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 دهيچک
منتخب وابسته به بخش  يبورس يبر عملکرد شرکت ها يت شرکتير حاکميتأث يق حاضر به بررسيتحق

ئتت  يه يت اعضايره، وضعيئت مديه ةاندازق شامل يقن تحيدر ا يت شرکتيحاکم يارهايپردازد. معيم دفاع

ق بتا استتداده از   ين تحقيدر ا باشد.يم يحسابرس شت و گزاريرعامل، انواع مالکيمد ةنيشيره، سابقه و پيمد

 يکمت  روش ممتار  و بتا   ۹۸۱۸-۹۸8۱ يهتا سال يساله برا 5 يشرکت در دورة مال 8مشتمل بر  يانمونه

ج يل قرار گرفته و نتتا يه و تحليق مورد تجزيتحق يهاهيفرض Stata راز نرم افزااستداده تا و يپانل د يليتحل

 ن است که: ياز ا يل حاکيه و تحلين تجزيحاصل از ا

ره، يئت مديه ةر اندازيچهار متغبرمورد شده و  يرفته شده با استداده از روش مثار تصادفينة پذيبه يالگو

اثر مثبت و معنادار بر عملکرد  يت دارايرعامل، انواع مالکيمد ةنيشيره، سابقه و پيئت مديه يت اعضايوضع

مربوط  که يريمتغ اماباشند. يمنتخب در بورس که وابسته به بخش دفاع هستند، مة رفته شديپذ يهاشرکت

 يمربوط به اثرگذار ةيفرض نيبنابراباشد. ينم يح معنادارو  از سطيچ يباشد در هيم يبه گزارش حسابرس

بته لحتا     ي؛ الگتو رفتيتوان پتذ يمنتخب را نم يهابر عملکرد شرکت ينادار گزارش حسابرسمثبت و مع

  از يت چ يهت  ينته دارا يبه ةبرمورد شد يالگون يباشد و همچنيباال م يح دهندگيقدرت توض يدارا يممار

 باشد.ينم يانس ناهمسانيو وار يهمبستگون شامل خوديمشکالت مربوط به خط رگرس

ت و يت ره، مالکيئتت متد  ي، هيت، عملکترد شترکت  يت ، دفتاع، حاکم يبورست  يهتا شرکت :يديکل واژگان

 .يحسابرس
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 مقدمه

ل شده و يتجارت تبد يايو پو يبه جنبة اصل يت شرکتير، مدهوم حاکمياخ يها در سال

وة يدرخصتو  شت   يمتعدد يها شرفتيش است. پيدر اقتصاد امروز توجه به من رو به افزا

 يهتا  کته ستازمان   ياگونته صورت گرفتته، بته   يسطح جهاندر  يت شرکتياعمال حق حاکم

را در  يالمللت  نيقابل قبول ب ياستانداردها (OECD) يمانند سازمان توسعه اقتصاد يالملل نيب

 يت شترکت يت حاکم يهتا ت سامانهيها به تقو ز سازمانيکنند و به تبع من ن ين مورد فراهم ميا

، بهبتود عملکترد   ييزان و ستطح پاستخگو  يت ، مخود ادامه داده و به سهامداران و روابط منها

ژه توجته  يت شتکل و ، بته يش داخليو واپا يحسابدار يهاره، حسابرسان و سامانهيئت مديه

ش و يهتا، بهتتر واپتا    ن روشيت ها با ا هستند که شرکت ييها دنبال روششود و همواره به يم

اران کوچت ،  گتذ  هين، سترما يت ابتد. افتزون بتر ا   يهتا بهبتود   اداره شوند و عملکرد شترکت 

ه، يگران صحنة بازار پول و سترما ير بازي، حسابداران و حسابرسان و سايگذاران نهاد هيسرما

مگاه هستتند. اگرچته    يت شرکتيحاکم يو ضرورت اصالح و بهبود دائم ياز فلسدة وجود

ن مدهتوم و  يت ا يچتالش بترا   ياکا و اروپا تا انتدازه ير در ممرياخ ين موضوع با بحران ماليا

ن مدهتوم  يت م و ابعاد اينسبت به مداه يد است با بازنگريمن در بر داشته، اما ام ياجرا نديفرا

 ها را کاهش داد.ين کاستيا ياديتا اتدازة ز

 تيهتدا  ياتمعنهته بتکه دتشبرگرفته  Gubernare نيالتواژة  شةيراز  Governanceحصطالا

شتد.  ير بترده مت  اتت کهتت کشتي بدن کر تيهتدا  يابرن اصتطالح  ياز من، اقبل و ست دن اکر

، شرکتي تيتتحاکمماننتتد  ييهتتا معتتادلسي ربه فا Corporate Governance دان واژهرتتتبرگ

 يابره ئه شدارا فيتعتتارست. اشته داشرکتي  يهبرو راماني زسا، اداره هاميتتتست يتتحاکم

 ايت پهنه ان توميف را يتعارن تيه ادتکنن زيمتماعامل  نيتر عمدهست. ع اشرکتي متنو يهبررا

« با انيربطه »مدم را رااتنظ نياان توميدگاه يد  ياز نست. داشرکتي  يهبرل راشموة گستر

در ست. د اخوود دتشکل محدر « يندگينماة ينظر»من  ينظر ينست که مبنادا« اران»سهامد

د خو ندعتان يذم بطه شرکت با تما، راشرکتي يهبر، راعيوسنگرشي و در  فيط نيا يسومن 

ف و يتعتار  ريستا ت. تنسدا« ندعيذ يروت»تئان وتتميرا من ينه نظراه پشتوک رديگ يمبر را در
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ار قرد، يگرد نييتبمن  يکثراحدو قلي احده که نگا يديط، درون شرکتي يهبرراها به شنگر

 د.يرميگ

ت( يتت)حاکم يهبرم رانظاار ستقردر ا ياقابل مالحظه يهتتا شتترفتير پيتتاخ يهالسادر 

 يهاروتت کشدر ا تهطلبانه شرکتداو يهاامقدا زينرت و نظاو  يارگذنقانوق يطراز شرکتي 

اهي تت گداران ممهاتت ساران و گذسرمايهست. اگرفته رت توسعه صول حاو در ه تفتايعهتتوس

ار ستقرا يريت گيپنسبت به و  اند يافتهشرکتي  يهبررا اهميتورت و رتضرد وتمدر  بيشتري

بطه مثبت از را حکايتتجربي  تحقيقاتد. برخي ناهد شدتمنهتا عالقتهرکتتشم در نظا اين

، ستتتامانه شرکتي يهبر، راکلي بيتتتان يتتت دارد. در ها شرکتزده باو شرکتي  يهبرم رانظا

 ،تعيتين من را  ذيندعتان و شرکت  بينط اتتباره تک ياسامانهست. اشرکت  هدايتش و يواپا

و در شرکت اف هدابه  بيياتتسد، دسطح خردر شرکتي  يهبر. رانمايد ميهدايت ش و يواپا

 کند.  ميل نبارا دمنابع  بهينه صيتخصن، سطح کال

ذ ندواستت کته    ياگونته ان بته يراکنوني  يتضعم در وشرکت سهامي عا مالکيتر ساختا

ست. حتي با د امشهوم سهامي عا يهالتي( بر شرکتدوشبهو لتي ه )دوعمداران سهامد

 يتت ضعو ايتن ، نزدي ة دتيندر مد تسرينظر نمبه نيز يزساند کنوني خصوصيروتوجه به 

 طريتق شتر از يم منها )بسها يرخا يهالسادر گي که رلتي بزدو يهاکند. شرکت يريتغان چند

 بنابراينار دارند. لت قرش دويدر واپا مستقيميرغ يا مستقيمده، يار گردگذدم وابه مررس( بو

 يهاشرکتدگاه( در يت د ايناز قل ا)حدنمايندگي که مسئله کرد  ييرگنتيجهان تومي اينجاتا 

 ست.  انگ رکمان يرم اسهامي عا

به ان، يتترا يدقتصاا محتتيط ياشرکتي مناسب بر يهبرم رانظا يتت سد ريتتتر متتتبه نظ

قانوني  يهاختتأست. با توجه به ا تتتر نزديتت شرکتي  يهبررار تتتتدهگسترع نواز  يهاشنگر

مربوط بته   يرهايش متغيو واپا يبررس ان،يراه تجملازعه تتوسل اتحدر يهاروتکشد در موجو

 يا ژهيت ت ويت هتا از اهم رها بر عملکرد بنگاهين متغير ايتأث ين بررسيو همچن يت شرکتيحاکم

 يرهتا يش متغيباشتد کته بتا واپتا    ين نکته مت يق است اين تحقينظر ابرخوردار است. منچه مد

 ذار بود.ها به صورت مثبت اثرگبتوان بر مجموعه عملکرد شرکت يت شرکتيحاکم
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و مطالعتات   ينظتر  ي، مبتان يدر بخش بعتد  ن صورت است کهياق بهين تحقيساختار ا 

ق، الگتو و  يت ن روش انجتام تحق ييشود سپس در ادامه، با تبينه ارائه مين زميانجام شده در ا

انجتام   يو در بختش چهتارم برموردهتا    يق، معرفين تحقيمورد استداده در انجام ا يهاداده

شتکل مدصتل ارائته    بته  هتا يل خروجت يت ه و تحليت ز تجزينرم افزار و ن يهايشده و خروج

ز يت ل برموردهتا، راهکارهتا و ن  يت ه تحليت ج حاصتل از تجز يت به ارائة نتتا يشوند و در نها يم

 م پرداخت.يشنهادها خواهيپ

 

 و مطالعات انجام شده ينظر يمبان

ت يت ، حاکميکتت شتر يت ماننتد حاکم  ييهامعادل يدر فارس Corporate Governance واژه

 يهتا ييجتاد رستوا  يط ايعلل و شرا يبررس .دارد يشرکت يو راهبرد ي، اداره سازمانيسهام

ت، يريت استت کته در متوارد فقتدان نظتارت بتر متد       يت ن واقعيانگر اير بياخ يهادهه يمال

ارات نامحتدود بته   يت وة اداره امور و ستپردن اخت يها بر شت ناقص سهامداران شرکتيحاکم

ن ياز بروز چنت  يرياستداده منها فراهم نموده است. جلوگسوء ينه را برايزم ،ييران اجرايمد

ت يريق بتر متد  يت ق نظتارت دق يت ح ستهامداران از طر يت صحيمستلزم اعمال حاکم يطيشرا

 يت شترکت يت نتد حاکم يمجموع با عنوان فراها است که درمنظم شرکت يو حسابرس يياجرا

 . (۹۸8۱، يو عبد ي)باباجانشود. يشناخته م

ها با  که شرکت ياکند: سامانهيان مين بيرا چن يت شرکتيحاکم ۹۱۱2در سال « يکادبر»

ره در شترکت جنترال   يئتت متد  ين انتشار مقتررات ه يشوند. همچنيش ميت و واپايمن، هدا

 يالمللت نيبت  يهتا يگتذار هيدر کانادا و گستترش سترما  ( Dey) يکا و گزارش ديموتورز ممر

و ...  (OECD) يو توستعه اقتصتاد   ي، سازمان همکاريجهان همچون بان  يمختلد ينهادها

تتر  گستترده  يهتا  فيت نته شتدند. تعر  ين زميدر ا ينه منجر به انتشار اصول متنوعين زميدر ا

د يت ندعان تأکيگر ذينسبت به سهامداران و د يترعيوس ييبر سطح پاسخگو يت شرکتيحاکم

« نتو يرابترت مانگزونتل م  »( و ۹۱۱1« )نستون يمگ»(، ۹۱81« )يگتر يتر» يهتا  فيت دارند. تعر

از  يشتتر يرا بتر گتروه ب  يت نزد صاحبنظران برخوردار هستتند؛ ز  يشتريت بي( از مقبول۹۱۱5)
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ها در برابر کل جامعته،  دهند که شرکتيتر نشان مگسترده يها فيد دارند، تعريندعان تأکيذ

، نظتام  دگاهيت ن ديت ت دارنتد. در ا يستت( مستئول  يط زي)محت  يعت ينده و منابع طبيم يها نسل

 يبتترا يستتازمان و بتترون يستتازمان تعتتادل درون يهتتاموانتتع و اهتترم يت شتترکتيتتحاکم

ندعتان انجتام   يت ختود را نستبت بته تمتام ذ    يکند منهتا مستئول  ين ميهاست که تضم شرکت

ن، يکننتد. همچنت  يصورت مسئوالنه عمل مت ، بهيت تجاريفعال يهانهيدهند و در تمام زم يم

تتوان بتا در نظتر    يمن است که منافع ستهامداران را فقتط مت    دگاهين ديدر ا ياستدالل منطق

 ندعان برمورده کرد.يگرفتن منافع ذ

مطترح شتده    يت شترکت يت ل حاکميت ح و تحليتوضت  يمتداوت برا يچند چارچوب نظر

متدتاوت بته موضتوع     يها با استداده از واژگان مختلف به صورتهين نظري  از اياست. هر 

ت يت است که به موضتوع حاکم  يخاص ينة علمياز زم يناشاند که پرداخته يت شرکتيحاکم

استت، در   يو اقتصتاد  ينتة متال  ياز زم يناشت  يندگيه نمايمثال، نظر ينگرند. برايم يشرکت

ه يت و نظر يو سازمان ي، حقوقياقتصاد يهاهياز نظر ينة معامالت ناشيه هزيکه نظر يصورت

استت. گرچته    يت شترکت يت کمدر متورد موضتوع حا   يدگاه اجتماعي  دياز  يندعان ناشيذ

را هر کدام موضوع يمختلف وجود دارد )ز ينظر يهان چارچوبيب يريچشمگ يهاتداوت

 هستند. يوجوه مشترک مشخص يرند(، اما دارايگيدر نظر م يدگاه متداوتيرا از د

ش يبتر روش واپتا   يرير چشتمگ يت ستهام تتأث  يت ق مالکيت از طر يت شترکت يمغاز حاکم

 ييض کردنتد. جتدا  يران تدتو يب، مالکان ادارة شرکت را به مديترتن ياها داشت و به شرکت

بترل  »شتد.   يندگيمشهور به نام مشکل نما ي  مشکل سازمانيت منجر به يريت از مديمالک

ن موضتوع  يت بته ا  يمختلدت  يايت ( از زوا۹۱۹۱« )سيپرا»( و ۹۱۹۸« )راس»(، ۹۱۸2« )نزيو م

را مطرح نمودنتد.   يندگيه نماينظر ين( مبا۹۱۹۱« )نگيجنسن و م  ل»ت يپرداخته و در نها

ف يت عنتوان کارگمتاران تعر  ها را به عنوان کارگزاران و ستهامداران را بته  ران شرکتيمنها مد

گتتر، يعبتتارت دران قتترار دارد( بتتهي  ستتهامدار در مقابتتل متتديتتل منهتتا، يتتکردنتتد )در تحل

ران هستتند.  شود کته کتارگزاران ستهامدا   يض ميران تدويروزانة شرکت به مد يريگ ميتصم

از  يکت يکننتد.  ينمت  يريت گمين است که کارگزاران الزاماٌ به ندع کارگمتاران تصتم  يمشکل ا
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گر تضتاد منتافع   يکدين است که کارگزار و کارگمار با يا يندگية نماينظر ياصل يهاهيفرض

   دارند.

واقتع  باشد که دريم يت شرکتيحاکم ةنيگر مطرح در زميد ةيمعامالت، نظر ةنيه هزينظر

ه کته  يت ن نظريت ا( ۹۱۱۱امستون،  يلي)ون اقتصاد، حقوق و سازمان استت.  يب ياان رشتهيم يبيترک

 يکت يده، يشرکت مطرح گرد يه رفتاري( به نام نظر۹۱۱۸« )رت و مارچيس»ن بار توسط ياول

  واحد يعنوان تنها بهه، شرکت نهين نظريد. در ايگرد يمال ةيو نظر ياز منابع اقتصاد صنعت

هتا و  دگاهيت   سازمان متشتکل از افتراد بتا د   يعنوان عام(، بلکه به ي)سهاميومعم ياقتصاد

هتا بته   ت است کته شترکت  ين واقعيمعامالت بر اساس ا ةنيهز ةياهداف مختلف است. نظر

ت يد را هتدا يت مت در بتازار، تول ياند که با توجه به نوسانات قده شدهيچيبزرگ و پ يااندازه

از معتامالت حتذف    يهتا برخت   کنند. در درون شترکت  يدل مکرده و بازار معامالت را متعا

رستد،  ينظتر مت  بته ( ۹۱۹۸)کتواس،  کننتد.  يد را هماهنتگ مت  يت ران شترکت، تول يشوند و مد يم

کننتد کته   ين مت يتي را تع ييهتا ( محدودهيزان ادغام عموديمثال م يشرکت )برا يسازمانده

 د.ين نمايمع يداخلمعامالت  يد را برايمت و توليتواند قيمنها شرکت م يفراسو

ن ياز اولت  يکت يافتت.  يتوسعه  ۹۱۹۱ةج از دهيتدرندعان است که بهيذ ةيگر نظريه دينظر

 يد. ويت ( ارائته گرد ۹۱81« )منيفر»ت توسط يريمد ةه در رشتين نظريحات در مورد ايتوض

ات يت شتنهاد کترد. از من زمتان ادب   يندعتان پ ياز ذ ياگسترده شرکت را به گروه يعموم ةينظر

هتا در جامعته در گتذر زمتان،     ده است. نقش شترکت ين خصو  مطرح گرديدر ا يرشتيب

ط، اجتماعتات  ير ختود بتر کارکنتان، محت    يرا به خود جلب کرده و با تأث ياريتوجه افراد بس

 ها بوده است.  بحث ين سهامداران، مرکز اصليو همچن يمحل

ادشتده  ي ةيت ر واقتع نظر است. د يو اجتماع يسازمان يهاهياز نظر يبيندعان ترکيذ ةينظر

، اقتصتاد،  ياست يس يهتا هيت گسترده است که فلستده، اختالق، نظر   يسنت پژوهش  يشتر يب

ن استت کته   يت ندعتان ا ية ذيت زد. اساس نظريمميرا درهم م يو اجتماع يحقوق، علوم سازمان

د يت ده کته منهتا با  يت ق گرديت ر منها بر جامعه منچنتان عم ياند و تأثار بزرگ شدهيها بسشرکت

 از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. يشتريار بيبس يهااز سهامداران، به بخش يجدا
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ز وجتود دارنتد کته در مقابتل     يت ة سازمان و مباشرت نيمانند نظر يگريد يهاهيالبته نظر

ز يت ن ياديت ن وجته اختتالف ز  ياست و همچنت  يت کمترياهم يمطرح شده، دارا يهاهينظر

بتر   يو قتانون  يفرهنگ يهانهيد دانست که زميبا همچنان يت شرکتيندارند. در بحث حاکم

 دارند.  ييسزار بهيتأث يت شرکتيحاکم

ر کشتورها  يران و ستا يت در ا ينه مطالعتات ين زمي، در ايت شرکتيحاکم يهاهيبا ارائة نظر

 ر اشاره کرد. يتوان به مطالعات زيانجام گرفته. از جمله منها م

 «يهتا در شترکت  يت شترکت يت اکمت حيوضتع  ي( بتا بررست  ۹۸81« )يخراز يرهبر 

زان يت جهتان، م  يسة من با کشتورها يران و مقايرفته شده در بورس اوراق بهادار ايپذ

از من است که  يج حاکيت حقوق سهامداران را مورد مطالعه قرار داده است. نتايرعا

 شود. يت نميران رعايحقوق سهامداران در ا

 «ت يريبر کاهش متد  يت شرکتياز حاکمار ير چند معيتأث ي( به بررس۹۸85« )انيزداني

بتر   يدهد که تنها حضور سهامداران نهاديج پژوهش نشان ميسود پرداخته است. نتا

ره، يئت متد يرموظف هيغ يکه وجود اعضاير دارد، در حاليت سود تأثيريکاهش مد

، ين وجتود حستابرس داخلت   يره و همچنيئت مديس هيرعامل و رئي  نقش مديتدک

 سود ندارد.ت يريبر مد يريتأث

 «يو بتازده ستهامداران را متورد بررست     يت شرکتين حاکمي( رابطة ب۹۸8۱« )ينيحس 

اثر من بر بتازده   يو بررس ين پژوهش با مطالعه سهامداران نهاديقرار داده است. در ا

بتا   يهتا ستهامداران در شترکت   يزان بتازده اضتاف  يبر من شده تا م يسهامداران، سع

و  ين ستهامداران نهتاد  ياز من است که بت  يج حاکيت خوب محاسبه شود. نتايحاکم

 وجود ندارد. ياران رابطهيبازده سهامداران در ا

  «وجتود  يت اطالعتات ير موظتف، شتداف  يت غ ي( نسبت حضور اعضا۹۸8۱« )يقنبر ،

ت يت از حاکم ييارهتا يعنتوان مع را بته  يو حضور سهامداران نهتاد  يداخل يحسابرس

دهد که فقط  يج نشان ميرار داده است. نتاق يبر عملکرد شرکت مورد بررس يشرکت

 ر دارد. يبر عملکرد شرکت تأث يداخل يو حسابرس يوجود سهامداران نهاد
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 «و عملکترد   يت شترکت يت حاکميدين کيب رابطة ي( به بررس۹۸88« )گرانيگانه و دي

کننتد  يان مياند. منها برفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهيپذ يهاشرکت

ش يها از منابع شرکت در جهتت افتزا  ران شرکتيل مشکالت امکان دارد مديدله بهک

 يت را معرفت يت هتا، بهبتود حاکم  حتل ن راهيثروت سهامداران استداده نکنند و از بهتر

 يانمونته بتا استتداده از پرسشتنامه     يهتا ن مقاله منها ابتدا رتبة شرکتيکنند. در ا يم

ن يت کنند که ايم يريگ، را اندازهيت شرکتياکمح يارهايار از معيمع 25 يجامع حاو

رفتته شتده در بتورس    يپذ يهاشرکت ينامة نظام راهبرنييارها برگرفته از مداد ميمع

ره و ستاختار  يئت مدي، ساختار هيت اطالعاتياوراق بهادار تهران و در سه طبقه شداف

قترار   يست شترکت متورد برر   ۱۱  ستالة  ين منظور، اطالعات ياباشد. بهيت ميمالک

پتژوهش متورد مزمتون واقتع      يهتا هيون، فرضت يرد و با استداده از روش رگرسيگ يم

ن يبت  يچ گونته رابطتة معنتادار   ين است که هياز ا يج حاکيت نتايشود که در نها يم

 ها وجود ندارد.و عملکرد شرکت يت شرکتيت حاکميديک

 «بتر عملکترد    يت شترکت يت ر حاکميتتأث »( در مقالتة  ۹۸8۱« )فرد و باوند پتور  يليوک

ن يرابطتة بت   يبته بررست  « رفته شتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران    يپذ يهاشرکت

 يان پتژوهش نمونته  يت پردازنتد. در ا يو عملکترد مت   يت شرکتيحاکم يسازوکارها

با توجته بته    ۹۸8۹تا  ۹۸8۸ يساله از سال مال 5 يشرکت در دورة مال ۱1مشتمل بر 

نمونته از بتورس اوراق بهتادار     يهتا ته شترک يکل يط واحد برايدر نظر گرفتن شرا

ج يل قرار گرفته و نتتا يه و تحليمورد تجز يل پانليتحل يتهران و با کم  روش ممار

هتا رابطتة   و با عملکترد شترکت   ين وجود سهامداران نهادين است که بياز ا يحاک

ها ت شرکتيم وجود دارد؛ حضور سهامداران عمده در ساختار مالکيمعنادار و مستق

ره يئتت متد  يرموظتف ه يغ يندارد. نسبت حضور اعضا ير چندانيلکرد منها تأثبر عم

ن يها رابطه معنادار و معکوس دارد و همچنره با عمکرد شرکتيئت مديب هيدر ترک

 ها ندارد.  با عملکرد شرکت يا، رابطهيت اطالعات ماليديک
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 «شترکت،   ر انتدازة يت ستود، تتأث  يرينوع مد ي( به بررس۹۸۱۱« )ياحمدپور و منتظر

ت از يت دست ممتده حکا ج بهيبر من پرداختند. نتا يت شرکتيت و حاکميساختار مالک

 يدو عتامل  يت سود کارا دارد. انتدازة شترکت و مالکتان ختانوادگ    يريمد يريکارگبه

گذارند. در مقابل ير ميت سود تأثيريران در انتخاب نوع مديش مديهستند که بر گرا

ران در يش مديت حسابرس مستقل با گرايديو ک يرموظف سهامداران نهاديران غيمد

ها نشان ين بررسيد. همچنيمعنادار مشاهده نگرد يات سود رابطهيريانتخاب نوع مد

ارائتة   يرات در ستود ختالص بترا   يينده، کاراتر از تغيم ياتيدهد که وجه نقد عمليم

 نده است.يم ياز قدرت سودمور يريتصو

 «ت و عملکترد  يت ه ختود را بته ستاختار مالک   ( توجت ۹۱8۹« )يشتن يدلرو ويمورک، ش

 ۸۹۹ ي  جامعتة ممتار  يت عام معطوف کردند. منها با استتداده از   يسهام يهاشرکت

عملکترد شترکت را متورد ستنجش     « نيو توبيک«شرکت را که با استداده از شاخص 

چ گونته  يون، هت يدند. پس از برموردها با استداده از رابطتة رگرست  يدهد، برگزيقرار م

 ت مشاهده ننمودند. ين عملکرد و مالکيب يارابطه

 «يت بر عملکترد شترکت را متورد بررست    ير ساختار مالکي(، تأث۹۱85« )دمستز و لن 

ن ستاختار  يبت  يمثبت ت ويدهد که رابطة بااهميج پژوهش منها نشان ميقرار دادند. نتا

 ت و عملکرد شرکت وجود دارد. يمالک

 «رموظتتف و عملکتترد يغ يستتبت اعضتتان ني( بتت۹۱۱۱« )ايتتارد و پاليتتملبتترگ، هويه

نگادو و يجوئل ، پيدم»و  (2۱۱1« )لريبرون وک»که  يمشاهده نکردند، درحال يا رابطه

ران ين نستبت متد  يدند کته بت  يجه رست ين نتيخود به ا يها( در پژوهش2۱۱5« )توره

« برنتارد بلت   »بتا   مشابه يوجود دارد. در پژوهش يرموظف و عملکرد، رابطة مثبتيغ

ز بته  يت کتا ن يدر ممر (2۱۱۸« ) يو متر يستيگامپرز، ا»ه انجام شده بود، يکه در روس

هتا رابطته وجتود    و عملکرد شرکت يت شرکتين حاکميده بودند که بيجه رسين نتيا

ره و ارزش يئتت متد  ين اندازه هيون متوجه شد که بيدارد. با استداده از برمورد رگرس

 وجود دارد.  يقو يا  رابطهيز يبازار سهام ن
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بهتتر موجتب    يت شرکتيا حاکميم»با عنوان  ي( در پژوهش2۱۱5« )دامبارانيچ ين کا»

و عملکترد   يت شترکت يت ن حاکميرابطتة بت   يبته بررست  « شود؟ يبهبود عملکرد شرکت م

ر مثبتت در  ييت رستد کته تغ  يجه مت ين نتيها پرداخته است. او در پژوهش خود به اشرکت

تمتار و متارت   يد يممت » شتود. ي، باعث بهبود عملکرد شترکت مت  يت شرکتيعناصر حاکم

و رابطته من بتا    يت شترکت يت ار از حاکميت دو مع يبا بررست (  2۱۱۱ت ، يتمار و اسمي)د« تياسم

  دالر يت ف، هتر  يت ضتع يت بتا حاکم  يهاارزش بازار شرکت متوجه شدند که در شرکت

رزش بازار خواهد شد در در ا درصد 88تا  12در حدود  يريير در وجه نقد باعث تغييتغ

 ت خوب، دو برابر است. يبا حاکم يهان مبلغ در شرکتيکه ا يحال

و عملکرد  يت شرکتينة حاکميدر زم يا( با انجام مطالعه2۱۹5« )گرانيسامدوزامان و د»

 ير ماليغ يو عملکرد در شرکت ها يت شرکتيبر ساختار حاکم يمرور»ها با عنوان شرکت

ت يت ق حاکميت ف دقيت اند. منها بته تعر ن موضوع پرداختهيا يديتوص يبه بررس« در بنگالدش

بتنگالدش، عملکترد    2۱۹2 يت شترکت يت حاکم يهتا پردازند و با استتداده از داده يم يشرکت

ن يت در ا يرسند که مسئلة اصتل يجه مين نتيکنند و به ايم ين کشور را بررسيها در اشرکت

باشد و در بنگالدش ساختار يم يش همکارت در بخينه، مباحث مربوط به ساختار مالکيزم

شود که در من انصتاف و عتدالت و   يت ميري  خانواده مدي يشتر توسط اعضايها بشرکت

  شود.ياحساس نم ياز به ساختار نظارتيشود و نيت ميت رعايشداف

 

 مورد استفاده يهاق، الگو و دادهيروش تحق. 2 

  جامعه است و در رابطته  ي يهايژگيو يق بررسين تحقينکه هدف ايبا توجه به ا

باشتد؛  يمت  يشت يمايق از نتوع پ يت ن تحقيت رد، ايگيصورت م يجامعه بررس يهابا مؤلده

در  يو کتاربرد  ياتيت توان بته صتورت عمل  يق ميج تحقينکه از نتايان با توجه بهيهمچن

ز يت ن يق از نتوع کتاربرد  يت ن تحقيت مورد نظر استداده کرد، ا يهاعملکرد شرکت يارتقا

 باشد. يم
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بتورس  وابسته به بخش دفاع که در بازار بورس و فرا يهااشده در مورد شرکتيق يتحق

 يهتا رفته شده و فعال هستند انجتام خواهتد شتد. فهرستت شترکت     ياوراق بهادار تهران پذ

 باشد:ير ميشرح زمنتخب به

 ريغد يگذارهيسرما .۹

 انيگسترش ندت و گاز پارس .2

 شمال يحدار .۸

 يمرکزکوثر  يشرکت اعتبار .1

 مارون يميپتروش .5

 ش ندت اصدهانيپاال .۱

 مرجان يميپتروش .۹

 توکا فوالد يه گذاريسرما .8

 ، فوالد خوزستان  يگروه بهمن .۱

 ران.يا يمواد معدن يفرمور .۹۱

رفت. يصورت خواهد پذ ۹۸۱۸-۹۸8۱ يهان ساليسال ب 5مدت زمان  يق براين تحقيا

ارائه شتدة منهتا و    يمال يهاق صورتيها از طرن شرکتياز در خصو  اياطالعات مورد ن

سازمان بورس و مراجع وابسته به من ازجملته   ينترنتيگاه اين اطالعات مستخرج از پايهمچن

 شده است. يگردمور ۹کدال

ل يت ه و تحليت منظتور تجز بته  يو اقتصتاد ستنج   يممار يهاق از روشين تحقين ايهمچن

ازه چند ساله مدنظر هستند و ب ين شرکت براينکه چندياکند و با توجه بهيها استداده م داده

 يهتا از روش داده شوديها مانع از کنار هم قرار دادن منها مان شرکتيموجود م يهاتداوت

وابستته بته بختش دفتاع      يبورست  يهاتابع عملکرد شرکت يجهت برمورد و بررس ييتابلو

 استداده خواهد نمود.



 سامانه اطالع رساني سازمان بورس اوراق بهادار. ۹
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ن يت ز هتدف ا يشتر مطالعات و نيب ةق با توجه به استدادين تحقيمورد استداده در ا يالگو

 باشد:ير ميق به شرح زيتحق
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 که در اين الگو:

ROA ۹دارايي ةبازد ةدهندنشان   

SMC 2 هيئت مديره، ةانداز ةدهندنشان 

SD ۸تنوع جنسيتي، ةدهندنشان
 

PMC 1وضعيت اعضاي هيئت مديره، ةدهندنشان
 

SOD 5و رئيس هيئت مديره،وضعيت مدير عامل  ةدهندنشان 

ECEO ۱مدير عامل، ةسابقه و پيشين ةدهندنشان
 

OT ۹انواع مالکيت، ةدهندنشان
 

ROAU باشند.  مي 8گزارش حسابرس دهندهنشان 

 

 ها. برآورد الگوي و تجزيه و تحليل خروجي3

هاي تشريح شده و چارچوب تجزيه و تحليل معرفتي شتده در بختش    با استداده از داده

هتاي منتختب و بتا    در شترکت  ۹۸۱۸-۹۸8۱هتاي  زماني سال ةوي مورد نظر در بازقبل، الگ

 شده است.تخمين زده  Stataافزار استداده از نرم



1 Return on Asset 

2 The Size Of Management Committee 

3 Sex Diversity 

4 The Position of Management Committee 

5The Position of Management Committee and CEO (Same Or Different) 

6 The Experiences of CEO 

7 Ownership’s Type 

8 The report of Auditor 
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موري اطالعات تبيين شتده در فصتل پيشتين، مشتکالتي در     گرداست که بعد از  گدتني

گتروه   گذاري توکتا فتوالد و  موري اين داده براي سه شرکت پتروشيمي مرجان، سرمايهگرد

هاي مربوط به متغيرهتاي متورد   به اين ترتيب که داده ؛بهمني فوالد خوزستان وجود داشت

ها اصال وجود نداشت. بنابراين در برمورد انجتام شتده   نظر در اطالعات موجود اين شرکت

 مماري قرار ندارند. ةها در جامعاين شرکت

باشتد. در ميتان   ستتداده متي  متغيرهتاي متورد ا   ةدر زمين اشارهيکي ديگر از نکات مورد 

ت مديره حتذف  يئيس هئشده دو متغير تنوع جنسي و وضعيت مديرعامل و رياد متغيرهاي 

گونه تنوع جنستيتي در وضتعيت   شدند. متغير تنوع جنسيتي به اين دليل حذف شده که هيچ

امکتان استتداده از ايتن     بنتابراين باشند. مي هيئت مديره وجود نداشته و همگي مرد ياعضا

يس هيئت متديره  ئمتغير در الگو وجود نداشته است. در مورد متغير وضعيت مديرعامل و ر

هيچ يت  ايتن دو ستمت بته يت        ،هاي منتخبشرکت ةهم ةموري شدگردنيز مطابق ممار 

مي درنظتر گرفتته شتده و بتراي     ئي  متغير دا ،غيرتشخص داده نشده و باز هم چون اين م

در   هرستت متغيرهتاي الگتو   فگيترد از  را متي  صتدر دد مقاطع يکسان ع ةها و همسال ةهم

 الگوي نهايي براي برمورد حذف شده است.  

 هاي فتردي در بتين هتر يت  مقتاطع     اول به منظور مزمون عدم وجود تداوت ةدر مرحل

 استداده خواهد شد. F  از مزمون ،هاي( مورد بررسي)شرکت

 بنتابراين باشتد.   مي F(5,27) = 29/16 مورد نظر محاسبه شده   Fدر اين راستا مقدار مماره 

مبنتي بتر عتدم وجتود      H0توان دريافت که فرضتيه  مي  Probبا توجه به اين مقدار و مقدار 

 ؛ها( در اين الگو رد خواهتد شتد  خصوصيات فردي متداوت ميان هر ي  از مقاطع )شرکت

هتا  رکتمنتخب متورد بررستي ميتان هتر يت  از شت       ةتوان دريافت که در جامعبنابراين مي

 دهتد. ها را تحت تأثير قرار ميخصوصيات منحصر به فردي وجود دارد که عملکرد شرکت

 بتا ، خصوصيات منحصر به فرد وجتود دارد کته   Fمحاسباتي براي  ةبنابراين با توجه به ممار

بايتد از   ،منظور قرار دادن اين اجزاء مثار ثابت در الگوبه بايد لحا  گردد. «مثار ثابت»عنوان 

استداده نمود. در  ياد شدههاي مثار ثابت و يا مثار تصادفي براي تخمين الگوي از روش يکي
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بايتد از مزمتون هاستمن استتداده شتود.       باالهاي منظور انتخاب يکي از روشاين راستا و به

 ةتدتاوتي ميتان استتداده از دو روش تأکيتد دارد و فرضتي     فرضيه صدر مزمون هاسمن بر بتي 

محاسبه شتده   P-Valueکند. درواقع اگر مقدار روش مثار ثابت را توصيه ميمقابل استداده از 

شتود و بايتد از   بيشتر باشد، فرض صدر رد نمي درصد 5 در مزمون هاسمن از سطح خطاي

 شود.تصادفي استداده کرد. در غير اين صورت از روش مثار ثابت استداده مي مثارروش 

 ه شده است.  ئارا ارة ي شمنتايج حاصل از مزمون هاسمن در جدول 

 
 : نتايج حاصل از آزمون هاسمن( 1شماره) جدول

 
 

باشتد کته بتا    مي   prob>chi2(5) =1.00 با دست ممده برابرهبراي اين مزمون مقدار مماره ب

تدتاوتي در  مبنتي بتر بتي     H0تتوان دريافتت کته فترض     مي ،توجه به مقادير بحراني جدول
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نتتايج   بنتابراين رد نخواهتد شتد.    Effect Randomو  Fixed Effectهتاي  بکتارگيري از روش 

 مورد بررسي قرار خواهد گرفت. Random Effectتخمين الگوي بر اساس روش 

بتروش  »ثابت باشد، مزمون  مثاراگر بر اساس مزمون هاسمن الگوي انتخاب شده الگوي 

گيترد.  متي  باشتد، صتورت  تصادفي مي مثار و روشPool  که براي انتخاب بين روش «پاگان

مقابتل استتداده از    ةو فرضي (Pool) هاي تلديقيصدر استداده از داده ةمطابق اين مزمون فرضي

 باشد.  روش مثار تصادفي مي

ه شتده  ئت ارا شتماره دو مزمون بروش پاگان براي الگوي انجام شده و نتايج من در جتدل  

 است.

 : آزمون بروش پاگان( 2شماره ) جدول

 
 

الگوي  باشد.شده روش مثار تصادفي روش بهينه براي برمورد الگو ميمطابق نتايج ارائه 

اين  با استداده از برمورد الگوباشد. بهينة نهايي الگوي برمورد شده به روش مثار تصادفي مي

 باشد:صورت زير ميروش به
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 : نتايج حاصل از براورد الگو به روش آثار تصادفي(3شماره ) جدول

 
 

هاي روش مثار ثابتت و تصتادفي تخمتين زده شتده کته بتا       زناز تخمينالگو با استداده 

 باشد.  الگوي بهينه، الگوي برمورد شده با روش مثار تصادفي مية هاي انجام شدمزمون

درصد از تغييرات متغيتر وابستته    8۸اند بيش از در اين الگو متغيرهاي توضيحي توانسته

باشتد. همچنتين ضترايب    يح مناستب منهتا متي   تصر ةدهندرا توضيح دهند که اين امر نشان

 تخمين خورده در الگو داراي عالمتي منطبق با مباني نظري و فروض حاکم بر الگو هستند.

ت مديره داراي عالمت مثبت و مقتدار  يئه ةضريب متغير انداز شماره سهبر طبق جدول 

درصتد   ۱۱ستطح  دهد که ضريب در نشان مي P-Valueمزمون و  ةممار باشد. مقدارمي 15/2

هيئتت متديره    ةکند که با ي  درصد افزايش در اندازباشد. اين ضريب بيان ميمي يمعنادار

مربتوط بته    ةفرضتي  بنتابراين ها بهبود خواهتد يافتت.   درصد عملکرد اين شرکت 5/2تقريبا 
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هاي منتخب پذيرفتته  مثبت و معنادار هيئت مديره بر عمکرد شرکتي شرکت ةاثرگذاري انداز

 شود.بورس پذيرفته مي شده در

تتوان  هيئت مديره متي  يدر همين چارچوب و در رابطه با ضريب متغير وضعيت اعضا

موظف هيئت مديره داراي عالمت مثبت و غير يبيان داشت که ضريب متغير وضعيت اعضا

 ۱5دهد که ضتريب در ستطح   نشان مي P-Valueمزمون و  ةباشد. مقداره ممارمي ۱2/۹مقدار 

 ياعضتا  ةکند که با ي  درصد  افزايش در اندازباشد. اين ضريب بيان ميدار ميدرصد معنا

ها بهبود خواهد يافت. بنتابراين  درصد عملکرد اين شرکت 2موظف هيئت مديره  تقريبا غير

موظف هيئتت متديره   غير اعضاي ةمربوط به اثرگذاري مثبت و معنادار وضعيت انداز ةفرضي

 شود.پذيرفته مي ،منتخب پذيرفته شده در بورسهاي کرد شرکتي شرکتلبر عم

مدير عامل نيز بتا توجته بته رگرستيون بترمورد شتده        ةدر ارتباط يا متغير سابقه و پيشين

باشد. مقداره مي 28/۸توان بيان داشت که ضريب اين متغير داراي عالمت مثبت و مقدار  مي

باشد. اين مي يرصد معنادارد ۱۱دهد که ضريب در سطح نشان مي P-Valueمزمون و  ةممار

درصتد   ۸۸مدير عامل تقريبتا   ةکند که با ي  سال افزايش در سابقه و پيشينضريب بيان مي

مربتوط بته اثرگتذاري مثبتت و      ةها بهبود خواهد يافت. بنابراين فرضتي عملکرد اين شرکت

رفته هاي منتخب پذيوضعيت سابقه و پيشينة مدير عامل بر عمکرد شرکتي شرکت يمعنادار

 شود.پذيرفته مي ،شده در بورس

باشتد. بتا   ها متي ها بر عملکرد شرکتي اين شرکتمتغير ديگر الگو، بررسي انواع مالکيت

ايتن ضتريب،    ةعنوان درصد سهامداران عمده در برمورد انجام شتد توجه به تعريف متغير به

دهد کته  نشان مي P-Valueمزمون و  ةباشد. مقدار ممارمي 28/۱داراي ضريب مثبت و مقدار 

کنتد کته بتا يت  درصتد      باشد. اين ضريب بيان متي درصد معنادار مي ۱۱ضريب در سطح 

هتا  درصد عملکرد اين شرکت ۸/۱ها  تقريبا  افزايش در ميزان سهامداران عمدة اين شرکت

بهبود خواهد يافت. بنابراين فرضية مربوط به اثرگذاري مثبت و معنادار درصتد ستهامداران   

 شود.پذيرفته مي ،هاي منتخب پذيرفته شده در بورسکرد شرکتي شرکتلر عمعمده ب
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مخرين متغير مورد بررسي در ختط رگرستيون، متغيتر مربتوط بته گتزارش حسابرستي        

دهد که ضريب در هتيچ يت  از   نشان مي P-Valueباشد. با توجه به مقدار ممارة مزمون و  مي

باشد. بنابراين فرضية مربوط به اثرگتذاري  درصد( معنادار نمي ۱۱و ۱۱،۱5ري )داسطح معنا

 توان پذيرفت.هاي منتخب را نميشرکت مثبت و معنادار گزارش حسابرسي بر عملکرد

هاي انجام شده الگو داراي واريانس همستاني استت و همچنتين    همچنين مطابق مزمون

   باشند.همبستگي نيز نمي اختالل الگو داراي مشکل خود ياجز

 

 بنديو جمع گيري. نتيجه4

حکمراني و مديريت خوب در ي  شترکت،  عامتل  بستيار مهمتي در بهبتود عملکترد       

دنبال من جامعه است و اين امر نه تنها  به ها و به ها و در نتيجه فرايند توسعه سازمانشرکت

ها، بلکه براي کل اقتصاد جامعه مؤثر است. بنابراين با توجه به نتايج حاصله  ندع اين شرکت

و استنتاجات بيان شده در بتاال در زمينتة    ممده دستبه هايخروجي رازش الگو، ارزيابياز ب

هتاي بورستي وابستته بته     بررسي عوامل مربوط به حکمراني شرکتي که در عملکرد شرکت

 توان به موارد زير توجه نمود:دفاع هستند، مي

تقيم و معنتادار  ( با استناد به برازش انجام شده، فرضية مزمتون درخصتو  تتأثير مست    ۹

هيئتت متديره، ستابقه و پيشتينية      غيرموظف اندازه هيئت مديره، وضعيت اعضايمتغيرهاي 

کنتد کته  اتختاذ    مورد پذيرش واقع شده و اين بيان مي سهامداران عمده مديرعامل، مالکيت

هايي زيربنايي و ستاختاري در زمينته مباحتث حکمرانتي شترکتي و بهبتود وضتعيت        روش

 رده شده، براي دستيابي به بهبود عملکرد شرکتي مورد نياز است.هاي نام بشاخص

دهد که وضعيت حسابرستي در شترايط ختوبي    ( نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي2

 ها مؤثر نبوده است. قرار ندارد و بر وضعيت عملکرد اين شرکت

در ايتن  شکل ضعيدي انجام شده است کته  ها بهها در بسياري از شرکت( گزارش داده۸

 باشد.زمينه نياز به نظارت و واپايش بيشتري مي

سياستتي   پيشتنهادهاي  تحقيق، اين در ممدهدستبه نتايج شده و ارائه مباحث به توجه با

 :باشدمي زير شرحبه مينده نمود، محققان و همچنين به مديران و مسئوالن توانکه مي
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نتختب پذيرفتته شتده در    هتاي م رسد در بهبود وضعيت عملکرد شترکت نظر ميبه .1

باشد. بنابراين بورس وضعيت و شرايط حکمراني شرکتي بسيار مؤثر و اثرگذار مي

عنتوان متدير عامتل    توجه به مباحث کيدي همچون پيشينه و سابقة اعضايي که بته 

توانتد تتأثير چشتمگيري بتر     شوند و نيز مالکيت سهامداران عمتده متي  انتخاب مي

 باشد.  ها داشتهبهبود عملکرد شرکت

زمينة واپايش و نظارت بر مباحتث متالي اقتدامات متؤثري      در که شودمي پيشنهاد .2

ختورد،  ها به چشم ميهاي مهم که در اين شرکتانجام پذيرد. يکي از نقطه ضعف

هتاي متالي   باشتد. بستياري از صتورت   هاي حسابرسي ميبحث مربوط به گزارش

مطلتوب و يتا   صتورت نتا  ها بهشاند و يا در گزارهستند که هنوز حسابرسي نشده

من معناست که در اين زمينه توجه بستياري متورد    اند. اين بهمشروط گزارش شده

 باشد.نياز مي

توان گدت عدم معني ضريب مربوط به گزارش حسابرسي به مدهتوم  همچنين نمي .3

رستد  باشد. به نظر ميها ميتأثير بودن هميشگي اين متغيرها در عملکرد شرکتبي

ها بيشتر توجه بايد معطوف به مباحث د در مراحل اوليه بهبود عملکرد شرکتشاي

ساختاري شود و در مراحل بعتدي، يعنتي ايجتاد ستاختارها و زيربنتاي مناستب،       

توانند در تسريع اين موضوع نقش ش  متغيرهاي ديگري همچون اين متغير مي بي

 داشته باشند.

جملته  خش بازار سرمايه و يا سايت کدال ازهاي داده در بايجاد و يا توسعة پايگاه  .4

رسد، تا بتواند به محققان در زمينة انجام نظر مينکات ديگري است که ضروري به

دست ممده در اختيتار متديران   تر باشند و نتايج بهتر و موفقکارهاي مطالعاتي دقيق

 و مسئوالن به درستي قرار گيرد.

يرموظف در تقويتت و بهبتود عملکترد    همچنين با توجه به اهميت نقش مديران غ .9

ها، الزم است با ارائه راهکارهايي، عملکرد مديران غيرموظف را در ترکيب شرکت

 هيئت مديره تقويت کرد.  
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نظتر  بته  گذشته که درخالل نگارش اين تحقيتق  انجتام شتده،    مطالعات بر هرچند مرور

ز تنتوع و کيديتت قابتل    هتا ا رسد مطالعات انجام شده در زمينة وضعيت عملکرد شرکت مي

 زمينتة  در کته  کمبودهتايي  به اهميت موضتوع و  توجه توجهي برخوردار نيست، بنابراين با

 و شتود مي ها و نقش حاکميت شرکتي مشاهدهمطالعات مربوط به وضعيت عملکرد شرکت

 شود،مي ظاهر مطالعه اين در شده انجام کارهاي خالل در که نکاتي گرفتن نظر در همچنين

 :پذيرد انجام زير محورهاي در تواندمي مينده مطالعات رسدمي رنظ به

 ها.تأثير ساير متغيرهاي کيدي همچون سهامداران نهادي در عملکرد شرکت بررسي .۹

بررسي تأثير کيديت حضور مديران غيرموظف در ترکيب هيئت مديره )همانند بررستي   .2

 ها.سابقه و پيشينة مديرعامل( در عملکرد شرکت

هتاي  هاي پذيرفتته شتده در بتورس و شترکت    العات تطبيقي در گروه شرکتانجام مط .۸

 غيربورسي در اين زمينه.

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهتران  انجام مطالعات تطبيقي در گروه شرکت .1

 ها در اين زمينه.هاي ساير استانبا ديگر شرکت
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 هاادداشتيمنابع و 

 الف. منابع فارسي
 ةرشما، ايـران  دناـمع و صنايع و گانيزربا قتاا نشرية، شرکتي تیحاکم ،(۹۸82)، يگانزرباق تاا (۹)

۹.

 ، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.۹۸8۱نامه نظام راهبري شرکت، مصوب ميين (2)

ها، (، رابطه حاکميت شرکتي و سود مشمول ماليات شرکت۹۸8۱باباجاني، جعدر و مجيد عبدي، ) (۸)

سوم. ة، شماري ماليهاي حسابدارمجله پژوهش

 دنياينشريه  در منتشرشده گويوگدت، ۹۸۱۱ دي 25 يکشنبه، تاعمل ازحرف: شرکتي حاکميت (1)

 ،.اقتصاد

.۹۱8 ةرماتش، ارابدـحس نشريه، شرکتي تیحاکمي مباني نظر، (۹۸8۸) ،يحيي، يگانهس حسا (5)

 .۸2 ة، شمارفصلنامه حسابرس(، حاکميت شرکتي درايران، ۹۸85، )يگانه، يحييس حسا (۱)

، انتشارات علمي و فرهنگي.فلسفه حسابرسي، يگانه، يحييس حسا (۹)

بتين کيديتت حاکميتت     ة(، رابط۹۸88، زهره رئيسي و سيدمجتبي حسيني، )يگانه، يحييس حسا (8)

فصـلنامه للـو    هاي پذيرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران،      شرکتي و عملکرد شرکت

 .۹۸ ة، سال چهارم، شمارايرانمديريت 

در  هدتت ش هتت رفتیپذ هتاي  شرکت دعملکر در شرکتي تینقش حاکم ،(۹۸8۱، )يمهد، ريشهريا (۱)

ان. ریدار ابهااوراق رسبو

، دانشگاه مزاد اسالمي.حاکميت شرکتي(، ۹۸۱۸کردلويي، حميدرضا و بهزاد جعدرپور، ) (۹۱)

هتاي  (، تأثير حاکميت شرکتي بتر عملکترد شترکت   ۹۸8۱فرد، حميدرضا و ليدا باوندپور، )وکيلي (۹۹)

هشتم. ةمطالعات مالي، شمار ةپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجل
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