلکند یاستفاده مبانکی  ریسکآن بر  ریتأث یبررس یبراو  لرعامیمد
، 8117)پاتان،  رهیمد ئتیساختار ه یها جنبه ای( 8119، نگی، ت8111، فریرا و ، آلمیدا)آدامز بانک رعاملیخاص مد یها یژگیو
 نییرا در تع رهیمد ئتیو قدرت ه رعاملیقدرت مد نیمطالعه تعامل ب نید. دوم، اان ( متمرکز شده8119، راپورنیو ج ، سوانگیل

 ریسک بانکی،بر  رعاملیقدرت مد ریتأث ایکه آ نموددرک  توان یم بیترت نی. به انموده است لیوتحل هیتجز ریسک بانکی جینتا
 .خیر ایاست  رهیمد ئتیتابع قدرت ه

های انجام گرفته دین شاخه از تحقیقات بانکداری است. در وهله نخست، پژوهشافزون بر این، نتایج این پژوهش مکمل چن
، بانزیا-و مارکز یمنگنل؛ آلتونباس، 8117، مازیواتورنتون و بخشد )آلتونبس، ریسک بانکی را غنا می کننده نییتعراجع به عوامل 

ی بانک، بر ریپذ سکیری اصلی ها محرکیکی از  ( نشان دادند که قدرت مدیرعامل8117) مازیواتورنتون و (. آلتونبس، 8119
ی موجود راجع به ها بحثبنابراین، دومین دستاورد این پژوهش مشارکت در ؛ پایه چندین شاخص سنجش ریسک است

های بانکی ( شواهدی مبنی بر اینکه هیئت مدیره8117) مازیواتورنتون و حاکمیت در بانکداری است. پژوهش آلتونبس، 
. در وهله سوم این دهند یمهای قدرتمند انجام در مواجهه با مدیران عامل ها بانکی ریپذ سکیربرای کاهش اقدامات کمی 

که مدیرعامالن  دهد یمهای صورت گرفته نشان نماید. بررسیرا تکمیل می پژوهش، تحقیقات مربوط به قدرت مدیران عامل
(، سیاست 8111ی مدیریت سود )علی و ژانگ، ها وهیش(، 8111فریرا،  و ، آلمیداآدامزروی عملکرد مالی ) توانند یمقدرتمند 

(، طراحی قراردادهای 8119)مالمندیر و تیت،  ها شرکت(، خرید 8112، ویو تورلوچ نوکسیمول ،اخمتوایگالتقسیم سود )اونالی، 
و احتمال مشارکت در  (8119، و دوناهو منیپر ،کچن(، ترکیب اعضای هیئت مدیره )کومبز، 8111، ناندا و سروپاداش )مورس، 

( تاثیرگذار باشند. نتایج این پژوهش مطرح کننده این واقعیت هستند که 8119، مازیواتورنتون و تخلفات مالی )آلتونبس، 
، مازیواتورنتون و ؛ آلتونبس، 8119)کالن و فانگ،  کنند یمرا ترغیب  ها بانکی بیشتر توسط ریپذ سکیرمدیرعامالن قدرتمند، 

ی دارد؟ ریتأثریسک بانکی چه بر از: قدرت مدیرعامل  اند عبارتکند که هایی ذهن محقق را درگیر میبنابراین پرسش؛ (8117
 ی دارد؟ریتأثچه  ریسک بانکی قدرت مدیرعامل وهیئت مدیره بر رابطه بین قدرت 
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 ادبيات و پيشينه پژوهش

 ادبيات پژوهش
 اتیها در انجام عمل بانک ی،طیمح عیسر راتییبا توجه به تغ .اد هر کشور دارددر رشد و اقتص یاتیو نقش ح یبانکدار ستمیس

اداره کردن  .نرخ بهره مواجه هستند سکیبه بازار و ر ینگینقد یاعتبار سکیر لیاز قب سکیبا انواع مختلف ر خود وکار کسب
 نیچن تیریبوده و شکست در مد تیمها با اه بانک یحفظ سالمت مال برای کپارچهیکارآمد و  یا وهیبه ش ها سکیر نیا
، و جا یدِ)مجی،  شود یها منجر م بانک یو ورشکستگ یو به درماندگ گذارد یها م بانک یبر ثبات مال یمنف ریتاث ییها سکیر

 یبر رو یمنف ریتاث تواند یم یو عملکرد نامطلوب نظام مال ردیپذ یم ریتأث یکل اقتصاد و جامعه از عملکرد نظام بانک(. 8111
 تیکه به نقش حاکم شود یسبب م نفعانیذ یمنافع تمام نیهدف تام ،نیبرابناو جامعه داشته باشد؛  یاقتصاد یها بخش یتمام

 یریپذ سکیبر ر یشرکت تیمطالعات گذشته نشان داده است که حاکم نتایج(. 1991)حساس یگانه،  شود یا ژهیتوجه و یشرکت
 کیبانک را فقط تحت  یعملکرد مال رهیمد ئتیکه ه ندافتی( در8111) یسیو ک زنیکال، . هاگرندورفگذارد یم ریبانک تأث

 یبهتر یشرکت تیکه حاکم ییها که بانک افتندی( در8119ما )هِاو و تیاسمی، . پنبخشد یبر بانک بهبود م ینظارت قو ستمیس
 .گذارد یم یمنف ریبانک تأث یریپذی ریسکبر رو رعاملیکه قدرت مد افتیدر( 8117) پاتان. دارند یدارند، ضرر وام کمتر

ها مانند هر بنگاه  بانک و است یاقتصاد یها عمده بروز بحران لیاز دال یکی یکه بحران بانک دهد ینشان م یتجرب شواهد
 یورشکستگ ریدر نظر داشت که تاثباید ؛ اما شوند یمواجه م یبا مشکل ورشکستگ یگروه ای یبه صورت انفراد یاقتصاد
خود  هیسو سهامداران سرما کیاز  ها بانک یورشکستگبا  .است یتجار یها ها و بنگاه بانک یفراتر از ورشکستگ اریها بس بانک

ها در  بحران گونه نیا، به طور معمول بینند.در خطر میخود را  یاندازها گذاران پس سپرده گرید یو از سودهند را از دست می
و با  شود یچند بانک شروع م ای کیبا ظهور مشکل در  ،رخ داد کایدر آمر 8119-8119 یها مشابه آنچه در سال یبخش بانک

 .دهد یقرار م ریبه سرعت تحت تاث زیکل اقتصاد را ن ی،مال یقرار دادن بازارها ریها و تحت تاث بانک گریبه د آن عیسر تیسرا
 شیو افزا یداخل اندازهای پس کاهش سبب وشده  ی همراهداخل یمال یبا کاهش اعتماد به عملکرد نهادها یبانک یها بحران

 یعوامل موثر بر سالمت نظام بانک نیتر از مهم یکی سکیر جهیدر نت(. 1972)احمدیان و گرجی،  شوند یم هیخروج سرما ادیز
 (.8111)بارال،  است

ی بانکی، بشدت ریذپ سکیرهای اجرایی و تاثیرشان در ی هیئت مدیرهها نقشو  ی قبلی راجع به قدرت مدیرعاملها پژوهش
از  تر امنیی ها ییداراکه مدیرعامالن دالیلی برای انتخاب  کند یممحدود و ابهام آمیز هستند. نظریه نمایندگی اذعان 

و سرمایه  ی مالی و مشهودها ییدارادارند. علت این است که ثروت مدیرعامل شامل  داران سهامی مورد ترجیح ها ییدارا
ی خود در بازار ها تیفعالبه ریسک  داران سهامکه  است یحالدر  نیا ی تحت مدیریت است.ها کتشرانسانی متمرکز شده در 

(. شواهد تجربی راجع به اثر مدیرعامل بر ریسک بانکی ضد و نقیض 1771، می، 8117)پاتان،  دهند یمسرمایه تنوع بخشی 
ی هلدینگ بانکی آمریکا، قادرند ها شرکتقدرتمند در ( گزارش داده است که مدیرعامالن 8117هستند. به عنوان مثال، پاتان )
( 8111) و و گراو، سبوسلپی کاهش یابد. ویکتوراویچ، ریپذ سکیری کنترل بکنند که ا گونهتصمیمات هیئت مدیره را به 

ریکایی ی آمها بانکی در ریپذ سکیرگزارش دادند که مدیرعامالن قدرتمند در خالل کنترل جبران سرمایه سهامی مدیرعامل، 
. دهند یمی هیئت مدیره تاثیرگذار هستند و ریسک را کاهش ریگ میتصم، مدیرعامالن روی ها آناعتقاد  به .دهند یمرا کاهش 

ی بشدت مخاطره آمیز نقش ده وامی ها هیرو( دریافتند که مدیرعامالن قدرتمند در 8118از سوی دیگر، لولین و مولرکال )
ی غیربهینه / با ده وامدر  ها آنکه نیمی از  اند نمودهی آمریکایی را بررسی ها شرکتبیقی از تط -ی زوجیا نمونه ها آن دارند.
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یی با مدیرعامالن قدرتمندتر ها شرکت( نشان دادند که 8111فریرا ) و ، آلمیداآدامزاعتبار مالی کم برای مشتریان نقش دارند. 
این است که مدیرعامالن قدرتمند روی  ها آنر پی دارند. تلقی که نتایج مخاطره آمیزتری د کنند یمیی را دنبال ها استیس

 ی مخاطره آمیز تاثیرگذار هستند.ها استیسی ریگ شیپتصمیمات هیئت مدیره برای در 
(. هیئت مدیره وضعیت 1799)فاما و جنسن،  شود یمهیئت مدیره به منزله سنگ محک چهارچوب حاکمیت داخلی تلقی 

تحقیقات تجربی راجع  . البته باید خاطر نشان کرد کهدهد یمبر ریسک را مورد نظارت قرار  ها استیسمدیران اجرایی از نظر اثر 
( 8117(. پاتان )8112ی بانکی، هنوز در اوایل راه قرار دارند )سریواستاو و هگندورف، ریپذ سکیربه اثر ویژگی هیئت مدیره بر 

هایی با درصد ، اما هیئت مدیرهدهند یمی بانک را افزایش ریپذ سکیر، تر کوچکهای گزارش داده است که هیئت مدیره
( نشان دادند که 8112. آخیگبه و مارتین )کنند یمی غیرمخاطره آمیزتری را دنبال ها استیسباالتری از مدیران مستقل، 

( 8118) و ماتوسهستند. ارکنز، هانگ  سهامشانیی با هیئت مدیره مستقل، در بلندمدت شاهد کاهش نوسان ها شرکت
 گونه چیهی بزرگ، استقالل هیئت مدیره الملل نیبی ها بانکی از ا نمونهدر  8111-8119دریافتند که در بازه بحران مالی 

یی با هیئت مدیره ها بانک( نشان دادند 8118تاثیری روی ریسک بانکی بجا نگذاشته است. در نهایت بلتراتی و استولز )
 ی بیشتری را دارا هستند.ریپذ سکیری، ریپذ سکیرارهای پسند، بر اساس برخی معی دار سهام

 

 پيشينه پژوهش
 یریپذ سکیو ر ینگینقد سکیر نیبر ارتباط ب هیسپر سرما ریتاث یبا بررس( 1979زاده و صولتی خسروشاهی )برادران حسن

معکوس بانک ارتباط  یدفتر یریپذ سکیبا ر ینگینقد سکیو ر هیسپر سرما یتعامل ریمتغ دهند یها نشان م بانک یبازار و دفتر
بانک تنها در  یبازار یریپذ سکیو ر ینگینقد سکیبر ارتباط با ر هیسپر سرما ریپژوهش در مورد تأث جینتا یدارد ول یمعنادارو 

( به 1979) بختیاریانه است. اسدی و شد دییتأریسک نقدینگی( معکوس  اریمع) ها ییها به کل دارا کل سپرده اریمورد مع
 ریتأثتر تحت های کوچکدهد بانکهای ایران پرداختند. شواهد نشان میی تعامل راهبردی در ریسک نقدینگی در بانکبررس
اند و ضریب همبستگی نفوذ همتایان نسبت به ضریب همبستگی سایر عوامل بیشتر است و به تر قرار گرفتههای بزرگبانک

و  ئیایدرهاست. نقدینگی بانک نیتأما محرک نفوذ همتایان در ریسک هرسد یادگیری و شرایط بحران در آن سالنظر می
 .پرداختند یدر صنعت بانکدار رعاملیمد یدوگانگ یلیبا نقش تعد یریپذ سکیو ر رهیمد ئتیپاداش ه یبررسبه  (1979سیفی )

 ریمتغ نیدارد و همچن بانک وجود یریپذ سکیو ر رهیمد ئتیه یپاداش نقد نیب یو معنادار ینشان داد رابطه منف جینتا
 .قرار نداد ریرا تحت تأث یبانکدار نعتص در مذکور رابطه رعاملیمد یدوگانگ یلیتعد

 یسودآور تیو قابل سکیبهره بر ر ریغ یاز آن است که درآمدها یحاک( 1979آقایی چادگانی و بخردی نسب )شواهد پژوهش 
 شیو افزا سکیبهره بر کاهش ر ریدرآمد غ یرگذاریتأث ییت که توانااس نیپژوهش حاضر ا جینتا گریاز د .دارد یمعنادار ریتأث
. توانگر حمزه کالیی و اسکافی اصل است شتریدر معرض خطر ب یها نسبت به بانک یسالم مال یها در بانک یسودآور تیقابل

 نیشان دادند که از بن یکنترل داخل تیفیکو  یحسابرس تهیکمهای ویژگی ،رعاملیقدرت مد نیارتباط ب( با بررسی 1979)
رابطه  یبا کنترل داخل یحسابرس تهیو اندازه کم یحسابرس تهیکم یاعضا یتخصص مال ی،حسابرس تهیکم یها یژگیو

که  دهد ینشان م جینتا نیچنندارد و هم یوابسته رابطه معنادار ریبا متغ یحسابرس تهیاستقالل کم یها یژگیدارد و و یمعنادار
نیا علیرضایی، محقق. دارد یکنترل داخل تیفیو ک یحسابرس تهیاندازه کم نیارتباط ب برکننده  لیتعد ریتنها تأث رعاملیقدرت مد

 سهم شیکه افزا دنده ینشان مهای ایران سهم درآمدهای غیرمشاع بر ریسک بانک ریتأث( با بررسی 1979) و دهقان دهنوی
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 نیاو  شود یمنجر م هابانک یداریثبات و پا شیافزاها به نکبا یکل سکری کاهش بر عالوهاز کل درآمد  رمشاعیغ یدرآمدها
نفوذ مدیر عامل بر رابطه بین  ریتأث( با بررسی 1979. اخگر و زاهد دوست )است شتریب یدر دوران رونق اقتصاد یرگذاریتأث

کت( رابطه منفی با گردش ها و بازده سهام )معیارهای عملکرد شردریافتند که بازده دارایی رعاملیمدعملکرد شرکت و گردش 
 معناداری ندارد. ریتأثمدیرعامل دارند. همچنین نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل 

های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ریتأث( با تحلیل 1972)نیا زاده، رمضانپور و موسیقلیرنجی، 
 سکیبر ر یمثبت و منف ریتأث بیبه ترت التیو حجم تسه التیتسه تیفیبه لحاظ ک یاعتبار کسیرایران دریافتند که 

. پاکیزه و نوبخت ها دارد بانک یدرماندگ سکیبر ر یمیمستق ریتأث ینگینقد سکیر نیها داشته و همچن بانک یدرماندگ
در ایران دریافتند تمرکز مالکیت سهامداران های تجاری خصوصی پذیری بانکتمرکز مالکیت بر ریسک ریتأث( با بررسی 1971)

 معکوسی دارد. ریتأثهای خصوصی پذیری بانکبر ریسک
 نیبر عملکرد بانک در چ رهیمد ئتیو قدرت ه رعاملیقدرت مد ریتأث( به بررسی 8181فانگ، لی، چانگ، لی و وانگ )

 تیفیو ک یریپذ سکیر ییبانک، توانا یکل یشرکت سودآور رعاملیمد یکه قدرت ساختار دهد ینشان م جینتاپرداختند. 
بانک را  کی یده وام تیفیک یبه طور قابل توجه رعاملیمد تی، قدرت مالکبخشد یبهبود م یرا به طور قابل توجه یده وام

. با توجه به دهد یم شیبانک را افزا کیسود کل و سود سهام  یطور قابل توجه به رعاملیو قدرت تخصص مد برد یباال م
 رانی. در مرحله بعد، از نسبت مدشود یبانک م یکل یسودآور ریچشمگ شیباعث افزا رعاملی، قدرت اعتبار مدییزا درون

قدرت  سودمنداثرات  تر یقو رهیمد ئتیهدهد نتایج نشان میو  شده استاستفاده  رهیمد ئتیقدرت ه اریمستقل به عنوان مع
در  رعاملیسهامداران و قدرت تخصص مد یبر سودآور رعاملیمد تیقدرت مالک یده وام تیفیرا بر ک رعاملیمد یساختار

 ئتیو اندازه ه یخارج گذاران هیکه از نسبت سرما یمضر زمانتعدیلی  ریتأثدهد که نتایج نشان می. دهد یمکاهش وام  تیفیک
( نشان 8181) چاندران و دوونگباال، المامون .گرددنمایان می شده باشد استفاده رهیمد ئتیاز قدرت ه معیاریبه عنوان  رهیمد
 زماندر  ریسک سقوطو  رعاملیقدرت مد نیب یهمراه هستند. ارتباط مثبت یباالتر ریسک سقوطعامل با  رانیکه مد دهندمی

 ییها شرکت وجود دارد. رعاملیمدو بیش اطمینانی  رعاملیمد های انگیزه پاداشنهی، گزاتیاز مال اجتنابسود،  تیریکنترل مد
است،  شتریب شان یمال یها روبرو هستند: احتمال صدور مجدد صورت یطیشرا نیهمراه باشند، با چن یقو رعاملیدکه با م
. رابطه تاس تر فیضع یمال یها به مثبتشان در صورت ینسبت کلمات منف مثبتشان کمتر است، ی بهسود منف ینیب شینسبت پ

به  رعاملیباالتر ثروت مد تیبا حساس ییها عمدتاً در شرکت ،یمال یباالتر فروپاش سکیقدرتمند و ر رعامالنیمد نیب
 ینظارت خارج یهازمیمکان .دیآ یکمتر است به چشم م رعامالنیمد یعموم یها که مهارت یسهام و در مواقع یها متیق

 نیطه را از براب نی، اما اشوند یم یمال یباالتر فروپاش سکیو ر یقو گذار انیبن رعامالنیمد نیرابطه ب فیمنجر به تضع
 .برند ینم

( به بررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی و هیئت مدیره بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و 8117) مازیواتورنتون و آلتونبس، 
داشته  فینسبتاً ضع یها قدرتمند و ترازنامه یرعامالنیها مد که بانک یدر صورتدهد ریسک بانکی پرداختند. نتایج نشان می

، اثر رهیمد ئتیاندازه و استقالل ه نکهیا دییتأ یوجود دارند برا یاست. شواهد کم شتریب شان یریپذ سکیر باشند، احتمال
رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک  بر یا کننده فی، اثر تضعرهیمد ئتیاندازه و استقالل ه نکهیا یرا رو یا کننده فیتضع

قدرتمند را  رعامالنیمد یریپذ سکیر حاتیترج ینهاد گذاران هیسرما نکهیبر ا یهم وجود دارند مبن یگری. شواهد ددارد بانکی
در  رهیمد ئتیه بیبانک و ترک یریپذ سکیرابطه رفتار ر یبه بررس یدر پژوهش( 8119) و لو نینگوهوانگ،  .دهند یم شیافزا
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موجب  رهیمد ئتیستقل هم یزن و اعضا یاعضا دهد یها نشان م آن یها افتهی .پرداختند یتنامیو یها شرکت در شرکت
که  افتندیها در آن نیهمچن .دارد یریپذ سکیکه سن اعضا رابطه مثبت با ر یدر حال .شوند یبانک م یریپذ سکیکاهش ر

 الون و سوارزدالریچیا،  .دارند تنامیو یها بانک یریپذ سکیدر رفتار ر کننده نییعوامل تع یاندازه بانک و سهامدار خارج
 دهد ینشان م نتایج .متحده پرداختند االتیا یها بانک یریپذ سکیدر ر یپول یها استیو س یرم مالاه یبه بررس( 8119)
که  ییها رابطه در بخش نیا .دارد یو معنادار یرابطه منف ،مدت نرخ بهره کوتاه شیها با افزا شده بانک ینیب شیپ یریپذ سکیر

 .است تر واضح ،دارند یبا چرخه تجارت جهان یکمتر یهماهنگ
 یابیرا به منظور ارز ی مدلیدرماندگ سکیو ر ینقد ریذخا ،بانک هیبه عنوان سرما یدر پژوهش( 8119هانگونر و مورلک )

بود که وضع  نیها ا آن جیاز نتا یکی .کردند یبررس یدرماندگ سکیو ر یمال ماتیو اهرم بر تصم ینگیالزامات نقد راتیتأث
احتمال نکول و  ازیمورد ن یو اهرم مال ینگیب نقدیترک نیهمچن ،در نکول منجر شدهها  بانک انیبه کاهش ز ینگیالزامات نقد

نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد  ریتأث( با بررسی 8119. ماگنسون و انارسون )دهد یاز نکول را کاهش م یناش انیز زانیم
شود. همچنین نفوذ رعامل شرکت میشرکت و گردش مدیرعامل دریافتند که عملکرد ضعیف شرکت باعث جایگزینی مدی

نشان ( 8112) ، ژانگ و ژانگلینمثبتی بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل دارد. لیسیچ،  ریتأثمدیرعامل شرکت 
تخصص  یشامل استقالل و تخصص مال یحسابرس تهیکم یاعضا یها یژگیاست و نییپا رعاملیکه قدرت مد زمانی دادند

 یرابطه منف ،ابدی یم شیافزا رعاملیقدرت مد یدر مقابل زمان .دارند یکنترل داخل ستمیس یها با ضعف یرابطه معکوس یمال
 .شود یم تر یطوالن یداخلکنترل  ستمیو ضعف در س یحسابرس تهیکم یها یژگیو نیب

 

 پژوهش شناسیروش
 در که است نیمه تجربی نوع از تحلیلی پژوهش یک پژوهش ایناست.  یکاربرد هایپژوهش هدف جزء این پژوهش از نوع

 یک پژوهش این بنابراین؛ گرددمی تعیین و گیریاندازهها  آن بین طریق رگرسیون خطی چندگانه از بررسی مورد متغیرهای آن
ها کمی بوده و از لحاظ نحوه استدالل، یک پژوهش استقرایی است و از لحاظ نوع داده رویدادی پس بررسی از نوع پژوهش

بررسی در  مورد آماری جامعه گردد.ی میبند طبقههای اثباتی حسابداری بنابراین این پژوهش جزء پژوهش؛ گرددمحسوب می
 سال پایان تا 1971باشد که طی بازه زمانی سال  می تهران بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده هایبانکاین پژوهش شامل 

بانک از جمله انصار، پست بانک، صادرات ایران، تجارت، ملت،  19امل های مورد مطالعه شبانکگیرد.  می در بر را 1979
-گردشگری، قوامین، ایران زمین، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سینا، دی، حکمت ایرانیان و سرمایه می

 ج شده و برایاستخرا د نوینآورکدال و نرم افزار ره اطالعاتی پایگاه از نمونه مورد بررسی مالی های صورتباشد. 
 شده است. استفاده 11 و استاتا افزارهای اکسل نرم از پژوهش های فرضیه آزمون و ها داده لیوتحل هیجزت

 

 پژوهش شناسیروش

 باشد:های پژوهش با توجه به ادبیات و مبانی نظری پژوهش به شرح زیر میفرضیه
 معناداری دارد. ریتأث ریسک بانکی تحصیالت مدیرعامل برفرضیه اول: 
 معناداری دارد. ریتأث ریسک بانکی دوره تصدی مدیرعامل برفرضیه دوم: 
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 دارد. ریسک بانکی تحصیالت مدیرعامل وبر رابطه بین  مدیره نقش تعدیلی هیئت استقاللفرضیه سوم: 
 دارد. انکیریسک ب دوره تصدی مدیرعامل وبر رابطه بین  مدیره نقش تعدیلی هیئت استقاللفرضیه چهارم: 

 

 پژوهشی متغيرها

 متغير مستقل

 معيارهای سنجش قدرت مدیرعامل
 بانک عملکردچرخش مدیرعامل( بر  ای یدوره تصدگیری شده توسط قدرت مدیرعامل )اندازه ریتأثها با بررسی برخی پژوهش

از  (.8119چوئه و چانگ، ، نگی؛ ت8111، نویپارو  ستاماالتِ، ؛ هوسون8118)شن و کانال،  اند افتهدست ی یقابل توجهبه نتایج 
برای  رعاملیمد التیاز سطح تحصهای بسیاری در پژوهش است کهاعتبار قدرت مدیرعامل،  یریگ اندازه هایاریمعدیگر 

اند. همراه داشته به عملکرد بر رعاملیمداعتبار  ریرا در مورد تأث یمتناقض جیمطالعات نتا برخی. شده استاستفاده  سنجش آن
 رسند یم یباالتر یبه سودآور های که دارای تحصیالت عالیه هستندعامل بانک رانیمطالعات نشان داده است که مد یبرخ
 یاند که سودآور نشان داده گریحال، مطالعات د نی(. با ا8119، یمرسلند و مور، ؛ پاسکال8112 امز،یلیو و واستاویسر، نگی)ک
 اعتبار و یسودآورو برخی دیگر دریافتند هیچ ارتباطی بین ( 1771، یتا و گاتردارد )د یارتباط منف رعاملیمد اعتباربا 
 طوالنی یتصد دوره یها دارا آن رعاملیکه مد ییها ، بانکبیترت نیبه هم (.8112، رایس و فررِتِ، راندارد )سِوجود  رعاملیمد

 نیممکن است به ا دهیپد نی(. ا8119و چانگ،  چوئه، نگی)ت دهند یاز خود نشان م یمثبت یبازدهو هستند، احتماالً عملکرد 
 دارند. ها نهیدر گسترش منابع درآمد و کاهش هز یشتری، تجربه بطوالنی یتصد دورهبا  یرعامالنیکه مد فتدیاتفاق ب لیدل

و  ایپاد، موچموا) اطالعات بهتر شود انیجر قیاز طر شتریب یریگ میمنجر به تصم تواند یتر م مستقل رهیمد ئتیه بیترک
 (.8112، انهکال
 یبه راحت توانند یمستقل نم رانیکه مد نشان دهنده این است( 8119ت )کبنسون و هِ، نگلدیفانتایج پژوهش حال،  نیبا ا

 ئتیهکه استقالل  افتندیدر (8119ی )و راندو میتعارض منافع را کاهش دهند. آکسلها ایرا کاهش دهند  یندگیمشکالت نما
ممکن  رهیمد ئتیهاستقالل که  ندکرد شنهادی( پ8119) راپورنیو ج ، سوانگی. لدارددر شرکت ارتباط ارزش  شیافزابا  رهیمد

، سیحال، ماسول نیبا ا. اورندیبه ارمغان ب یشرکت تیبهبود حاکم یرا برا یتیریمدرن مد یها کیو تکن دیجد یاست فناور
. دهند یخود نشان م زا یتر فیمستقل هستند عملکرد ضع هریمد ئتیه یکه دارا ییها شرکت اذعان دارند( 8118)وانگ و سِی 

موجب افزایش کارایی  (مستقل رهیمد ئتیهتر )پایین مستقل رانیمد درصد( نشان داد که 8117حسن و ژو )، سرانجام، برگر
 .شود یبانک و بهبود نظارت بر مدیریت بانک م

 ریممکن است بر عملکرد تأث)استقالل اعضای هیئت مدیره(  مستقل رانیکه نسبت مد دهد ینشان م یمطالعات قبل یها افتهی
 ئتیه باالیقدرت  )استقالل اعضای هیئت مدیره( نمایندهمستقل  رانیمد نسبتکه بر این است بگذارد. فرض  یمنف ایمثبت 

 رهیمد ئتیه کیمبهم است.  رهیمد ئتیقدرت ه یامدهایحال پ نیبا ا (.8181)فانگ، لی، چانگ، لی و وانگ،  هستند رهیمد
کند )آدامز  دهیچیرا پ یحال ممکن است ارتباط و هماهنگ نیرا بهتر کنترل کند؛ اما در ع رعاملیممکن است بتواند مد تر یقو

در این پژوهش متغیر مستقل قدرت (. 8119؛ آلمازان و سوارز، 1779؛ وارتر، 1779، زباخیو وا نی؛ هرمال8119، رایو فر
 محاسبه شده است، در مطالعه( 8117) مازیواتورنتون و آلتونبس،  امل به پیروی از پژوهشمدیرعامل است. قدرت مدیرع
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سِمت در  رعاملیاست که مد ییها تعداد سال عامل ریمد یتصد( دوره 1778) نینکلشتایفو  (8117) مازیواتورنتون و آلتونبس، 
)یا مدرک  ارشد یمدرک کارشناس یدارا عاملریاست که اگر مد تحصیالت یبرا یساختگ ریمتغ کی خدمت کرده است. خود

 (.1778، نینکلشتایف) صورت صفر است نیا ریمقدار است و در غ کیباشد مقدار آن  شتریب ای (MBAکارشناسی 
 

 وابسته متغير

 ریسک بانکی
( 1979) وینیا و دهقان دهنباشد که به پیروی از پژوهش علیرضایی، محققمی ریسک بانکیمتغیر وابسته در این پژوهش 

 ی شده است.ریگ اندازه هادارایی انحراف معیار بازدهریسک با استفاده از 
 

 متغير تعدیلی

 قدرت هيئت مدیره
باشد که بر اساس ادبیات و مبانی نظری پژوهش با استفاده از استقالل متغیر تعدیلی در این پژوهش قدرت هیئت مدیره می

 (رموظفیغمستقل ) مدیران درصد ین پژوهش جهت سنجش استقالل هیئت مدیره ازگیری شده است. در اهیئت مدیره اندازه
 بهره گرفته شده است. جاری سال در مدیره هیئت در
 

 متغيرهای کنترلی
بر ریسک بانکی بر اساس مبانی نظری مطرح شده و مرور متون، متغیرهای کنترلی به  رگذاریتأثکنترل متغیرهای  منظور  به

 ه است:شرح زیر تعیین شد
 (:Size) بانکاندازه 
؛ فانگ، لی، 1979، نیا و دهقان دهنوی)علیرضایی، محقق شده است فیتعر ی بانکها ییدارا تمیبه عنوان لگار بانکاندازه 

 (.8181چانگ، لی و وانگ، 
 (:Profitabilityسودآوری )
 (.8117، مازیواتورنتون و آلتونبس، ه شده است )محاسب ها ییبه کل دارا اتینسبت درآمد قبل از بهره و مال از تقسیم سودآوری
)فانگ، لی، چانگ، لی و وانگ،  شود یم یریگ اندازه ها ییبه کل دارا یجار یها ییدارا ی که از تقسیمجار یها یینسبت دارا

8181.) 

 

 پژوهش و مدل متغيرها
 داخته سده است.ی آن پرریگ اندازهای از نحوه در جدول زیر به معرفی متغیرهای پژوهش و خالصه
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 معرفی متغيرهای پژوهش(: 0جدول )
 یریگ اندازهنحوه  نماد نوع متغیر نام متغیر

 .هاعبارت است از انحراف معیار بازده دارایی RISK وابسته ریسک بانکی

 قدرت هیئت مدیره )استقالل
 مدیره( هیئت

 Board تعدیلی

independence 
 مدیره. هیئت در (وظفرمیغمستقل ) مدیران عبارت است از درصد

قدرت مدیرعامل )تحصیالت 
 مدیرعامل(

)یا مدرک کارشناسی  ارشد یمدرک کارشناس یدارا رعاملیاگر مد CEO education مستقل
MBA) نیا ریمقدار است و در غ کیباشد مقدار آن  شتریب ای 

 صورت صفر است

قدرت مدیرعامل )دوره تصدی 
 مدیرعامل(

در بانک خدمت نموده  رعاملیکه مد ییها تعداد سالاست از عبارت  CEO Tenure مستقل
 است.

 ی بانک.ها ییدارا تمیلگارعبارت است از  Size کنترلی اندازه بانک

 .ها ییبه کل دارا اتیدرآمد قبل از بهره و مال از تقسیمعبارت است  Profitability کنترلی سودآوری

 .ها ییکل دارا  به یجار یها ییدارااز  عبارت است CAR کنترلی یجار یها یینسبت دارا

 

 ی رگرسیون زیر استفاده شده است:الگوهااول پژوهش از  فرضیه لیوتحل هیتجزدر این پژوهش برای 
 معناداری دارد. ریتأث ریسک بانکی تحصیالت مدیرعامل برفرضیه اول: 

(1) 

tititititiit SizeonCEOeducatiRISK .,4,3,2,1 CARityProfitabil    
 معناداری دارد. ریتأث بانکی ریسک دوره تصدی مدیرعامل برفرضیه دوم: 

(8) 

tititititiit SizeCEOTenureRISK .,4,3,2,1 CARityProfitabil   
 دارد. ریسک بانکی تحصیالت مدیرعامل وبر رابطه بین  مدیره نقش تعدیلی هیئت استقاللفرضیه سوم: 

(9) 

tititi

tititititiit SizeonCEOeducationCEOeducatiRISK

.,6,5

,4,,3,2,1

CARityProfitabil

ceindependen Board*ceindependen Board









 دارد. انکیریسک ب دوره تصدی مدیرعامل وبر رابطه بین  مدیره نقش تعدیلی هیئت استقاللفرضیه چهارم: 

(1) 

tititi

tititititiit SizeCEOTenureCEOTenureRISK

.,6,5

,4,,3,2,1

CARityProfitabil

ceindependen Board*ceindependen Board
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 های پژوهشیافته

 آمار توصيفی
 (: آمار توصيفی2) جدول

 کمترین بیشترین انحراف معیار میانه میانگین متغیر

 -191/2 111/2 119/2 711/81 719/1 (RISKریسک بانکی )

 918/8 8 217/1 9 1 (CEO Tenureدوره تصدی مدیرعامل )

 رهمدی هیئت استقالل
 (Board independence) 

121/1 189/1 918/1 1 1 

 999/9 991/9 917/7 917/7 11 (Sizeاندازه بانک )

 -111/1 111/1 197/1 119/1 911/1 (Profitabilityسودآوری )

 981/1 911/1 191/1 789/1 119/1 (CARی )جار یها یینسبت دارا

 آمار توصیفی متغیر کیفی پژوهش

 تحصیالت مدیرعامل

(CEO education) 
 1 1 مفهومی ندارد 1 911/1

 
اند که این موضوع متوسط کمتر از یک درصد سودآوری داشته طور  بههای مورد بررسی، نشان دهنده این است که بانک نتایج

یره درصد استقالل در اعضای هیئت مد 11ها است، همچنین به طور متوسط دارای بودن اکثر بانک سودآورنشان دهنده عدم 
سال است. افزون براین، از نزدیک بودن مقدار میانگین و میانه به یکدیگر  8هستند و متوسط دوره تصدی مدیرعامل برابر 

توان نتیجه گرفت که متغیرهای پژوهش از توزیع مناسبی برخوردار هستند. نتایج نشان دهنده این است که به طور متوسط می
 بررسی دارای تحصیالت باالتر از کارشناسی ارشد هستند. های مورددرصد مدیران عامل بانک 91

 
 (: توزیع فراوانی متغير تحصيالت مدیرعامل9)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی عنوان

)یا  ارشد یکارشناسمدارک تحصیلی  یداراها که هایی که مدیران عامل آنبانک
 هستند. شتریب ای (MBAمدرک کارشناسی 

91 17/91 

)یا  ارشد یکارشناسمدارک تحصیلی  یداراها که مدیران عامل آن هایی کهبانک
 نیستند. (MBAمدرک کارشناسی 

91 11/87 

 درصد 111  117 جمع

 
ساختگی، یا معموالً  رهایمتغ این گونه. گرددبندی میدسته کیفی یرهایمتغمتغیر تحصیالت مدیرعامل در این پژوهش جزء 

 از استفاده رای؛ زنیست مناسبها  آن توصیف برای کشیدگی و معیار، چولگیانحراف  یاه شاخص از استفاده و تصنعی هستند
. استفاده نمود فراوانی درصد از ستیبا یم رهایمتغ گونه نیا توصیف برای. نیست منطقی کیفی یرهایمتغ برایها  شاخص این
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 دارای درصد چند و یک کد دارای متغیر یک یها داده از درصد چند که کند یم بیان یدووجه متغیر یک برای فراوانی درصد
 .باشند یم صفر کد

 

 نتایج آزمون فرضيه
 دهد.های اول و دوم پژوهش را نشان می( نتایج آزمون فرضیه1جدول )

 
 ی پژوهشهافرضيهنتایج آزمون (: 4جدول )

 متغیر وابسته
 ریسک بانکی

 فرضیه دوم فرضیه اول

 VIF احتمال یبضر VIF احتمال ضریب های مستقلمتغیر

CEO education 1219171/1- 171/1 19/1    

CEO Tenure    179189/1- 111/1 18/1 

SIZE 991199/1- 111/1 11/1 911911/1- 191/1 12/1 

Profitability 79911/19 111/1 91/1 1118/19 111/1 99/1 

CAR 997999/9 921/1 11/1 919111/1 918/1 99/1 

  111/1 11911/19  119/1 81992/19 مبدأعرض از 

 79/88 آماره والد 11/89 آماره والد

 1111/1 احتمال والد 1111/1 احتمال والد

 1112/1 ضریب تعیین تعدیل شده 1711/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 27/119 آماره والد تعدیل شده 97/118 آزمون والد تعدیل شده

 1111/1 احتمال 1111/1 احتمال

 217/7 آزمون ولدریچ 292/7 آزمون ولدریچ

 1127/1 احتمال 1129/1 احتمال

 99/98 آزمون چاو 71/98 آزمون چاو

 1111/1 احتمال 1111/1 احتمال

 19/81 آزمون هاسمن 11/117 آزمون هاسمن

 1111/1 احتمال 1111/1 احتمال

 
رسیون کالسیک، برای بررسی ناهمسانی های پژوهش، پیش نیازهای رگقبل از انجام تخمین نهایی فرضیهدر پژوهش حاضر 

و ولدریچ استفاده شده و نشان دهنده وجود مشکل آزمون والد تعدیل شده واریانس و خودهمبستگی سریالی به ترتیب از 
با  ها مدلباشد که هر دو مشکل در تخمین نهایی های پژوهش میناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی در فرضیه
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-می 11عامل تورم واریانس با توجه به اینکه کمتر از  مقادیر آماره حداقل مربعات تعمیم یافته حل شده است. استفاده از روش

 یها داده الگوی پذیرش بیانگر چاو آزمون جینتاخطی بین متغیرهای مستقل با یکدیگر است. باشد بیانگر عدم وجود هم
 است. ثابت برای هر دو فرضیه ثراتا الگوی پذیرش بیانگر هاسمن و آزمون باشد یم ییتابلو

احتمال آماره والد رگرسیون برازش شده برای فرضیه اول و دوم معنادار ( 1بر اساس خروجی نرم افزار آماری به شرح جدول )
 درصد است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی فرضیه 11و  17برای فرضیه اول و دوم به ترتیب  ضریب تعیین باشد ومی

شود نتیجه آزمون ولدریچ برای هر دو فرضیه در نرم افزار استاتا بیانگر وجود است. همچنان که مشاهده می مذکور
باشد، افزون براین نتیجه آزمون والد تعدیل شده در هر دو فرضیه نشان دهنده وجود مشکل ناهمسانی است. خودهمبستگی می

و دوره تصدی مدیرعامل( بیانگر عدم  رعاملیمدمل )تحصیالت همچنین، مقدار احتمال متغیر مستقل یعنی قدرت مدیرعا
 باشد.قدرت مدیرعامل بر ریسک بانکی می ریتأثمعناداری 

 دهد.های سوم و چهارم پژوهش را نشان می( نتایج آزمون فرضیه1جدول )
 

 ی پژوهشهافرضيهنتایج آزمون (: 5جدول )
 متغیر وابسته
 ریسک بانکی

 فرضیه چهارم فرضیه سوم

 VIF احتمال ضریب VIF احتمال ضریب های مستقلمتغیر

CEO education 871992/1- 919/1 81/2    

Board independence 1998199/1 928/1 11/1    

CEO education* Board 

independence 
219119/1 118/1 98/9    

CEO Tenure    8191189/1- 111/1 98/9 

Board independence    992912/1 922/1 91/8 

CEO Tenure * Board 

independence 
   1181911/1 911/1 21/1 

SIZE 98919/1- 199/1 19/1 119182/1- 119/1 19/1 

Profitability 79911/19 111/1 91/1 11972/18 111/1 99/1 

CAR 997999/9 971/1 18/1 17919/1 911/1 99/1 

  111/1 19911/11  191/1 81992/19 مبدأعرض از 

 99/89 آماره والد 17/89 آماره والد

 1111/1 احتمال والد 1111/1 احتمال والد

 1181/1 ضریب تعیین تعدیل شده 1778/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 11/911 آماره والد تعدیل شده 11/111 آزمون والد تعدیل شده

 1111/1 احتمال 1111/1 احتمال
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 812/11 آزمون ولدریچ 879/7 آزمون ولدریچ

 1112/1 احتمال 1199/1 احتمال

 88/98 آزمون چاو 11/98 آزمون چاو

 1111/1 احتمال 1111/1 احتمال

 12/11 آزمون هاسمن 19/19 آزمون هاسمن

 1811/1 احتمال 1111/1 احتمال

 
سیک، برای های سوم و چهارم پژوهش، پیش نیازهای رگرسیون کالقبل از انجام تخمین نهایی فرضیهدر پژوهش حاضر 

و ولدریچ استفاده شده و نشان دهنده آزمون والد تعدیل شده بررسی ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی به ترتیب از 
باشد که هر دو مشکل در تخمین نهایی های پژوهش میناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی در فرضیهوجود مشکل 

 11عامل تورم واریانس با توجه به اینکه کمتر از  مقادیر آماره ت تعمیم یافته حل شده است.با استفاده از حداقل مربعا ها مدل
 یها داده الگوی پذیرش بیانگر چاو آزمون خطی بین متغیرهای مستقل با یکدیگر است. نتایجباشد بیانگر عدم وجود هممی

 ها است.ای تمامی فرضیهثابت بر اثرات الگوی پذیرش بیانگر هاسمن و آزمون باشد یم ییتابلو
برای فرضیه سوم و چهارم معنادار است و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده به  ( مقدار احتمال آماره والد1جدول ) بر اساس

بینی متغیر وابسته توسط متغیر است، در نتیجه میزان پیش 1181/1و  1778/1با  های سوم و چهارم برابرترتیب در فرضیه
 11/1با توجه به اینکه مقدار آزمون ولدریچ و والد تعدیل شده در هر دو فرضیه کمتر از درصد است.  11و  17مستقل تقریباً 

نتیجه فرضیه توان نتیجه گرفت در فرضیه سوم و چهارم مشکل خودهمبستگی و ناهمسانی جزء اخالل وجود دارد. است، می
توان این می؛ داردن ریسک بانکی تحصیالت مدیرعامل وه بین بر رابط مدیره نقش تعدیلی هیئت دهد استقاللسوم نشان می

مدیره(* تحصیالت مدیرعامل نشان دهنده این است که  هیئت گونه استنباط کرد که اثر تعاملی قدرت هیئت مدیره )استقالل
ریسک  امل( وقدرت مدیرعامل )تحصیالت مدیرعبر رابطه بین به عنوان نماینده قدرت هیئت مدیره  استقالل هیئت مدیره

تشدید  ریسک بانکی رابطه بین قدرت مدیرعامل و استقالل هیئت مدیرهبه عبارت دیگر در صورت وجود ؛ ی نداردریتأث بانکی
بر رابطه بین  مدیره نقش تعدیلی هیئت گردد. همچنین نتیجه فرضیه چهارم نشان دهنده این است استقاللیا تضعیف نمی

توان این گونه استنباط کردی که قدرت هیئت مدیره هیچ نقشی دارد. از این نتیجه مین کیریسک بان دوره تصدی مدیرعامل و
توان گفت قدرت هیئت توانایی بر دوره تصدی مدیرعامل ندارد تا بتواند بر ریسک بانکی تاثیرگذار باشد. بدین جهت، می

 قادر به تعدیل رابطه مذکور نبوده است. ریسک بانکی را ندارد و تحصیالت مدیرعامل وتضعیف و یا تشدید رابطه بین 

 

 و مقایسه نتایج گيرینتيجه
 1971های ساله طی سال 9ی شرکتِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک نمونه 19در پژوهش حاضر 

بر نقش تعدیلی  دیتأکبا  نکیریسک با قدرت مدیرعامل بر ریتأثمورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش بررسی  1979الی 
شرکت توسط قدرت مدیرعامل پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این مهم  هایبانکهیئت مدیره قدرت 

دوره تصدی مدیرعامل و تحصیالت مدیرعامل محاسبه شده است. همچنین برای سنجش ریسک بانکی از مدل استفاده شده 
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قدرت مدیرعامل ( نشان داد که 1نتایج جدول ) ( بهره گرفته شده است.1979) ا و دهقان دهنوینیعلیرضایی، محققتوسط 
 ی بر ریسک بانکی ندارد.ریتأث)تحصیالت مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل( 

ل و تحصیالت مدیرعامبر رابطه بین قدرت مدیرعامل ) استقالل هیئت مدیره این است دهنده نشان( 1همچنین، نتایج جدول )
ی که اعضای هیئت مدیره در زمانتوان گفت به عبارت دیگر می؛ ندارد نقش تعدیلی ریسک بانکی دوره تصدی مدیرعامل( و

ی رگذاریتأثهای پژوهش، عدم توانایی ی بر کاهش ریسک بانکی ندارند. از اهمیت یافتهریتأثها دارای استقالل هستند بانک
های ( بر ریسک بانکی است. با توجه به وقوع بحران بحرانوره تصدی مدیرعاملتحصیالت مدیرعامل و دقدرت مدیرعامل )

ها بیش از پیش احساس شده و همین موضوع در کشورهای در حال توسعه های اخیر ضرورت بررسی ریسک بانکبانکی دهه
گذاری یکی از سرمایه کالن و هایاستیاز نظر سها مواجه باشند. این موضوع، انواع ریسک باها موجب شده که بانک

برای  گردد یمبه پژوهشگران پیشنهاد بنابراین، ؛ گردد و از اهمیت بسیار برخوردار استهای کالن اقتصادی قلمداد میسیاست
های های موجود به صورت همزمان استفاده نمایند تا تفاوت در مدلها از دیگر مدلبررسی عوامل تاثیرگذار بر ریسک بانک

 ،(8117) مازیواتورنتون و آلتونبس، های پژوهش حاضر با مطالعه راهگشایی برای پژوهشگران آتی باشد. یافته مورد استفاده
 .نیستهمسو ( 8119) و لو نینگوهوانگ، ، (8118(، لولین و مولرکال )8111) و و گراو، سبوسلپویکتوراویچ،  ،(8117پاتان )

 

 های پژوهشپيشنهادها و محدودیت
توان در متفاوت بودن مدل مورد استفاده برای سنجش قدرت مدیر عامل را میهای پژوهش ی رد شدن فرضیهاز دالیل احتمال

های های پژوهش شده است متفاوت بودن مدلفرضیه دییتأو قدرت هیئت مدیره دانست. احتماالً دلیل دیگری که موجب عدم 
ها برای ریسک بانکی، نتایج متفاوتی حاصل نماید. دیگر روش مورد استفاده برای محاسبه ریسک بانکی است. شاید استفاده از

های موجود برای سنجش ریسک بانکی و قدرت های آتی از دیگر روشگردد محققان در پژوهشبه همین جهت پیشنهاد می
برای رد شدن وجود از دیگر دالیل ممدیرعامل و قدرت هیئت مدیره بهره گیرند تا قابلیت مقایسه نتایج فراهم آید. شاید بتوان 

ی پژوهش حاضر در راستای گشودن هاافتهی، نی؛ بنابراها دانستهای پژوهش را ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در بانکفرضیه
بورس در  های پذیرفته شدهریسک بانک گذار برریتأثعوامل در مورد  راستای توسعه دانش علمیهای آتی و پژوهش یدرها

 .د کمک شایانی نمایدتواناوراق بهادار تهران می
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