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 چکیده

 

هران را ت بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ هایبانک پذیرییسکر و مدیرهیئته هایویژگی بین مطالعه فعلی؛ رابطه

شده در بورس یرفتهپذبانک  81. در این مسیر و جهت حصول اهداف پژوهش؛ اطالعات مالی مورد ارزیابی قرار داده است

 8938ال )از ابتدای س سالهپنج گیری به روش حذف سیستماتیک، برای یک قلمروی زمانیاوراق بهادار تهران؛ که از طریق نمونه

های آماری مورد های مالی آنان؛ استخراج و آزمونبودند؛ از طریق صورت شدهانتخابنمونه آماری  عنوانبه( 8931تا پایان سال 

 مدیره یأته استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره؛ مؤید این مطلب بود که ساختار های پژوهش؛ بانیاز صورت گرفت. یافته

 منفی یرها تأثبانک پذیریریسک میزان بر یرعاملمد وظیفه دارد، دوگانگی اریمعناد و منفی یرها تأثبانک پذیریریسک میزان بر

 میزان بر مدیرهیئته اعضا جنسیت ندارد، معنادار یرتأث هابانک پذیریریسک میزان بر مدیرهیئته اندازهدارد، معنادار و

 معنادار و منفی ریتأث هابانک پذیریریسک میزان بر مدیرهیئته اعضا تحصیالت یزانو مندارد  معنادار یرتأث هابانک پذیریریسک

 .دارد
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Abstract 

The present study evaluates the relationship between the board's characteristics and the 

risk appetite of accepted banks in Tehran Stock Exchange. In this direction and in order to 

achieve the research goals, financial information of 18 banks accepted in Tehran Stock 

Exchange, which was selected as a statistical sample through systematic elimination sampling 

for a five-year time domain (from the beginning of 2012 to the end of 2017) They were 

extracted and statistical tests were carried out through their financial statements. Findings of 

the research, using multivariate linear regression, confirm that the board structure has a 

negative and significant effect on banks 'risk aversion, the duality of the CEO's duty has a 

negative and significant effect on banks' risk aversion, the size of the board on the riskiness of 

banks There is no significant effect on the gender impact of the board members on banks 'risk 

aversion and the level of education of the board members has a negative and significant effect 

on banks' risk aversion. 
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