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 مقدمه

 واسطه عنوان به ها بانک شود. می محسوب کشور هر اقتصادی بخشهای مهمترين از بانکداری صنعت

 ايران اقتصاد در بانکداری شوند. می شمرده مالی بازارهای اصلی ارکان از بیمه و بورس درکنار پولی منابع

 ها بانک اين عمل در سرمايه، بازار الزم توسعه عدم دلیل به زيرا است؛ برخوردار ای ويژه اهمیت از نیز

 نیز آنها کارايی اقتصاد، در ها بانک نقش به توجه با باشند. می مدت بلند مالی تأمین دار عهده که هستند

 انداز پس دارای واحدهای از منابع انتقال در مهمی نقش ها بانک بود. خواهد برخوردار ويژهای اهمیت از

 اين بین اطالعاتی تقارن عدم کاهش با فرآيند اين دارند. اندازها پس اين نیازمند واحدهای به اقتصاد

 سرمايه مستقیم تاثیر تحت منابع ی بهینه تخصیص در بانکی سیستم عملکرد گیرد. می صورت واحدها

 هابانک در راهبری نظام اقتصاد، در ها بانک مهم نقش به توجه با است. اقتصادی رشد و اشتغال گذاری،

 و جهانی مالی بحران آکسلی، ساربینز قانون شدن مطرح و انرون سقوط است. برخوردار زيادی اهمیت از

 است. هابانک راهبری نظام یحوزه در پژوهش های انگیزه ترينمهم از کشور در اخیر بانکی هایرسوايی

 راهبری نظام است. مديره هیات اعضای و کارکنان مديران، سهامداران، ی برگیرنده در بانک راهبری نظام

 توجه اخیر های سال در موضوع اين اما است، داشته زيادی اهمیت همواره مديران و سهامداران ديدگاه از

 و ورلدکام و تیکو انرون، سقوط مانند اخیر های رسوايی آن، داليل از است. نموده جلب خود به زيادی

 و پاسخگويی اطالعات، افشای بر آن مفاد که است 2002 سال در آکسلی ساربینز قانون شدن مطرح

 با مرتبط زيادی حدود تا که 2005 سال جهانی مالی بحران از دارد. تاکید مديره هیات بر دقیق نظارت

 نام توان می نیز کشور در اخیر بانکی های رسوايی همچنین و است بوده بانکها اضافی های خطرپذيری

 راهبری نظام سازوکارهای در موجود نظارتی و داخلی کنترل سیستمهای ضعف آن، اصلی داليل که برد

 مقررات و قوانین از ای مجموعه و عمومی نظارت فرد به منحصر محیط در بانکها است. بانکی سیستم

 ساير از تر پیچیده مراتب به بانکها در شرکتی( حاکمیت راهبری) نظام چارچوب کنند. می فعالیت بانکی

 اداره نحوه با رابطه در مهم موضوعاتی طرح و بزرگ های شرکت تشکیل دنبال به .[7]است ها شرکت

 سطح در بیستم سده اوايل و نوزدهم سده اواخر در مديريت از مالکیت تفکیک به مربوط مسائل آنها،

 در کانادا و آمريکا انگلستان، 1990 دهه در ابتدا کنونی شکل به راهبری نظام موضوع شد. مطرح جهانی

 بحران از بعد شد. مطرح بزرگ شرکتهای عملکرد در مديره هیات اثربخشی عدم از ناشی مشکالت به پاسخ

 ها بانک که طوری به شد بانکها در راهبری نظام به معطوف بار نخستین برای ها نگاه 1997سال در آسیا

 راهبری نظام اصول اجرای در و بردند پی راهبری نظام باالی اهمیت به جهان، سراسر در مالی موسسات و

 راهبری نظام ارتقای در دستورالعمل نسخه اولین بال نظارتی کمیته راستا، دراين کردند. تاکید ها بانک در

 و توسعه سازمان راهبری نظام اصول واساس پايه که کرد تدوين 1999 درسال را بانکی واحدهای در

 الخصوص علی را کشورها مالی تامین اصلی نقش ها بانک امروزه .[8]شد 2004 سال در اقتصادی همکاری

 اقتصاد، های بخش کل و بانکی سیستم ارتباط به عنايت با دارندو برعهده توسعه حال در کشورهای در

 از متفاوت ها بانک در راهبری نظام برقراری البته است. اهمیت دارای ها بانک در راهبری نظام برقراری
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 را اطالعات تقارن عدم ها، بانک های فعالیت پیچیدگی [.13باشد] می مالی نهادهای ساير در آن برقراری

 اصول استقرار براين بنا دهد. می کاهش ها بانک مديريت بر را سهامدارن نظارت قدرت و دهد می افزايش

 در شرکتی حاکمیت اجرای رسد می نظر به رسد. می نظر به ضروری بانکی نظام در شرکتی حاکمیت

 برقراری بدون خوب راهبری نظام اجرای و برقراری اما نمايد، کمک بانک عملکرد بهبود به ها بانک

 مديره هیات توسط کنترل اعمال و مقتدر نظارتی بخش داشتن نظیر مناسب داخلی کنترل مکانیسم

 مهم ريسک دو و هستند ريسک دارای ذاتا بانکی هایفعالیت .[4]نیست پذير امکان سهامداران و مستقل

 بازپرداخت به اعتباری ريسک که حالی در [.5نقدينگی] ريسک و اعتباری ريسک از اندعبارت زمینه اين در

 جريان خالص در محسوس کاهش به نقدينگی ريسک [،6شود]می مربوط مشتريان سوی از هاوام نشدن

 باعث شرکتی حاکمیت گردد.بازمی خود مشتريان قبال در تعهداتش به پاسخ در بانک ناتوانی و بانک وجوه

 گردد. می بانکی نظام عملکرد بهبود باعث ثبات اين که گردد می ريسک کاهش و بانکی سیستم ثبات

 منابع تخصیص در که سازد می قادر را آن و کند می ايجاد کارا مالی واسطه ثبات، با بانکی سیستم يک

 گذاری سرمايه و اقتصادی رشد بهبود باعث تواند می نتیجه در و نمايد عمل تر موفق ها گذاری سرمايه به

 می اقتصاد در منابع توزيع بهبود و بانکی عملکرد کارايی افزايش باعث ثبات با بانکی سیستم وجود شود.

 اعتباری ريسک و ها بانک معوقات مختلف های درعرصه بانکداری پیشرفت و توسعه وجود با .[11]شود

 ناکارآمد مديريت از ناشی  آنها همگی و است يافته نیز افزايش بلکه نیافته کاهش تنها نه آن از ناشی

 نقدينگی بحران بعلت هستیم آن شاهد امروزه که مالی های بحران از بسیاری باشد. می اعتباری ريسک

 اغلب که اخیر های سال های بحران و مالی و پولی موسسات و ها شرکت از بسیاری ورشکستگی است.

 موثر همگی مالی بازارهای در سهام قیمت شديد تغییرات آن تبع به و برگرفتند در را جهانی های بانک

 اعتباری و نقدينگی ريسک اهمیت به توجه با باشد. می نقدينگی ريسک اثربخش و کارا مديريت عدم از

 رابطه بر راهبری نظام تاثیر بررسی به حاضر پژوهش رسد. می نظر به ضروری زمینه اين در تحقیق انجام

  پردازد. می تهران اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک عملکرد با اعتباری و نقدينگی ريسک میان

 پژوهش تجربی پیشینه و نظری مبانی

 نقدينگی( ريسک و اعتباری )ريسک بانکداری صنعت در مطرح های ريسک مهمترين رابطه بررسی اهمیت

 بانک مديريت تدابیر و تصمیمات اتخاذ در ها ريسک اين از هريک تأثیرگذاری میزان و ها بانک کارايی بر

 سودآوری و کارايی سطح ارتقاء برای بهینه منابع تخصیص و مذکور های ريسک نمودن مرتفع منظور به ها

 قدرت اقتصادی سوءرفتارهای اثر و پیامد خود که ای مقوله مالی، بحران پديده است. توجه قابل  ها، بانک

 صنعتی، تولیدات کاهش نفت، قیمت کاهش سهام، بازارهای در شديد رکود با باشد، می جهان پولی های

 يک در و مردم شديد بیکاری و ثروت کاهش درنهايت و بزرگ صنعتی بنگاههای و بانکها ورشکستگی

 ذات آنکه با طورکلی به باشد. می همراه اقتصادی ثباتی بی نهايت ودر اقتصادی رشد شديد کاهش با کالم

 می ها بحران ازجمله ناپايداريها انواع دريافت مستعد همواره خود خاص ويژگیهای علت به بانکداری حرفه

 می فراهم را بانکی -مالی بحرانهای ايجاد موجبات که ها بانک مالی فضای ساختاری عوامل از لیکن باشد،
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 عدم مدت، کوتاه در اعتبار میزان سريع توسعه قاعده بی دهی وام يا اعتبارات جهش به توان می آورند

 اشاره نقدينگی مديريت در ضعف از ناشی ديون پرداخت در بانکی سیستم ناتوانی و بدهی و دارايی تطابق

 در ويژه به بازار در شده خلق نقدينگی نامتعارف برحجم مبنی هايی نشانه و عالئم بروز همچنین نمود.

 توان می طورکلی به گردد. قلمداد مالی سیستم در بالقوه بحرانی بروز و پیدايش نشانگر تواند می بانکها

 باشد. می بحران بروز شاخصه بارزترين طلبکاران ورشکستگی و مالی نهادهای به اعتماد رفتن بین از گفت،

 گیرد، می نشات آنها درآمدی کم يا و بیکاری از که بدهکاران مالی توانايی عدم و بحران وجود دلیل به

 افزايش با و نهاده کاهش به رو آنها نقد ذخاير نتیجه در و شده روبرو خود مطالبات دريافت عدم با ها بانک

 مالی بحران که اين نتیجه باشند. نمی گذاران سپرده قبال در خود تعهدات ايفای به قادر نقدينگی ريسک

 می خود های سپرده گیری بازپس جهت ها بانک به گذاران سپرده هجوم و عمومی اعتماد سلب موجب

 و بوده انکارناپذير مديران گیری تصمیم بر اعتباری، ريسک و نقدينگی ريسک بین رابطه بررسی باشند.

 و رشد باشد. سودمند آنها روی فرا مسائل از بسیاری حل در تواند می آن کاربست به توجه حقیقت، در

 های گذاری سرمايه سمت به اندازکنندگان پس مازاد منابع صحیح هدايت مستلزم کشور هر پايدار توسعه

 و گذاران سرمايه سوی به کارا پولی بازارهای طريق از اندازکنندگان پس مازاد منابع چنانچه است. مولد

 هدايت باشند، داشته اقتصادی کالن اهداف به رسیدن جهت در را آنها از بهینه استفاده امکان که کسانی

 ازآنجاکه و شود محقق کشور اقتصاد برای شده مشخص های برنامه اهداف بود امیدوار توان می شود

 نظام صحیح کارکرد يابد، می تحقق بانکی سیستم طريق از کشور اقتصادی مبادالت حجم بیشترين

 بخشی عنوان به .[3]داشت خواهد اقتصادی های فعالیت بهبود در ای کننده تعیین نقش کشور بانکداری

 می ريسک حاکمیتی سختگیرانه چارچوب بر نظارت مسئول مديره هیأت راهبری، نظام کلی چارچوب از

 شفاف پذيری ريسک گستره قوی، ريسک فرهنگ بر مشتمل ريسک مؤثر حاکمیتی چارچوب يک باشد.

 و خاص طور به ريسک مديريت های مسئولیت تبیین و پذيری ريسک  بیانیه راستتای در مدون و

 تجاری امور اداره شیوه را راهبری نظام بانکی، واحدهای در [.2]باشد می کلی، طور به آن کنترل واحدهای

 ها فعالیت بندی اولويت نیز و بانک يک ريسک وضعیت وترسیم اهداف تدوين شامل امر اين که دانستند

 باشد. می ذينفع افراد ساير و گذاران سپرده ازمنافع صیانت و بانکی واحد ريسک وضعیت به توجه با آنها

 اختیارات دقیق تبیین و قدرت درساختار مناسبات و روابط صحیح چیدمان با که است آن هدف اينرو از

 محقق اثربخش ای شیوه به را اهداف گیرد، کار به کارآ های گون به را منابع سازمان؛ در مسئولیتها و

 گفت بتوان جرات به شايد نمايد. تامین ممکن شکل بهترين به را ذينفع افراد منافع مهمتر؛ همه از و سازد

 طور به ذينفع اشخاص منافع آن، در که است ای بهینه نقطه يافتن موثر، راهبری نظام غايی هدف که

 اثرات" عنوان تحت تحقیقی به [10]فطرس و فردوسی .[1]گیرد قرار خود وضعیت بهترين در همزمان،

 ريسک منفی تاثیر نشاندهنده نتايج پرداختند. "ها بانک عملکرد بر نقدينگی ريسک و اعتباری ريسک

 که است واقعیت اين از حاکی پژوهش ديگر يافته است. ها بانک آوری سود بر نقدينگی ريسک و اعتباری

 داشته سودآوری بر مثبت اثر ها هزينه مديريت و متمرکز های شاخص و منفی اثر دارای تنوع شاخص

 های بانک در ريسک مديريت و شرکتی حاکمیت" عنوان تحت پژوهشی در [12]فر محسنی است.
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 مديريت جهت مناسب فرصتی تواند می شرکتی حاکمیت استانداردهای اجرای که داشت بیان "اسالمی

 چارچوب در مذکور استانداردهای اجرای ضرورت دلیل، همین به کند. فراهم اسالمی های بانک در ريسک

 در [11] همکاران و وش فرزين نیست. کمتر آن از نباشد متعارف بانکداری از بیش اگر اسالمی بانکداری

 متغیرهای که داشتند اظهار بانکی نظام عملکرد های شاخص بر شرکتی حاکمیت نقش بررسی با پژوهشی

 معناداری سطح همچنین و است معناداری اثرات دارای منتخب های بانک سودآوری روی شرکتی حاکمیت

 به [9]همکاران و شیری باشد. می متفاوت يافته توسعه و توسعه حال در کشورهای بین متغیرها اين

 از حاصل نتايج پرداختند. "ها بانک آوری سود بر شرکتی حاکمیت تاثیر بررسی" عنوان تحت تحقیقی

 رابطه ها بانک سودآوری و مديريتی مالکیت نسبت بین که داد نشان آنها پژوهش های فرضیه آزمون

 [16]هانگ و دياز ندارد. معناداروجود رابطه ها بانک سودآوری متغیرهای ساير بین ولی دارد وجود معنادار

 ساختار عامل، مدير آموزش که داشتند بیان "بانک نقدينگی ايجاد در حکمرانی نقش" عنوان با تحقیقی در

 بیشتر مثبت اثر اين حال، اين با دارند. بانکی نقدينگی بر توجهی قابل مالکیت و مترقی های شیوه جبران،

 تاثیر نهايت در و هستند باال نقدينگی دارای که بزرگ های بانک برای و دهد می رخ بحران دوره طول در

 تحت پژوهشی در [17] تینگ و جانگ يابد. می افزايش بحران دوره طول در نقدينگی ايجاد بر حکمرانی

 بیان چنین " راهبری نظام نقش  کنند؟ می ايجاد ها ريسک بین را ها فاصله چگونه ها بانک" عنوان

 می آنها بین تعامالت و هستند مرتبط يکديگر با نقدينگی ريسک و بهره نرخ اعتباری، نرخ که داشتند

 نظام " عنوان با پژوهشی در [18] لیلجبلوم و مواله يابد. کاهش مقررات و راهبری نظام توسط تواند

 که داشتند اظهار "عامل مدير قدرت تاثیر –بدهی های بحران و اعتبار در بانکی های ويژگی و راهبری

 همچنین و دارد دارايی کیفیت و بانکی آوری سود با توجهی قابل مثبت رابطه دارای عامل مدير قدرت

 برای قوی عامل مديران بنابراين دارد. مستقل نقش بدهی بحران طول در ريسک، پرداخت عدم متغیر

 و ابی کند. کمک اعتباری بحران به است ممکن گذاری سپرده بیمه همچنین نیستند. مضر بانک عملکرد

 "مالی بحران در بانک عملکرد و ها شرکت ادراه ، ريسک مديريت" عنوان تحت ای مقاله در [15]همکاران

 در ها بانک عملکرد با و هستند ناچیز عمدتا استاندارد راهبری نظام متغیرهای که داشتند اظهار چنین

 دارند. منفی ارتباط بحران طول

 تحقیق های فرضیه

 باشد. می زير شرح به تحقیق هایفرضیه تجربی، پیشینه و نظری مبانی به توجه با

 دارد. رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک عملکرد با نقدينگی ريسک -1

 بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک عملکرد با نقدينگی ريسک بین رابطه بر راهبری نظام -2

 دارد. کنندگی تعديل اثر تهران

 دارد رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک عملکرد با اعتباری ريسک -3

 بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک عملکرد با اعتباری ريسک بین رابطه بر راهبری نظام -4

 دارد. کنندگی تعديل اثر تهران
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 پژوهش شناسی روش

 پژوهش هدف است. کاربردی های پژوهش نوع از هدف، مبنای بر بندی طبقه نظر از حاضر پژوهش

 ماهیت و روش نظر از حاضر، پژوهش همچنین است. خاص زمینه يک در کاربردی دانش توسعه کاربردی،

 گذشته( اطالعات از استفاده )با رويدادی پس رويکرد نوع از آن های داده و است همبستگی -علی نوع از

 روش است. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک کلیه پژوهش آماری جامعه باشد. می

 بین از مرحله هر در که صورت بدين باشد، می سیستماتیک حذف روش حاضر، پژوهش در گیری نمونه

 های بانک کل نهايت در و شده حذف نباشند، زير شرايط دارای که هايی بانک موجود، های بانک کلیه

  شد. خواهند انتخاب آزمون انجام جهت مانده باقی

 در آماری جامعه جمع برای زير شرح به هایمحدوديت پژوهش، آماری جامعه بودن همگون منظور به

 است: شده گرفته نظر

  باشد. اسفند 29 ها آن مالی سال پايان که هايی بانک -1

 باشد. داشته وجود بررسی مورد زمانی دوره در ها آن شده حسابرسی مالی اطالعات -2

 باشند. فعال پژوهش دوره طول در که هايی بانک -3

 است. شده انتخاب مانده باقی های بانک 10 تعداد پژوهش آماری نمونه فوق های محدوديت اعمال با

 اين به شود. می استفاده ترکیبی های داده بر مبتنی متغیره چند رگرسیون از ها فرضیه آزمون برای

 بین انتخاب برای و لیمر F آزمون از تلفیقی های داده و ترکیبی های داده بین انتخاب برای که صورت

 ضرايب معناداری تعیین برای سپس شود. می استفاده هاسمن آزمون از تصادفی اثرات و ثابت اثرات روش

  شود. می استفاده استیودنت t آماره از متغیرها

 آنها گیری اندازه نحوه و پژوهش متغیرهای و مدل

 تجزيه مورد زير های مدل اطالعات، بودن دسترس در به توجه با پژوهش، های فرضیه آزمون انجام برای

 گیرد: می قرار تحلیل و

 (1) مدل
ROAit=β0+β1LR + β2 CR+ β3Sizeit + β4 M/Bit + β5Levit + β6 Pit + €0 

 (2) مدل
ROAit = β0 + β1LRit + β2CRit + β3CGit + β4LRit * CGit + β5CRit*Git+ β6 Sizeit  

+ β7M/Bit + β8Levit + β9Pit + €0 

 باشند: می زير شرح به پژوهش اين در استفاده مورد متغیرهای 

 وابسته متغیر

 تقسیم از که گرددمی محسوب بانک عملکرد های شاخص از يکی عنوان به (:ROA) ها دارایی بازده 

  آمد. خواهد دست به ها دارايی کل میانگین بر خالص سود
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 مستقل متغیرهای

 ريسک باشد.می نقدينگی ريسک حاضر پژوهش مستقل های متغیر از يکی (:LR) نقدینگی ریسک 

 حالت شود. می ايجاد بانک نقدينگی میزان در اطمینان عدم و کمبود دلیل به ها بانک مورد در نقدينگی

 دارد قرار آن در بانک منابع که هايی بازار که است اين شود می نقدينگی ريسک افزايش باعث که ديگری

 دلیل همین به و است مختلط مالی های ريسک ساير با نقدينگی ريسک شوند. می نقدينگی کمبود دچار

 تسهیالت نسبت طريق از نقدينگی ريسک پژوهش اين در است. رو به رو دشواری با آن کنترل و سنجش

  گردد. می محاسبه ها سپرده مجموع به پراختی

 مطالبات چه هر بود. خواهد اعتباری ريسک مستقل های متغیر از ديگر يکی (:CR) اعتباری ریسک

 مطالبات حساب مجموع معوق مطالبات از منظور بود. خواهد بیشتر اعتباری ريسک باشد بیشتر بانک معوق

 نسبت از اعتباری ريسک محاسبه برای بنابراين بود. خواهد معوق مطالبات حساب و الوصول مشکوک

 کرد. خواهیم استفاده تسهیالت به معوق مطالبات

  تعدیلگر متغیر

 و فرهنگی حقوقی، کنترلی، ساختارهای شامل راهبری نظام کلی نگاه يک در (:CG) راهبری نظام 

 اين در که عناصری کنند. می تعیین را ها شرکت عملکرد و حرکت سوی و سمت که باشد می نهادی

 ترکیباتشان، و مديره هیأت اعضای ايشان، مالکیت ساختار و سهامداران از اند عبارت دارند، حضور صحنه

 امکان که ها نفع ذی ساير و شود می هدايت اجرايی ارشد مدير يا عامل مدير توسط که شرکت مديريت

 استانداردهای اساس بر راهبری نظام شاخص محاسبه لیست چک دارند. را شرکت حرکت بر اثرگذاری

ISS شود. می ارائه 1 شماره جدول شرح به سوال21 طبقه 8 قالب در (2008گوالز) و گری تحقیق و 
 [14. چک لیست سنجش شاخص نظام راهبری ]1جدول 

 سؤال طبقه رديف

1 
 افشا

 

 آيا بانک دعاوی حقوقی خود را بنا بر نظر حسابرس افشا نموده است؟ -1

 شده به موقع انتشار می يابد؟آيا صورت های مالی حسابرسی  -2

 آيا میزان پاداش مديران در صورت های مالی افشا شده است؟ -3

2 
 اخالق تجاری

 

آيا جهت ترمیم محیط زيست توسط بانک اندوخته الزم در صورتهای مالی  -1

 لحاظ می شود؟

3 
 آموزش

 

آيا کارکنان و مديران در برنامه های آموزشی تخصصی حضور بهم می  -2

 رسانند؟

مديران در کالس های آموزشی مسئولیت های اجتماعی شرکت می آيا  -3

 کنند؟
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4 

رعايت الزامات 

 قانونی

 

 قانون تجارت ايران است؟129آيا بانک فاقد معامالت ماده  -1

 را رعايت کرده است؟ 129آيا بانک قوانین ماده  -2

 5قانون تجارت ايران در خصوص اندوخته قانونی به میزان  238آيا ماده  -3

 خالص رعايت شده است؟درصد سود 

5 
 حسابرسی

 

 آيا حسابرسی داخلی وجود دارد؟ -1

 آيا گزارش حسابرس مقبول يا مشروط است؟ -2

6 
 مالکیت

 

 درصد است؟ 50آيا درصد سهامداران نهادی بیش از  -1

 درصد است؟ 50آيا درصد سهامداران عمده بیش از  -2

7 

ساختار هیات 

 مديره

 

 مديران غیر موظف است؟آيا اکثريت اعضای هیات مديره با  -1

 نفر است؟ 9الی  5آيا تعداد اعضای هیات مديره بین  -2

 نفر است؟ 4آيا حداکثر مديران غیر موظف  -3

 آيا ريیس هیات مديره و مدير عامل يکی نیست؟ -4

 آيا دوره مديريت محدود شده است؟ -5

8 

مديريت دارايی ها 

 و نقدينگی

 

بانک استفاده بهینه می آيا بنا به گزارش حسابرس از کلیه دارايی های  -1

 شود؟

 آيا بخش زيادی از مطالبات از افراد خاصی نیست؟ -2

آيا نقدينگی بانک کفاف ايفای تعهدات بانک را در سال جاری می نمايد؟)  -3

 اين موضوع از طريق گزارش حسابرس تعیین می گردد(

 21 عدد بر ها امتیاز جمع شود. می داده صفر امتیاز باشد خیر و 1 امتیاز باشد بله سؤال هر پاسخ چنانچه

 است. نظر مورد شرکت – سال شرکتی حاکمیت امتیاز حاصله عدد شود. می تقسیم

  کنترلی متغیرهای

 بانک اندازه  دهد. می نشان را ها ها بانک بودن کوچک يا بودن بزرگ متغیر اين (:SIZEبانک) اندازه

 طريق از بانک اندازه دارد. جهان در المللیبین مقرراتی هایارگان ساير و بال کمیته برای بسیاری اهمیت

 آمد. خواهد دست به دوره پايان های دارايی طبیعی لگاريتم

 و باشد می      نظر مورد کنترلی های متغیر از ديگر يکی :M/B) دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت

 آمد. خواهد دست به بانک سهام دفتری ارزش بر بازار ارزش تقسیم از

 آمد. خواهد دست به ها دارايی کل بر ها بدهی کل تقسیم از کنترلی متغیر اين (:LEVمالی) اهرم

 سود نسبت همان پژوهش اين در ها بانک برای استفاده مورد سودآوری های شاخص (:Pسودآوری) 

 می دست به سهم هر سود به سهم هر تقسیمی سود تقسیم از که است تقسیمی( سود )درصد پرداختی

  آيد.

 

 

 



 105 .   ...ینگينقد سکير نیبر رابطه ب ینظام راهبر یکنندگ لياثر تعد

 

 

 پژوهش های یافته

 توصیفی آمار

 پارامترهای بیانگر که دهد می نشان را تحقیق های مدل  متغیرهای به مربوط توصیفی آمار 2 جدول

 شاخص به مربوط اطالعات شامل عمدتاً پارامترها اين باشد. می مجزا صورت به متغیر هر برای توصیفی

 پراکندگی های شاخص به مربوط اطالعات همچنین و میانه و میانگین کمینه، بیشینه، نظیر مرکزی، های

  است. کشیدگی و چولگی واريانس، نظیر
 . آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق2جدول 

 کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر/آماره
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

آماره 

 برا -جارک

سطح 

معنی 

 داری

 0000/0 7/20 46/4 84/0 54/1 -83/2 3/7 13/1 48/1 عملکرد

ريسک 

 نقدينگی
16/1 35/0 2/30 0 53/3 3/6 6/48 1/9340 0000/0 

ريسک 

 اعتباری
93/1 0 8/37 0 16/6 64/3 8/16 33/1012 0000/0 

نظام 

 راهبری
66/0 66/0 809/0 42/0 07/0 83/0- 14/4 17/17 0001/0 

 146/0 83/3 78/2 -46/0 39/1 14/15 29/21 752/18 754/18 اندازه

ارزش بازار 

 به دفتری
17/1 15/1 35/3 17/1- 62/0 123/0 40/5 41/24 000/0 

 000/0 78/36 93/4 12/1 404/0 0 1/2 36/0 38/0 سودآوری

 000/0 219/0 17/8 -53/2 25/0 21/0 85/0 75/0 76/0 اهرم مالی

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 مشاهدات

 میانگین مرکزی شاخص مهمترين است. مشاهده 100 با برابر متغیر هر برای مشاهدات تعداد 2 جدول در

 مرکزيت دادن نشان برای مناسبی شاخص و است توزيع ثقل مرکز و تعادل نقطه دهنده نشان که است

 میانه اند. يافته تمرکز نقطه اين حول متغیر هر به مربوط های داده بیشتر دهد می نشان و هاست داده

 از نیمی که کند می مشخص و دهد می نشان را جامعه وضعیت که است مرکزی های شاخص از يکی

 کلی طور به پراکندگی، پارامترهای هستند. مقدار اين از بیشتر ديگر نیمی و مقدار اين از کمتر ها داده

 است. میانگین به نسبت آنها پراکندگی میزان يا يکديگر از ها داده پراکندگی میزان تعیین برای معیاری

 نشان متغیرها برای پارامتر اين مقدار مقايسه است. معیار انحراف پراکندگی پارامترهای مهمترين جمله از

   باشند. می پراکندگی میزان کمترين يا و بیشترين دهنده
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 تحقیق های فرضیه آزمون جهت اصلی مدل تحلیل تجزیه

 انتخاب منظور به ابتدا لذا، گردد. می برآورد تحقیق اصلی های مدل تحقیق، های فرضیه آزمون منظور به

 احتمال اگر شود. می     استفاده چاو آزمون"از تلفیقی های داده و تابلويی های داده های روش بین

 های داده از صورت اين غیر در و تلفیقی های داده از باشد درصد 5 خطای سطح از بیشتر شده محاسبه

 است: زير شرح به نتايج که شد خواهد استفاده تابلويی

 . آزمون اف لیمر)چاو(3جدول 

 نتیجه آزمون احتمال آماره مقدار آماره مدل اصلی

 پانل 000/0 91/5 چاو 1مدل 

 پانل 000/0 69/5 چاو 2مدل

 است، درصد 5 از کوچکتر پژوهش مدل در چاو آزمون از آمده دست به آماره احتمال که اين به توجه با

  شد. خواهد استفاده پانل های داده مدل از مدل اين برآورد منظور به
 . نتایج آزمون هاسمن4جدول 

 نتیجه آزمون احتمال آماره مقدار آماره مدل

 اثرات ثابت 005/0 29/18 آماره هاسمن)اثرات مقطعی( 1مدل 

 اثرات ثابت 000/0 49/16 آماره هاسمن)اثرات مقطعی( 2مدل

 تحقیق های یافته

  است: زير شرح به تحقیق سوم و اول های فرضیه آزمون نتايج
 . نتایج آزمون فرضیه های اول و سوم5جدول 

ROAit=β0+β1LR + β2 CR+ β3Sizeit + β4 M/Bit + β5Levit + β6 Pit + €0 

 متغیر وابسته: عملکرد مالی

 معنی داری tآماره ضريب متغیر

 000/0 33/10 55/25 عرض از مبدا

 035/0 -19/2 -036/0 ريسک نقدينگی

 275/0 88/0 023/0 ريسک اعتباری

 000/0 -06/10 -29/1 اتدازه

 431/0 -/79 -11/0 نسبت ارزش بازار به دفتری

 324/0 34/0 079/0 سودآوری

 013/0 53/2 39/0 اهرم مالی



 107 .   ...ینگينقد سکير نیبر رابطه ب ینظام راهبر یکنندگ لياثر تعد

 

 

 63/0ضريب تعیین تعديل شده     65/0ضريب تعیین        

 F         000/0احتمال آماره F                   33/27آماره 80/1آماره دوربین واتسون          

 و است درصد 5 از کوچکتر آزمون Fآماره احتمال که دهد می نشان 5 جدول در اول مدل برازش نتايج

 %95 احتمال با مدل اين گفت توان می نتیجه در دهد می نشان را مدل کلی اعتبار F آماره آنجائیکه، از

 63/0 تقريباً مدل اين شده تعديل تعیین ضريب همچنین است. برخوردار بااليی اعتبار از و بوده دار معنی

 کنترلی و مستقل متغیرهای توسط وابسته، متغیر تغییرات درصد 63 که دهد می نشان عدد اين است.

 می (،8/1) است 5/2 و 5/1 بین مدل اين واتسون -دوربین آماره آنجائیکه از و است تبیین قابل مذکور

  رگرسیون(. مفروضات از يکی )تأيید ندارد وجود اول مرتبه همبستگی خود مدل اين در که گفت توان

 عملکرد با نقدينگی ريسک بین رابطه دهنده نشان که متغیرمستقل برای شده محاسبه آماره احتمال 

 باشد. می منفی و (-036/0) متغیر آن شده برآورد ضريب و درصد 5 خطای سطح از کمتر است، بانکها

 از حاکی و دارد دار معنی و منفی ارتباط وابسته متغیر با متغیر اين که داشت اظهار توان می نتیجه در

 بورس در شده پذيرفته بانکهای عملکرد با نقدينگی ريسک بین ديگر عبارت به باشد. می اول فرضیه تايید

 دارد. وجود داری معنی و منفی رابطه تهران بهادار اوراق

 اوراق بورس در شده پذيرفته بانکهای عملکرد با اعتباری ريسک که کند می بیان تحقیق سوم فرضیه

 محاسبه آماره احتمال دهد، می نشان 5 جدول در مندرج نتايج که گونه همان دارد. رابطه تهران بهادار

 سطح از بیشتر است، بانکها عملکرد با اعتباری ريسک بین رابطه دهنده نشان که متغیرمستقل برای شده

 که داشت اظهار توان می نتیجه در باشد. می (023/0) متغیر آن ی شده برآورد ضريب و درصد 5 خطای

 عبارت به باشد. می سوم فرضیه تايید عدم از حاکی و ندارد داری معنی ارتباط وابسته متغیر با متغیر اين

 داری معنی رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته بانکهای عملکرد با اعتباری ريسک بین ديگر

 با داری معنی و مثبت رابطه مالی اهرم و منفی رابطه شرکت اندازه کنترلی متغیرهای بین از ندارد. وجود

   دارند.  عملکرد

 باشد. می 6 جدول شرح به چهارم و دوم های فرضیه آزمون برای دوم مدل برازش نتیجه
 .  نتایج آزمون فرضیه های دوم و چهارم6جدول

ROAit = β0 + β1 LRit + β2  CRit + β3 CGit + β4 LRit * CGit + β5 CRit * CGit + β6  

Sizeit  + β7  M/Bit + β8  Levit + β9  Pit + €0 

 متغیر وابسته: عملکرد مالی

 معنی داری tآماره ضريب برآورد شده متغیر

 000/0 59/7 21/75 عرض از مبدا

 023/0 -22/2 -36/0 ريسک نقدينگی

 72/0 35/0 052/0 ريسک اعتباری
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ROAit = β0 + β1 LRit + β2  CRit + β3 CGit + β4 LRit * CGit + β5 CRit * CGit + β6  

Sizeit  + β7  M/Bit + β8  Levit + β9  Pit + €0 

 متغیر وابسته: عملکرد مالی

 معنی داری tآماره ضريب برآورد شده متغیر

 0009/0 46/3 06/5 نظام راهبری

 005/0 1/1 48/0 نظام راهبری*ريسک نقدينگی

 92/0 -09/0 -01/0 نظام راهبری*ريسک اعتباری

 000/0 -71/9 -27/1 اندازه

 366/0 -9/0 -11/0 نسبت ارزش بازار به دفتری

 421/0 808/0 17/0 سودآوری

 249/0 61/1 21/0 اهرم مالی

 89/0ضريب تعیین        
ضريب تعیین تعديل شده    

84/0 

 F         0000/0احتمال آماره F                   78/20آماره 90/1آماره دوربین واتسون         

 پذيرفته بانکهای عملکرد با نقدينگی ريسک بین رابطه بر راهبری نظام که کند می بیان تحقیق دوم فرضیه

 نشان 6 جدول در مندرج نتايج که همانگونه دارد. کنندگی تعديل اثر تهران بهادار اوراق بورس در شده

 بین رابطه بر راهبری نظام تاثیر دهنده نشان که متغیرمستقل برای شده محاسبه آماره احتمال دهد، می

 خطای سطح از کمتر است، تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته بانکهای عملکرد با نقدينگی ريسک

 که داشت اظهار توان می نتیجه در باشد. می مثبت و (48/0) متغیر آن ی شده برآورد ضريب و درصد 5

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته بانکهای عملکرد و نقدينگی ريسک بین رابطه بر راهبری نظام

  شود. می تايید دوم فرضیه لذا دارد داری معنی و مثبت اثر

 پذيرفته بانکهای عملکرد با اعتباری ريسک بین رابطه بر راهبری نظام که کند می بیان چهارم فرضیه

 نشان 6 جدول در مندرج نتايج که همانگونه دارد. کنندگی تعديل اثر تهران بهادار اوراق بورس در شده

 بین رابطه بر راهبری نظام تاثیر دهنده نشان که متغیرمستقل برای شده محاسبه آماره احتمال دهد، می

 خطای سطح از بیشتر است، تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته بانکهای عملکرد با اعتباری ريسک

 عملکرد و اعتباری ريسک بین رابطه بر راهبری نظام که داشت اظهار توان می نتیجه در باشد. می درصد 5

  ندارد. تأثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته بانکهای

 ها پیشنهاد و گیرینتیجه

 با نقدينگی ريسک درصد 5 خطای با درصد 95 اطمینان سطح در که دهد می نشان اول فرضیه نتايج

 افزايش با يعنی دارد معناداری و منفی ارتباط تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک عملکرد
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 يابد. می کاهش آنها دارايیهای بازده تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک نقدينگی ريسک

 سوء نتیجه در و يافته افزايش نقدينگی ريسک نقد، وجوه مديريت عدم صورت در کرد استدالل توان می

 تحقیق با همسو فرضیه اين نتايج يابند. می کاهش دارايیها بازده و نشده بهینه استفاده دارايیها از مديريت،

 در که است آن از حاکی دوم فرضیه آزمون نتايج باشد. می [17تینک] و جانگ و [9همکاران] و شیری

 بانک عملکرد و نقدينگی ريسک بین رابطه بر راهبری نظام درصد 5 خطای با درصد 95 اطمینان سطح

 با که دهد می نشان امر اين دارد. معناداری و مثبت اثر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های

 اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک عملکرد و نقدينگی ريسک بین منفی رابطه راهبری، نظام اعمال

 از کنترل جدايی و نمايندگی تئوری به توجه با راهبری نظام اعمال  که چرا شود. می تقويت تهران بهادار

 دارايیها بازده افزايش سبب و يافته کاهش نقدينگی ريسک ديگر عوامل و مرکزی بانک توسط مالکیت

 همسو فرضیه اين نتايج دارد. مطابقت نظری ادبیات با امر اين که يابد؛ می بهبود ها بانک عملکرد و شده

 است آن بیانگر سوم فرضیه آزمون نتايج باشد. می [17تینک] و جانگ و [10فطرس] و فردوسی تحقیق با

 وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک عملکرد با اعتباری ريسک بین

 و معوقات بودن باال چون عواملی بعلت هايی دوره در تسهیالت پژوهش مورد های بانک اغلب در ندارد.

 و اعتباری ريسک بین رابطه وجود عدم علل از يکی تواند می اين و باشد می کم منابع به دسترسی عدم

 می [17تینک] و جانگ و [9همکاران] و شیری تحقیق با همسو فرضیه اين نتايج باشد. ها بانک عملکرد

 نظام درصد5 خطای سطح و درصد95 اطمینان با که دهد می نشان چهارم فرضیه آزمون نتايج باشد.

 اثر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های بانک عملکرد با اعتباری ريسک بین رابطه بر راهبری

  ندارد. معناداری

 مديريت اعمال با که شود می توصیه ها بانک به اول های فرضیه آزمون آمده بدست نتايج به توجه با

 همجنین باشند. داشته بهتری عملکرد تا داده افزايش دارايیها بازده نقدينگی، ريسک مديريت و نقد وجوه

 و بیشتر دارايیهای بازده که چرا نمايند رعايت قبل از بیشتر را  راهبری نظام اصول که گردد می توصیه

 نظارتی نهادهای به نمود. خواهند تجربه نقدينگی ريسک کاهش و مديريت نتیجه در را بهتری عملکرد

 تا نمايند راهبری نظام چهارچوب در عمل به موظف را ها بانک بیشتری الزامات با تا گردد می پیشنهاد

 غنی برای يابد. بهبود است، نقدينگی ريسک صحیح مديريت نتیجه در که ها بانک عملکرد و دارايیها بازده

 توصیه محققان به پژوهش موضوع زمینه در زير مطالعاتی پیشنهادات پژوهشی، حوزه اين ادبیات سازی

 شود: می

 اين بحث موضوع عوامل از متفاوت ها بانک عملکرد بر گذار تأثیر عوامل رودمی انتظار که آنجايی از-1

 عوامل کلیه امکان حد تا تر مطلوب نتیجه کسب جهت که گردد می پیشنهاد محققین به لذا باشد، تحقیق

 در توأم صورت به را ها ريسک ديگر و ها بانک عملکرد و اعتباری ريسک و نقدينگی ريسک بر گذار تأثیر

 دهند. قرار بررسی مورد مدل يک
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 حقوق بازده مانند ها بانک عملکرد ارزيابی جهت مالی غیر و مالی معیارهای ديگر که شودمی پیشنهاد-2

 خدمات، کیفیت و مالی( )معیارهای منابع جذب سهم آوری، سود سرمايه، کفايت نسبت سهام، صاحبان

 گردد. استفاده غیرمالی( گذاری)معیارهای قیمت الکترونیک، بانکداری

 منابع فهرست

کمیته نظارت بانکی بال )بازل(،  "گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی14(. اصول 1394احمدی،  نرگس) .1

، مديريت کل نظارت بر بانک ها بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانکمیته بین المللی تسويه،  

 و موسسات اعتباری. 

(. رهنمودهای اصول 1393اهانی، بهزاد )رجبی، زينب؛ کرمی، وحید؛ المعی، بهزاد؛ واشقانی فر .2

بانک مرکزی .کمیته نظارت بانکی بال )بازل(، 2015ژوئیه  "حاکمیت شرکتی برای بانک ها

 ، مديريت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری.جمهوری اسالمی ایران

و ريسک  (. رابطه بین ريسک نقدينگی1396بزرگ اصل، موسی، صمدی، محمد تقی و فرخ  برزيده ) .3

 -فصلنامه پژوهش های پولیاعتباری و تاثیر آن بر ناپايداری مالی در صنعت بانکداری ايران، 

 .509-531،  صص 33، شماره10. دوره بانکی

(. تحلیلی بر تاثیر حاکمیت شرکتی برثبات 1392تقوی، مهدی، احمديان، اعظم و مهران کیانوند ) .4

فصلنامه علمی اکید برشاخص مالکیت بانک ها(، سیستم بانکی کشور های در حال توسعه )با ت

 .19، شمار 6. سال تحلیل اوراق بهادار پژوهشی دانش مالی

(. بررسی رابطه اطالعات حسابداری و ريسک اعتباری در شرکت 1396حاجیها، زهره و نیره بخشی ) .5

صص  ،24. شماره فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسیهای پذيرفته شده در بورس تهران، 

68-53. 

(. تاثیر هوش مالی در پیش بینی ريسک اعتباری با استفاده از 1395دارابی، رويا و غزاله مشايخی ) .6

 ،حسابداری ايرانانجمن . فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسیمدل ماشین بردار پشتیبان، 

 .102-125، صص 30شماره 

رهای حاکمیت (. نقش ساز و کا1392رحیمیان، نظام الدين، محمدی، حمید و معصومه صالحی راد ) .7

 .97-117. صص 1. شماره 1، دوره بررسی های حسابداری شرکتی در عملکرد بانک ها،

(. راه کارهای بومی سازی حاکمیت شرکتی موثر در نظام بانک داری ايران ، 1386روشندل،  محمد ) .8

 گروه مجوزهای بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران.
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The purpose of this study was to investigate the effect of corporate governance on the 

relationship between liquidity risk and credit with the performance of banks accepted 

in Tehran Stock Exchange. In line with this goal, 10 banks were selected as examples 

during the 2018-2014 periods. To test the hypotheses, multivariate regression and t-

test based on hybrid data have been used. The results of this study showed that there 

is a significant negative relationship between liquidity risk and the performance of the 

banks admitted in the stock exchange. In addition, there is no significant relationship 

between credit risk and bank performance. Then, the effect of corporate governance 

on the relationship between liquidity risk and credit with the performance of banks 

accepted in the stock market was investigated. The results indicate that corporate 

governance has a positive and significant effect on the relationship between liquidity 

risk and the performance of banks admitted in the stock market; also, corporate 

governance has a positive effect on the relationship between credit risk and the 

performance of banks accepted in the Tehran Stock Exchange.     
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