فصلنامه اقتصاد دفاع 
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی -گروه منابع و اقتصاد دفاع
سال اول ،شماره دوم ،زمستان  ،5931صص 93-551

بررسي تأثير حکمراني شرکتي بر عملکرد شرکتهاي بورسي وابسته
به بخش دفاع و ارائه راهکارهاي بهبود عملکرد
سلمان افخمي راد
فرهاد غفاري
تاريخ دريافت59/10/07 :

1

2

تاريخ پذيرش59/12/03 :

چکيده
تحقيق حاضر به بررسي تأثير حاکميت شرکتي بر عملکرد شرکت هاي بورسي منتخب وابسته به بخش
دفاع ميپردازد .معيارهاي حاکميت شرکتي در اين تحقيق شامل اندازة هيئت مديره ،وضعيت اعضاي هيئتت
مديره ،سابقه و پيشينة مديرعامل ،انواع مالکيت و گزارش حسابرسي ميباشد .در اين تحقيق بتا استتداده از
نمونهاي مشتمل بر  8شرکت در دورة مالي  5ساله براي سالهتاي  ۹۸۱۸-۹۸8۱و بتا کمت

روش ممتاري

تحليلي پانل ديتا و استداده از نرم افزار  Stataفرضيههاي تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتتايج
حاصل از اين تجزيه و تحليل حاکي از اين است که:
الگوي بهينة پذيرفته شده با استداده از روش مثار تصادفي برمورد شده و چهار متغير اندازة هيئت مديره،
وضعيت اعضاي هيئت مديره ،سابقه و پيشينة مديرعامل ،انواع مالکيت داراي اثر مثبت و معنادار بر عملکرد
شرکتهاي پذيرفته شدة منتخب در بورس که وابسته به بخش دفاع هستند ،ميباشند .اما متغيري که مربوط
به گزارش حسابرسي ميباشد در هيچ ي

از سطوح معناداري نميباشد .بنابراين فرضية مربوط به اثرگذاري

مثبت و معنادار گزارش حسابرسي بر عملکرد شرکتهاي منتخب را نميتوان پتذيرفت؛ الگتوي بته لحتا
مماري داراي قدرت توضيح دهندگي باال ميباشد و همچنين الگوي برمورد شدة بهينته داراي هتيچ يت

از

مشکالت مربوط به خط رگرسيون شامل خودهمبستگي و واريانس ناهمساني نميباشد.
واژگان کليدي :شرکتهتاي بورستي ،دفتاع ،حاکميتت ،عملکترد شترکتي ،هيئتت متديره ،مالکيتت و

حسابرسي.


 .۹دانشمموختة دکتري اقتصاد مالي ،دانشگاه  Waikatoنيوزلند ()Afkhami_s@yahoo.com
 .2عضو هيئت علمي گروه اقتصاد ،دانشگاه مزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ()ghaffari@srb.iau.ac.ir
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بررسی تأثیر حکمرانی شرکتی بر عملکرد شرکتهای بورسی وابسته به بخش دفاع و ...

مقدمه
در سالهاي اخير ،مدهوم حاکميت شرکتي به جنبة اصلي و پوياي تجارت تبديل شده و
در اقتصاد امروز توجه به من رو به افزايش است .پيشرفتهاي متعددي درخصتو

شتيوة

اعمال حق حاکميت شرکتي در سطح جهاني صورت گرفتته ،بتهگونتهاي کته ستازمانهتاي
بينالمللي مانند سازمان توسعه اقتصادي ) (OECDاستانداردهاي قابل قبول بينالمللتي را در
اين مورد فراهم ميکنند و به تبع من نيز سازمانها به تقويت سامانههتاي حاکميتت شترکتي
خود ادامه داده و به سهامداران و روابط منها ،ميتزان و ستطح پاستخگويي ،بهبتود عملکترد
هيئت مديره ،حسابرسان و سامانههاي حسابداري و واپايش داخلي ،بتهشتکل ويتژه توجته
ميشود و همواره بهدنبال روشهايي هستند که شرکتها با ايتن روشهتا ،بهتتر واپتايش و
اداره شوند و عملکرد شترکتهتا بهبتود يابتد .افتزون بتر ايتن ،سترمايهگتذاران کوچت ،
سرمايهگذاران نهادي ،حسابداران و حسابرسان و ساير بازيگران صحنة بازار پول و سترمايه،
از فلسدة وجودي و ضرورت اصالح و بهبود دائمي حاکميت شرکتي مگاه هستتند .اگرچته
اين موضوع با بحران مالي اخير در ممريکا و اروپا تا انتدازهاي چتالش بتراي ايتن مدهتوم و
فرايند اجراي من در بر داشته ،اما اميد است با بازنگري نسبت به مداهيم و ابعاد ايتن مدهتوم
تا اتدازة زيادي اين کاستيها را کاهش داد.
اصطالح Governanceاز ريشة واژة التين  Gubernareبرگرفته شتده کته بتهمعنتاي هتدايت
کردن است و قبل از من ،اين اصتطالح براي هتدايت کردن کشتي بتتهکتتار بترده متيشتد.
برگت تردان واژه

Corporate Governance

به فارسي معتتادلهتتايي ماننتتد حاکمي تت شرکتي،

حاکميتتت ستتتهامي ،اداره سازماني و راهبري شرکتي داشته است .تعتتاريف ارائه شده براي
راهبري شرکتي متنوع است .عمدهترين عامل متمايز کننتده ايتن تعاريف را ميتوان پهنه يتا
گسترة شمول راهبري شرکتي دانست .از ي

ديدگاه ميتوان اين نﻈتام را رابطه «مديران» با

«سهامداران» دانست که مبناي نﻈري من «نﻈرية نمايندگي» در شکل محتدود خود است .در
من سوي اين طيف و در نگرشي وسيع ،راهبري شرکتي ،رابطه شرکت با تمام ذيندعتان خود
را دربر ميگيرد که پشتوانه نﻈري منرا ميتتوان «تئتوري ذيندع» دانستت .ستاير تعتاريف و
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نگرشها به راهبري شرکتي ،درون طيدي که نگاه حداقلي و حداکثري من تبيين گرديد ،قرار
ميگيرد.
در سالهاي اخي تر پيشتترفتهتتاي قابل مالحﻈهاي در استقرار نﻈام راهبري (حاکمي تت)
شرکتي از طريق قانونگذاري و نﻈارت و نيز اقدامهاي داوطلبانه شرکتهتا در کشتتورهاي
توستعهيافتته و در حال توسعه صورت گرفته است .سرمايهگذاران و ستتهامداران مگتتاهي
بيشتري در متورد ضترورت و اهميت راهبري شرکتي يافتهاند و نسبت به پيگيتري استقرار
اين نﻈام در شترکتهتا عالقتهمنتد شدهاند .برخي تحقيقات تجربي حکايت از رابطه مثبت
نﻈام راهبري شرکتي و بازده شرکتها دارد .در يتت

بيتتتان کلي ،راهبري شرکتي ،ستتتامانه

واپايش و هدايت شرکت است .سامانهاي کته ارتبتاط بين شرکت و ذيندعتان من را تعيتين،
واپايش و هدايت مينمايد .راهبري شرکتي در سطح خرد ،دستتيابي به اهداف شرکت و در
سطح کالن ،تخصيﺺ بهينه منابع را دنبال ميکند.
ساختار مالکيت شرکت سهامي عام در وضعيت کنوني ايران بتهگونتهاي استت کته ندوذ
سهامداران عمده (دولتي و شبهدولتي) بر شرکتهاي سهامي عام مشهود است .حتي با
توجه به روند کنوني خصوصيسازي نيز بهنﻈر نميرستد در مينتدة نزدي  ،ايتن وضعيتت
چندان تغيير کند .شرکتهاي دولتي بزرگي که در سالهاي اخير سهام منها (بيشتر از طريتق
بورس) به مردم واگذار گرديده ،مستقيم يا ﻏيرمستقيم در واپايش دولت قرار دارند .بنابراين
تا اينجا ميتوان نتيجهگيري کرد که مسئله نمايندگي (حداقل از اين ديتدگاه) در شرکتهاي
سهامي عام ايران کمرنﮓ است.
به نﻈتتتر متتتيرسد يتت

نﻈام راهبري شرکتي مناسب براي محتتيط اقتصادي ايتتران ،به

نگرشهاي از نوع گستردهتت تر راهبري شرکتي نزدي ت تتتر است .با توجه به ختتأهاي قانوني
موجود در کشتورهاي درحتال توستعه ازجملته ايران ،بررسي و واپايش متغيرهاي مربوط بته
حاکميت شرکتي و همچنين بررسي تأثير اين متغيرها بر عملکرد بنگاههتا از اهميتت ويتژهاي
برخوردار است .منچه مدنﻈر اين تحقيق است اين نکته متيباشتد کته بتا واپتايش متغيرهتاي
حاکميت شرکتي بتوان بر مجموعه عملکرد شرکتها به صورت مثبت اثرگذار بود.
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ساختار اين تحقيق بهاين صورت است که در بخش بعتدي ،مبتاني نﻈتري و مطالعتات
انجام شده در اين زمينه ارائه ميشود سپس در ادامه ،با تبيين روش انجتام تحقيتق ،الگتو و
دادههاي مورد استداده در انجام اين تحقيق ،معرفي و در بختش چهتارم برموردهتاي انجتام
شده و خروجيهاي نرم افزار و نيز تجزيته و تحليتل خروجتيهتا بتهشتکل مدصتل ارائته
ميشوند و در نهايت به ارائة نتتايج حاصتل از تجزيته تحليتل برموردهتا ،راهکارهتا و نيتز
پيشنهادها خواهيم پرداخت.
مباني نظري و مطالعات انجام شده
واژه  Corporate Governanceدر فارسي معادلهايي ماننتد حاکميتت شترکتي ،حاکميتت
سهامي ،اداره سازماني و راهبردي شرکتي دارد .بررسي علل و شرايط ايجتاد رستواييهتاي
مالي دهههاي اخير بيانگر اين واقعيت ت استت کته در متوارد فقتدان نﻈتارت بتر متديريت،
حاکميت ناقﺺ سهامداران شرکتها بر شيوة اداره امور و ستپردن اختيتارات نامحتدود بته
مديران اجرايي ،زمينه را براي سوءاستداده منها فراهم نموده است .جلوگيري از بروز چنتين
شرايطي مستلزم اعمال حاکميت صحيح ستهامداران از طريتق نﻈتارت دقيتق بتر متديريت
اجرايي و حسابرسي منﻈم شرکتها است که درمجموع با عنوان فراينتد حاکميتت شترکتي
شناخته ميشود( .باباجاني و عبدي.)۹۸8۱ ،
«کادبري» در سال  ۹۱۱2حاکميت شرکتي را چنين بيان ميکند :سامانهاي که شرکتها با
من ،هدايت و واپايش ميشوند .همچنين انتشار مقتررات هيئتت متديره در شترکت جنترال
موتورز ممريکا و گزارش دي ( )Deyدر کانادا و گستترش سترمايهگتذاريهتاي بتينالمللتي
نهادهاي مختلدي همچون بان

جهاني ،سازمان همکاري و توستعه اقتصتادي ( )OECDو ...

در اين زمينه منجر به انتشار اصول متنوعي در اين زمينته شتدند .تعريتفهتاي گستتردهتتر
حاکميت شرکتي بر سطح پاسخگويي وسيعتري نسبت به سهامداران و ديگر ذيندعان تأکيتد
دارند .تعريتفهتاي «تريگتري» (« ،)۹۱81مگينستون» ( )۹۱۱1و «رابترت مانگزونتل مينتو»
( )۹۱۱5از مقبوليت بيشتري نزد صاحبنﻈران برخوردار هستتند؛ زيترا بتر گتروه بيشتتري از
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ذيندعان تأکيد دارند ،تعريفهاي گستردهتر نشان ميدهند که شرکتها در برابر کل جامعته،
نسلهاي مينده و منابع طبيعتي (محتيط زيستت) مستئوليت دارنتد .در ايتن ديتدگاه ،نﻈتام
حاکميتتت شتترکتي موانتتع و اهتترمهتتاي تعتتادل درون ستتازماني و بتترون ستتازماني بتتراي
شرکتهاست که تضمين ميکند منهتا مستئوليت ختود را نستبت بته تمتام ذيندعتان انجتام
ميدهند و در تمام زمينههاي فعاليت تجاري ،بهصورت مسئوالنه عمل متيکننتد .همچنتين،
استدالل منطقي در اين ديدگاه من است که منافع ستهامداران را فقتط متيتتوان بتا در نﻈتر
گرفتن منافع ذيندعان برمورده کرد.
چند چارچوب نﻈري متداوت براي توضتيح و تحليتل حاکميتت شترکتي مطترح شتده
است .هر ي

از اين نﻈريهها با استداده از واژگان مختلف به صورتي متدتاوت بته موضتوع

حاکميت شرکتي پرداختهاند که ناشي از زمينة علمي خاصي است که به موضتوع حاکميتت
شرکتي مينگرند .براي مثال ،نﻈريه نمايندگي ناشتي از زمينتة متالي و اقتصتادي استت ،در
صورتي که نﻈريه هزينة معامالت ناشي از نﻈريههاي اقتصادي ،حقوقي و سازماني و نﻈريته
ذيندعان ناشي از ي

ديدگاه اجتماعي در متورد موضتوع حاکميتت شترکتي استت .گرچته

تداوتهاي چشمگيري بين چارچوبهاي نﻈري مختلف وجود دارد (زيرا هر کدام موضوع
را از ديدگاه متداوتي در نﻈر ميگيرند) ،اما داراي وجوه مشترک مشخصي هستند.
مﻏاز حاکميت شترکتي از طريتق مالکيتت ستهام تتأثير چشتمگيري بتر روش واپتايش
شرکتها داشت و بهاين ترتيب ،مالکان ادارة شرکت را به مديران تدتويض کردنتد .جتدايي
مشکل سازماني مشهور به نام مشکل نمايندگي شتد« .بترل

مالکيت از مديريت منجر به ي

و مينز» (« ،)۹۱۸2راس» ( )۹۱۹۸و «پرايس» ( )۹۱۹۱از زوايتاي مختلدتي بته ايتن موضتوع
پرداخته و در نهايت «جنسن و م

لينﮓ» ( )۹۱۹۱مباني نﻈريه نمايندگي را مطرح نمودنتد.

منها مديران شرکتها را به عنوان کارگزاران و ستهامداران را بتهعنتوان کارگمتاران تعريتف
کردنتتد (در تحليتل منهتتا ،يت

ستتهامدار در مقابتتل متتديران قتترار دارد) بتتهعبتتارت ديگتتر،

تصميمگيري روزانة شرکت به مديران تدويض ميشود کته کتارگزاران ستهامداران هستتند.
مشکل اين است که کارگزاران الزاماٌ به ندع کارگمتاران تصتميمگيتري نمتيکننتد .يکتي از
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فرضيههاي اصلي نﻈرية نمايندگي اين است که کارگزار و کارگمار با يکديگر تضتاد منتافع
دارند.
نﻈريه هزينة معامالت ،نﻈرية ديگر مطرح در زمينة حاکميت شرکتي ميباشد که درواقتع
ترکيبي ميان رشتهاي بين اقتصاد ،حقوق و سازمان استت( .ويليامستون )۹۱۱۱ ،ايتن نﻈريته کته
اولين بار توسط «سيرت و مارچ» ( )۹۱۱۸به نام نﻈريه رفتاري شرکت مطرح گرديده ،يکتي
از منابع اقتصاد صنعتي و نﻈرية مالي گرديد .در اين نﻈريه ،شرکت نهتنها بهعنوان ي
اقتصادي عمومي(سهامي عام) ،بلکه بهعنوان ي

واحد

سازمان متشتکل از افتراد بتا ديتدگاههتا و

اهداف مختلف است .نﻈرية هزينة معامالت بر اساس اين واقعيت است کته شترکتهتا بته
اندازهاي بزرگ و پيچيده شدهاند که با توجه به نوسانات قيمت در بتازار ،توليتد را هتدايت
کرده و بازار معامالت را متعادل مي کنند .در درون شترکتهتا برختي از معتامالت حتذف
ميشوند و مديران شترکت ،توليتد را هماهنتﮓ متيکننتد( .کتواس )۹۱۹۸ ،بتهنﻈتر متيرستد،
سازماندهي شرکت (براي مثال ميزان ادﻏام عمودي) محدودههتايي را تعيتين متيکننتد کته
فراسوي منها شرکت ميتواند قيمت و توليد را براي معامالت داخلي معين نمايد.
نﻈريه ديگر نﻈرية ذيندعان است که بهتدريج از دهة ۹۱۹۱توسعه يافتت .يکتي از اولتين
توضيحات در مورد اين نﻈريه در رشتة مديريت توسط «فريمن» ( )۹۱81ارائته گرديتد .وي
نﻈرية عمومي شرکت را به گروه گستردهاي از ذيندعتان پيشتنهاد کترد .از من زمتان ادبيتات
بيشتري در اين خصو

مطرح گرديده است .نقش شترکتهتا در جامعته در گتذر زمتان،

توجه افراد بسياري را به خود جلب کرده و با تأثير ختود بتر کارکنتان ،محتيط ،اجتماعتات
محلي و همچنين سهامداران ،مرکز اصلي بحثها بوده است.
نﻈرية ذيندعان ترکيبي از نﻈريههاي سازماني و اجتماعي است .در واقتع نﻈريتة يادشتده
بيشتر ي

سنت پژوهشي گسترده است که فلستده ،اختالق ،نﻈريتههتاي سياستي ،اقتصتاد،

حقوق ،علوم سازماني و اجتماعي را درهم ميمميزد .اساس نﻈريتة ذيندعتان ايتن استت کته
شرکتها بسيار بزرگ شدهاند و تأثير منها بر جامعه منچنتان عميتق گرديتده کته منهتا بايتد
جداي از سهامداران ،به بخشهاي بسيار بيشتري از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند.
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البته نﻈريههاي ديگري مانند نﻈرية سازمان و مباشرت نيتز وجتود دارنتد کته در مقابتل
نﻈريههاي مطرح شده ،داراي اهميت کمتري است و همچنتين وجته اختتالف زيتادي نيتز
ندارند .در بحث حاکميت شرکتي همچنان بايد دانست که زمينههاي فرهنگي و قتانوني بتر
حاکميت شرکتي تأثير بهسزايي دارند.
با ارائة نﻈريههاي حاکميت شرکتي ،در اين زمينه مطالعتاتي در ايتران و ستاير کشتورها
انجام گرفته .از جمله منها ميتوان به مطالعات زير اشاره کرد.
« رهبري خرازي» ( )۹۸81بتا بررستي وضتعيت حاکميتت شترکتي در شترکتهتاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران و مقايسة من با کشتورهاي جهتان ،ميتزان
رعايت حقوق سهامداران را مورد مطالعه قرار داده است .نتايج حاکي از من است که
حقوق سهامداران در ايران رعايت نميشود.
« يزدانيان» ( )۹۸85به بررسي تأثير چند معيار از حاکميت شرکتي بر کاهش متديريت
سود پرداخته است .نتايج پژوهش نشان ميدهد که تنها حضور سهامداران نهادي بتر
کاهش مديريت سود تأثير دارد ،در حاليکه وجود اعضاي ﻏيرموظف هيئت متديره،
تدکي

نقش مديرعامل و رئيس هيئت مديره و همچنين وجتود حستابرس داخلتي،

تأثيري بر مديريت سود ندارد.
« حسيني» ( )۹۸8۱رابطة بين حاکميت شرکتي و بتازده ستهامداران را متورد بررستي
قرار داده است .در اين پژوهش با مطالعه سهامداران نهادي و بررسي اثر من بر بتازده
سهامداران ،سعي بر من شده تا ميزان بتازده اضتافي ستهامداران در شترکتهتاي بتا
حاکميت خوب محاسبه شود .نتايج حاکي از من است که بتين ستهامداران نهتادي و
بازده سهامداران در ايران رابطهاي وجود ندارد.


«قنبري» ( )۹۸8۱نسبت حضور اعضاي ﻏيتر موظتف ،شتدافيت اطالعتاتي ،وجتود
حسابرسي داخلي و حضور سهامداران نهتادي را بتهعنتوان معيارهتايي از حاکميتت
شرکتي بر عملکرد شرکت مورد بررسي قرار داده است .نتايج نشان مي دهد که فقط
وجود سهامداران نهادي و حسابرسي داخلي بر عملکرد شرکت تأثير دارد.
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« يگانه و ديگران» ( )۹۸88به بررسي رابطة بين کيديت حاکميت شترکتي و عملکترد
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .منها بيان ميکننتد
که بهدليل مشکالت امکان دارد مديران شرکتها از منابع شرکت در جهتت افتزايش
ثروت سهامداران استداده نکنند و از بهترين راهحتلهتا ،بهبتود حاکميتت را معرفتي
ميکنند .در اين مقاله منها ابتدا رتبة شرکتهتاي نمونته بتا استتداده از پرسشتنامهاي
جامع حاوي  25معيار از معيارهاي حاکميت شرکتي ،را اندازهگيري ميکنند که ايتن
معيارها برگرفته از مداد مييننامة نﻈام راهبري شرکتهاي پذيرفتته شتده در بتورس
اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شدافيت اطالعاتي ،ساختار هيئت مديره و ستاختار
مالکيت ميباشد .بهاين منﻈور ،اطالعات ي

ستالة  ۱۱شترکت متورد بررستي قترار

ميگيرد و با استداده از روش رگرسيون ،فرضتيههتاي پتژوهش متورد مزمتون واقتع
ميشود که در نهايت نتايج حاکي از اين است که هيچ گونته رابطتة معنتاداري بتين
کيديت حاکميت شرکتي و عملکرد شرکتها وجود ندارد.
« وکيلي فرد و باوند پتور» ( )۹۸8۱در مقالتة «تتأثير حاکميتت شترکتي بتر عملکترد
شرکتهاي پذيرفته شتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران» بته بررستي رابطتة بتين
سازوکارهاي حاکميت شرکتي و عملکترد متيپردازنتد .در ايتن پتژوهش نمونتهاي
مشتمل بر  ۱1شرکت در دورة مالي  5ساله از سال مالي  ۹۸8۸تا  ۹۸8۹با توجته بته
در نﻈر گرفتن شرايط واحد براي کليه شترکتهتاي نمونته از بتورس اوراق بهتادار
تهران و با کم

روش مماري تحليل پانلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتتايج

حاکي از اين است که بين وجود سهامداران نهادي و با عملکترد شترکتهتا رابطتة
معنادار و مستقيم وجود دارد؛ حضور سهامداران عمده در ساختار مالکيت شرکتها
بر عملکرد منها تأثير چنداني ندارد .نسبت حضور اعضاي ﻏيرموظتف هيئتت متديره
در ترکيب هيئت مديره با عمکرد شرکتها رابطه معنادار و معکوس دارد و همچنين
کيديت اطالعات مالي ،رابطهاي با عملکرد شرکتها ندارد.
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« احمدپور و منتﻈري» ( )۹۸۱۱به بررسي نوع مديريت ستود ،تتأثير انتدازة شترکت،
ساختار مالکيت و حاکميت شرکتي بر من پرداختند .نتايج بهدست ممتده حکايتت از
بهکارگيري مديريت سود کارا دارد .انتدازة شترکت و مالکتان ختانوادگي دو عتاملي
هستند که بر گرايش مديران در انتخاب نوع مديريت سود تأثير ميگذارند .در مقابل
مديران ﻏيرموظف سهامداران نهادي و کيديت حسابرس مستقل با گرايش مديران در
انتخاب نوع مديريت سود رابطهاي معنادار مشاهده نگرديد .همچنين بررسيها نشان
ميدهد که وجه نقد عملياتي مينده ،کاراتر از تغييرات در ستود ختالﺺ بتراي ارائتة
تصويري از قدرت سودموري مينده است.
« مورک ،شيدلرو ويشتني» ( )۹۱8۹توجته ختود را بته ستاختار مالکيتت و عملکترد
شرکتهاي سهامي عام معطوف کردند .منها با استتداده از يت

جامعتة ممتاري ۸۹۹

شرکت را که با استداده از شاخﺺ »کيو توبين» عملکترد شترکت را متورد ستنجش
قرار ميدهد ،برگزيدند .پس از برموردها با استداده از رابطتة رگرستيون ،هتيچ گونته
رابطهاي بين عملکرد و مالکيت مشاهده ننمودند.
« دمستز و لن» ( ،)۹۱85تأثير ساختار مالکيت بر عملکترد شترکت را متورد بررستي
قرار دادند .نتايج پژوهش منها نشان ميدهد که رابطة بااهميت و مثبتي بتين ستاختار
مالکيت و عملکرد شرکت وجود دارد.
« هيملبتترگ ،هويتارد و پاليتا» ( )۹۱۱۱بتين نستتبت اعضتتاي ﻏيرموظتتف و عملکتترد
رابطهاي مشاهده نکردند ،درحالي که «برون وکيلر» ( )2۱۱1و «دميجوئل  ،پينگادو و
توره» ( )2۱۱5در پژوهشهاي خود به اين نتيجه رستيدند کته بتين نستبت متديران
ﻏيرموظف و عملکرد ،رابطة مثبتي وجود دارد .در پژوهشي مشابه بتا «برنتارد بلت »
که در روسيه انجام شده بود« ،گامپرز ،ايستي و متري » ( )2۱۱۸در ممريکتا نيتز بته
اين نتيجه رسيده بودند که بين حاکميت شرکتي و عملکرد شرکتهتا رابطته وجتود
دارد .با استداده از برمورد رگرسيون متوجه شد که بين اندازه هيئتت متديره و ارزش
بازار سهام نيز ي

رابطهاي قوي وجود دارد.
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«ان کي چيدامباران» ( )2۱۱5در پژوهشي با عنوان «ميا حاکميت شرکتي بهتتر موجتب
بهبود عملکرد شرکت مي شود؟» بته بررستي رابطتة بتين حاکميتت شترکتي و عملکترد
شرکت ها پرداخته است .او در پژوهش خود به اين نتيجه متيرستد کته تغييتر مثبتت در
عناصر حاکميت شرکتي  ،باعث بهبود عملکرد شترکت متيشتود« .ممتي ديتمتار و متارت
اسميت» (ديتمار و اسميت  ) 2۱۱۱ ،با بررستي دو معيتار از حاکميتت شترکتي و رابطته من بتا
ارزش بازار شرکت متوجه شدند که در شرکتهاي بتا حاکميتت ضتعيف ،هتر يت

دالر

تغيير در وجه نقد باعث تغييري در حدود  12تا  88درصد در ا رزش بازار خواهد شد در
حالي که اين مبلغ در شرکتهاي با حاکمي ت خوب ،دو برابر است.
«سامدوزامان و ديگران» ( )2۱۹5با انجام مطالعهاي در زمينة حاکميت شرکتي و عملکرد
شرکتها با عنوان «مروري بر ساختار حاکميت شرکتي و عملکرد در شرکت هاي ﻏير مالي
در بنگالدش» به بررسي توصيدي اين موضوع پرداختهاند .منها بته تعريتف دقيتق حاکميتت
شرکتي ميپردازند و با استتداده از دادههتاي حاکميتت شترکتي  2۱۹2بتنگالدش ،عملکترد
شرکتها در اين کشور را بررسي ميکنند و به اين نتيجه ميرسند که مسئلة اصتلي در ايتن
زمينه ،مباحث مربوط به ساختار مالکيت در بخش همکاري ميباشد و در بنگالدش ساختار
شرکتها بيشتر توسط اعضاي ي

خانواده مديريت ميشود که در من انصتاف و عتدالت و

شدافيت رعايت ميشود و نياز به ساختار نﻈارتي احساس نميشود.
 .2روش تحقيق ،الگو و دادههاي مورد استفاده
با توجه به اي نکه هدف اين تحقيق بررسي ويژگيهاي ي

جامعه است و در رابطته

با مؤلدههاي جامعه بررسي صورت ميگيرد ،ايتن تحقيتق از نتوع پيمايشتي متيباشتد؛
همچني ن با توجه بهاينکه از نتايج تحقيق ميتوان بته صتورت عمليتاتي و کتاربردي در
ارتقاي عملکرد شرکتهاي مورد نﻈر استداده کرد ،ايتن تحقيت ق از نتوع کتاربردي نيتز
مي باشد.
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تحقيق ياشده در مورد شرکتهاي وابسته به بخش دفاع که در بازار بورس و فرابتورس
اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و فعال هستند انجتام خواهتد شتد .فهرستت شترکتهتاي
منتخب بهشرح زير ميباشد:
 .۹سرمايهگذاري ﻏدير
 .2گسترش ندت و گاز پارسيان
 .۸حداري شمال
 .1شرکت اعتباري کوثر مرکزي
 .5پتروشيمي مارون
 .۱پااليش ندت اصدهان
 .۹پتروشيمي مرجان
 .8سرمايه گذاري توکا فوالد
 .۱گروه بهمني ،فوالد خوزستان
 .۹۱فرموري مواد معدني ايران.
اين تحقيق براي مدت زمان  5سال بين سالهاي  ۹۸۱۸-۹۸8۱صورت خواهد پذيرفت.
اطالعات مورد نياز در خصو

اين شرکتها از طريق صورتهاي مالي ارائه شتدة منهتا و

همچنين اطالعات مستخرج از پايگاه اينترنتي سازمان بورس و مراجع وابسته به من ازجملته
کدال ۹گردموري شده است.
همچنين اين تحقيق از روشهاي مماري و اقتصتاد ستنجي بتهمنﻈتور تجزيته و تحليتل
دادهها استداده ميکند و با توجه بهاينکه چندين شرکت براي بازه چند ساله مدنﻈر هستند و
تداوتهاي موجود ميان شرکتها مانع از کنار هم قرار دادن منها ميشود از روش دادههتاي
تابلويي جهت برمورد و بررسي تابع عملکرد شرکتهاي بورستي وابستته بته بختش دفتاع
استداده خواهد نمود.


 .۹سامانه اطالع رساني سازمان بورس اوراق بهادار
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الگوي مورد استداده در اين تحقيق با توجه به استدادة بيشتر مطالعات و نيز هتدف ايتن
تحقيق به شرح زير ميباشد:

ROA     SMC    (SD)   ( PMC )   (SOD) 
 (ECEO)   (OT )   (ROAU )  U
4

t

3

t

t

2

7

t

t

1

6

0

t

t

5

که در اين الگو:
 ROAنشاندهندة بازدة دارايي

۹

 SMCنشاندهندة اندازة هيئت مديره،
 SDنشاندهندة تنوع جنسيتي،

2

۸

 PMCنشاندهندة وضعيت اعضاي هيئت مديره،

1

 SODنشاندهندة وضعيت مدير عامل و رئيس هيئت مديره،
 ECEOنشاندهندة سابقه و پيشينة مدير عامل،
 OTنشاندهندة انواع مالکيت،

5

۱

۹

 ROAUنشاندهنده گزارش حسابرس 8ميباشند.
 .3برآورد الگوي و تجزيه و تحليل خروجيها
با استداده از دادههاي تشريح شده و چارچوب تجزيه و تحليل معرفتي شتده در بختش
قبل ،الگوي مورد نﻈر در بازة زماني سالهتاي  ۹۸۱۸-۹۸8۱در شترکتهتاي منتختب و بتا
استداده از نرمافزار  Stataتخمين زده شده است.


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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گدتني است که بعد از گردموري اطالعات تبيين شتده در فصتل پيشتين ،مشتکالتي در
گردموري اين داده براي سه شرکت پتروشيمي مرجان ،سرمايهگذاري توکتا فتوالد و گتروه
بهمني فوالد خوزستان وجود داشت؛ به اين ترتيب که دادههاي مربوط به متغيرهتاي متورد
نﻈر در اطالعات موجود اين شرکتها اصال وجود نداشت .بنابراين در برمورد انجتام شتده
اين شرکتها در جامعة مماري قرار ندارند.
يکي ديگر از نکات مورد اشاره در زمينة متغيرهتاي متورد استتداده متيباشتد .در ميتان
متغيرهاي ياد شده دو متغير تنوع جنسي و وضعيت مديرعامل و رئيس هيئت مديره حتذف
شدند .متغير تنوع جنسيتي به اين دليل حذف شده که هيچگونه تنوع جنستيتي در وضتعيت
اعضاي هيئت مديره وجود نداشته و همگي مرد ميباشند .بنتابراين امکتان استتداده از ايتن
متغير در الگو وجود نداشته است .در مورد متغير وضعيت مديرعامل و رئيس هيئت متديره
نيز مطابق ممار گردموري شدة همة شرکتهاي منتخب ،هيچ يت
شخﺺ داده نشده و باز هم چون اين متغير ،ي

ايتن دو ستمت بته يت

متغير دائمي درنﻈتر گرفتته شتده و بتراي

همة سالها و همة مقاطع يکسان عدد صتدر را متيگيترد از فهرستت متغيرهتاي الگتو در
الگوي نهايي براي برمورد حذف شده است.
در مرحلة اول به منﻈور مزمون عدم وجود تداوتهاي فتردي در بتين هتر يت

مقتاطع

(شرکتهاي) مورد بررسي ،از مزمون  Fاستداده خواهد شد.
در اين راستا مقدار مماره  Fمورد نﻈر محاسبه شده  F(5,27) = 29/16ميباشتد .بنتابراين
با توجه به اين مقدار و مقدار

Prob

ميتوان دريافت که فرضتيه  H0مبنتي بتر عتدم وجتود

خصوصيات فردي متداوت ميان هر ي

از مقاطع (شرکتها) در اين الگو رد خواهتد شتد؛

بنابراين ميتوان دريافت که در جامعة منتخب متورد بررستي ميتان هتر يت

از شترکتهتا

خصوصيات منحصر به فردي وجود دارد که عملکرد شرکتها را تحت تأثير قرار ميدهتد.
بنابراين با توجه به ممارة محاسباتي براي  ،Fخصوصيات منحصر به فرد وجتود دارد کته بتا
عنوان «مثار ثابت» بايد لحا گردد .بهمنﻈور قرار دادن اين اجزاء مثار ثابت در الگو ،بايتد از
يکي از روشهاي مثار ثابت و يا مثار تصادفي براي تخمين الگوي ياد شده استداده نمود .در
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اين راستا و بهمنﻈور انتخاب يکي از روشهاي باال بايتد از مزمتون هاستمن استتداده شتود.
فرضيه صدر مزمون هاسمن بر بتيتدتاوتي ميتان استتداده از دو روش تأکيتد دارد و فرضتية
مقابل استداده از روش مثار ثابت را توصيه ميکند .درواقع اگر مقدار  P-Valueمحاسبه شتده
در مزمون هاسمن از سطح خطاي  5درصد بيشتر باشد ،فرض صدر رد نميشتود و بايتد از
روش مثار تصادفي استداده کرد .در ﻏير اين صورت از روش مثار ثابت استداده ميشود.
نتايج حاصل از مزمون هاسمن در جدول شمارة ي

ارائه شده است.

جدول شماره( : )1نتايج حاصل از آزمون هاسمن

براي اين مزمون مقدار مماره بهدست ممده برابر با

prob>chi2(5) =1.00

توجه به مقادير بحراني جدول ،ميتتوان دريافتت کته فترض



H0

ميباشتد کته بتا

مبنتي بتر بتيتدتاوتي در
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بکتارگيري از روشهتاي  Fixed Effectو  Random Effectرد نخواهتد شتد .بنتابراين نتتايج
تخمين الگوي بر اساس روش  Random Effectمورد بررسي قرار خواهد گرفت.
اگر بر اساس مزمون هاسمن الگوي انتخاب شده الگوي مثار ثابت باشد ،مزمون «بتروش
پاگان» که براي انتخاب بين روش  Poolو روش مثار تصادفي ميباشتد ،صتورت متيگيترد.
مطابق اين مزمون فرضية صدر استداده از دادههاي تلديقي ) (Poolو فرضية مقابتل استتداده از
روش مثار تصادفي ميباشد.
مزمون بروش پاگان براي الگوي انجام شده و نتايج من در جتدل شتماره دو ارائته شتده
است.
جدول شماره ( : )2آزمون بروش پاگان

مطابق نتايج ارائه شده روش مثار تصادفي روش بهينه براي برمورد الگو ميباشد .الگوي
بهينة نهايي الگوي برمورد شده به روش مثار تصادفي ميباشد .برمورد الگو با استداده از اين
روش بهصورت زير ميباشد:
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جدول شماره ( :)3نتايج حاصل از براورد الگو به روش آثار تصادفي

الگو با استداده از تخمينزنهاي روش مثار ثابتت و تصتادفي تخمتين زده شتده کته بتا
مزمونهاي انجام شدة الگوي بهينه ،الگوي برمورد شده با روش مثار تصادفي ميباشد.
در اين الگو متغيرهاي توضيحي توانستهاند بيش از  8۸درصد از تغييرات متغيتر وابستته
را توضيح دهند که اين امر نشاندهندة تصريح مناستب منهتا متيباشتد .همچنتين ضترايب
تخمين خورده در الگو داراي عالمتي منطبق با مباني نﻈري و فروض حاکم بر الگو هستند.
بر طبق جدول شماره سه ضريب متغير اندازة هيئت مديره داراي عالمت مثبت و مقتدار
 2/15ميباشد .مقدار ممارة مزمون و  P-Valueنشان ميدهد که ضريب در ستطح  ۱۱درصتد
معناداري ميباشد .اين ضريب بيان ميکند که با ي

درصد افزايش در اندازة هيئتت متديره

تقريبا  2/5درصد عملکرد اين شرکتها بهبود خواهتد يافتت .بنتابراين فرضتية مربتوط بته
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اثرگذاري اندازة مثبت و معنادار هيئت مديره بر عمکرد شرکتي شرکتهاي منتخب پذيرفتته
شده در بورس پذيرفته ميشود.
در همين چارچوب و در رابطه با ضريب متغير وضعيت اعضاي هيئت مديره متيتتوان
بيان داشت که ضريب متغير وضعيت اعضاي ﻏيرموظف هيئت مديره داراي عالمت مثبت و
مقدار  ۹/۱2ميباشد .مقداره ممارة مزمون و  P-Valueنشان ميدهد که ضتريب در ستطح ۱5
درصد معنادار ميباشد .اين ضريب بيان ميکند که با ي

درصد افزايش در اندازة اعضتاي

ﻏيرموظف هيئت مديره تقريبا  2درصد عملکرد اين شرکتها بهبود خواهد يافت .بنتابراين
فرضية مربوط به اثرگذاري مثبت و معنادار وضعيت اندازة اعضاي ﻏيرموظف هيئتت متديره
بر عملکرد شرکتي شرکتهاي منتخب پذيرفته شده در بورس ،پذيرفته ميشود.
در ارتباط يا متغير سابقه و پيشينة مدير عامل نيز بتا توجته بته رگرستيون بترمورد شتده
ميتوان بيان داشت که ضريب اين متغير داراي عالمت مثبت و مقدار  ۸/28ميباشد .مقداره
ممارة مزمون و  P-Valueنشان ميدهد که ضريب در سطح  ۱۱درصد معناداري ميباشد .اين
ضريب بيان ميکند که با ي

سال افزايش در سابقه و پيشينة مدير عامل تقريبتا  ۸۸درصتد

عملکرد اين شرکتها بهبود خواهد يافت .بنابراين فرضتية مربتوط بته اثرگتذاري مثبتت و
معناداري وضعيت سابقه و پيشينة مدير عامل بر عمکرد شرکتي شرکتهاي منتخب پذيرفته
شده در بورس ،پذيرفته ميشود.
متغير ديگر الگو ،بررسي انواع مالکيتها بر عملکرد شرکتي اين شرکتها متيباشتد .بتا
توجه به تعريف متغير بهعنوان درصد سهامداران عمده در برمورد انجام شتدة ايتن ضتريب،
داراي ضريب مثبت و مقدار  ۱/28ميباشد .مقدار ممارة مزمون و  P-Valueنشان ميدهد کته
ضريب در سطح  ۱۱درصد معنادار ميباشد .اين ضريب بيان متيکنتد کته بتا يت

درصتد

افزايش در ميزان سهامداران عمدة اين شرکتها تقريبا  ۱/۸درصد عملکرد اين شرکتهتا
بهبود خواهد يافت .بنابراين فرضية مربوط به اثرگذاري مثبت و معنادار درصتد ستهامداران
عمده بر عملکرد شرکتي شرکتهاي منتخب پذيرفته شده در بورس ،پذيرفته ميشود.
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مخرين متغير مورد بررسي در ختط رگرستيون ،متغيتر مربتوط بته گتزارش حسابرستي
ميباشد .با توجه به مقدار ممارة مزمون و  P-Valueنشان ميدهد که ضريب در هتيچ يت

از

سطح معناداري ( ۱۱،۱5و ۱۱درصد) معنادار نميباشد .بنابراين فرضية مربوط به اثرگتذاري
مثبت و معنادار گزارش حسابرسي بر عملکرد شرکتهاي منتخب را نميتوان پذيرفت.
همچنين مطابق مزمونهاي انجام شده الگو داراي واريانس همستاني استت و همچنتين
اجزي اختالل الگو داراي مشکل خود همبستگي نيز نميباشند.
 .4نتيجهگيري و جمعبندي
حکمراني و مديريت خوب در ي

شترکت ،عامتل بستيار مهمتي در بهبتود عملکترد

شرکتها و در نتيجه فرايند توسعه سازمانها و بهدنبال من جامعه است و اين امر نه تنها به
ندع اين شرکت ها ،بلکه براي کل اقتصاد جامعه مؤثر است .بنابراين با توجه به نتايج حاصله
از برازش الگو ،ارزيابي خروجيهاي بهدست ممده و استنتاجات بيان شده در بتاال در زمينتة
بررسي عوامل مربوط به حکمراني شرکتي که در عملکرد شرکتهتاي بورستي وابستته بته
دفاع هستند ،ميتوان به موارد زير توجه نمود:
 )۹با استناد به برازش انجام شده ،فرضية مزمتون درخصتو

تتأثير مستتقيم و معنتادار

متغيرهاي اندازه هيئت مديره ،وضعيت اعضاي ﻏيرموظف هيئتت متديره ،ستابقه و پيشتينية
مديرعامل ،مالکيت سهامداران عمده مورد پذيرش واقع شده و اين بيان ميکنتد کته اتختاذ
روش هايي زيربنايي و ستاختاري در زمينته مباحتث حکمرانتي شترکتي و بهبتود وضتعيت
شاخﺺهاي نام برده شده ،براي دستيابي به بهبود عملکرد شرکتي مورد نياز است.
 )2نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد که وضعيت حسابرستي در شترايط ختوبي
قرار ندارد و بر وضعيت عملکرد اين شرکتها مؤثر نبوده است.
 )۸گزارش دادهها در بسياري از شرکتها بهشکل ضعيدي انجام شده است کته در ايتن
زمينه نياز به نﻈارت و واپايش بيشتري ميباشد.
با توجه به مباحث ارائه شده و نتايج بهدستممده در اين تحقيق ،پيشتنهادهاي سياستتي
که ميتوان به مديران و مسئوالن و همچنين محققان مينده نمود ،بهشرح زير ميباشد:
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 .1بهنﻈر ميرسد در بهبود وضعيت عملکرد شترکتهتاي منتختب پذيرفتته شتده در
بورس وضعيت و شرايط حکمراني شرکتي بسيار مؤثر و اثرگذار ميباشد .بنابراين
توجه به مباحث کيدي همچون پيشينه و سابقة اعضايي که بتهعنتوان متدير عامتل
انتخاب ميشوند و نيز مالکيت سهامداران عمتده متيتوانتد تتأثير چشتمگيري بتر
بهبود عملکرد شرکتها داشته باشد.
 .2پيشنهاد ميشود که در زمينة واپايش و نﻈارت بر مباحتث متالي اقتدامات متؤثري
انجام پذيرد .يکي از نقطه ضعفهاي مهم که در اين شرکتها به چشم ميختورد،
بحث مربوط به گزارشهاي حسابرسي ميباشتد .بستياري از صتورتهتاي متالي
هستند که هنوز حسابرسي نشدهاند و يا در گزارشها بهصتورت نتامطلتوب و يتا
مشروط گزارش شدهاند .اين به من معناست که در اين زمينه توجه بستياري متورد
نياز ميباشد.
 .3همچنين نميتوان گدت عدم معني ضريب مربوط به گزارش حسابرسي به مدهتوم
بيتأثير بودن هميشگي اين متغيرها در عملکرد شرکتها ميباشد .به نﻈر ميرستد
شايد در مراحل اوليه بهبود عملکرد شرکتها بيشتر توجه بايد معطوف به مباحث
ساختاري شود و در مراحل بعتدي ،يعنتي ايجتاد ستاختارها و زيربنتاي مناستب،
بي ش

متغيرهاي ديگري همچون اين متغير ميتوانند در تسريع اين موضوع نقش

داشته باشند.
.4

ايجاد و يا توسعة پايگاههاي داده در بخش بازار سرمايه و يا سايت کدال ازجملته
نکات ديگري است که ضروري بهنﻈر ميرسد ،تا بتواند به محققان در زمينة انجام
کارهاي مطالعاتي دقيقتر و موفقتر باشند و نتايج بهدست ممده در اختيتار متديران
و مسئوالن به درستي قرار گيرد.

 .9همچنين با توجه به اهميت نقش مديران ﻏيرموظف در تقويتت و بهبتود عملکترد
شرکتها ،الزم است با ارائه راهکارهايي ،عملکرد مديران ﻏيرموظف را در ترکيب
هيئت مديره تقويت کرد.
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هرچند مرور بر مطالعات گذشته که درخالل نگارش اين تحقيتق انجتام شتده ،بتهنﻈتر
مي رسد مطالعات انجام شده در زمينة وضعيت عملکرد شرکتهتا از تنتوع و کيديتت قابتل
توجهي برخوردار نيست ،بنابراين با توجه به اهميت موضتوع و کمبودهتايي کته در زمينتة
مطالعات مربوط به وضعيت عملکرد شرکتها و نقش حاکميت شرکتي مشاهده ميشتود و
همچنين در نﻈر گرفتن نکاتي که در خالل کارهاي انجام شده در اين مطالعه ظاهر ميشود،
به نﻈر ميرسد مطالعات مينده ميتواند در محورهاي زير انجام پذيرد:
 .۹بررسي تأثير ساير متغيرهاي کيدي همچون سهامداران نهادي در عملکرد شرکتها.
 .2بررسي تأثير کيديت حضور مديران ﻏيرموظف در ترکيب هيئت مديره (همانند بررستي
سابقه و پيشينة مديرعامل) در عملکرد شرکتها.
 .۸انجام مطالعات تطبيقي در گروه شرکتهاي پذيرفتته شتده در بتورس و شترکتهتاي
ﻏيربورسي در اين زمينه.
 .1انجام مطالعات تطبيقي در گروه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهتران
با ديگر شرکتهاي ساير استانها در اين زمينه.
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منابع و يادداشتها
الف .منابع فارسي
( )۹اتاق بازرگاني ،)۹۸82( ،حاکمﯿت شرکتي ،نشرية اتاق بازرگاني و صنايع و مﻌـادن ايـران ،شمارة
 .۹

( )2مييننامه نﻈام راهبري شرکت ،مصوب  ،۹۸8۱سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.
( )۸باباجاني ،جعدر و مجيد عبدي ،)۹۸8۱( ،رابطه حاکميت شرکتي و سود مشمول ماليات شرکتها،
مجله پژوهشهاي حسابداري مالي ،شمارة سوم .

( )1حاکميت شرکتي :ازحرف تاعمل ،يکشنبه  25دي  ،۹۸۱۱گدتوگوي منتشرشده در نشريه دنياي
اقتصاد.،

( )5حساس يگانه ،يحيي ،)۹۸8۸( ،مباني نﻈري حاکمﯿت شرکتي ،نشريه حسـابدار ،شتمارة  .۹۱8
( )۱حساس يگانه ،يحيي ،)۹۸85( ،حاکميت شرکتي درايران ،فصلنامه حسابرس ،شمارة .۸2
( )۹حساس يگانه ،يحيي ،فلسفه حسابرسي ،انتشارات علمي و فرهنگي .

( )8حساس يگانه ،يحيي ،زهره رئيسي و سيدمجتبي حسيني ،)۹۸88( ،رابطة بتين کيديتت حاکميتت

شرکتي و عملکرد شرکتهاي پذيرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران ،فصـلنامه للـو
مديريت ايران ،سال چهارم ،شمارة .۹۸

( )۱شهرياري ،مهدي ،)۹۸8۱( ،نقش حاکمﯿت شرکتي در عملکرد شرکت هتاي پذﯾرفتتته شتتده در
بورساوراق بهادار اﯾران .

( )۹۱کردلويي ،حميدرضا و بهزاد جعدرپور ،)۹۸۱۸( ،حاکميت شرکتي ،دانشگاه مزاد اسالمي .
( )۹۹وکيليفرد ،حميدرضا و ليدا باوندپور ،)۹۸8۱( ،تأثير حاکميت شرکتي بتر عملکترد شترکتهتاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجلة مطالعات مالي ،شمارة هشتم .
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