
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

121 

حسابرسيهايحسابداريماليوپژوهش

1931/بهار22شماره/7سال

  193تا121صفحه

 

 

 ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی


 
 1محمدرضا شورورزی

 2محسن خلیلی

 3حمید سلیمانی

 4امید فروتن

 

 چكیده
در این تحقیق ها تردیدی نیست.برای موفقیت شرکت شرکتی حاکمیت امروزه در اهمیت و جایگاه

 شرکت بررسی شده است. 151ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی بین 

در این پژوهش جهت برازش مدل تحقیق و کاهش خطا از رگرسیون خطی با ضرایب فازی استفاده شده 

به صورت عدد فازی مثلثی متقارن است با  مبهم وکه  است، همچنین با توجه به مقادیر خروجی فازی

نماییم. بر اساس نتایج حاصل از  اقدام به نافازی سازی این خروجی می COAاستفاده از روش مرکز ثقل یا 

نهادی با عملکرد  مدیره و وجود مالکان این تحقیق فرضیه رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در هیئت

داری  شرکت مورد تأیید قرار گرفت همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت ارتباط معنی

ی حاکمیت شرکتی در راستای سازوکارها. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق توجه ویژه به مشاهده نگردید

 بهبود عملکرد شرکت مورد تاکید است.
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 مقدمه -1

در بازارهای سرمایه  گذاری سرمایهمالی و رونق  بازارهایاقتصادی،  های یتامروزه به دلیل گسترش فعال

به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به اطالعات درست و به موقع و 

ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و  ینتر ها، مهم آن ینانهب تحلیل دقیق و واقع

ها ایفا  مروز اطالعات نقش مهمی در زندگی انسان. در جامعه ااستاستفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی 

د. از دالیل پیشرفت نمای یباشد از اطالعات بیشتر و بهتر استفاده م تر پیشرفتهو هرچه قدر جامعه  کنند یم

. محصول نهایی فرآیند حسابداری، ارائه استاستفاده بهینه و مؤثر از اطالعات  یافته توسعهدر جوامع 

خارج از شرکت، در  کنندگان استفادهداخلی و  کنندگان استفادهمختلف اعم از  کنندگان استفادهاطالعات به 

تأمین نیازهای اطالعاتی  باهدفحسابداری که  یها حسابداری است. آن گروه از گزارش یها قالب گزارش

تیجه نهایی . نگیرد ی، در حیطه حسابداری مالی قرار مشود یخارج از شرکت تهیه و ارائه م کنندگان استفاده

مالی  یها . صورتشود یمالی اطالق م یها است که اصطالحاً به آن گزارش ییها حسابداری مالی گزارش

مالی شامل  یها کامل صورت ی . در حال حاضر مجموعهدهند یهسته اصلی گزارش گری مالی را تشکیل م

ع، صورت جریان وجه نقد( و ، صورت سود و زیان جامیان)ترازنامه، صورت سو دو ز یمالی اساس یها صورت

تلقی  رسانی اطالع. تعدادی از محققین مالی، حسابداری را به عنوان یک سیستم استهمراه  های یادداشت

. این است گیری تصمیمها هدف اصلی حسابداری ارائه اطالعات مفید برای  و به عقیده برخی از آن کنند یم

ها  بتوانند بر اساس آن گیرندگان تصمیمهم کنند تا وظیفۀ محققین این علم است که اطالعاتی را فرا

 صحیحی را اتخاذ نمایند، در این تحقیق سعی شده است تا هدف مذکور دنبال گردد.  گیری تصمیم

 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 مفهوم حاكمیت شركتی -2-1
شده که معموالً برای  گرفته« هدایت کردن» یبه معنا Gubernare از واژه شرکتی حاکمیت مفهوم اولیه

ری بتر بر راهرود و داللت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشهدایت یک کشتی به کار می

های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و روش تمرکز دارد تا کنترل.

ها در برابر گویی شرکتمسئولیت پاسخ ۀنان تا تعاریف جامع و در بر گیرندداران آها و سهاممتمرکز بر شرکت

 یتوان بر اساس یک تعریف عمومی، حاکمیت شرکتو اجتماع متغیر هستند. با این وجود، می نفعانتمام ذی

و تحلیل آنان می یادشدههای تعریف . با مرورشوند یها با آن، هدایت و کنترل مرا نظامی نامید که شرکت

ها حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ»کرد:  توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه

 نفعانگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذیهای پاسخیابی به هدفاست که موجب دست هاییو سیستم

 (.1135، حساس یگانه« )شودمی
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 شركتی حاكمیت اهمیت -2-2

 ها به ایفای داران، ارتقای شفافیت اطالعات و الزام شرکتامروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهام

است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و  ییها ترین آرمانهای اجتماعی از مهممسئولیت

بط استوار و سازوکارهای اجرایی ها مستلزم وجود ضوا است. تحقق این آرمان اجرایی مورد توجه قرارگرفته

است. حاکمیت شرکتی بیش از هر  یا حاکمیت شرکتی ترین آنان نظام راهبری بنگاهمناسب است که مهم

داران در چیز، حیات شرکت را در درازمدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهام

های مختلف و تضییع حقوق عموم و ل ناخواسته ثروت میان گروهها پشتیبانی و از انتقا مقابل مدیران شرکت

تواند به تحقق استقالل حسابرسان داران جزء جلوگیری کند. وجود یک نظام راهبری مناسب میسهام

ران یگباز مستقل به معنای واقعی آن کمک کند و منجر به ایجاد فضای شفاف اطالعاتی شود تا در سایه آن

برای  شرکتی حاکمیت امروزه در اهمیت و جایگاه تری را اتخاذ کنند.ات آگاهانهعرصه اقتصادی تصمیم

مالی  های بحراناخیر و  های سال این موضوع با توجه به رخدادهای که چراها تردیدی نیست موفقیت شرکت

 های بزرگفروپاشی برخی از شرکت شناسی آسیبعلل و  ها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسیشرکت

 حاکمیت هایداران داشته است مشخص نمود ناشی از ضعف سیستمبرای سهام ویژه بههای کالنی که زیان

تواند باعث ارتقاء استانداردهای دهد که حاکمیت شرکتی میآنان بوده است. تحقیقات نشان می شرکتی

ر اجرایی آنان گردیده و یکی گذاران و بهبود اموها و سرمایهها، تشویق، تأمین و تجهیز سرمایهتجاری شرکت

، مدیره هیئت داران،هاست چرا که ناظر بر روابط سهاماز عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکت

 ست.ا نفعان آنانمدیران و سایر ذی

 

 چارچوب نظری حاكمیت شركتی -2-3

یک از آنان با چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر 

اندد کده ناشدی از زمینده     استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته

 نگرد. به علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می

ناشی از زمینه مدالی و اقتصدادی اسدت، در صدورتی کده تئدوری هزینده         1عنوان مثال، تئوری نمایندگی

ناشی از یک دیدگاه اجتمداعی   1نفعاناقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذی های یشی از تئورنا 0معامالت

های نظری مختلف وجود گیری بین چارچوبهای چشمدر مورد موضوع حاکمیت شرکتی است. گرچه تفاوت

خصدی  گیرندد(، امدا دارای وجدوه مشدتر  مش    دارد )چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظدر مدی  

 هستند.

 

 ( در حاكمیت شركتیییاجرا یرموظف )غ یرنقش مدیران غ -2-4
مددیره   موظدف هیئدت   یدر ، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غ0221فروپاشی انرون در سال  

مددیران   فراوانبه نفوذ  شکنی دندان( در انگلستان نیز پاسخ 0221جلب کرد. از سوی دیگر، گزارش هیگز ) 
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. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران شد یهای هم ردیف انرون محسوب مموظف ناکارا در شرکت یرغ

ها به عنوان افرادی مسدتقل،  ها و عملکرد نظارتی آنمدیره شرکت موظف )غیر اجرایی( مستقل در هیئت یرغ

یره، کمک شایان توجهی مد داران و مدیران شرکت در جلسات هیئتبه کاهش تضاد منافع موجود میان سهام

. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران کند یم

کنند. وجود چنین ترکیبدی، از عناصدر اصدلی یدک     مدیره ایفا می موظف در میان اعضای هیئت یرموظف و غ

مدیران موظف، اطالعات ارزشمندی درباره فعالیت که یدرحال زیرا ،شودمدیره کارا و موثر محسوب می هیئت

 هدای  گیدری  تصدمیم ، در مدورد  طرفانه یو ب ای حرفهموظف با دیدگاه  یرکنند، مدیران غهای شرکت ارائه می

مدیره شدرکت بدا دارا بدودن تخصدص، اسدتقالل و       . بدین ترتیب، هیئتنشینند یمدیران مذکور به قضاوت م

 (.4،1330د )بیرد و هدیکمن آی یسازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب مقدرت قانونی الزم، یک 

داران را موظف باید مسئولیت مستقیم مسائل مربوط به سدهام  یرکه مدیران غ کند یم گزارش هیگز پیشنهاد

هیگدز  مدیره دفاع کنند. توصیه دیگر گدزارش   بر عهده گیرند و به شکلی موثر، از حقوق آنان در سطح هیئت

داران شرکت موظف  مذکور، آن است که این مدیران، باید جلسات منظمی را با سهام یربرای مدیران ارشد غ

که افدزایش   شده توصیهچنین ز همیگداشته باشند و از نزدیک، با مسائل و مشکالت آشنا شوند. در گزارش ه

آنان صورت  های یتترش دامنه مسئولموظف باید متعادل بوده و متناسب با گس یرحقوق و مزایای مدیران غ

ز یگد موظف در گدزارش ه  یرپذیرد. سطح پایین حقوق و مزایا نسبت به بار مسئولیت و فشار کاری مدیران غ

 موظف  ذکر شده است. یربه عنوان دلیل اصلی دشواری استخدام مدیران غ

ادبری مطدرح شدده   مدیره که توسط گزارش کد  موظف  عضو هیئت یرموضوع استقالل اکثریت مدیران غ

بود، در گزارش هیگز دوباره مورد تأکید قرارگرفته است. گزارش اخیر در نظر داشته تا با گنجاندن عبارت زیر 

موظدف زمدانی    یدر یک مددیر غ  و ارائه فهرستی تفصیلی از شرایط مورد نظر، تعریف استقالل را بهبود بخشد:

و انجام قضاوت، مستقل اسدت و   لحاظ شخصیتیمدیره تشخیص دهد وی از  شود که هیئتمستقل تلقی می

و همکداران،   5گونه روابط یا مواردی وجود ندارد کده بدر قضداوت وی تأثیرگدذارد )تسدال     رسد هیچبه نظر می

0221 .) 

 

 در حاكمیت شركتی گذاران نهادینقش سرمایه -2-5
گدذاران  سدرمایه  یدژه بده و داران شرکتی نفوذ دارند. در این میان سدهام  یتهای پرشماری در حاکمگروه

سدازمانی مدؤثر بدر نظدام راهبدری       های برونکه یکی از مکانیزم یکنند. به طورنهادی نقش مهمی را ایفا می

ای است، ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مدالکین  شمول دارای اهمیت فزاینده شرکت که به طور جهان

هدای مددیران بده طدور مسدتقیم از      بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیتداران نهادی دارای توان سرمایه است. سهام

داران باشدند. تدأثیر غیرمسدتقیم سدهام    طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خدود مدی  

داران نهادی ممکن است در قالدب یدک گدروه، از سدرمایه    تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامنهادی می
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طریق موجب افزایش هزینه سدرمایه شدرکت شدوند.     ینت خاص خودداری نمایند؛ و از اگذاری در یک شرک

 .(1131تر خواهد بود )ابراهیمی کردلر، تر و در نتیجه گرانهای مزبور سختزیرا جذب سرمایه برای شرکت

 ه،دیددگا  یدک  است. از پیچیده شرکتی بسیار حاکمیت در نهادی گذارانسرمایه جایگاه نظری، دیدگاه از

 بر توانندمی که کنندمی بازنمایی را شرکتی نیرومند حاکمیت سازوکارهای از دیگر یکی نهادی گذارانسرمایه

 و باشند داشته گیرچشم نفوذی شرکت مدیریت بر توانندمی هم آنان باشند. زیرا داشته نظارت شرکت مدیریت

 (.1134پوریانسب،  یگانه وکنند )حساس  سوهم را دارانسهام گروه منافع توانندمی هم

تدرین اجدزای بدازار    گذاران نهادی یکدی از مهدم  ها سرمایهدر نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت

 1352ها در سدال  درصد از کل مالکیت شرکت 1/1داران نهادی از سرمایه شدند. برای مثال در آمریکا سهام

هرچند در کشورهایی با بازارهای سرمایه نوظهور نقش سدرمایه  .1رسید 0220درصد در سال  52به بیش از 

های مالی نهادها شروع بر دارایی یرگذاریسازی برای تأثگذاران نهادی خیلی برجسته نیست، لیکن خصوصی

های موجود در مالکیت ها نیز تأثیر خواهد داشت. با توجه به تفاوتشده است و لذا بر بازار سرمایه این اقتصاد

داران نهدادی، در اقتصدادهای مالکیدت غیرمتمرکدز، در مقایسده بدا       دی بین بازارها، نقش نظدارتی سدهام  نها

داران نهادی در هدر  کننده )عمده(، متفاوت است. نقش مناسب سهام داران کنترلاقتصادهایی با حضور سهام

حقدوق مشدخص همانندد     ها دارایدار به عنوان مالکین شرکت برانگیز است. سهام اقتصادی یک موضوع بحث

داران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و مدیره، هستند، که آنان نیز به عنوان نماینده سهام انتخاب هیئت

مدیره )و احتماالً عملکرد  گذاران نهادی از عملکرد هیئتداران همانند سرمایهعملکرد آنان را دارند. اگر سهام

دارند لدیکن نارضدایتی    ند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگهشرکت( راضی نباشند آنان سه انگیزه دار

که مطرح هست این اسدت کده    یدارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سؤال خود را اعالم کنند و یا سهام خود را نگه

شدوند )ابراهیمدی کردلدر،    داران گزینه دوم را انتخداب نمدوده و در نظدارت وارد مدی    تحت چه شرایطی سهام

1131.) 

 

 حاكمیت شركتی در ایران  -2-6
که اصطالح حاکمیت شرکتی در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و  ینرغم اعلی 

ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده ها و اقتصاددانان جهان قرارگرفته، در ایران هنوز به گونهامور شرکت

های سهامی عام در قیاس با حجم های شرکتفعالیتنیز روشن است، گستره  یاست. دلیل آن تا حد

ایران نیز  در اند.ها در اقتصاد ضعیف است و بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافتهعمومی فعالیت

حی یحه اصالدر ال یژهبه و بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و 1142هرچند از اوایل دهه 

موضوع   بود، ولی تا حدودی مطرح شده هاردی مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکتموا 1141اسفندماه 

و  32مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه  حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر

  میهای مجلس شورای اسالاوراق بهادار و در مرکز پژوهش های مسئوالن وقت سازمان بورسدر مصاحبه

به   ایوزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته چنین در همان زمان درقرار گرفت. هممطرح و مورد بررسی 
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بازار »بار در کنفرانس ملی  موضوع حاکمیت شرکتی نخستین موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود.

مرکز  در 1131ذرماه مه طباطبایی در آکه توسط دانشگاه عال« توسعه اقتصادی ایران سرمایه، موتور محر 

توسط دکتر « بازار سرمایه و نقش آن در توسعه حاکمیت شرکتی» در مقاله های رازی برگزار شد،همایش

توسعه عقاید و افکار  یحیی حساس یگانه ارائه شد و پس از آن در مقطع دکتری حسابداری در درس

مالی و  یگزارشگر»سمینار  شود. در پس آن، موضوع در دوحسابداری و حسابرسی تدریس شد و می

و آذرماه  1131به ترتیب در دی ماه  «یداخل نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی»و « روتحوالت پیش

های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن در اواخر سال همایش در مرکز 1134

نامه ویرایش اول آیین اوراق بهادار دست به انتشارمرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس  1131

 00نامه در در دسترس است. این آیین بهادارق بورس اورا یرسان اطالع  حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه

عات و پاسخداران، افشای اطالمدیره، سهام ها، وظایف هیئتتعریف  و شامل شده یمماده و دو تبصره تنظ

نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه ایران و با نگرش به این آیین .گویی و حسابرسی است

( حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار یا)رابطه یو با سیستم درون سازمان شده یمتجارت حاضر تنظ قانون

تواند در توسعه می برخی از موارد آن، ای است که بررسی و تجدیدنظر درش ارزندهنامه یادآور تالاین آیین

رسد های حاکمیت شرکتی به نظر میهای سیستمبا عنایت به ویژگی بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند.

 تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه ونزدیک یتر به سیستم درون سازماندر ایران بیش حاکمیت شرکتی

مطرح است و  در ایران یحاکمیت شرکتی درون سازمانشده در مورد گسترش آن، سیستم  های انجامشتال

ای شده است؛ لذا به عنایت ویژه سازیهای سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصیموضوعیت دارد. در برنامه

داران و ذیو افزایش سهام  هابرنامه  سازی در اینخصوصی هاییابی به هدفرسد در صورت دستنظر می

سازی شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی حاکمیت ها، سیستمنفعان شرکت

، نظام ینبر ا عالوه (.1135دهد )حساس یگانه،  سازمانی تغییر جهتاند، به سمت سیستم بروندست زده

تواند عامل مهمی در جهت سازوکارهای کنترلی و نظارتی می ینتر حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مهم

های نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه یرپایی عدالت گردد. ایجاد و اجراب

انتشار سهام را دارند، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است. اگرچه  یقسازی به ویژه از طرخصوصی

اگذاری سهام عدالت نشده است اما، و یرتر، در کل جامعه ایران فراگهای سهامی بزرگسطح مالکیت شرکت

 دهد.و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه، ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می

 

 پیشینه تحقیق -2-7

توجهی افزایش یافته  شده در زمینه حاکمیت شرکتی در طی دهه اخیر به طور قابل تعداد تحقیقات انجام

های مختلف بررسی مالی از جنبه یشرکتی و کیفیت گزارشگراست. در تحقیقات اخیر ارتباط بین حاکمیت 

اند، بعضی ترکیب و شده است. بعضی از محققین معیارهای مختلف کیفیت سود را مورد توجه قرار داده
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اند؛  مدیره در حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار داده مدیره و بعضی ساختار مختلفی از هیئت ساختار هیئت

 شود. دی از این قبیل اشاره میکه در زیر به موار

مدیره و تقلب در صورت تحلیل تجربی ارتباط بین ترکیب هیئت»با عنوان  یقیدر تحق (1331) 1بیزلی 

چنین مالی و هم یها مدیره و احتمال وجود تقلب در صورت رابطه میان ترکیب اعضای هیئت« های مالی

تقلب مذکور را مورد بررسی قرار داده است. در این رابطه میان وجود کمیته حسابرسی و کاهش احتمال 

مدیره افزایش یابد،  تحقیق، این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که هرچه تعداد اعضای غیر موظف هیئت

یابد. وی از یک مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه فوق های مالی کاهش میاحتمال وجود تقلب در صورت

شرکتی که تقلب در  15های مالی خود بودند و که دارای تقلب در گزارش شرکت را 15استفاده نمود. وی 

گر آن است که احتمال های وی بیانهای مالی آنان صورت نگرفته بود را مورد بررسی قرارداد. یافتهصورت

موظف و باتجربه بودن اعضای  یرمانند باال بودن نسبت تعداد مدیران غ یوجود تقلب، بر اثر عوامل

موظف در سهام  یردیره، کاهش و در صورت وجود عواملی از قبیل باال بودن درصد مالکیت مدیران غم هیئت

ها عضویت دارند، افزایش میمدیره سایر شرکت که در هیئت یموظف یرشرکت و باال بودن تعداد مدیران غ

د که کمیته تحقیق کمیته حسابرسی نیز مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل ش ینیابد. در ا

 های مالی ندارد.حسابرسی اثری بااهمیت روی احتمال تقلب در صورت

های چینی پرداخته مدیره بر روی عملکرد شرکت استقالل هیئت یربه بررسی تأث (0222) 3سانجیا بهاگت

آوری ها در واکنش به کاهش سودشرکت»پرداخته است. محقق در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که 

        «طلبند.تری میموظف بیش یرران غتعداد مدی

 یرمدیره )نسبت اعضای غ رابطه بین ساختار هیئت»موضوعی را با عنوان  (0221)در سال  3ویدانار

بررسی نموده است. در این تحقیق رابطه مثبتی بین « موظف، تعداد زنان و اندازه شرکت( و عملکرد شرکت

ای بین دو متغیر اندازه و تعداد زنان با عملکرد شرکت موظف و عملکرد شرکت و رابطه یرنسبت اعضای غ

 پیدا نشده است.

رابطه بین حاکمیت شرکتی و »به بررسی موضوعی با عنوان  (0223)12کارل یو و سیواراماکرشنان

زیابی کیفیت سود اند. این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته که آیا معیارهای ارپرداخته« کیفیت سود

قرار  یرحاکمیت شرکتی تحت تأث یلهبه وس یبینهمچون کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سود و قابلیت پیش

های یافته استفاده شده است. 11؟ برای بررسی حاکمیت شرکتی مطلوب از شاخص گامپرزیرخ یا گیرند یم

هایی که دارای حاکمیت شرکتدهد که بدون در نظر گرفتن قدرت حاکمیت شرکتی، پژوهش نشان می

های که شرکت ینباشند. دوم اتری می/ سود بیشیگزارشگر )مؤثر( هستند دارای کیفیت یشرکتی کاف

)مؤثر(، با فرض سطح یکسان از قدرت حاکمیت شرکتی، گرایش به کیفیت اقالم  یدارای حاکمیت کاف

شود که در این تحقیق بیان می رفته هم یین روبینی سود باال دارند. بنابراپیش ییتعهدی، پایداری و توانا

 کننده مهم کیفیت سود است. کفایت حاکمیت شرکتی یک عامل تعیین
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یر تأثبه بررسی  «یر حاکمیت شرکتی بر عملکردتأث»( در تحقیقی با عنوان 0223و همکاران ) 10سویتزر

پرداختند. نتایج تحقیق  شرکت-سال 1005ی بر رومدیران غیر موظف، اهرم شرکت و مالکیت مدیرعامل 

. این تحقیق همچنین رابطه عملکرد داردداری با  دهنده آن است که مالکیت مدیرعامل رابطه معنی نشان

 کند. یمیز گزارش را نمعکوس اهرم شرکت باارزش شرکت 

( در تحقیقی به بررسی نقش حسابرسان مستقل در حاکمیت شرکتی پرداخته است. 0223) 11مارانی

دهد که حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی دو عامل مهم در فرآیند  یمنتیجه تحقیقات مارانی نشان 

 روند. یمحاکمیت شرکتی به شمار 

یت سود مورد بررسی ( نقش حاکمیت شرکتی را در محدود کردن مدیر0211و همکاران ) 14کواکب

انجام  0225تا  1333ی ها سالشرکت آمریکایی طی  111ی بر روو همکاران که  کواکبقراردادند. تحقیق 

یر بسزایی تأثاز مدیرعامل  مدیره هیئتپذیرفت بیانگر آن است که کمیته حسابرسی و تفکیک وظایف رئیس 

 در کاهش سطح مدیریت سود دارد.

15ازینه
ی در کشورهایر حاکمیت شرکتی بر عملکرد قیمت سهام تأثبررسی  ( در تحقیق به0211) 

عربستان سعودی پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر نقش روشن مدیران غیر موظف در کنترل و نظارت بر 

کند که اندازه شرکت و ساختار رهبری شرکت رابطه معکوسی با  یممدیریت است. ازینه همچنین بیان 

داری بین مدیران غیر اجرایی و عملکرد شرکت یافت  ند. این تحقیق رابطه معنیعملکرد قیمت سهام دار

 .نکرده است

« مالی یحاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگر»پژوهشی با عنوان  (1134همکاران ) حساس یگانه و

شده در حوضه حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر  انجام یها هدف مروری بر پژوهش. این تحقیق با اند دادهانجام 

کنند که مالی، به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پرداخته و بیان می یگزارشگر یفیتک

تواند بر عهده گیرد، اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرآیند ای که حاکمیت شرکتی میوظیفه ینتر مهم

ین مطالعه بر اساس تحقیقاتی که در کشورهای مختلف در این زمینه انجام مالی است. آنان در ا یگزارشگر

مالی، تحریف سود، وجود  یکیفیت نازل گزارشگر شرکتی ضعیف و یتگیرند که میان حاکمگرفته نتیجه می

 های داخلی، رابطه وجود دارد.  های مالی و ضعف کنترلتقلب در صورت

در این مقاله، ابتدا در « های دولتیحاکمیت شرکتی در شرکت»ای با عنوان در مقاله (1133) یالماس

شود و ها بحث می های دولتی و شرایط آرمانی این مؤلفهحاکمیت شرکتی در شرکت یها خصوص مؤلفه

های دولتی ایران مورد تجزیه و چارچوب ایجاد شده، وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت یسپس بر مبنا

گیری میها نتیجهمذکور نزد این شرکت یها با توجه به جایگاه مؤلفه یتاًنها گیرد وو بحث قرار می یلتحل

ای نیز برای جبران این یابی به شرایط مطلوب موجود نیست و برنامهشود که اساساً ضوابط مدونی برای دست

 خأل در دستور کار آتی قرار ندارد. 

ی تحت عنوان بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پژوهش( در 1131همکاران )ایزدی نیا و 

اند که رابطه  یافتهدری بورس اوراق بهادار تهران ها شرکتی سود و نقد شوندگی سهام در بین هموارساز
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ی سود و نقد هموارسازیاً میان ثانمثبت و معنادار بین حاکمیت شرکتی و هموارسازی سود وجود دارد، 

داری وجود دارد.در این تحقیق از معیارهای درصد اعضای غیر موظف  شوندگی سهام رابطه منفی و معنی

 هیئت مدیره و درصد سهامداران نهادی برای سازوکار حاکمیت شرکتی استفاده شده است.

مدیره  بررسی رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با عملکرد هیئت(، با 1131امیر حسینی و بهبهانی )

داری بین اصول حاکمیت  رابطه معنیاند که  دریافته راق بهادار تهرانشده در بورس او های پذیرفته شرکت

مدیره شرکت وجود دارد . که در این میان سه متغیر میزان افشا و شفافیت  شرکتی و عملکرد هیئت

و ها دارای رابطه معنادار  مدیره شرکت اطالعات، نقش ذینفعان و رفتار یکسان با سهامداران با عملکرد هیئت

ها  مدیره شرکت مدیره رابطه معنادار با عملکرد هیئت یر حقوق سهامداران و مسئولیت های هیئتدو متغ

 .ندارند

بینی  توان متغیرهای حاکمیت شرکت و محافظه کاری در پیش (، با بررسی1131همکاران )سعادتی و 

ی معناداری با های مالی همبستگ های محافظه کاری در کنار نسبت شاخصاند که  دریافته عملکرد مالی

که  های با عملکرد ضعیف و قوی دارند درحالی عملکرد شرکت داشته و نقش معناداری در تفکیک شرکت

های با عملکرد ضعیت و قوی ندارند و نمی  متغیرهای حاکمیت شرکتی تدثیر معناداری در تفکیک شرکت

گیرند. در مجموع مدل ارائه شده بینی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار  توانند برای بهبود ضحت مدل پیش

ها به دو گروه ضعیف و قوی را به درستی  درصد از طبقه بندی شرکت 4/32بینی عملکرد،  جهت پیش

 .کند بینی می پیش

 

 ی تحقیقشناس روش -3

 سواالت و تدوین فرضیات تحقیق -3-1

نفعدان،   متفداوت ذی  بعضداً هدای  دنیای امروز تغییر نیازهدای روز افدزون مشدتریان و مدردم، خواسدته      در

را فراهم نمدوده   شرکتی حاکمیت ساختاررورت توجه به ضپیچیدگی قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار 

آندان   آن اهداف و نحوه نظدارت بدر عملکدرد    های نیل به ها تنظیم یافته و روش تا از طریق آن اهداف شرکت

  .تعیین شود

یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی  اطمینان شرکتی حاکمیت اعمال هدف از

شرکتی  حاکمیت کارهای و . سازآورد نفعان مختلف شرکت فراهم  گویی و منافع ذی عمل مدیریت، پاسخ

قانونی،  نظارت حسابرسی، کمیته داخلی، های کنترل شرکت، مستقل از قبیل حسابرس دارد وجود مختلفی

که با توجه به پیشینه ... نهادی و گذاران مدیره از مدیرعامل و سرمایه رئیس هیئتموظف، جدایی  غیر مدیران

تحقیق و خالء موجود در پژوهش های مرتبط به حاکمیت شرکتی، در خصوص ارتباط آن با عملکرد شرکت، 

 و جدا بودن رئیس مدیره موظف هیئت غیر یعنی اعضای شرکتی کار حاکمیت و ساز سه رابطه تحقیق این در

شود. لذا جهت بررسی رابطه متغیرهای فوق  عملکرد بررسی می با نهادی مدیره از مدیرعامل و مالکان هیئت

 گردد: به شرح زیر مطرح می هایی پرسش
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 دارد؟ داری وجود و عملکرد، رابطه معنی مدیره هیئت ترکیب در موظف غیر مدیران وجود آیا بین 

  ،دارد؟ داری وجود رابطه معنیآیا بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد 

 آیا بین حضور مالکان نهادی و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد؟ 

هایی به  مدیره و مدیرعامل، از جمله محر  وجود مدیران غیر اجرایی و تفکیک وظایف رئیس هیئت

ی و بهبود آید که به دلیل اعطای استقالل بیشتر در تصمیم گیری، موجب کاهش مشکالت نمایندگ شمار می

(. یکی دیگر از عوامل کاهش هزینه نمایندگی وجود 11،1334و دیویس 11شود )دونالدسون عملکرد شرکت می

وجود سرمایه گذاران نهادی در ترکیب سهامداران آن است. چنین سرمایه گذارانی از نزدیک عملکرد مدیران 

ل مدیریت، به شرکت و مدیران شرکت را کنترل کرده و با تصمیم به فروش یا خرید سهام و یا اعمال کنتر

آورند. سرمایه گذاران نهادی معموالً خواهان ارائه اطالعات صحیح و به موقع در مورد شرکت  آن فشار می

 اند: هستند. از این رو فرضیه های زیر جهت تحقیق حاضر در نظر گرفته شده

  .دارد رابطه معناداری وجودو عملکرد،  مدیره هیئت ترکیب در موظف غیر مدیران وجود بین: فرضیه اول

 دارد. بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد، رابطه معناداری وجود :فرضیه دوم

 بین حضور مالکان نهادی و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد..م: فرضیه سو

 

 روش تحقیق -3-2
است و با استفاده از روشهای آماری مانند رگرسیون فازی و  «همبستگی-توصیفی»تحقیق حاضر از نوع 

شود.از سوی دیگر در  آزمون همبستگی و پس از تدوین مدل ضرایب متغیرهای مستقل و کنترل مشخص می

 این تحقیق از اطالعات واقعی صورت های مالی حسابرسی شده استفاده گردیده است.

 

 ونه هاجامعه آماری چگونگی نمونه گیری و نم -3-3
شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از  های پذیرفته جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر، همه شرکت

شده و سایر شرایط تعیین شده برای جامعه آماری را نیز داشته باشدد. در ایدن    در بورس پذیرفته 1131سال 

در  1132الدی   1131هدای   در طی سدال شده در بورس اوراق بهادار تهران  پذیرفته  شرکت 151رابطه، تعداد 

در  هدا  آنداده های مدورد نظدر   هایی که  شرکت پس از حذف شرکت -سال   442( 4x151) مجموع بالغ بر

منتهدی بده پایدان     هدا  آنسدال مدالی   هایی که  نبوده است و لحاظ کردن موارد دیگری مانند شرکتدسترس 

سرمایه گدذاری،   های اند و حذف شرکت داشتهمالی  ی هدورمورد بررسی تغییر  ی دورهدر نیست یا اسفند ماه 

تحت عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. در این تحقیدق بدا توجده بده     بانک ولیزینگ  واسطه گری های مالی،

حجم جامعه آماری و اینکه روش آماری تحقیق به راحتی امکدان تجزیده و تحلیدل اطالعدات ایدن تعدداد از       

نیازی به انتخاب نمونه آماری احساس نشد و در نتیجه، تحقیق فاقد نمونده و روش  آورد،  شرکت را فراهم می

 نمونه گیری است.
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 داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها -3-4

یکی از مهم ترین الزامات و ضروریات تحقیق، دستیابی به داده های قابل اطمینان و صحیح می باشد. 

د که مبنای تحلیل و قضاواتهای آتی قرار می گیرند. مدل قابل استفاده در آزمون زیرا این داده ها هستن

 تعریف می شود: 1فرضیه های تحقیق حاضر به شرح رابطه 

  ROA = α + β1 COMPOS + β2 DUAL + β3 IO + β4 SIZE + β5 LEV + ε                (1)  

 

 جدول شماره یک است:ها به شر ح  ها و چگونگی محاسبه و استخراج آن داده

 

 : داده ها و چگونگی محاسبه و استخراج آنها1جدول 
 نحوه محاسبه وزن عالمت اختصاری متغیر طبقه

 نسبت بازده دارایی ها - ROA عملکرد شرکت وابسته

 مستقل

 از یادداشت های همراه COMPOS β1 مدیران غیر موظف

 همراهاز یادداشتهای  DUAL Β2 نقش دوگانه مدیرعامل

 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده IO Β3 مالکان نهادی

 کنترل
 لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها SIZE Β4 اندازه شرکت

 نسبت بدهی بلند مدت به دارایی ها LEV Β5 اهرم

 منبع: مدل تحقیق

 

 آزمون فرضیه های تحقیق -4

 نحوه آزمون فرضیه -4-1
 :است 0در این تحقیق مدل قابل استفاده در آزمون فرضیات تحقیق حاضر به شرح رابطه 

ROA =α + β1 COMPOS + β2 DUAL + β3 IO + β4 SIZE + β5 LEV + ε                              (0)  

 

های متقارن و نامتقارن استفاده شده است.علت  جهت آزمون مدل فوق از رگرسیون فازی به روش

بودن متغیرهای مورد مطالعه و تفاده از این روش این است که  رگرسیون کالسیک برپایۀ فرض دقیقاس

-کند. در مدلمشاهدات مرتبط با آنها استوار بوده و در نهایت، روابط بین متغیرها را نیز دقیقاً مشخص می

-وییم. بنابراین استفاده از روشسازی پژوهشهایی از این قبیل، عموما با مشاهدات نادقیق یا روابط مبهم روبر

پردازند، ضروری است همچنین با ها و روابط بین آنها میهای برازش توابع که به تبیین ساختار مبهم داده

دلیل انعطاف ناپذیر  شود، به مبنای توزیع احتمال تعریف می توجه به این که مدل رگرسیون ساده خطی بر

های رگرسیون آماری تنها زمانی  واجه است از سوی دیگر از مدلهای م محدودیت بودن فرضیات همواره با

همچنین کلیه  .مشاهدات در چارچوب یک مدل آماری صورت گرفته باشد توان استفاده نمود که توزیع می
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بایست به صورت اعداد حقیقی باشد اما از آنجا که در دنیای واقعی موارد  پاسخ و توضیحی می متغیرهای

خصوصی را توسط مقادیر کمی بیان  های یک سیستم و یا شرایط به توان ویژگی که نمی بسیاری وجود دارد

 توانیم با برخی از کلمات یک توضیح تقریبی از آنچه که وجود دارد ارائه نمود، در چنین شرایطی فقط می

رآمد در های رگرسیون فازی ضمن انعطاف پذیری بیشتر در انطباق با شرایط طبیعی، ابزاری کا مدل .دهیم

باشند. بنابراین در این تحقیق به جهت دقت  هایی می اثرات متغیرهایی هستند که دارای چنین ویژگی تبین

آن متغیرها و  بیشتر نتایج پژوهش و همچنین به علت معایب رگرسیون خطی ساده از مدل رگرسیونی که در

 شوند استفاده می گردد. میمشاهدات مربوط به آن دقیق هستند، اما ضرایب مدل، فازی فرض 

نامتقارن در می یاییم که مدل  در دو حالت متقارن و MSEدر این تحقیق با مقایسه تابع هدف و مقدار 

تابع هدف را دارد بنابراین جهت بیان نتایج از مدل رگرسیونی  و MSEمتقارن مدلی است که کمترین مقدار 

عبارت  1رگرسیونی مورد نظر در این حالت به شرخ رابطه مدل فازی با ضرایب متقارن استفاده شده است. 

 است از:

     ̃     ̃           ̃         ̃       ̃          ̃           (1                     )

          

̃ و         و         و      و         و           ه با فرض اینک    و  

 نوشت : توان یمکر شده وبا به تابع  وبا توجه  1,2,3,4,5=,برای           ̃ و            ̃ همچنین

 
                ∑      

   
       ∑      

   
        ∑      

   
         ∑      

   
     

    ∑      
   
      

 

محدودیت خواهیم داشت به عنوان  1023بنابراین در مجموع  شود محدودیت تعریف می 0برای هر مشاهده 

 : مثال، دو محدودیت اول به صورت زیر خواهد بود

 
                                                                                       

                                                             
             

 
                                       9018|+                                             
                                                          

 

و      و     های اینکه  محدودیت و همچنین محدودیت 1023با توجه به  zمینیمم سازی تابع هدف 

گردد  حل می LINGOمسئله برنامه ریزی خطی است که توسط نرم افزار  آزاد یک i=1,2,3,4,5،   و   

 گردد: ها متفاوت جدول شماره  دو حاصل میhمسئله به ازای  پس از حل این
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 های مختلف hجدول نتایج رگرسیون فازی به ازای  -2جدول 

 S2 S1 h تابع هدف مقدار

141٫3531 2٫2541 2٫1131111 2٫1 

134٫1215 2٫21151153 2٫3144235 2٫0 

413٫1110 2٫21210311 2٫3313354 2٫1 

510٫313 2٫23025211 1٫150545 2٫4 

115٫5051 2٫23341211 1٫131254 2٫5 

113٫421 2٫1012150 1٫103311 2٫1 

1205٫311 2٫1141220 0٫125233 2٫1 

1513٫314 2٫0411521 1٫451114 2٫3 

1211٫103 2٫4301221 1٫315013 2٫3 

 منبع: یافته های پژوهشگر

 

 ها داریم hهای ذکر نشده در جدول برابر صفرند و به ازای تمامی   سایر
                                            
                                           

 

 

مقادیری از متغیرهای مستقل، مقدار مدل رگرسیونی به ازای  جایگزینی ضرایب بدست آمده در با

افزار  نرم به صورت عدد فازی مثلثی متقارن خواهد بود بنابراین با استفاده از خروجی فازی، مبهم و

MATLAB  به روش مرکز ثقل یاCOA با مقایسه مدل  نماییم. نهایتاً اقدام به نافازی سازی این خروجی می

این صورت مدل رگرسیونی نهایی  در مدل را بدست آورد، MSEوان ت بر ارزش داده شده با مقادیر واقعی می

های رگرسیونی داشته باشد، خروجی نرم افزار  بین سایر مدل را در MSEکه کمترین  مدلی خواهد بود

MATLAB  ذکر شده است. 1در جدول شماره 

باشد بنابراین  h=0.1ه افتد ک حالتی اتفاق می در مقدار تابع هدف در MSEتوجه به جدول فوق کمترین  با 

 عبارت خواهد بود از: 1به شرح رابطه  مدل رگرسیونی فازی
 ̃                                                               

                                                                            (1) 

 

 را داریم: 4رابطه  که پس از غیر فازی سازی

                                                                     (4)  

 

 مدل زیر را خواهیم داشت: 5در نهایت با جایگذاری متغیرهای اولیه تحقیق به شرح رابطه 

                                                                    (5) 
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 : جدول مدل رگرسیونی نهایی3جدول 

MSE A5 A4 A3 A2 A1 A۰ h 

2٫2111 2٫421010 2٫14441 2٫050331 2 -2٫1303 2٫22224 2٫1 

2٫2111 2٫421010 2٫14441 2٫050331 2 -2٫1301 2٫22224 2٫0 

2٫2111 2٫421010 2٫14441 2٫050331 2 -2٫1131 2٫22224 2٫1 

2٫2111 2٫421010 2٫14441 2٫050331 2 -2٫1304 2٫22224 2٫4 

2٫2111 2٫421010 2٫14441 2٫050331 2 -2٫1301 2٫22224 2٫5 

2٫2111 2٫421010 2٫14441 2٫050331 -2٫2221120 -2٫1300 2٫22224 2٫1 

2٫2101 2٫421010 2٫14441 2٫050331 -2٫2221315 -2٫1541 2٫22224 2٫1 

2٫2134 2٫421011 2٫14441 2٫050331 -2٫2225131 -2٫2311 2٫22224 2٫3 

2٫2451 2٫421010 2٫14441 2٫050331 -2٫2224150 -2٫2114 2٫22224 2٫3 

 منبع: یافته های پژوهشگر

 

 خواهد بود. 4تفسیر نتایج با توجه به مدل نهایی تحقیق به شرح جدول شماره 

 

 آزمون فرضیه اول -4-2
 :استزیر  1و رابطه  فرضیه اول تحقیق حاضر به شرح

 .ددار داری وجود و عملکرد، رابطه معنی مدیره هیئت ترکیب در موظف غیر مدیران وجود بین

ROA =α + β1 COMPOS + β2 DUAL + β3 IO + β4 SIZE + β5 LEV + ε                               (1)  

 

مدل رگرسیونی به ازای مقادیری از  جایگزینی ضرایب بدست آمده دربا توجه به مدل کلی تحقیق و 

به صورت عدد فازی مثلثی متقارن خواهد بود که پس از به  متغیرهای مستقل، مقدار خروجی فازی، مبهم و

دست آوردن مدل رگرسیون فازی )به شرحی که ذکر گردید( و نافازی سازی و جایگزینی متغیرهای اولیه 

 به دست خواهد آمد: 1مدل نهایی به شرح رابطه 

                                                                    (1) 

 

( که برابر با COMPOSمربوط به متغیر مدیران غیر موظف ) βبا توجه به عدد و عالمت ضریب 

دار و معکوس بین حضور مدیران غیر موظف و عملکرد شرکت  ای معنی می باشد، وجود رابطه -1303/2

که بین مدیران غیر  دهد یم. به عبارت دیگر نتایج نشان شود یمفرضیه اول تحقیق تایید  لذا ؛ محرز بوده

ای معکوس وجود دارد و افزایش مدیران غیر موظف باعث کاهش سطح  موظف و عملکرد شرکت رابطه

 .شود یمعملکرد شرکت 
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 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق :4جدول 
 نتیجه βضریب  فرضیه ردیف

1 
و عملکرد،  مدیره هیئت ترکیب در موظف غیر مدیران وجود بین

 .ددار داری وجود رابطه معنی
1303/2 – 

 فرضیه تحقیق را

 نمی توان رد کرد

0 
 داری وجود بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد، رابطه معنی

 دارد.
- 

 فرضیه تحقیق را

 نمی توان قبول کرد

 0503313/2 معناداری وجود دارد.بین حضور مالکان نهادی و عملکرد رابطه  1
 فرضیه تحقیق را

 نمی توان رد کرد

 منبع: یافته های پژوهشگر

 

 آزمون فرضیه دوم -4-3
 :استزیر  3فرضیه دوم تحقیق حاضر به شرح و رابطه 

 دارد. داری وجود بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد، رابطه معنی

ROA =α + β1 COMPOS + β2 DUAL + β3 IO + β4 SIZE + β5 LEV + ε                           (3) 

 

مدل رگرسیونی به ازای مقادیری از  جایگزینی ضرایب بدست آمده دربا توجه به مدل کلی تحقیق و 

بود که پس از به به صورت عدد فازی مثلثی متقارن خواهد  متغیرهای مستقل، مقدار خروجی فازی، مبهم و

دست آوردن مدل رگرسیون فازی )به شرحی که ذکر گردید( و نافازی سازی و جایگزینی متغیرهای اولیه 

 به دست خواهد آمد. 3مدل نهایی به شرح رابطه 

 

                                                                    (3) 

 

( که برابر با صفر می باشد عدم DUALمربوط به متغیر مدیران غیر موظف ) βضریب با توجه به عدد 

فرضیه دوم تحقیق تایید  لذا ؛دار بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد محرز است ای معنی وجود رابطه

از  مدیره هیئت. به عبارت دیگر نتایج بیان گر آن است که تفکیک یا عدم تفکیک وظایف ریاست شود ینم

 .رود ینمی مورد مطالعه به شمار ها شرکتمدیرعامل مورد بااهمیتی در تغیرات سطح عملکرد 

 

 آزمون فرضیه سوم -4-4
 :استزیر  12و رابطه   فرضیه سوم تحقیق حاضر به شرح

 بین حضور مالکان نهادی و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.

 

ROA =α + β1 COMPOS + β2 DUAL + β3 IO + β4 SIZE + β5 LEV + ε                         (12)        
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مدل رگرسیونی به ازای مقادیری از  جایگزینی ضرایب بدست آمده دربا توجه به مدل کلی تحقیق و 

به صورت عدد فازی مثلثی متقارن خواهد بود که پس از به  متغیرهای مستقل، مقدار خروجی فازی، مبهم و

فازی )به شرحی که ذکر گردید( و نافازی سازی و جایگزینی متغیرهای اولیه دست آوردن مدل رگرسیون 

 زیر را خواهیم داشت: 11به شرح رابطه  مدل نهایی

                                                                   
(11) 

 

می  0/2529819( که برابر با IOالکان نهادی )مربوط به متغیر حضور م βبا توجه به عدد و عالمت ضریب 

فرضیه سوم  لذا ؛دار بین حضور مالکان نهادی و عملکرد شرکت محرز می باشد ای معنی باشد، وجود رابطه

که با افزایش درصد سهام متعلق به سهامداران  دهد یم. به عبارت دیگر نتایج نشان شود یمتحقیق تایید 

 نیز افزایش یافته است. ها شرکتنهادی سطح عملکرد 

 

 ها سایر یافته -4-5 
در تحقیق حاضر متغیرهای اندازه شرکت و اهرم شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده 

کند. بر این  دار بین متغیرهای کنترل تحقیق و عملکرد شرکت را تایید می ای معنی است. نتایج وجود رابطه

  ای مستقیم با عملکرد شرکت دارند. است که اندازه شرکت و اهرم رابطهاساس، این تحقیق بیانگر آن 

 

 نتیجه گیری وبحث -5

شده  های پذیرفته مدیره و عملکرد شرکت کند که بین درصد اعضاء غیر موظف هیئت فرضیه اول بیان می

این ارتباط تأیید در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق وجود 

دار بین حضور مدیران غیر موظف و  ای منفی و معنی شود. نتایج تحقیق جاری حاکی از وجود رابطه می

مدیره باعث بهبود سطح  عملکرد شرکت است. مطابق با نظریه مباشرت افزایش تعداد اعضای موظف هیئت

ظف وضعیت فعالیت تجاری و بازار را شود که مدیران مو شود. این امر از آنجا ناشی می عملکرد شرکت می

گر هم خوانی نقش مدیران  شناسند. نتایج تحقیق حاضر نیز بیان مدیره می بهتر از اعضای غیر موظف هیئت

 غیر موظف در ایران با نظریه مباشرت است.

مدیره از مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه  که بین جدا بودن رئیس هیئت کند یمفرضیه دوم بیان 

و مدیرعامل، از  مدیره هیئتشده، تفکیک وظایف رئیس  های علمی پژوهش بر اساسمعناداری وجود ندارد. 

گیری، موجب کاهش  تر در تصمیم آید که به دلیل اعطای استقالل بیش هایی به شمار می محر   جمله

در رده سازمانی باالتری از مدیر اجرایی و  مدیره هیئتشود.  یندگی و بهبود عملکرد شرکت میمشکالت نما

های استراتژیک داشته باشد و در مقابل  گیری بر تصمیم کیاستراتژتواند نقش  سایر مدیران قرارگرفته و می

خی کشورها، نشانگر نقش شده در بر باید اجرای وظایف اجرایی را عهده دار باشد. تحقیقات انجام مدیرعامل

در باشد. لکن  در تنظیم استراتژی، تصمیم گیری استراتژیک و کنترل استراتژیک می مدیره هیئتروشن 
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را چنین بر اساس قانون تجارت وظایف اجرایی و استراتژیک  به طور سنتی و هم مدیره هیئتکشور ما 

ها هستیم. به  مدیره هیئتیف اجرایی از جانب شاهد اجرای وظا عمدتاًدار است. گرچه در عمل  زمان عهده هم

این متغیر  عدم تأثیرگذاریو مدیرعامل در ایران باعث  مدیره هیئتعدم تفکیک مناسب وظایف  رسد یمنظر 

 ی مورد مطالعه شده است.ها شرکتبر عملکرد 
بورس شده در  های پذیرفته کند که بین درصد مالکیت نهادی و عملکرد شرکت فرضیه سوم بیان می

ای مثبت بین مالکان  های تحقیق وجود رابطه اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بر مبنای یافته

نهادی و عملکرد شرکت یافت شده است. مالکان نهادی از جمله ساز و کارهای حاکمیت شرکتی محسوب 

گردد. نتایج  مشکالت نمایندگی می شود که با استفاده از تمرکز مالکیت و نظارت بر مدیریت باعث کاهش می

شده در بورس اوراق  های پذیرفته دهد این فاکتور مهم، در ایران نیز توانسته است بر عملکرد شرکت نشان می

 گردد: بهادار تهران تأثیرگذار باشد.  بنابراین در راستای انجام این تحقیق پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می

ها در ایران بهره برد.نتایج این تحقیق  نامه راهبری شرکت وان در تدوین آیینت از نتایج این تحقیق می

ها جهت شناخت راهکارهای افزایش سطح عملکرد قرار  های شرکت مدیره تواند مورد توجه مجامع و هیئت می

تری اتخاذ ها تصمیمات به توانند با توجه به عوامل تأثیرگذار بر عملکرد آتی شرکت گذاران می گیرد. و سرمایه

 نمایند.

 گردد: همچنین پیشنهادهای زیر برای تحقیقات آتی ارائه می

توان در مورد رابطه سایر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی از قبیل کمیته  این پژوهش را می (1

 حسابرسی و عملکرد بررسی نمود.

صالحیت مدیره از قبیل سطح دانش و  های هیئت توان در مورد رابطه ویژگی این پژوهش را می (0

 مدیره با عملکرد بررسی نمود.  اعضای هیئت

توان با تغییر متغیر وابسته، رابطه ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را با سایر  در این پژوهش می (1

 عوامل مانند بازده سهام، کاهش میزان تقلب و افزایش کیفیت گزارش گری مالی سنجید.

ده دارایی جهت تعیین عملکرد شرکت از سایر توان بجای استفاده از نسبت باز در این پژوهش می (4

 معیارها از جمله کیو توبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده کرد.

و مدت  نوع و عمر نهادی، گذار سرمایه نوع قبیل از نهادی مالکان به مربوط دیگر عوامل بررسی تأثیر (5

 .آن مالکیت زمان

 ها. نمایندگی شرکتبررسی رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه  (1

 

 فهرست منابع
، دانش و "گذاران نهادی در آن نظام راهبری شرکت و نقش سرمایه "(،1131ابراهیمی کردلر، علی، ) (1

 05-02، صص 1131، بهار 3پژوهش حسابداری، شماره 
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های اصول راهبری در  بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه"،(1135مریم ) ،اسماعیلی (0

 ، دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی ارشد نامه پایان ،"شده در بورس تهران پذیرفتهی ها شرکت

بررسی رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با " (،1131امیرحسینی، زهرا و محسنی بهبهانی سمیه ) (1

اولین ، مجموعه مقاالت "شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته مدیره شرکت عملکرد هیئت

موسسه آموزش عالی ، نوین در حسابداری و مدیریت کارهای راهو  ها پژوهش ای منطقههمایش 

 020-115ص ، صشفق تنکابن غیرانتفاعی

بررسی رابطه هموارسازی سود با "(،1131) اصغر علی ،رضایی رجایی و امیررسائیان  و ایزدی نیا ناصر (4

، 1131، پاییز 11شماره دو فصلنامه برنامه و بودجه. ،"نقدشوندگی سهام ابزارهای حاکمیت شرکتی و 

 13-51صص 

حسابرسی و کمیته حسابرسی، ، "حاکمیت شرکتی "(،1131حساس یگانه، یحیی و معیری، مرتضی ) (5

       11-51، صص 1131، آبان 022نشریه حسابدار، شماره 

، نشریه "در حاکمیت شرکتی مدیره هیئتنقش "(، 1135و باغومیان، رافیک ) حساس یگانه، یحیی (1

 15-12، صص 1135، تیر 111حسابدار، شماره 

، "شرکتی بر کاهش مدیریت سودتأثیر حاکمیت  "(،1131س )حساس یگانه، یحیی و یزدانیان، نرگ (1

 110-151، صص 1131، بهار 11فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 

های  گذاران نهادی در حاکمیت شرکت نقش سرمایه"(،1134حساس یگانه، یحیی و پوریانسب، امیر، ) (3

 03-05، صص 1134، تیر 115، مجله حسابداری، شماره "سهامی

بررسی توان متغیرهای حاکمیت شرکت "(،1131) پور، احمد علی اسدو جباری، حسین  و سعادتی، زهرا (3

، اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث "عملکرد مالی بینی پیشو محافظه کاری در 

، ، گچساران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچسارانها سازمانمدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در 

 1131زمستان 

بررسی  "(،1133) اهلل مهدی و ناظمی اردکانی، مهدی و غالمی، رضا و فرزانی، حجتزاده فرد،  مراد (12

شده در بورس اوراق بهادار  ی پذیرفتهها شرکترابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در 

 33-35، صص 1133، بهار 55های حسابداری و حسابرسی، شماره  ، فصلنامه بررسی"تهران

11) Abdullah, S.N., (2004), " Board Composition, Ceo Duality and Performance Among 

Malaysian Listed Companies", Corporate Governance No.4. 

12) Beasley, M. S. ,(1996), "An Empirical Analysis Of The Relation Between The Board of 

Director Composition And Financial Statement Fraud", The Accounting Review, 71,Pp 443-

465. 

13) Bedard, J. And Courteau, L.,(2001),"Corporate Governance and Earnings Management", 

Http://Papers.Ssrn.Com 

14) Chung, H. C., Zhang, H. ,(2008), "Corporate Governance and Institutional Ownership", 

Http://Papers.Ssrn.Com 

15) Jiang, B.; Hsu, C. ,(2003) , "Development of a Fuzzy Decision Model For Manufacturing", 

Journal Of Intelligent Manufacturing, Vol. 14, Pp. 169-181. 
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