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Abstract  

This study evaluates the effect of corporate governance on the financial health of banks. In order to measure 

Eight components, (including the level of disclosure and transparency, efficiency of risk management 

processes, compliance with rules and regulations, board and composition, the status of the employee service 

compensation system, internal audit processes, the quality of group structures, and the characteristics of 

board of directors) and the financial health of banks, CAMELS model and a questionnaire on bank financial 

health were used. The statistical population of this research includes 85 people who work in the Stock 

Exchange Banks. This research has been done for the main hypothesis of multiple regression method by 

GMM method using financial statements and information of stock exchange banks during the period 1396 

to 1398. The results shows that the level of disclosure and transparency, efficiency of risk management 

processes, compliance with rules and regulations, board and composition, the status of the employee service 

compensation system, internal audit processes, the quality of group structures, and The characteristics of 

board of directors have a direct impact on the financial health of banks; therefore, with the establishment 

of a good corporate governance system, the financial health of banks will be improved. 

Keywords: Corporate governance in banks, financial health of banks, Effects of Corporate Governance, 

Stock Exchange Banks. 
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  چکیده

گیری هشت پردازد. در این تحقیق، اندازهها میبانک یبر سالمت مال یشرکت تیحاکماصول اثر  یابیارزاین تحقیق، به 

سیستم جبران خدمات  وضعیت ت،یسطح افشا و شفافها )شامل مولفه کیفیت استقرار اصول حاکمیت شرکتی در بانک

س روندهای کارکنان، سابر  سطح ،یساختارهای گروه کیفیت سک،یر تیریکارآمدی روندهای مد سطح ،یداخل یح

( از طریق مصطططاحبه و رهیمد أتیهای هیژگیو و بیترکو  عامل أتیاختیارات ه سططططح ات،با قوانین و مقرر قیتطب

سالمت مالی بانکاندازه صورت گرفت. نمونهگیری  ستفاده از الگوی کملز   نفر از 85شامل  قیتحق نیا یآمار ها، با ا

شده در بورس اوراق بهادار تهرانبانکشاغل در  خبرگان شدیم های پذیرفته  ض ون. آزمبا صلی تحقیق هیفر از روش  ا

های پذیرفته شده در و اطالعات بانک یمال یاز صورتها ستفادهچندگانه به روش گشتاورهای تعمیم یافته با ا ونیرگرس

سطح افشا . نتایج تحقیق نشان داد که است رفتهیصورت پذ 1398 یال 1396 یدوره زمان یط بورس اوراق بهادار تهران

شفاف ستم ت،یو  سی ضعیت  س و سابر  تیریسطح کارآمدی روندهای مد ،یداخل یجبران خدمات کارکنان، روندهای ح

و  بیعامل و ترک أتیبا قوانین و مقررات، سططططح اختیارات ه قیسططططح تطب ،یکیفیت سطططاختارهای گروه سطططک،یر

خوب، وضعیت بر سالمت مالی بانکها تاثیر مستقیم دارد و با استقرار سیستم حاکمیت شرکتی  رهیمد أتیهای هیژگیو

 سالمت مالی بانکها بهبود می یابد. 

های پذیرفته شده در ، آثار حاکمیت شرکتی، بانکهابانک یسالمت مال ها،در بانک یشرکت تیحاکمواژگان کلیدی : 

 بورس اوراق بهادار تهران

 
 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران1

 استاد گروه حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران2

 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران3

 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران4

  10/04/1401تاریخ دریافت : 

 07/06/1401تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه -1

هایی که در ا ایفای وظایف و نقشهای اقتصططادی هسططتند و بهای کشططور و بنگاهها، از نهادهای موثر، بر فعالیتبانک

ها به دلیل اهمیت در توانند عملکرد مثبت یا منفی در حوزه اقتصططادی داشططته باشططند. بانکاقتصططاد بر عهده دارند، می

ها اقتصاد کشورها، از یک سو و آسیب پذیری از سوی دیگر، همواره تحت مقررات و نظارت شدید قرار دارند و روش

های اقتصططادی بانک رای نظارت بر این نهاد اصططلی مالی، مقرر شططده اسططت )معاونت پژوهشو مدل های مختلفی ب

 (.1395مرکزی، 

گیری برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق وضع قوانین، اعمطال اقدامات های چشمهای اخیر، پیشرفتدر سال

شرکت سوی  ها در کشورهای توسعه یافتهنظارتی و نیز اقدامات داوطلبانه  ست. از  و در حال توسعه، صورت گرفته ا

ها نیز آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شطططرکتی گذاران و ذینفعان دیگر بانکدیگطططر، سدرده

اند. ضمن آنکه، استقرار نظام جامع و مؤثر مند شدهها عالقهیافتطططه و نسطططبت بطططه پیگیری استقرار این نظام در شرکت

شته و حاکمیت  صاد تأثیر مثبت دا صیص بهینه منابع در اقت سعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی و تخ شرکتی بر تو

دهند شواهد تجربی، ارتباط نزدیک میان نظطططام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب و رشد اقتصادی را نشان می

سیف،  شرکتی در بانک1393) صول حاکمیت  ساس مطا(. تحقق ا های متعدد در نظام بانکداری، لعات و تجربهها، بر ا

ست و می تواند به عنوان گامی مهم برای اجرای بند مهم شبکه بانکی ا شی  ستیابی به کارایی و اثربخ  9ترین راه برای د

ست صاد مقاومتی سیا شور"های کلی اقت صالح و تقویت همه جانبه نظام مالی ک شود )معاونت پژوهش "ا های تلقی 

صادی بان سال (.1395ک مرکزی، اقت شرکتی در بازار مالی مورد توجه قرار گرفته  1380در ایران از  ضوع حاکمیت  مو

 است. روند برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بازار مالی ایران با تأکید بر نظام بانکی، به این شرح است:

 شرکتی در ایران به مفهوم جدید آن، به تهیه پیش شینه حاکمیت  ستوراپی شرکتی ایران نویس د لعمل حاکمیت 

نویس برای حمایت از حقوق (. این پیش1395)فرحناکیان و امیدوار،  گرددتوسط بورس و اوراق بهادار برمی

گذاران در صورت وقوع تخلفات و همچنین ساماندهی و توسعه شفاف و منصفانه بازار اوراق بهادار، سرمایه

( 1384ازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب سال قانون ب 7ماده  18و  11و  8بر اساس بندهای 

 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار تهران تدوین شده است.  35و با هدف اجرای ماده 

  را به « مجموعه رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری» 1386بانک مرکزی در سال

د زیادی، بر ایجاد دو رکن حسابرسی و مدیریت ریسک شده است )بانک ها ابالغ نموده که در آن تاکیبانک

 (.1386مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

  منتشططر «  راهکارهای بومی سططازی حاکمیت شططرکتی مؤثر در نظام بانکداری ایران»، گزارش 1387در سططال

 (.1386گردیده  است )روشندل، 

 های ها و دستورالعملنامهشرکتی است و به صورت آیین به عنوان بخشی از اصول حاکمیت 1اصول کمیته بال

 های کشور ابالغ و در قالب اصول حاکمیت شرکتی، مقرراتی تدوین و ابالغ نشده است.مختلف به بانک
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  ه اصول (، مطالعه موردی نظام حاکمیت شرکتی کشورهای دیگر و نیز ترجم1393بانک مرکزی )به ویژه در سال

شر صول حاکمیت  سند بال بهبود ا ساس  ایی نمودن و انجام اقداماتی برای اجر 2کتی کمیته نظارت بانکی را بر ا

 را اجرا نموده است. 3و  2های  بال

نشانگر آن است که  که  هاها به عنوان چارچوب صحیح اداره بانکاستانداردها و اصول مختلف حاکمیت شرکتی بانک

ها در حال ارائه کردن قواعد، اصططول و های مختلف در بانکیتمند کردن مسططلولاین موضططوع مهم از طریق ضططابطه

گویی به وظایف، سالمت و ثبات کل نظام از رهگذر سالمت درون بانکی و شفافیت و پاسخ باشد کهسازوکارهایی می

سیب بانکی تأمین سی نظام بانکی، شود )آ سالمت ماهدف این مطالعه،  (.1395شنا شرکتی بر  لی ارزیابی اثر حاکمیت 

ستابانک ست. در این را شاخص ،ها ا سبتاً دقیق،  ساختن ابزارهای ن سالمت مالی با  شرکتی و  صول حاکمیت  های ا

 ارائه شده است. ها،ها، ارزیابی اثر حاکمیت شرکتی بر سالمت مالی بانکبانک

 مبانی نظری پژوهش -2

 هااصول حاکمیت شرکتی در بانک -2-1

حاکمیت شططرکتی در  توجه به اصططول ،، برای نخسططتین بار1997آسططیایی، در سططال بعد از وقوع بحران در کشططورهای 

سیاری پیدا کرد، به طوری که بانک ،هابانک شرکتی پی اهمیت ب صول حاکمیت  ها و موسسات مالی، به لزوم  اهمیت ا

ه نظارتی بال، اولین کمیت، 1999ها تاکید شد. در این راستا، در سال بردند و بر اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک

 اصول حاکمیت شرکتی ،آن بر اساسنسخه دستورالعمل ارتقای حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی را تدوین کرد که 

و همچنین نسططخه اصططالح شططده این  2004مصططوب سططال  1همکاری اقتصططادیتوسططعه و سططازمان  ارائه شططده توسططط

  گردید.تدوین  2006دستورالعمل در سال 

ستانداردهای نظارتی میص، از مراجع مهم و فعال در عر2بانکی بال کمیته نظارتی سال ه بانکداری و ا شد که در   1975با

سط ضو گرو تو شورهای ع سای کل بانک مرکزی ک ضر، اجالس این کمیته  پایه، 3ده هرو ست. در حال حا شده ا گذاری 

ساب بین"که در  سویه ح شهر بازل یا بال "المللیبانک ت صورت مهم ،شودبرگزار می سوئیس واقع در  ترین مرجع به 

تخصصی در زمینه نظارت بانکی است و استانداردها و پیشنهادهای منتشر شده از سوی این کمیته، برای طراحی الگوها 

از دیدگاه بانک تسطططویه  رود.های احتیاطی در کشطططورهای گوناگون به کار میو تدوین بسطططیاری از مقررات و الزام

مدیره، سططهامداران و دیگر ای از روابط بین مدیران، هیاتکمیت شططرکتی، مجموعهاصططول حاته بازل(، المللی)کمیبین

شرکت می سیدن به اهداف  ساختاری برای ر ست که منجر به ایجاد  شرکت ا شرکتی، ذینفعان  گردد. در واقع حاکمیت 

                                                           
1 - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
2 - Basel Or Basle Committee 

هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایاالت متحده شامل بلژیک کانادا، فرانسه، آلمان ، ایتالیا،ژاپن، لوکزامبورگ، 10گروه کشورهای  - 3

 باشدمی
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ست و کمک می ستیابی به اهداف و نظارت بر عملکردها ا صیص اختیارات و هاکند تا روشابزار د ی مطلوب برای تخ

 گیری شرکت بوجود آید.ها و چگونگی تصمیممسلولیت

از رابطه قوی هر دو نهاد درونی )شططخصططی( طبق تعریف کمیته بال در زمینه نظارت بانکی، حاکمیت شططرکتی اصططول 

قالب اسططناد راهنما ارائه ای را در گذاری شططایسططتهشططود که هدفالمللی به عنوان کل نتیجه میبانک و نهاد مالی بین

ها حاکمیت شرکتی دربردارنده ساختارها و سازوکارهای هدایت و کنترل شرکتاصول از نگاه بانک جهانی، . نمایدمی

داند که از طریق آن مدیریت ها میای از مقررات و انگیزهحاکمیت شططرکتی را به مجموعهاصططول اسططت. بانک جهانی، 

مدیره، مدیران شططرکت، سططهامداران و دیگر ذینفعان توزیع ها بین هیاتو مسططلولیتدار حقوق شططرکت، کنترل و جهت

توانند متضمن یک حاکمیت ها و اسناد غیرقابل انکار و مهم هستند اما این موارد، به تنهایی نمیشود. اگرچه سیاستمی

شود  سخگویی بهتر منجر  شفافیت و پا سوی  شرکت باید به  شند و اقدامات   (.World Bank , 2009)مطلوب با

اصل  14در این سند  .منتشر نمود 2010در سال  را ترین سند خود در خصوص اصول حاکمیت شرکتیکمیته بال، مهم

صول برای  ضوعا شرکتی در مو صی هیأتمدیره، هیأت عامل، کمیتهمختلف مانند هیأت اتحاکمیت  ص مدیره های تخ

شفافیت و ... ارائه و  در ه صول )ریسک، حسابرسی(،  ستانداردهایی الزم الرعایه  14ر یک از ا گانه، شرح وظایف یا ا

مورد بازنگری قرار گرفت و با اعمال تغییراتی  ،توسط کمیته بال 2015در آن اصل، بیان شده است. این اصول در سال 

ادهای مرتبط های حاکمیت شرکتی منتشره از سوی نهبا بررسی مباحث مطروحه در دستورالعمل اصل ارائه شد. 13در 

سی می سا شرکتی دارای چهار رکن ا سخگویی توان نتیجه گرفت که حاکمیت  سلولیت و پا شفافیت، م صاف،  شامل ان

 .است

 هاسالمت مالی در بانک -2-2

طهبه دنبال وقوع بحران طایهای مالی در ده طرورت تقویت نظام مالی بین 90و  80ه طه ض طیالدی، اندیش المللی در میان م

های میالدی و به عنوان بخشی از تالش 1997رو در سال ای دنیا بیش از پیش قوت گرفطططت. از اینراجع حرفهمحافل و م

سططططتا، کمیته نظارت بانکی بال اقدام به تهیه و تدوین  سی برای نظارت بانکی مؤث "مجامع جهانی در این را سا صول ا  "را

سوی نمایندگان مراجع نظارتی صویب آن از  شد نمود که پس از ت شته  شورهای مختلف، به اجرا گذا ستره . ک شش گ پو

رمایه آنها، مدیریت ریسک، نظارت یکدارچه سها، کفایت وسیعی از موضوعات نظارتی همچون صدور مجوز، مالکیت بانک

طع نظارتی کشورهای مبدأ و مقصد در این سند، به گونه)تلفیقی( و تقسیم وظایف و مسلولیت طین مراج طا ب ای است که ه

سی حوزه نظارت بر بانک" توان آن را به منزلهیم سا شده  .تلقی نمود "هاقانون ا صول موجب  ستحکام این ا جامعیت و ا

صندوق بین شورها،  ست تا عالوه بر مراجع نظارتی ک  130هایی که در بیش از المللی پول و بانک جهانی نیز در ارزیابیا

 (. 1392)احمدیان،  آورند، از ایطن اصول بهره گیرندبه عمل میکشور جهان و در قالب برنامه ارزیابی بخش مالی 

ها به معنای وضططعیت مالی و عملیاتی مطلوب بانک اسططت که حاکمیت باید از طریق شططناسططایی نقاط سططالمت مالی بانک

سیب شاخصآ ستفاده از  سازوکارهای نظارتی با ا سب، طوری عمل نماید که ازپذیر نظام بانکی و طراحی  احقاق  های منا
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ها و پیشططگیری و برخورد با تخلفات احتمالی گذاران و ذینفعان از طریق توانایی انجام تعهدات توسططط بانکحقوق سططدرده

 (.Hoenig,2010)اطمینان حاصل نماید 

برای ارزیابی را  زهای کملالمللی به کارگیری شططاخصکمیته نظارت بر بانکداری بازل و بانک تسططویه بین 1988از سططال 

مرکب از حروف اول کلمات سططرمایه، دارایی، مدیریت، درآمد،  ایواژهز، واژه کمل. اندنهادهای مالی الزم دانسططتهمت سططال

اجزای این شاخص شامل نرخ کفایت سرمایه، شاخص کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، شاخص سوداوری، نقدینگی است. 

بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی ر، مدیریت نقدینگی و حساسیت ریسک بازار است. از سوی دیگ

 نمایند.ها و مؤسسات مالی استفاده میبرای سنجش فعالیت بانک کملزآمریکا و بانک جهانی از شاخص 

  

 پژوهشپیشینه  -3

 تحقیقات داخلی -3-1

ارائه الگوی ، به بررسططی "یرانهای االگوی راهبری شططرکتی در بانک"(، در تحقیقی با عنوان 1398رضططایی و ناظمی )

شرکتی مطلوب در بانکها  ستفاده از مبانی نظری ابتدا مؤلفه ،. برای این منظورپرداختندراهبری  شرکتی با ا های راهبری 

بندی وتحلیل سلسله مراتبی اولویتو نظرات خبرگان استخراج و معیارها در الگوی راهبری شرکتی با استفاده از تجزیه

ابعاد کنترلی  ابعاد کنترلی خارجی، معیارهای اصلی راهبری شرکتی به ترتیب شامل ابعاد کنترلی داخلی، در نهایتد. ش

 عنوان به حسابرسی هها حسابرسی داخلی، کمیتدر بین مؤلفه و بندی شدندرتبه یابعاد مالکیتی و ابعاد مدیریت مدیریتی،

های ای از ابعاد کنترلی خارجی، اسططتقرار سططیسططتموان مؤلفهابعاد کنترلی داخلی، کیفیت حسططابرسططی به عن از ایمؤلفه

سهامداران نهادی به عنوان مؤلفهمدیریتی به عنوان مؤلفه صص و ای از ابعاد کنترلی مدیریتی،  ای از ابعاد مالکیتی و تخ

 .های اول انتخاب شدندمؤلفه مدیریتی به ترتیب به عنوان مؤلفه تجربه مدیرعامل به عنوان

شی با عنوان 1398، مرفوع و نعیمی )باباجانی شرکتی در بانک"(، در پژوه صول حاکمیت  به  "های ایرانالگویی برای ا

های ها و شاخصبندی ابعاد، مؤلفهحاکمیت شرکتی در بانکهای ایران و شناسایی و طبقهاصول الگویی بومی برای  ارائه

ساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه. آن پرداختند شامل شده ا بر ا ستمی  سی سوی گروه خبرگان، کلیات الگوی   19ز 

شتمل بر چهار بُعد عوامل محیطی، نهاده 153مؤلفه و  ستمی م سی ها، فرایندها و اهداف و نتایج شاخص در قالب تفکر 

 .تأیید شد

شارکی، پورزندی و مینوئی ) ستقرار الف1397ف سی تأثیر ا صول (، در تحقیق خود به برر شرکتی در بانا کهای حاکمیت 

ها در مورد بانکهای دولتی و غیر دولتی حکایت مالی آنها پرداختند. نتایج بررسی سالمت یتجاری ایران برحفظ و ارتقا

ای منفی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رییس نفوذ مدیرعامل دارای رابطه ،های دولتیاز آن داشططت که در سطططح بانک

اعطایی  یالتت با شاخص نسبت مطالبات مشکوک الوصول به سود تسههیأت مدیره و نسبت مالکیت نهادی رابطه مثب

  .اندبوده
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های مالی بانک سططالمتتاثیر حاکمیت شططرکتی بر (، در تحقیق خود به بررسططی ب1397فشططارکی، پورزندی و مینوئی )

های انکب حاکی از آن اسططت که در سطططح ،های تحقیقتحلیل نتایج بر اسططاس فرضططیهوتجزیهتجاری ایران پرداختند. 

ها و بازده یهای نفوذ مدیر عامل، سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره با شاخص بازده دارائتجاری شاخص

رابطه مثبت  ،املشاخص نفوذ مدیر ع ،دارای رابطه معنی دار هستند لکن در ارتباط با نسبت سرمایه به دارائی ،سرمایه

سطططبت دارند. مالکیت و مالکیت نهادی رابطه این منفی و معنی دار با این نهای تمرکز و معنی دار دارد ولی شطططاخص

 ده است. های حاکمیت شرکتی مشاهده نشهای کارایی و نقد شوندگی با شاخصداری میان نسبتهمچنین رابطه معنی

توجه به  عیترتبه بندی بانک های ایران بر اساس وض"در پژوهش خود با عنوان (، 1397)مهدوی پارسا و نوراحمدی 

صول  ستی بانکا سناد باالد شرکتی در ا سی و "حاکمیت  شوتجزیه، به برر ستی ) سناد باالد شم تحلیل محتوای ا امل چ

ام بانکداری بانک و موسططسططات اعتباری فعال در نظ 63های بنیادین( و ارزش اخالقیانداز، ماموریت، اهداف، منشططور 

نتایج  د.پرداختنو مفاهیم )متعارف و اسطططالمی( موجود در آن  التمقوبدون ربای ایران از منظر حاکمیت شطططرکتی و 

شان داد صول سطح توجه به  تحقیق ن ستی بانکا سناد باالد شرکتی و مفاهیم مختلف آن در ا سبتا های ایحاکمیت  ران ن

 .باشدحاکمیت شرکتی میاصول ها به گیران بانک دهنده سطح توجه پایین تصمیمباشد که نشانکم می

راهبری شططرکتی بر راهبری ل راهبردی اصططوای به بررسططی اثر کنترل در مطالعه ،(1396ن سططرشططت و هرندی )رحما

دهد کنترل راهبردی نشطططان میتحقیق آنان، اثربخش شطططرکتهای پذیرفته شطططده در بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج 

به عنوان دو  بیرونی و درونی راهبری شرکتی راهبری شرکتی بر اثر بخشی راهبری شرکتی موثر است. به عالوه، کنترل

 راهبری شرکتی موثرند.اصول راهبری شرکتی نیز بر اثر بخشی  اصول بعد اصلی کنترل راهبردی

شده های پذیرفتهها )مطالعه موردی: بانکبه بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر سودآوری بانک ،(1395شیری و همکاران )

ها حاکی از آن اسططت که بین نسططبت مالکیت ( پرداختند. نتایج حاصططل از آزمون فرضططیهدر بورس اوراق بهادار تهران

سودآوری بانک سودآوری بمدیریتی و  ستقل و  سایر متغیرهای م ها، رابطه انکها، رابطه معناداری وجود دارد ولی بین 

 معناداری وجود ندارد.

 تحقیقات خارجی -3-2

های اسالمی در کشور اردن ثرات اصول حاکمیت شرکتی روی عملکرد بانک(، در تحقیقی به بررسی ا2020) 1النصور

های دهد که اصططول حاکمیت شططرکتی دارای اثرات مثبت روی عملکرد بانکپرداخته اسططت. نتایج تحقیق نشططان می

سالمی اردن می شاخصا شد و  سیار مهمی دارند. همچنهای عملکرد غیرمالی در ارزیابی عملکرد بانکبا ین، ها نقش ب

های اسطالمی دهد که نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در رضطایت مشطتریان و بهبود عملکرد بانکاین تحقیق نشطان می

 اردن بسیار زیاد است.

                                                           
1- Alnsour 
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شرکتی در تعیین عملکرد مالی بانک2020) 1شوکال صول حاکمیت  سی کارایی ا ستفاده از (، در تحقیقی به برر ها با ا

ها، دهد که سطح اصول حاکمیت شرکتی در بانکند پرداخته است. نتایج نشان میهای ترکیبی در کشور هروش داده

تاثیر با اهمیتی روی عملکرد مالی آنها ندارد. همچنین تنوع جنسططیتی نیز روی عملکرد مالی آثار مشططخصططی ندارد اما 

 ها دارد. نقش مثبتی روی تاثیر اصول حاکمیت شرکتی روی عملکرد بانک

(، در تحقیق خود به تاثیر سطططازوکارهای اصطططول حاکمیت شطططرکتی روی بحران مالی در 2020)و همکاران  2سطططانچز

های انگلوامریکن پس از بحران مالی، اثربخشططی پرداختند. نتایج تحقیق نشططان داد که بانک 2008و  2007های سططال

ان مالی دارای افزایش های اروپایی کانتینانتال پس از بحراند و بانکاصطططول حاکمیت شطططرکتی خود را حفظ کرده

 اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی خود بودند. 

های ها و نهادهای مالی از دیدگاه نظریه(، در تحقیق خود به موضططوع اصططول حاکمیت شططرکتی در بانک2020) 3هوپت

دی  مقایسه کرد. ها پرداخته است تا بتوان آنها را با سایر واحدهای اقتصامشیاقتصادی، اعمال نظارت و شواهد و خط

ها و نهادهای مالی، معموالً در قوانین نظارتی و مقرراتی آنها طبق نتایج این تحقیق، اصططول حاکمیت شططرکتی در بانک

سهامداران وجود دارد. در متجلی می شرکتی متفاوتی برای ذینفعان و  صول حاکمیت  شود. در ایاالت متحده و اروپا، ا

شرکتی  صول حاکمیت  ست. یکی از موضوعاتی که در این مورد تغییر مربوط به بانکاکثر کشورها ا شده ا صالح  ها ا

شته، ترکیب ویژگی شرکتی بانکمدیره میهای هیاتزیادی دا صول حاکمیت  ضوعات مهم موجود در ا شد. مو ها با

د باقی ، رعایت قوانین و مقررات هنوز به وقت خوها، ریسططکمدیره بانکهای اعضططای هیاتشططامل وظایف و بدهی

 است. 

ها در صنعت بانکداری کشور وری بانک(، به بررسی اصول حاکمیت شرکتی و بهره2020و همکاران ) 4رشیدهارون

درصد است. پیامدهای تحقیق  03/1ها وری بانکدهد که میانگین بهرهبنگالدش پرداختند. نتایج تجربی تحقیق نشان می

های هیات زان با اهمیتی تحت تاثیر عملکرد مالی، ساختار مالکیت و ویژگیوری بانکهای بنگالدشی به میاین است بهره

 مدیره است. 

های (، در تحقیق خود به بررسی رابطه بین الگوی حاکمیت شرکتی و عملکرد آن در بانک2018و همکاران ) 5باباجانی

باالتر است. همچنین رابطه مثبت و های خصوصی دهد که ابعاد عملکردی بانکایرانی پرداختند. نتایج تحقیق نشان می

ها، فرایندها ها وجود دارد و با بهبود موقعیت دادهها و فرایندها با اهداف، نتایج و عملکرد بانکبا اهمیتی بین ابعاد داده

 یابد. ها نیز بهبود میهای هدف، نتایج و عملکرد بانکو شاخص

 سواالت و فرضیات پژوهش -4

                                                           
1 - Shukla 
2 - Sanchez    
3 - Hopt 
4 - Harunrashid 
5 - Babajani 
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الزامات  یفیت اصول حاکمیت شرکتی ارائه شده توسط بانک مرکزی بر اساس دستورالعملهدف تحقیق حاضر، سنجش ک

های متعدد آن بر سالمت است تا آثار ناشی از مولفه 1396ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیر دولتی در سال 

اصلی تحقیق  قرار گیرد. بر این اساس، فرضیه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اوراق بهادار مورد بررسیبانک

  باشد:به این شرح می

 کیفیت استقرار حاکمیت شرکتی بر سالمت مالی بانکی تاثیر مستقیم دارد. :تحقیق فرضیه اصلی

 تاثیر مستقیم دارد. ،سطح افشا و شفافیت بر سالمت مالی بانکی :فرعی اول هفرضی

 خدمات کارکنان بر سالمت مالی بانکی تاثیر مستقیم دارد. وضعیت سیستم جبران فرضیه فرعی دوم :

 حسابرسی داخلی بر سالمت مالی بانکی تاثیر مستقیم دارد. : خدمات فرضیه فرعی سوم

 مدیریت ریسک بر سالمت مالی بانکی تاثیر مستقیم دارد. فرضیه فرعی چهارم :

ضیه فرعی پنجم ساختارهای گروهی:  فر صول حاک کیفیت  صل از ا شرکتیحا ستقیم  میت  سالمت مالی بانکی تاثیر م بر 

 دارد.

 قوانین و مقررات بر سالمت مالی بانکی تاثیر مستقیم دارد. رعایت فرضیه فرعی ششم:

 سطح اختیارات هیأت عامل بر سالمت مالی بانکی تاثیر مستقیم دارد.: فرضیه فرعی هفتم

 مت مالی بانکی تاثیر مستقیم دارد.ترکیب و ویژگی های هیأت مدیره بر سال: فرضیه فرعی هشتم

 شناسی تحقیقروش -5

 استقرایی-بندی بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از لحاظ روش استقالل قیاسی این پژوهش از نظر طبقه

 جمع برای استقرایی روش از و گرفته صورت نظری مبانی شناخت و نظری مطالعات-قیاسی روش از استفاده با و است

های کمی و کیفی می رویکردی مکمل شامل روش رویکرد پژوهش از لحاظ ماهیت، .شودمی استفاده اطالعات آوری

ها مورد استفاده قرار می گیرد از نوع تحقیقات توصیفی است و باشد. این تحقیق چون با هدف توصیف شرایط یا پدیده

ت زیرا تحقیقی است که در آن متغیر مستقل آن از مقایسه ای( اس-)علی روش تحقیق نیز روش تحقیق پس رویدادی

)متغیر مستقل و  ای از نوع تحقیقات گذشته نگر بوده و علت و معلولروش تحقیق علی مقایسه پیش اتفاق افتاده است.

مقطعی  ،این تحقیق، از لحاظ طول مدت زمان (.1396)دیانتی دیلمی،  گیرندوابسته( پس از وقوع، مورد بررسی قرار می

 .پردازدهای پژوهش میبه بررسی داده 1398 الی 1396های است و در مقاطع زمانی سال

ها و مقاالت مرتبط با موضوع(، ادبیات ای )مراجعه به کتابهای کتابخانهدر این تحقیق، برای گردآوری اطالعات از روش

شورها و سایر منابع داخلی و خارجی( به منظور ها و مقاالت و تجربیات موفق سایر کها، کتابنامه موضوعی )شامل پایان

تدوین مبانی نظری، استفاده گردید. بر اساس مطالعات گذشته و نیز مفاد دستورالعمل بانک مرکزی چارچوب اولیه برای 

انی اجرای تحقیق تدوین گردید. در این مرحله از طریق مصاحبه با خبرگان در زمینه اجرایی شدن اصول راهبری در بانکها مب

معقول و مناسبی برای ادامه تحقیق فراهم شد. از آنجا که مندرجات الزامات دستورالعمل ناظر عمدتاً داده های کیفی است 
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های کیفی عالقه مند به کشف معانی، ادراکات و مفاهیم اند و معموال مصاحبه برای جمع آوری این گونه اطالعات و پژوهش

ای ثبت ادراکات و فهم پاسخ دهندگان درباره موضوع از روش مصاحبه استفاده شد. بسیار کارآمد است در این پژوهش، بر

گیری از عباراتی واضح و قابل فهم مهارتی با ریزی و مدیریت دقیق مصاحبه بسیار مهم است، بهرهدر این فرآیند، برنامه

ست. قبل از انجام مصاحبه باید از شود و استفاده از سواالت دقیق و مستقیم ضامن موفقیت مصاحبه ااهمیت محسوب می

 (. 205، 1390مدرس و همکاران، )دقت سواالت مطملن شد 

های ساختار نیافته یا فاقد ساختار استفاده شد تا در فرایند آن بتوان از سواالت باز و در انجام مصاحبه، از روش مصاحبه

ان صورت گرفت. در این پژوهش افراد خبره به افرادی های پژوهش، هدفمند و با خبرگسواالت بسته استفاده نمود. مصاحبه

ها هستند یا افرادی مطلع و دارای دانش شود که دارای مسلولیت در زمینه استقرار اصول راهبری شرکتی در بانکاطالق می

یا اعضای هیات مدیره ها، یک نفر از اعضای هیاتهای اولیه نشانگر این بود که در بانکالزم در این زمینه باشند. بررسی

پردازد و باید به ایشان مدیره یا افراد مسلولی برای استقرار اصول راهبری شرکتی به انجام وظیفه میعامل یا کمیته های هیات

مراجعه کرد. پس از اتمام  فرایند مصاحبه این تحقیق، جواب هر سوال، سواالت تکمیلی و یا برای گرفتن اطالعات بیشتر 

پرسیده و اطالعات دریافتی تکمیل و با پرسیدن سواالت اکتشافی، تمام جوانب موضوع بررسی شد  در مورد همان جواب

 (.1390)مدرس و همکاران، 

ها به های مالی و مستندات ارسالی از سوی بانکاطالعات دریافتی از طریق مصاحبه با خبرگان و اطالعات واقعی صورت

و رسیدگی کامل قرار گرفت. طبق مفاد دستورالعمل الزامات ناظر بر راهبری  شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مورد مداقه

سازی ساختار راهبری شرکتی، کلیه بانکهای مشمول دستورالعمل، موظف بودند گزارش اقدامات محدود به منظور ساده

زی ارسال نمایند. در ( به شورای پول و اعتبار بانک مرک12/2/1396شرکتی را ظرف مدت یکسال از ابالغ دستورالعمل )

تر گردید. ها، اطالعات خود تکمیلگیری از این گزارشفرایند این تحقیق، در صورت عدم دریافت اطالعات از بانکها با بهره

های تحقیق از مصاحبه استفاده گردیده است. اطالعات مربوط به سواالت مطرح شده در مصاحبه در برای بررسی فرضیه

 شده است.، ارائه 1جدول شماره 

 اطالعات مربوط به سواالت مطرح شده در مصاحبه  -1جدول 

 سواالت فرضیه

 14-1 .دارد مستقیم تاثیر بانکی مالی سالمت بر شفافیت و افشا سطح (1

 18-15 .دارد مستقیم تاثیر بانکی مالی سالمت بر کارکنان خدمات جبران سیستم وضعیت (2

 24-19 .دارد مستقیم تاثیر بانکی مالی سالمت بر داخلی حسابرسی روندهای (3

 مستقیم تاثیر بانکی مالی سالمت بر ریسک مدیریت روندهای کارآمدی سطح (4

 .دارد

77-101 

 30-25 .دارد مستقیم تاثیر بانکی مالی سالمت بر گروهی ساختارهای کیفیت (5
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 34-31 .اردد مستقیم تاثیر بانکی مالی سالمت بر مقررات و قوانین با تطبیق سطح (6

 42-35 .دارد مستقیم تاثیر بانکی مالی سالمت بر عامل هیأت اختیارات سطح (7

 76-43 .دارد مستقیم تاثیر بانکی مالی سالمت بر مدیره هیأت های ویژگی و ترکیب (8

اموربانکی نظرات  نظرسنجی از خبرگان در نیمه ساختاریافته و مصاحبه عمیق و دلفی و روشابتدا از طریق  مطابق این روش،

آوری و به مصاحبه شوندگان فرصت داده شد تا تمام آنچه در ذهن خود دارند را به جزئیات و به اندازه جمع آنها به طور مستمر

پذیرفته شده در های بانک یاز سالمت مال یمجموعه کامل . پس از تکمیل نظرسنجی،سابقه خود ارائه دهند تجربه و شناخت و

ها، هر یک از های مالی بانکو بر اساس صورتای کتابخانه سدس با مطالعه میدانی و .فراهم گردید ار تهرانبورس اوراق بهاد

 ها مشخص شد. عوامل موثر بر سالمت مالی بانک

ها و سالمت آنها بر اساس مدل معادالت ساختاری است. در این پژوهش، رابطه بین متغیرهای اصول راهبری شرکتی در بانک

های تحقیقاتی موجود می باشد. در این ها و یافتهادالت ساختاری، آزمون روابط ساختاری متغیرهای مبتنی بر نظریههدف مع

های کوواریانس یا همبستگی درآمده و مجموعه معادالت رگرسیون بین متغیرها مورد استفاده ها به صورت ماتریسمدل، داده

منظور دستیابی به مدل معادالت ساختاری، با توجه به تعداد زیاد متغیرها، از نرم ( و به 1397گیرد )سرمد و همکاران، قرار می

 شود.استفاده می PLS SMARTافزارهای مبتنی بر مدل ساختاری، 

)پس از اجرای اصول راهبری شرکتی در  1397ها طبق امتیازات کسب شده در سال بندی بانکبر اساس نتایج حاصل، رتبه

، به صورت جداگانه میانگین هر متغیر از اجزای این الگو کملزدر این تحقیق، برای استفاده از الگوی رائه شد. ها( تعیین و ابانک

بندی بانک های مورد بررسی استفاده شد، بانکی های بدست آمده برای رتبههای مورد بررسی محاسبه و از میانگینرا برای سال

ها متیاز را کسب کرده، در رتبه اول قرار گرفته است و به این ترتیب، سایر بانککه از نظر میانگین شاخص مورد نظر بهترین ا

شود )محقق نیا و بندی می شوند، اگر دو و یا چند بانک امتیاز برابر کسب نمایند، برای آنها، رتبه متوسط منظور مینیز رتبه

 (.1394همکاران، 

 های جمعیت شناختی داده -1-5

درصد  56.47. شودربوط به جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه خدمت و ... نمونه انتخابی توصیف میهای مدر این بخش داده

 درصد پاسخ دهندگان  انتخابی زن می باشند. 43.53پاسخ دهندگان  انتخابی مرد بوده و  

 یکارشناسی، ناسمحدوده در ارتباط با سطح تحصیالت )کارش چهار ،برای اعضای نمونه تصادفی انتخاب شده ،در این تحقیق

درصد دارای مدرک  41.18درصد دارای مدرک کارشناسی،  17.65( در نظر گرفته شده بود. یدکتری، دکتر یدانشجو، ارشد

محدوده در ارتباط همچنین، پنج باشند. درصد دارای مدرک دکتری می 11.76درصد دانشجوی دکتری،  29.41کارشناسی ارشد، 

درصد  37.65 که ( در نظر گرفته شده بودرهیمداتیه یعامل و اعضا ریمد، سکیر ریمد، یحسابرس داخل ریبا نوع شغل )مد

در از طرفی،  باشند.مدیره میدرصد مدیر عامل و اعضای هیات 14.12درصد مدیر ریسک،  48.24مدیر حسابرسی داخلی، 

شش سال(  25از  باالترو  21-25سال  ، 16-20سال ، 11-15سال   ، 5-10 سال، سال 5 ریارتباط با میزان سابقه خدمت )ز
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سال،  15تا  11درصد بین  29.41سال ،  10تا  5درصد بین  14.12، سال 5 ریزدرصد  2.35که  در نظر گرفته شده بودمحدوده 

 سال سابقه خدمت دارند. 25درصد باالتر از  10.59سال و  25تا  21درصد بین  18.82سال،  20تا  16درصد بین  24.71

، اقتصاد، تیریمدی، محدوده در ارتباط با نوع رشته تحصیلی )حسابدار پنج ،برای اعضای نمونه تصادفی انتخاب شده همچنین،

درصد  11.76درصد مدیریت،  36.47درصد افراد حسابداری،  29.41رشته تحصیلی ( در نظر گرفته شده بود. ریسای و بانکدار

-55، سال  36-45، 25-35در ارتباط با نوع سن )سال   باشد.ها میرشته درصد سایر 4.71درصد بانکداری و  17.65اقتصاد، 

درصد بین  51.76سال،  35تا  25درصد افراد بین  7.06سن در نظر گرفته شده بود. چهار محدوده سال(  55باالتر از ، سال  46

برای اعضای نمونه تصادفی در نهایت،  باشد.سال می 55درصد باالی  10.59سال و  55تا  46درصد بین  30.59سال،  45تا  36

)خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( در نظر گرفته  بانکداریمحدوده در ارتباط با میزان آشنایی با مبانی  پنج ،انتخاب شده

 49.41درصد متوسط،  8.24درصد کم،  3.53میزان آشنایی، صفر درصد افراد نسبت به مبانی بانکداری خیلی کم، شده بود. 

 درصد خیلی زیاد بود. 38.82درصد زیاد و 

 متغیرهای اصلی پژوهش های مربوط بهداده -5-2

در جدول  در اینجا نتایج مربوط به میانگین، کمترین مقدار و بیشترین مقدار و همچنین انحراف استاندارد و چولگی و کشیدگی

 ارائه گردیده است. 2شماره 

 صلی پژوهش:  نتایج توصیف متغیرهای ا 2جدول 

 متغیرهای اصلی
 میانگین بیشینه کمینه تعداد

انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی

00/1 85 تیسطح افشا و شفاف  00/5  854/3  6032/0  401/0  412/1  

وضعیت سیستم جبران 

 خدمات کارکنان

85 
00/1  00/5  795/3  5986/0  362/0  305/1  

 أتیهای ه یژگیو و بیترک

  رهیمد

85 
00/1  00/5  995/3  6147/0  419/0  518/1  

کارآمدی روندهای  سطح

  سکیر تیریمد

85 
00/1  00/5  879/3  5241/0  422/0  546/1  

00/1 85 یساختارهای گروه کیفیت  00/5  023/4  6532/0  325/0  223/1  

با قوانین و  قیتطب سطح

 مقررات

85 
00/1  00/5  793/3  6149/0  316/0  212/1  

00/1 85 عامل  أتیاختیارات ه سطح  00/5  120/4  5412/0  412/0  485/1  

00/1 85  یداخل یحسابرس روندهای  00/5  648/3  5698/0  415/0  503/1  
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و  یطراح ی،ال ساعت یتینه کم اسیمق بر اساس ارهایمع ریو ز ارهایمع نیب یزوج ساتیانجام مقا برای یفرم نظرخواه

شده  داده ازاتیامت نیانگیها، مپاسخ یو بررس افتیاز در پس بیترت نی. بددیگرد عیتوز یخبرگان صنعت بانکدار نیب

 1-4 نمودارها با استفاده از شاخص ییمحاسبه و وزن نها ارهایرمعیو ز ارهایمع از کیهر  یتوسط خبرگان و وزن نسب

 .دیگرد حاصل 3 شماره مطابق جدول

 ارهایمع ریو ز ارهایمع یو نرخ ناسازگار ییو نها یاوزان نسب:  3جدول 

 زیر معیار ها معیارها

 کفایت سرمایه
A1 نسبت کفایت سرمایه 

A2 بدهی/حقوق صاحبان سهام 

 کیفیت دارایی

B1 تسهیالت غیر جاری/ جمع کل تسهیالت اعطایی 

B2 جمع کل تسهیالت اعطایی/ جمع کل داراییها 

B3 هزینه مطالبات مشکوکالوصول/جمع کل تسهیالت اعطایی 

 مدیریت

C1  کارکنانسود خالص/تعداد 

C2 جمع درامدهای مشاع و غیر مشاع بانک/ جمع کل هزینه ها 

C3 مجموع نرخ رشد سدرده ها و تسهیالت اعطایی 

 سودآوری

D1 تفاوت سود دریافتی از تسهیالت اعطایی و سود پرداختی به سدرده ها 

D2 سود خالص /جمع کل داراییها 

D3 سود خالص/جمع کل حقوق صاحبان سهام 

 ینگینقد

E1 نقد و شبه نقد/ جمع کل سدرده ها 

E2 نقد و شبه نقد / تعهدات و بدهیهای کوتاه مدت 

E3 جمع کل تسهیالت اعطایی/کل سدردهها 

حساسیت نسبت به 

 ریسک بازار

F1 قدر مطلق خالص داراییهای ارزی/ حقوق صاحبان سهام 

F2 بتای سهام بانک در بازار بورس اوراق بهادار تهران 

 

 های پژوهشیافته -6

یک ماتریس  ،در ابتدا برای کلیه متغیرهای پژوهش .های پژوهش بر اساس مدل معادالت ساختاری ارائه شده استنتایج فرضیه

های پژوهش بر اساس مدل معادالت ساختاری فرضیه ،های برازش مدل آورده شده است و در نهایتشاخص و همبستگی

 .اندوتحلیل شدهتجزیه PLS SMARTافزار ز نرمواریانس محور و با استفاده ا
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 های مربوط به پایایی و برازش متغیرهاآماره : 4 دولج

آلفای  

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 

R2 F2 Q2 
748/0 تیسطح افشا و شفاف  854/0  715/0  652/0  264/0  384/0  

وضعیت سیستم جبران 

 خدمات کارکنان
797/0  815/0  709/0  749/0  267/0  513/0  

 أتیهای ه یژگیو و بیترک

  رهیمد
854/0  864/0  816/0  731/0  284/0  346/0  

کارآمدی روندهای  سطح

  سکیر تیریمد
774/0  795/0  799/0  641/0  295/0  346/0  

730/0 یساختارهای گروه کیفیت  799/0  806/0  605/0  250/0  319/0  

با قوانین و  قیتطب سطح

 مقررات
725/0  873/0  781/0  678/0  532/0  334/0  

831/0 عامل  أتیاختیارات ه سطح  889/0  830/0  695/0  278/0  385/0  

884/0  یداخل یحسابرس روندهای  809/0  746/0  685/0  274/0  374/0  

 7/0مقدار کلیه مقادیر پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ باالی  ،شودمالحظه می 4شماره همانطور که در جدول 

روایی همگرا به این معناست که سواالت مرتبط به یک متغیر تا چه اندازه متغیر  پایایی ابزار تأیید گردید.در نتیجه  ،باشدمی

 های استخراجی استفاده شده است.از میزان میانگین واریانسبررسی روایی همگرا  برایسنجند. مورد نظر را می

شد. میانگین وار 5/0هر مؤلفه باید بزرگتر از  1AVEمیزان   ستخراجی از میانگین مجموع مجذورات تک یانسبا های ا

ست میتک بارهای عاملی به ستخراجیتمام مقادیر میانگین واریانسآید. د ستند، در  5/0تقریباً از مقدار  ،های ا باالتر ه

 اسططتفاده 2R ،2F ،2Qبرای برازش مدل درونی از ضططرایب مسططیر،  نتیجه دومین شططرط روایی همگرا نیز تأیید گردید.

شان میمی ضریب تعیین ن ست.  شده ا سی  ضیات برر سیر در آزمون فر ضرایب م دهد ارتباط قوی بین متغیرهای شود 

های مدل را تعیین بین سطططازه باشطططد و رابطهبه معنای توان تبیین کنندگی مدل می 2Fاندازه اثر یا  تحقیق وجود دارد.

شان از 35/0و  15/0، 02/0کند که مقادیر می سازه دیگر  به ترتیب ن سازه بر  سط و بزرگ یک  اندازه تأثیر کوچک، متو

شاخص دیگری که در این مرحله  دارد که توان پیش بینی کنندگی تمام مدل های این تحقیق در رده بزرگ قرار دارند.

سی قرار می شاخص توان پیشمورد برر شاخصمدل می Q2کنندگی بینیگیرد  صد واریانس  شد که در ها را در بین با

 بینی باالی مدل است.باال نشان دهنده قدرت پیش Q2دهد. های متغیر نشان میسایر شاخص

                                                           
1 -average variance extracted 
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باشد که مقدار مطلوبی در نظر گرفته شده است. یعنی می 060/0مقداری در حدود   SRMRشاخص  ،در این پژوهش

ماتریس کوواریانس  مقدار مؤثر rms Thetaاینکه کلیت مدل از برازش مناسططبی برخوردار اسططت. همچنین شططاخص 

ست. این اندازه ست، چرا که باقی مانده از باقیمانده مدل بیرونی ا سی مفید ا گیری برازش تنها برای ارزیابی مدل انعکا

را برای مطلوبیت  12/0دار نیست و مقداری کمتر از گیری ساختی )ترکیبی( معنیباقیمانده مدل بیرونی برای مدل اندازه

نیز مقدار قابل  NFIاسططت. همچنین شططاخص  101/0. در این پژوهش این شططاخص برابر با مدل در نظر گرفته اسططت

دست آمده است که مقدار مطلوبی به 922/0باشد که در محاسبات انجام شده برابر با  9/0قبول برای آن باید بزرگتر از 

 باشد.می

 اصلی پژوهش های برازش مدلشاخص -5جدول شماره 

های شاخص

 برازش

کمیت 

فرضیه 

 اول

کمیت 

فرضیه 

 دوم

کمیت 

فرضیه 

 سوم

کمیت 

فرضیه 

 چهارم

کمیت 

فرضیه 

 پنجم

کمیت 

فرضیه 

 ششم

کمیت 

فرضیه 

 هفتم

کمیت 

فرضیه 

 هشتم

 مقدار مطلوب

 شاخص

SRMR 

 08/0کمتر از  05/0 04/0 07/0 05/0 03/0 04/0 07/0 05/0

 rms شاخص

Theta 

 12/0کمتر از  108/0 096/0 088/0 094/0 087/0 095/0 106/0 089/0

 9/0بیشتر از  NFI 955/0 960/0 945/0 953/0 925/0 932/0 964/0 981/0 شاخص

 

ست کلیه مقدار به، 5شماره همانطور که در جدول  های برازش در حد قابل قبولی دست آمده برای شاخصمشخص ا

ی این پژوهش از مدل معادالت ساختاری هابرای آزمون فرضیه باشند بر این اساس برازش کلیت مدل تأیید گردید. می

نتایج حاصل در دو حالت  ،باشد بر این اساسواریانس محور می PLSاستفاده شد.  PLS SMART واریانس محور

شان می ست که ن شده ا شخص  سیرها م ضرایب م ست. در حالت اول  شده ا سیر بین متغیرها چه آورده  ضریب م دهد 

ضرایب سیر همان  ضرایب م ست.  سیون می اندازه ا سیر در مدل بتا در رگر ضرایب م شده برای  شند. مقادیر برآورد  با

سب عالمت، مقدار و معناداری ارزیابی می ست. هرچند ساختاری بر ح شخص ا ضریب تعیین نیز م شود. همچنین 

ن وجود اند با ایرا به ترتیب مقادیر ضططعیف، متوسططط و قوی قلمداد کرده 75/0و  50/0، 25/0ضططریب تعیین معادل با 

ستگی به موضوع پژوهش از یک طرف و تعداد متغیرهای پنهان برون زای مربوط به آن متغیر درون  مقدار مطلوب آن ب

زائی دارد که ضریب تعیین آن محاسبه شده است. یعنی هر قدر که تعداد متغیرهای برون زای یک متغیر درون زا بیشتر 

شد انتظار می شبا ضریب تعیین آن نیز بی ستاندارد رود که  ضرایب ا شد. در حالت دوم نتایج مربوط به  -Tیا ) Zتر با

Value ست که این مقدار با توجه به اینکه باید از شده ا شتر یا از  96/1( آورده  سطح  -96/1بی شد در   05/0کمتر با
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شاره شد برای بررسی فرضیهمعنادار می ستاندارد،باشد. همچنانکه در باال ا  t-value ،p-value ها نتایج در دوحالت ا

 .ارائه گردیده است

ضیه شریح معناداربودن یا نبودن فر سدس به ت ساس پس از اینکه نتایج در دو حالت فوق بیان گردید  های پژوهش بر ا

 نتایج ارائه شده اعم از ضرایب مسیر، ضرایب تی و سطح معناداری اقدام گردیده است.

 اول فرعی فرضیه آزمون نتایج

باشد می 833/0سطح افشا و شفافیت و سالمت مالی بانکی رابطه مثبت و معنادار دارای ضریب مسیر  طبق نتایج تحقیق،

درصد  95دست آمده است لذا با اطمینان باالی صدم به 5داری نیز کمتر از و سطح معنی 282/18و همچنین ضریب تی 

 شود.می تایید یکیعنی اینکه فرض  دارد ریتوان گفت که سطح افشا و شفافیت بر سالمت مالی بانکی تاثمی

 دومفرعی فرضیه آزمون نتایج 

وضعیت سیستم جبران خدمات کارکنان و سالمت مالی بانکی رابطه مثبت و معنادار دارای ضریب  طبق نتایج تحقیق،

ا با دست آمده است لذصدم به 5داری نیز کمتر از و سطح معنی 995/12باشد و همچنین ضریب تی می 787/0مسیر 

دارد یعنی  ریتوان گفت که وضعیت سیستم جبران خدمات کارکنان بر سالمت مالی بانکی تاثمیدرصد  95اطمینان باالی 

 شود.می تایید یکاینکه فرض 

 سوم فرعی فرضیهآزمون نتایج 

 803/0مسیر روندهای حسابرسی داخلی و سالمت مالی بانکی رابطه مثبت و معنادار دارای ضریب  طبق نتایج تحقیق،

دست آمده است لذا با اطمینان باالی صدم به 5داری نیز کمتر از و سطح معنی 198/12باشد و همچنین ضریب تی می

 تایید یکدارد یعنی اینکه فرض  ریتوان گفت که روندهای حسابرسی داخلی بر سالمت مالی بانکی تاثمیدرصد  95

 شود.می

 چهارمفرعی فرضیه  آزمون نتایج

سطح کارآمدی روندهای مدیریت ریسک و سالمت مالی بانکی رابطه مثبت و معنادار دارای ضریب  نتایج تحقیق، طبق

دست آمده است لذا با صدم به 5داری نیز کمتر از و سطح معنی 893/15باشد و همچنین ضریب تی می 815/0مسیر 

دارد  ریدیریت ریسک بر سالمت مالی بانکی تاثتوان گفت که سطح کارآمدی روندهای ممیدرصد  95اطمینان باالی 

 شود.می تایید یکیعنی اینکه فرض 

 پنجمفرعی فرضیه  آزمون نتایج

 805/0کیفیت ساختارهای گروهی و سالمت مالی بانکی رابطه مثبت و معنادار دارای ضریب مسیر  طبق نتایج تحقیق،

دست آمده است لذا با اطمینان باالی صدم به 5کمتر از داری نیز و سطح معنی 078/17باشد و همچنین ضریب تی می

 تایید یکدارد یعنی اینکه فرض  ریتوان گفت که کیفیت ساختارهای گروهی بر سالمت مالی بانکی تاثمیدرصد  95

 شود.می
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 ششمفرعی فرضیه آزمون نتایج 

طه مثبت و معنادار دارای ضریب مسیر سطح تطبیق با قوانین و مقررات و سالمت مالی بانکی راب طبق نتایج تحقیق،

دست آمده است لذا با اطمینان صدم به 5داری نیز کمتر از و سطح معنی 488/10باشد و همچنین ضریب تی می 734/0

دارد یعنی اینکه فرض  ریتوان گفت که سطح تطبیق با قوانین و مقررات بر سالمت مالی بانکی تاثمیدرصد  95باالی 

 ود.شمی تایید یک

 هفتمفرعی فرضیه  آزمون نتایج

 836/0سطح اختیارات هیأت عامل و سالمت مالی بانکی رابطه مثبت و معنادار دارای ضریب مسیر  طبق نتایج تحقیق،

دست آمده است لذا با اطمینان باالی صدم به 5داری نیز کمتر از و سطح معنی 449/18باشد و همچنین ضریب تی می

صد  95 سالمت مالی بانکی تاثتوان گفمیدر سطح اختیارات هیأت عامل بر   تایید یکدارد یعنی اینکه فرض  ریت که 

 شود.می

 هشتم فرعی فرضیهآزمون نتایج 

ترکیب و ویژگی های هیأت مدیره و سالمت مالی بانکی رابطه مثبت و معنادار دارای ضریب مسیر  طبق نتایج تحقیق،

دست آمده است لذا با اطمینان صدم به 5داری نیز کمتر از و سطح معنی 726/19باشد و همچنین ضریب تی می 861/0

دارد یعنی اینکه فرض  ریتوان گفت که ترکیب و ویژگی های هیأت مدیره بر سالمت مالی بانکی تاثمیدرصد  95باالی 

 شود.می تایید یک

 اصلی تحقیق آزمون فرضیه 

 تدوین می شود: فرضیه اصلی تحقیق از لحاظ آماری بصورت زیر

0H:. .بین کیفیت استقرار حاکمیت شرکتی با سالمت مالی بانکی رابطه معنی داری وجود ندارد 

 H1  :.بین کیفیت استقرار حاکمیت شرکتی با سالمت مالی بانکی رابطه معنی داری وجود دارد 

 ارائه شده است. 6( در جدول 1نتایج حاصل از تخمین مدل )

 

 (1ن مدل )نتایج تخمی : 6دول ج

 متغیرها
ضریب 

 برآوردی

خطای 

 استاندارد
 tآماره آزمون 

احتمال آزمون 

t 

A1 0.530647 0.041608 12.75339 0.000 

A2 0.061646 0.004632 13.30872 0.000 

B1 0.00397 0.000218 18.211 0.000 

B2 0.754658 0.054363 13.88172 0.000 
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B3 0.816508 0.144642 5.645031 0.000 

C1 0.743327 0.171537 4.333341 0.000 

C2 0.01689 0.00116 14.56034 0.000 

C3 0.364391 0.024506 14.86946 0.000 

D1 0.79222 0.094143 8.415071 0.000 

D2 0.989992 0.133539 7.413528 0.000 

D3 0.79222 0.094143 8.415071 0.000 

E1 0.306271 0.118437 2.585949 0.010 

E2 0.053307 0.021406 2.490246 0.013 

E3 0.533445 0.041734 12.78207 0.000 

F1 0.025534 0.005438 4.695471 0.000 

F2 0.413474 0.129417 3.194897 0.000 

C 0.101246 0.023418 4.323426 0.000 

 0.795474 ضریب تعیین 

 2.026775 معیار دوربین واتسون

 0.786033 ضریب تعیین تعدیل شده

J-statistic  198.885 

 J 0.000احتمال آماره 

است لذا؛ ضریب  درصد 5برای متغیرهای تحقیق کوچکتر از  tدهد که احتمال آزمون  نتایج حاصل از تخمین نشان می

ی در تعیین باشد. این بدان معناست که متغیرهای فوق عوامل مهم دار می برآوردی متغیرهای فوق از لحاظ آماری معنی

و معنی دار کیفیت اسططتقرار حاکمیت شططرکتی بیانگر وجود ارتباط  مثبت معیار سططالمت مالی بانکی می باشططند. ارتباط 

فرضیه تحقیق تایید می شود یعنی  درصد 95باشد و بنابراین با اطمینان بین متغیر فوق با سالمت مالی بانکی می مستقیم

مت مالی بانکی رابطه معنی داری وجود دارد .ضططریب تعیین قدرت توضططیح کیفیت اسططتقرار حاکمیت شططرکتی با سططال

شان می دهد که قادراند به میزان  ستقل را ن صد 79.54دهندگی متغیرهای م ضیح دهند.  در سته را تو تغییرات متغیر واب

 درصطططد 5از  کمتر Jباشطططد )چون احتمال  بیانگر این اسطططت که کل مدل از لحاظ آماری معنی دار می Jاحتمال آماره 

یکی از  باشد لذا؛ هیچ گونه خود همبستگی در مدل وجود ندارد. می 5/2و  5/1است(. از آنجا که دوربین واتسون بین 

ساده  ضرایب  برایمعیارهای  ست. اگر  ضیحی ا ستگی بین متغیرهای تو ضرایب همب ستفاده از  سایی همخطی ا شنا

شد بی سبتا بزرگ با ضیحی، ن ستگی بین متغیرهای تو ستگی همب ضرایب همب ست . اما اگر  شدید ا سبتا  انگر همخطی ن

 کوچک باشند بدین معنی است که همخطی وجود ندارد.
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 بحث و نتیجه گیری  -7

ضوع حاکم س یشرکت تیمو شکل و سط دهه  منتقدانه و عیبه  ص چون ییتوجه گروه ها 1980از اوا ص  ران،یمد ن،امتخ

از  تعبار قیتحق نیهدف ا را به خود جلب نموده اسطططت. گرانیدو  ینظارت ینهادها گذاران،هیسطططهامداران، سطططرما

ان نوتواند به عیکه ماسطت  یرمالیو غ یر گرفتن عوامل مالظبا در ن یسطالمت بانک یهاشطاخص نیمهم تر شطناسطایی

ستبانک یدنبرتبه یبرای جه انس سبت ها نی. در اردیاده قرارگفها مورد ا  صشاخ پرتکرار مرتبط با یمال یپژوهش ن

 هینشططیبال و پ تهیکم یشططرکت تیحاکم یمودهاناده از رهفبا اسططت یشططرکت تیو عوامل حاکم ارهایمع ننیکملز، همچ

سدس مهم ستخراج،  و مجموعه  شدند یخبرگان انتخاب و وزن ده ظرآن ها با ن یارهایرمعیز و ارهایمع نیترپژوهش ا

 نییتعمبنایی برای وان نتواند به عیپژوهش م نیو ا دیآ یمهم سالمت بانک ها به دست م یها شاخص از عوامل و یا

 کشور باشد.  یهابانک یدنرتبه ب یبرا ییانمب ننیها و همچشاخص سالمت بانک

ها پرداخته و برای اندازه گیری کیفیت بانک یبر سالمت مال یشرکت تیاثر حاکم یابیارز یبرا ییالگودر این تحقیق، به 

شرکتی در بانک ستقرار حاکمیت  شنامها س شامل ها از پر ستفاده گردید که  شت مولفه ا شفافای با ه شا و  ، تیسطح اف

ضعیت ستم جبران خدمات کارکنان، و س روندهای سی سابر  سک،یر تیریکارآمدی روندهای مد سطح ،یداخل یح

 های یژگیو و بیترکو  عامل أتیاختیارات ه سطططح با قوانین و مقررات، قیتطب سطططح ،یسططاختارهای گروه کیفیت

گیری سالمت مالی از الگوی کملز استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های می باشد و برای اندازه  رهیمد أتیه

سطح  ،یداخل یوضعیت سیستم جبران خدمات کارکنان، روندهای حسابرس ،تیسطح افشا و شفافتحقیق نشان داد که 

با قوانین و مقررات، سطططح اختیارات  قیسطططح تطب ،یکیفیت سططاختارهای گروه سططک،یر تیریکارآمدی روندهای مد

بر سالمت مالی بانکها تاثیر مستقیم دارد و این نتایج حاکی از آن است  رهیمد أتیهای هیژگیو و بیعامل و ترک أتیه

 که با استقرار سیستم حاکمیت شرکتی خوب وضعیت سالمت مالی بانکها بهبود می یابد. 

 ر است:کاربردی به شرح زی هایپیشنهاد

 ست سیا ست آمده به مدیران و  شنهاد با توجه به نتایج بد صاً بانک مرکزی پی صو ستم بانکی خ سی گذاران 

سالمت مالی بانکمی توانند باعث ای معطوف دارند زیرا این عوامل میها، توجه ویژهگردد به عوامل موثر بر 

کی کشور و در نهایت منجر به توسعه بهبود وضعیت سیستم بانکداری و خصوصاً سالمت مالی در سیستم بان

شرایط فعالیت صادی و بهبود وضعیت و  سرمایهاقت ها در کشور گذاریهای مالی و تولیدی و همچنین حجم 

 گردد. 

 تواند به بهبود سططالمت مالی بانکهای کشططور باید در نظر داشططت که اسططتقرار سططیسططتم حاکمیت شططرکتی می

ه گرفت که صططالحیت و شططایسططتگی مدیران به عنوان رهبران حاکمیت ترتیب می توان نتیج نیبه ا بیانجامد.

های صحیح گیریهای مناسب سالمت بانکی، اتخاذ تصمیممشیشرکتی توام با بهره گیری از راهبردها و خط

در حوزه خرد و کالن بانک ها را موجب شططده و باعث حرکت صططحیح بانک در مسططیر سططالمت بانکی و 

 .تحوالت اقتصادی می گردد
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  معیارهای به کارگرفته شده در این تحقیق شامل طراحی سازوکارهای نظارتی توسط هیات مدیره و مدیریت

ارشد شایسته با بکارگیری راهبردها و راهبرد صحیح حاکمیت شرکتی برای بهبود سالمت مالی بانک هاست. 

شرکتی،  سب حاکمیت  سبت کفاراهبرد منا سهام/یبده، هیسرما تین صاحبان  سه، حقوق   /یجار ریغ التیت

 مطالبات مشطططکوک نهیهز، هاییجمع کل دارا /ییاعطا التیکل تسطططه جمعیی، اعطا التیجمع کل تسطططه

سه صول/جمع کل ت شاع و غ یدرامدها جمع، خالص/تعداد کارکنان سودیی، اعطا التیالو شاع بانک/  ریم م

 ییاعطا التیاز تسه یافتید درسو تفاوتیی، اعطا التیها و تسهنرخ رشد سدرده مجموع، هانهیجمع کل هز

سود پرداخت سدرده ها یو  سهام سود، هاییخالص /جمع کل دارا سود، به  صاحبان  ، خالص/جمع کل حقوق 

سدرده ها نقد شبه نقد/ جمع کل  شبه نقد / تعهدات و بده نقد، و  سه جمع، کوتاه مدت یهایو   التیکل ت

سدرده/ییاعطا سهام /یارز یهاییمطلق خالص دارا قدر، ها کل  صاحبان  سهام بانک در بازار  یبتا، حقوق 

؛ مدلی از سالمت مالی بانکها را براساس مدل کملز ارائه نموده است که با توجه به بورس اوراق بهادار تهران

شنهاد میاهمیت نقش بانک شور پی صادی ک ضعیت اقت گردد این معیارها مورد توجه نهادهای نظارتی ها در و

 رسی و بازرسی و همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد( و مدیران بانکی قرار گیرد. )مانند سازمان حساب

  با توجه به اهمیت ساختار حاکمیت شرکتی در بانکها، الگوهای صحیحی برای فرآیند انتخاب اعضای هیات

مادی در مدیره و مدیران ارشد طراحی گردد و سعی بر آن باشد تا به صورت سالیانه و یا سایر دوره های مت

 نظر گرفته شده توسط مراجع تصمیم گیر به ارزیابی از عملکرد مدیران بدردازند. 

 ها در نظر گرفته شود تا سودآوری و جذب مشتری و درآمدزایی در کنار شاخص های رشد و سالمت بانک

 ها جلوگیری و یا حداقل کاهش یابد. از دستکاری در وضعیت بانک

 صیه می شرکتی در هر گردد تا عالوه بر تو سک، کمیته حاکمیت  سی داخلی و کمیته ری سابر وجود کمیته ح

شند. به گونه ای که  شته با شرکتی خود را دا ستورالعمل اجرایی حاکمیت  بانک ایجاد گردد که راهبردها و د

ستقرار  شد و عملکرد مدیریت در زمینه ا شکل با شرکتی از مدیران غیرموظف نیز مت ضای کمیته حاکمیت  اع

 شرکتی توسط نهادی نظارتی مورد پایش و پاالیش قرار گیرد. حاکمیت

 گردد:موضوعات زیر برای انجام پژوهش پیشنهاد می

 های اتی انجام پژوهش با اضافه کردن سایر متغیرهای موثر و تعداد مشاهدات بیشتر در سال 

 ها  سالمت مالی بانک بررسی تاثیر عوامل کالن اقتصادی نظیر نوسانات نرخ طال ، نفت و ارز و ... بر 

 سایر روش ستفاده از  شبکهانجام این تحقیق با ا سه نتایج همگی های موجود در  صنوعی و مقای های عصبی م

 های مورد آزمونروش

 منابع فارسیالف. 

  ،های ایران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک های سالمت بانکی در بانک، ارزیابی شاخص1392احمدیان، اعظم

 وری اسالمی. مرکزی جمه
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 ( ،اصول بهبود راهبری شرکتی کمیته نظارت بانکی بال قابل دستیابی در وبسایت بانک 1394احمدی، نرگس ،)

 مرکزی، بخش نظارت بانکی.

 ( ،الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک1398باباجانی، جعفر؛ مرفوع، محمد؛ نعیمی، ابوطالب ،) ،های ایران

 .29-1، ص ص 41، پیاپی 2دوره یازدهم، ش  ،جله دانش حسابداریدانشگاه شهید باهنر کرمان، م

 آسیب1395های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معاونت پژوهش ،-

 . 57 -1، ص ص 14911ها، شماره شناسی نظام بانکی، اصول و استانداردهای راهبری شرکتی در بانک

 ،(. بررسی و تحلیل نسبتهای مالی در تشخیص سطوح مختلف 1389محمدرضا. ) تقوی، مهدی و پورعلی

 .8، شماره دانش مالی تحلیل اوراق بهادار )مطالعات مالی(سالمت مالی واحدهای تولیدی ایران، 

 ( ،روش تحقیق در حسابداری، راه1396دیانتی دیلمی، زهرا ،) های عملی برای نگارش پایان نامه و مقاله، چاپ

 ، تهران، عدالت، نوین،چهارم

 ( 1396رحمان سرشت، حسین و هرندی، عطاله ،)"  بررسی اثر کنترل راهبردی راهبری شرکتی بر راهبری

-485، صص3، شماره9، مدیریت بازرگانی، دوره  "های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداراثربخش شرکت

506. 

 ( ،1398رضایی، محسن و امین ناظمی ،)فصلنامه حسابداری مالی، های ایرانکتی در بانکالگوی راهبری شر ،

 .150-126صفحات ، 98بهار ، 41شماره  ،سال یازدهم

 ( ،راهکارهای بومی1386روشندل، محمد ،) سازی حاکمیت شرکتی موثر در نظام بانکداری ایران، بانک مرکزی

 جمهوری اسالمی ایران، گروه مجوزهای بانکی. 

 های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه(، روش1379لهه حجازی )سرمد زهره، بازرگان عباس و ا- 

 چاپ اول.

 ( 1393سیف، ولی اله.) فصلنامه روند، سال بیست ، حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران : چالش ها و انتظارات

 .68و یکم، شماره 

 (، بررسی تاثیر حاکمیت 1395غالمرضا، )نیا، شیری، اردشیر؛ اشراقی سامانی، رویا؛ محمدی، یادگار؛ جعفری

بهادار تهران(، ماهنامه های پذیرفته در بورس اوراق ها )مطالعه موردی: بانکشرکتی بر سودآوری بانک

 .55، ص 31های مدیریت و حسابداری، شماره پژوهش

 تأثیر استقرار  بررسیالف(، 1397، مهرزاد، )مینوئی، ابراهیم؛ محمد پورزرندی، حمید؛ زاده فشارکیطبائی

دانش  فصلنامه علمی پژوهشیا، مالی آنه سالمتهای تجاری ایران برحفظ و ارتقاء حاکمیت شرکتی در بانک

 .7بهار ،  52شماره ، سال هفتم ، حسابداری و حسابرسی مدیریت
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 تی بر تأثیر حاکمیت شرکب(، 1397، مهرزاد، )مینوئی، ابراهیم؛ محمد پورزرندی، حمید؛ زاده فشارکیطبائی

 شماره سی ،سال یازدهم، فصلنامطه علمی پژوهشطی حسابداری مدیریت، های تجاری ایرانسالمت مالی بانک

 .پائیز، هشتم و

 ،ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی 1393فیضی عمار و علیرضا سلوک دار ،

 ق بهادار، شماره بیستم.متوازن تاسیس فازی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اورا

 قابل دستیابی در  نقد دستورالعمل حاکمیت شرکتی درایران (.1395امیدوار، علیرضا، ) فرحناکیان ، فرشید و

 http://www.magiran.com 

  ،ی اسالمی و غیراسالمی دو ها، مقایسه عملکرد بانک1394محقق نیا، محمد جواد، علی باالوندی و سوده کار

، مجموعه مقاالت، بیست و ششمین همایش بانکداری اسالمی، ص ص کملزکشور قطر با استفاده از الگوی 

83-116 

 ( ،پژوهش و نگارش پایان نامه، راهنمای کامل برای 1390مدرس، احمد، رضا حصارزاده و آمنه بذرافشان ،)

 ترمه، چاپ اول دانشجویان رشته مالی و مدیریت، تهران، نشر 

 های ایران بر اساس وضعیت توجه به بندی بانکرتبه(، 1397، مرضیه، )نوراحمدی، علی؛ مهدوی پارسا

شماره  ،سال هفتم، گطذاریفصلنامطه علمی پژوهشی دانش سرمایه، بانک باالدستیدر اسناد  حاکمیت شرکتی

 .تابستان ،وششم بیست

 قوانین و مقررات موضوعه-ب

  ( دستورالعمل راهبری شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 1397و اوراق بهادار، )سازمان بورس

 هیات مدیره 27/04/1397بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 

 (،پیش نویس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب هیات مدیره1386سازمان بورس و اوراق بهادار ) 

 ،مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی،اداره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ،دستورالعمل الزامات ناظر بر راهبری شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی1396مطالعات و مقررات بانکی،

 ( ،مجموعه رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات 1386بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،)

 اعتباری

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی1384ازمان بورس و اوراق بهادار، س ، 
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http://www.magiran.com/
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