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(تاریخ دریافت ،98/10/17:تاریخ پذیرش)98/12/18 :

چکیده
زمینه :حکمرانی خوب و اخالقمدار به ننوان یکی از نوامل پاشران رشد و توسعه اقتصادی در نظام پولی كشورها مطرح شده اسیت و نظیر
سااستگذاران نظام بانکداری را به منظور بهبود بهرهوری و ثبا مالی به خود جلب نموده است .مقاله حاضر ناز ضمن طبقهبندی اخیالق ،بیه
بررسی كاركرد آن در رابطه بان حکمرانی و ثبا مالی بان ها پرداخته است .به نبار دیگر بان های اسالمی و متعارف به ترتاب به ننوان
محاط اخالق مبتنی بر شریعت و اخالق متعارف درنظر گرفته شد.
روش :روش تحقاق از نوع كمی – توصافی  -همبستگی بود  .جامعه آماری پژوهش حاضر را بان های كشیورهایی تشیکال میدهید كیه
نالوه بر بانکداری متعارف ،خدما بانکداری اسالمی را ناز به مشتریان ارائه میدهند .نمونه پیژوهش شیامل بان هیای كشیورهای امیارا
متحده نربی ،مالزی ،قطر ،بحرین و اندونزی انتخاب و ایران ناز به دلال شرایط خاص در نظام پولی بیه محیاط پیژوهش اضیافه شید .روش
نمونهگاری طبقهبندی تصادفی بود .با مراجعه به اسناد ،مدارك و مطالعا كتابخانهای ،داده ها جمع آوری و با انجام آزمون آماری رگرسیاون
نتایج تحلال شدند.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان میدهد در بان هایی كه اخالق مبتنی بر شریعت حاكم است ثبا سااسی و اثربخشی دولت بیا ثبیا میالی
رابطه معنیداری دارد .همچنان در بان هایی كه اخالق متعارف حاكم است حاكمات قانون و كنتر فساد بیا ثبیا میالی رابطیه معنییداری
وجود دارد.
نتیجه گیری :افزایش كافات خدما نمومی ،كاهش بروكراسی ،حذف جهتدهی منابع میالی بیا فشیارهای سااسیی و كنتیر اختالفیا
فرقهای به ثبا مالی بان های اسالمی و تقویت اخالق مبتنی بر شریعت كم خواهد كرد .همچنان بان های متعارف نایز بیا اهتمیام بیر
خودكنترلی ذینفعان میتوانند به ایجاد ثبا مالی و بهبود اخالق سهام باشند.
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کلیدواژگان :اخالق ،ثبا مالی ،حکمرانی.

سرآغاز
اجتمانی و توسعه كسب و كار در جامعه متمركیز نمودهانید و توانمنیدی
مناسبی در برابر بحرانهای مالی دارند ( .)5یکی از رویکردهای اخالقیی
در نظام بانکداری ،مبتنی بر آموزههای شیریعت اسیت .تعیالام اخالقیی
حاكم بر شیریعت نسیبت بیه اجیرای ابعیاد اخالقیی در زمانیه اقتصیاد
توصاههای فراوانی داشته است .ادیان الهی به طور نام و اسالم به طور
خاص ،سه ننصر نقاده ،اخیالق و احکیام تشیکال شیده ،كیه اخیالق
فراگارترین بخش آن میباشد ( .)2نطی بیه حیدیب نبیوی مبنیی بیر
پایداری مکارم اخالق ( )4به ننوان هدف از رسالت ،تباانكننده ارتبیا
بخش نقاده ،با فلسفه اخیالق بیه منظیور تربایت انسیانهای اخالقیی
میباشد( .)6اخالق برخالف پارادایم ارتدكس نئوكالسا  ،ابزار حیداكرر
سود نمیباشد؛ بلکه قوام نظام اقتصادی به آن مربیو اسیت .از ایینرو،
نیدالت ،شفافات ،صداقت ،انتماد و احترام متقابل ،خلوص نات ،فیرض

اخالق1

در نظام بانکداری ،توجه بسیااری از
امروزه بهرهمندی از مزایای
پژوهشگران را به خود جلب نموده است .درك مفهوم اخالق بیه ننیوان
مزیت رقابتی سازمانها ( )1مستلزم توجه به ارزشهای بناادین ،شیناخت
نلل رفتار و اهتمام تدابار جهت استقرار و حفظ نظام اخالقی اسیت (.)2
التزام به اخالق در نظام بانکیداری ،2یی سیرمای اجتمیانی و هنجیار
فرهنگی محسوب میشود ( )3و موفقات بلندمید سیازمان را تضیمان
میكند ( .) 4در این راستا سااستگذاران نظام بانکداری نسبت به تسیری
مزایای اخالق در فرایند اجرایی شبکه پولی از رویکردهای متنونی الگیو
گرفتهاند .در دهه های اخار ،بانکداری با ثبا و اخیالق محیور ،در حیا
رشد بوده و به ی شاخص مهم در صنعت واسطهگری مالی تبدیل شده
است .این بان ها فراتر از اقداما بانکی متعارف ،فعالاتها را بر تجهاز
منابع مالی در طرحهای محاطزیست ،آموزش ،گسترش كارآفیییییرینی

نویسندۀ مسئو  :نشانی الکتروناکیA.pakdin@gmail.com :
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روش
روش تحقایق حاضیر از نیوع كمی ،توصافی  -همبستگی است .جامعیه
آماری تحقاق را بان های كشورهایی تشکال میدهید كیه نیالوه بیر
بانکداری متعارف ،خدما بانکداری اسالمی را نایز بیه مشیتریان ارائیه
میكند .در این مسار ،اكرر بان های نربستان مبتنی بر نظام بانکیداری
اسالمی است ،لذا بان های این كشور از نمونه تحقاق حذف شدند .بیه
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حسابرسی خداوند ،تشویق بیه كار و رقابت در فعالاتها گسترش یافتیه
است و حفظ تعاد در تولاد و مصرف ،ممنونات فعالاتهیای مبنیی بیر
ربا 3و رشوه و اتالف منابع ،از نهادههای اخالقی و نقادتی در كسبوكار
اسالمی به شمار میرود .به نبار دیگر هدف اسالم از ارایه آموزههیای
اقتصادی دستاابی به شکوفایی كسبوكار در مسار شایستگی است (.)7
انگازه اخالقی در سطح او ناازمنید توجایه منطقیی و در سیطح دیگیر
انگازه نملی و در نهایت به ضرورتهای تحقق ارزشهای اخالقیی خیتم
میشود (.)8
نالوه بر اخالقمدار بودن بان های اسالمی ،نملکرد بهتر این بان ها
در مواجهه با بحران اخار جهانی ،توجه بسااری را به سیمت گگیونگی
سازوكار آن جلب نمود .بان های اسالمی از لحیا متوسیط بیازدهی
داراییها 4از نملکرد بهتری برخوردار و رشد داراییهای 5آنها باشیتر و
سریعتر بوده است و همچنان نسبت سرمایه 6بیاتتر و بیه وام اتکیای
كمتری دارد ( .)9در نظام بانکداری اسالمی برابری تعهدهای پرداخت
با دریافتیها و ناز ممنوناتهای شرنی از جمله ممنونات اكل ما بیه
باطل و شر وجود قصد تحوییل و ممنونایتهیای بازدارنیده از انجیام
معامال صوری ،از دتیل ثبا ذاتی این نوع از بانکداری اسیت .نظیام
بانکداری اسالمی ،توانایی جذب شوكهای واقعی اقتصاد و حذف آنرا
از راه پدیدآوردن تغاار مناسب در هزینه سرمایه فراهم میكند .امیا در
نظام بانکداری متعیارف ممکین اسیت نیر بهیره متناسیب بیا تغاایر
سودآوری تغاار نکند و همان امیر منجیر بیه واكنشهیای شیدید در
تقاضای تأمان مالی شود .ریسی در نظیام بانکیداری اسیالمی بیان
تأمانكننده سرمایه و متقاضی سرمایه توزیع میشود ،اما این ریسی
در نظام بانکی متعارف تنها متوجه متقاضی سیرمایه میشیود .بنیابراین
بانکداری اسالمی ریس كمتری در مقایسه با بانکداری متعارف دارد.
تأمان مالی از راه استقراض ،بازار بدهی گستردهای ایجاد میكند (.)10
خرید و فروش وام با نر های بهره بهصور مکرر منجیر بیه توسیعه
بازار بدهی میشود و ریس نکو  7را افزایش میدهید و منجیر بیه
بحران مالی میشود .امروزه این موضوع به ی اجماع تبدیل شیده كیه
تمركز افراطی بر بازار بدهی به شکنندگی بازار میالی منتهیی مییشیود.
بحران مالی 8اخار آمریکا و اروپا نمونه بارز این واقعات است ( .)11این
در حالی است كه نظام مالی اسالمی به نلت ایجاد تقارن بیان بخیش
واقعی 9و مالی اقتصاد ،10از ایجاد بدهی 11به صور افراطیی در اقتصیاد
جلوگاری میكند .نظام بانکداری اسالمی از نقود اسیالمی و شیرنی در
تجهاییز منییابع از سیی ردهگذاران و همچنییان تخصییاص منییابع بییه
سرمایهگذاران 12استفاده میكند ( .)12همواره پویاییهای محاطی ناشی
از نظام حکمرانیی و كیدهای اخالقیی بیر گگیونگی راهبیری بان هیا
تاثارگذار بوده است ( .)13از ی طرف اصیو اخالقیی سیبب افیزایش
وفاداری 13و انتماد مشتریان به بان خواهد شد ( )14و از طیرف دیگیر
كافات مقررا را افیزایش میدهید ( .)15درك مولفیههای حیاكماتی و
شناخت پارامون آن به ثبا مالی بان ها به ننوان شریان اصلی كسب
و كار میتواند كم نماید (.)16
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یافتههای برخی محققان در خصوص پارادایمهای اثیر بحیران میالی در
قدر تسهام سیود و زییان بان هیای اسیالمی و متعیارف در منطقیه
خاورماانه و شما آفریقا 14نشان میدهد رابطه معنیداری بان شیاخص
حکمرانی و ثبا مالی در بان های اسالمی و متعارف در زمانهای قبل
و بعد از بحران وجود ندارد (.)17
همچنان در ی بررسی به ثبا مالی در بان های نرب حاشاه خلیاج
فارس در قبا بحران مالی طی دوره زمانی  2003تا  2010پرداخته شد.
پژوهش مزبور از روش رگرساون رباسیت اسیتفاده كیرده اسیت .نتیایج
پژوهش نشان میدهد رابطه معنیداری بان شاخص حکمرانیی و ثبیا
مالی در بان های اسالمی و متعارف وجود دارد (.)11
نتایج پژوهش به منظور بررسی ثبا مالی بان های اسالمی در مناطق
خاورماانه و شما آفریقا و جنوب شیرق آسیاا نشیان میدهید شیاخص
حکمرانی با ثبیا میالی رابطیه مربیت معنییداری دارد ایین نتاجیه در
بان های كوگ كشورهای خاورماانه و شیما آفریقیا مصیداق نیدارد
(.)18
ثبا مالی بان های اسالمی پاكستان بررسی شد و نتایج پژوهش نشان
میدهد رابطه معنیداری منفی بان شاخص حکمرانی و ثبیا میالی در
بان های اسالمی و متعارف پاكستان وجود دارد (.)19
یافتههای بررسی مادانی ثبا مالی در بان بان های كشورهای اتحادیه
كشورهای نرب حاشاه خلاج فارس ،اردن و تركاه نشان میدهد رابطیه
معنیداری بان شاخص حکمرانی و ثبا مالی در بان هیای اسیالمی و
متعارف وجود دارد (.)20
ثبا مالی در بان های اسالمی و متعارف در بحران مالی جهانی میورد
مطالعه قرار گرفته و نتایج پژوهش نشان میدهد رابطه معنییداری بیان
شاخص حکمرانی و ثبا مالی در بان های اسیالمی و متعیارف وجیود
دارد (.)21
نتایج ی پژوهش درخصوص ثبا مالی بان های اسیالمی و متعیارف
نشان میدهد رابطه معنیداری بان شاخص حکمرانی و ثبیا میالی در
بان های اسالمی و متعارف وجود دارد (.)22
با توجه به آنچه باان شد ،هییدف از مقالیه حاضیر ،بررسیی متغارهیای
حکمرانی بر ثبا مالی در بان های اسالمی و متعارف در راستای درك
آثار اخالق مبتنی بر شریعت است .به نبار دیگر سوا اصلی پژوهش
اینگونه تباان میشود :كداما از متغارهای حکمرانی (ثبیا سااسیی،
اثربخشی دولت ،كافات مقررا  ،حاكمات قانون و كنتر فساد) با ثبا
مالی بان ها (اسالمی و متعیارف) در گیارگوب اخیالق رابطیه دارد در
ادامه به تباان روش تحقاق و نتایج حاصل از آزمون خواهام پرداخت.
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پژوهش با مراجعه به پایگاه داده بان
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دلال ندم تجانس نظام گزارشگری میالی بان هیای پاكسیتان ،هنید و
اندونزی ،بان های این كشورها از نمونه تحقاق حذف شدند .بیه دلایل
جمعآوری ،همگی آنها كدگذاری شده ،س س وارد نرمافیزار E-Views
نبود دسترسی به اطالنا مالی بان های فعا در مصر ،لبنان و نمان،
شدند .آنگیاه ضمن طبقهبندی و پردازش ،مورد ارزیابی قرار گرفتنید .بیا
این كشورها از نمونه تحقاق حذف شدند .باشتر بان های تركاه مبتنیی
توجه به آنکه محاط اقتصادی میتواند به مازان گشمگاری تغاار كنید و
بر نظام بانکداری متعارف تعری شیده اسیت ،لیذا بیا توجیه بیه انیدك
شاخصهای مد ناز لزوماً طی زمان ثابت نخواهد بود ،لذا از پنجرههای
بان های اسالمی و نبود توازن بان این دو نوع از بان ها ،این كشور از
غلطان برای ارزیابی مازان ثبا شاخصها طی زمان استفاده مییشیود.
نمونه تحقاق حذف شد .با توجه به دسترسی اطالنیا  ،تجیانس نظیام
در این روش ،از ی پنجرۀ غلطان با اندازۀ ثابیت از دادههیای نمونییه،
گزارشگری مالی و توازن بان دو نظام بانکداری ،نمونیه تحقایق حاضیر
بیرای برآورد مکرر شاخص استفاده میشود ( .)23نالوه بر انجام آزمون
بان بان های كشورهای امارا متحده نربی ،میالزی ،قطیر ،بحیرین و
رگرساون ،به استخراج آمار توصافی ،آزمون نرمالاتی ،همبستگی ،ریشیه
اندونزی انتخاب شد .همچنان ایران ناز به دلال وجیود نظیام بانکیداری
واحد و سایر آزمونهای مفروضا رگرساون اقدام شده است.
خاص اسالمی به نمونه تحقاق اضافه شده است .به نبار دیگیر روش
نمونهگاری طبقهبندی تصادفی در دامنه زمانی  2008تا  2017است .بیر
یافته ها
اساس گزارش مجمع نمومی جهانی اقتصاد 15كشیورهای مزبیور 64.66
نتایج آمار توصافی پژوهش به شرح جیدو  1اسیت و نتیایج حاصیل از
درصد از سهم بازار بانکداری اسالمی را تشکال میدهند.
ضرایب همبستگی متغارها به شرح جدو  2است.
با ننایت به اینکه پژوهش مزبور كتابخانهای است ،دادههای مربیو بیه
بان ها از صور های مالی ساتنه استخراج شد و برای دیگر متغارهای
جدول : 1آمار توصیفی
شرح

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

جهانی ،دادههیای مزبیور پیس از

تعداد مشاهده
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ثبا مالی

3/629

3/392

39/734

-4/995

406

ثبا سااسی

3/850

3/915

4/521

2/143

406

اثربخشی دولت

4/278

4/330

4/504

3/784

406

كافات مقررا

4/230

4/284

4/385

3/606

406

حاكمات قانون

4/172

4/194

4/423

3/442

406

كنتر فساد

4/204

4/225

4/515

3/046

406

جدول  :2ضرایب همبستگی متغیرها
شرح

ثبات مالی

اثربخشی
دولت

ثبات سیاسی

کیفیت مقررات

حاکمیت قانون

ثبا مالی

1

ثبا سااسی

0/023

1

اثربخشی دولت

0/112

0/063

1

كافات مقررا

0/063

0/094

0/072

1

حاكمات قانون

0/073

0/025

0/077

0/093

1

كنتر فساد

0/032

0/063

0/074

0/086

0/091

آزمون جارك برا به منظور بررسی نرمالاتی متغارهای تحقاق انجام شید
و نتایج به شرح جدو  3است.
با توجه به اینکه احتما بدسیت آمیده بیاتتر از  0.05میباشید ،فیرض
نرما بودن متغارها تایاد میشود.

کنترل فساد

1

برای بررسی مانایی از آزمون ریشه واحد بهره گرفته شد .نتایج حیاكی از
ثابت بودن ماانگان ،واریانس و خودهمبستگی دادهها در طو زمیان در
سطح اطمانان  95درصد است .مانایی دادهها با آزمون لاون ،لی و گوی
با نرمافزار  E-viewsانجام شد كه نتایج در جدو  4نشان داده شده
است.
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جدول  :3نتایج آزمون جارک برا
شرح

ثبات مالی

احتما 1
احتما 2

ثبات سیاسی
0/053
0/063

0/075
0/066

اثربخشی دولت
0/050
0/051

شرح

احتمال

Cross- sections

مشاهده

ثبا مالی

0

41

324

ثبا سااسی

0/008

41

328

اثربخشی دولت

0/009

41

328

كافات مقررا

0

41

328

حاكمات قانون

0/003

41

328

كنتر فساد

0

41

328
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جدول  :4نتایج آزمون ریشه واحد

نتایج حاكی از ثابت بودن ماانگان ،واریانس و خودهمبستگی دادههیا در
طو زمان است .همچنان به منظور بررسی همخطی از آزمون استقال
متغارهای مستقل استفاده شده است و ندد مزبور زیر  10محاسیبه شید.
لذا استقال متغارها به تایاد رساده است .س س برای دادههای تركابیی
ابتدا اقدام به انجام آزمون گاو به منظور انتخاب شاوه تخمان مد بیان
دو راهکار پولانگ و پانل شد .پس از تأیاید رابطیه معنییدار نسیبت بیه
اینکه نرض از مبداء در تمامی مقیاطع برابیر ناسیتند اقیدام بیه آزمیون
هاسمن جهت تعاان اثرا ثابت و متغار شد .نتایج حاكی از وجود اثرا
ثابت بان متغارها را تأیاد میكند .نتیایج حاصیل از آزمیون بیه شیرح 5
است.
بر اساس جدو  ،5با سطح اطمانان  95درصد معنییداری مید تأیاید
میشود .همچنان با ضریب قابل قبو ضریب تعایان میتیوان دریافیت
متغارهای مستقل مد در سطح قابل قبولی مییتواننید تغاایرا متغایر
وابسته را توضاح دهند .همچنان دوربان واتسون و نتایج آزمیون آزمیون
بروش گادفری ناز ندم خودهمبستگی پسماند را تأیاید میكنید .آزمیون
وایت ناز همسانی توزیع واریانس جمال خطا راتأیاد میكند .همچنیان
آزمون جارك برا ناز بر نرما بودن توزیع جمله اخال تأیاد مینماید.
نتایج آزمون حاكی از رابطه معنیداری ثبا سااسی و اثربخشی دولت با
ثبا مالی بان های اسالمی در سطح  95درصد اطمانان میباشد.

نتایج حاكی از ثابت بودن ماانگان ،واریانس و خودهمبستگی داده ها در
طو زمان است .همچنان به منظور بررسی همخطی از آزمون استقال
متغارهای مستقل استفاده شده است و ندد مزبور زیر  10محاسیبه شید.
لذا استقال متغارها به تایاد رساده است .س س برای دادههای تركابیی
ابتدا اقدام به انجام آزمون گاو به منظور انتخاب شاوه تخمان مد بیان
دو راهکار پولانگ و پانل شد .پس از تأیاد رابطیه معنیی دار نسیبت بیه
اینکه نرض از مبداء در تمامی مقیاطع برابیر ناسیتند اقیدام بیه آزمیون
هاسمن جهت تعاان اثرا ثابت و متغار شد .نتایج حاكی از وجود اثرا
ثابت بان متغارها را تأیاد میكند .نتیایج حاصیل از آزمیون بیه شیرح 6
است.
بر اساس جدو  ،6با سطح اطمانان  95درصد معنییداری مید تأیاید
میشود .همچنان با ضریب قابل قبو ضریب تعایان میتیوان دریافیت
متغارهای مستقل مد در سطح قابل قبولی مییتواننید تغاایرا متغایر
وابسته را توضاح دهند .همچنان دوربان واتسون و نتایج آزمیون آزمیون
بروش گادفری ناز ندم خودهمبستگی پسماند را تأیاید میكنید .آزمیون
وایت ناز همسانی توزیع واریانس جمال خطا را تأیاد میكند .همچنان
آزمون جارك برا ناز بر نرما بودن توزیع جمله اخال تأیاد می نماید.
نتایج آزمون حاكی از رابطه معنیداری حاكمات قانون و كنتر فساد بیا
ثبا مالی در بان های متعارف در سطح  90درصد اطمانان میباشد.

جدول  :5نتایج حاصل از آزمون برای بانکهای اسالمی
متغیر

ضریب اطمینان

استاندارد خطا

آماره t

احتمال

نرض از مبداء
ثبا سااسی
اثربخشی دولت
كافات مقررا

-4/561
0/268
2/547
0/545

2/257
0/099
0/720
2/165

-2/021
-2/719
3/539
0/215

0/045
0/007
0/001
0/802
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فرضاه او  :بان حکمرانی و ثبا مالی بان های اسالمی رابطه معنی-
داری وجود دارد .الگوی فرضاه بصور ذیل است:

فرضاه دوم :بان حکمرانی و ثبا مالی بان های متعارف رابطه معنی-
داری وجود دارد .الگوی فرضاه بصور ذیل است:
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حاكمات قانون
كنتر فساد
)AR(1
ضریب تعاان
آماره F

مقاله پژوهشی

)Prob(F-statistic

1/123
0/047
0/513

1/481
0/500
0/124

0/612
9/814
0

ضریب تعاان تعدیل شده
دوربان واتسون

0/759
0/094
4/122

0/449
0/926
0
0/549
2/113

جدول  :6نتایج حاصل از آزمون برای بانکهای متعارف
متغیر

ضریب اطمینان

نرض از مبداء
ثبا سااسی
اثربخشی دولت
كافات مقررا
حاكمات قانون
كنتر فساد

6/557
-0/543
-0/156
-2/137
2/870
2/418
0/415
0/670
11/313
0

)AR(1
ضریب تعاان
آماره F
)Prob(F-statistic

استاندارد خطا
1/939
0/430
0/902
1/994
1/648
0/765
0/069
ضریب تعاان تعدیل شده
دوربان واتسون

آماره t

احتمال

3/382
-1/261
-1/173
1/071
-1/741
-3/159
-6/000

0/001
0/209
0/823
0/286
0/084
0/002
0
0/611
2/054

معاارهای اخالقی میشود .گروههای تروریسم و حامایان آنهیا براسیاس
ایدولوژی افرا گرایانه و جاهالنه همراه با خشونت اقدام مینمایند و بیه
لحا تفرق در مذهب سبب تهدید بر بان های اسالمی (كیه قائیدتاً بیا
مبانی فقهی یکی از مذاهب تاساس شدهاند) خواهند بیود .بیا توجیه بیه
اینکه در برخی از مذاهب اخذ زكا توسط بان هیای اسیالمی معمیو
است ،اثربخشی دولت در مصرف زكا به منظور افزایش كافات خدما
نمومی و كاهش بروكراسی در راستای استقال حاكمان شهری در برابر
جهتدهی منابع مالی با فشارهای سااسی دارای اهمات است .همچنان
اثربخشی دولت میتواند به گسترش اخالق در جامعه هدف باانجامد.
در ارتبا با نتایج حاصل از بان های متعارف نایز بیا توجیه بیه اینکیه
خودكنترلی ذینفعان بان براساس گرایش به مبانی دینیی میورد توجیه
قرار گرفته نشده است ،لذا این موضوع از اهمات قابل مالحظیهای بیان
رفتار افراد و تاثار آن بر ثبا مالی برخوردار است .جنبیه قابیل تامیل در
این بخش نحوه رفتار افراد صاحب قدر از نفوذ در اشانه فساد با تمیام
جوانب آن است .همچنیان در خصیوص حاكمایت قیانون میتیوان بیه
گسترش روابط و رفتار بان جامعه براساس اخالق متعارف را بیه ننیوان
مصداق بحب مطرح نمود كه براساس تفکر حاكمات قانون و در راستای
انعکاس افزایش اثربخشی دولت صور میگارد از دیگر نوامل موثر بر
نوسان بر ثبا مالی خواهد بود.

بحث
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نتایج مقاله حاضر در خصوص متغایر ثبیا سااسیی بیا ثبیا میالی در
بان های اسالمی با پژوهشهیای التیایی و همکیاران ( )18و راجیی و
هاسایری ( )8هم وشانی دارد .همچنان نتایج حاصل از اثربخشی دولیت
با پژوهشهیای اوكیاموس و ارتیار ( )20و شیجری و محبیخیواه ()21
همخوانی دارد .در خصیوص بان هیای متعیارف نایز نتیایج حاصیل از
حاكمات قانون با تحقاقا ساهاك و هس ( )22هم وشانی دارد و رابطه
كنتر فساد با ثبا مالی با نتیایج شیهاد و نبیاس ( )19و اوكیاموس و
ارتار ( )20همخوانی دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده پاشنهاد میشود ،به منظور اشانه اخیالق
مبتنی بر شریعت ،احزاب و صاحبان قدر نسبت بیه ثبیا سااسیی در
جامعه و نفوذ تصماما دولت به ننوان دو معاار اثرگذار در ثبیا میالی
دقت باشتری نمایند .به نبار دیگر یکیی از آفتهیای نبیور از قیانون
توسط گروههای سااسی ،شاوع ندم ثبا مالی و بالطبع ایجاد خدشه در
اخالق خواهد بود .همچنان به دولتهای حا و آتی پاشینهاد میشیود
نسبت به ترویج اخالق با اهرم برخورد با فساد اهتمام باشیتری ورزنید و
در راستای ثبا مالی بان ها ناز نسبت به آثیار تصیماما درخصیوص
افزایش خود كنترلی و حذف فساد دقت باشتری به نمل آورند.
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