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 :چکیده

ته و عملکرد شرکت می باشد. در سواب صه میان معامالت با اشخاطنقش راهبری شرکتی در راب طش به ارتبااین پژوه    

معامله با پرداخته است.  7831-7851ساله  6شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره  58

ال برخی واحدهای تجاری بخشی از فعالیت های ت. برای مثسته از ویژگی های معمول فعالیت های تجاری اسواب صاشخا

 صته انجام می دهند. معامله با اشخاسو واحدهای تجاری واب صریق واحدهای تجاری فرعی، مشارکت های خاطخود را از 

بت ساف پذیری واحد تجاری تاثیر گذار باشد. در این تحقیق از نطته می تواند بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعسواب

د اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل اعضا، عضویت یا عدم عضویت مدیر عامل در هیات مدیره، اندازه هیات مدیره و تعدا

 EXCEL در نهایت از نرم  افزارهای تفاده شد. سهام تحت تملک مالکان نهادی به عنوان متغیرهای حاکمیت شرکتی اس

 پژوهش استفاده شده است. و رگرسیون چند متغیره جهت آزمون فرضیه های  Eviews و
ه معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین طته و بازده دارایی ها رابسواب صنتایج نشان داد که بین معامالت با اشخا        

نشان داد که با وارد کردن متغیرهای حاکمیت شرکتی به مدل، قدرت توضیح کنندگی مدل افزایش و تاثیر منفی معامالت 

 بر عملکرد، کاهش می یابد. تهسواب صبا اشخا
 

 ته، عملکرد مالی، حاکمیت شرکتی، بازده دارایی هاسواب صمعامالت با اشخا کلیدی: کلمات
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 مقدمه 

دو نگرش وجود داردکه هر کدام از جنبه های متفاوتی از این گونه معامالت  وابسته اشخاص معامالت با صوصدر خ        

 .را بیان می دارند

 

 ت طلبانه)تئوری تضاد منافع(:نگرش فرص

نفع  به شرکت های دارایی که است این وابسته اشخاص با معامالت برای انگیزه گاهی تضاد منافع، فرضیة به توجه با        

 کند.  سود اقدام مدیریت به آن، بر گذاشتن سرپوش برای مدیر و شود خارج شرکت تملک از وابسته اشخاص

 شخصی برای منافع کسب جهت به معامالت گونه این که میدارد بیان و است سازگار نمایندگی لهمسئ این نگرش با        

 اثرات پوشاندن جهت طرفی مدیران از گردد.سهامداران می و شرکت شدن متضرر موجب شود ومی گرفته کار به مدیران

 (1272 1راننمایند.) ژیانگ و همکا می مالی هایصورت تحریف به اقدام معامالت این سوء

 نگرش رفتار کارا ) فرضیه معامالت کارا(: 

 فرد منحصربه مهارت و تجربه، تخصص به دسترسی برای گاهی که است آن از حاکی کارآمد معاملة فرضیة اما         

 ودوج سود مدیریت برای انگیزه ای صورت، این در انجام می گیرد که آنها با معامله خدمات، جبران یا وابسته اشخاص

 (1228، 2) گوردون و هنری.ندارد

 نتیجه در و و سهامداران مدیران منافع بین توازن ایجاد و کنترل امکان آوردن فراهم برای شرکتی راهبری نظام        

 مشکل با کمتر باید دارند، بهتری راهبری کیفیت نظام که هایی شرکت بنابراین .د شو می ایجاد نمایندگی تضاد کاهش

 (. 7851ائیان، سباشند ) کاشانی پور و ر روبرو ندگینمای تضاد

 می باشد.  معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت انیدر رابطه منقش راهبری شرکتی ی بررس ما هدف    
 

 مبانی نظری پژوهش:

 ته:ستعریف شخص واب

 ت که : سه به واحد تجاری اتسورتی وابصدر  صته: یک شخسواب ص، شخ71ابداری شماره ستاندارد حسا ساسبر ا    

 ه: طسریق یک یا چند واطتقیم از ستقیم، یا غیر مسور مطالف. به 

واحد تجاری کنترل شود، یا با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد)  طواحد تجاری را کنترل کند، یا توس -7

 ه(، شامل واحد های تجاری اصلی،  واحدهای تجاری فرعی و واحد های تجاری فرعی هم گرو

 در واحد تجاری نفوذ قابل مالحظه داشته باشد، یا  -1

 بر واحد تجاری کنترل داشته باشد.   -8

رمایه گذاری در سابداری سح "با عنوان )  12ابداری شماره ستاندارد حسبق اطته آن واحد باشد)سب. واحد تجاری واب

 ( "تهسواحد های تجاری واب

 ( "صابدای مشارکتهای خاسح "با عنوان)  18ابداری شماره سندارد حتاسبق تعریف اطآن واحد باشد) صج. مشارکت خا

 د. از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی آن باشد 

 باشد  "د "یا  "الف"اشاره شده در بند های  صه. خویشاوند نزدیک اشخا

                                                 
1 Jiang et al 
2 Gordun & Henry 
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ت سک یا نفوذ قابل مالحظه آنان اکنترل می شود، تحت کنترل مشتر "ه"یا  "د"شاره شده در بند های اصاشخا طسو. تو

 تقیم در اختیار ایشان باشد.ستقیم یا غیر مسور مطو یا اینکه هم قابل مالحظه ایی از حق رای آن به 

ته به آن و همچنین واحد سواب صکارکنان اشخا صتگی خاسرح بازنشطکارکنان واحد تجاری یا  صتگی خاسرح بازنشطز. 

 ( 7856ابداری ایران، ستاندارد حسرحها باشد. ) اطهای تجاری تحت کنترل این گونه 

 

 معامالت با اشخاص وابسته: 

 منابع، انتقال : می شود تعریف گونه این وابسته شخص با معامله ایران، 71 شمارة حسابداری استاندارد براساس        

 بر تواند می وابسته شخص با رابطه .بهای آن مطالبة عدم یا مطالبه از نظر صرف وابسته، اشخاص بین تعهدهای یا خدمات

 معامالتی است ممکن وابسته، اشخاص .باشد داشته تأثیر واحد تجاری مالی پذیری انعطاف و مالی عملکرد مالی، وضعیت

مبالغ  با است ممکن وابسته، اشخاص بین معامالت مبالغ همچنین .دهند نمی انجام وابسته اشخاص غیر که دهند انجام

 با رابطه و طرفین های حساب معامالت، مانده از آگاهی مذکور دالیل به .نباشد یکسان وابسته غیر اصاشخ بین مشابه

 و ریسک ارزیابی شامل تجاری، واحد عملیات از مالی های کنندگان صورت استفاده ارزیابی بر است ممکن وابسته، اشخاص

 .بگذارد تأثیر واحد تجاری، روی پیش های فرصت

 (7856ابداری ایران،سح تاندارد هایس) ا

  

 شرکتی: راهبری نظام

کردن  تیهدای گرفته شده است که به معنا Gubernance نیاز واژه الت یشرکت تیمفهوم حاکم نیتریمیقد        

ترده می باشد. در یک بیان، می توان تعاریف ذکر شده را به دیدگاه سیار گس. تعریف حاکمیت شرکتی بباشدیم یکشت

ه ی شرکت با طترده که به بیان رابسهامداران و شرکت محدود می کند و دیدگاه گسه ی بین طعاریف را در رابمحدود که ت

 ( 7851یگانه،  ساسیم بندی نمود.) یحیی حسهام داران می پردازد، تقساحب نفع ها از جمله صایر س

 صورت بدین را شرکتی راهبری مالی، صاداقت و مالی بر حسابداری مبتنی دیدگاه یک ارائه با ،(1227) 7السون        

 مستحکم و منسجم شرکتی راهبری بنابراین .است نمایندگی مشکالت حل برای شرکتی مکانیزمی راهبری "کرد:  تعریف

 را کاهش تعهدی اقالم سطح نتیجه در و سود مدیریت های فرصت و ها انگیزه داشته، مثبت تأثیر سود بر کیفیت می تواند

 .دهد افزایش را دسو پایداری و

 

 مکانیزم های راهبری شرکتی:  

 نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره) ترکیب اعضای هیئت مدیره(: -الف

تقالل هیات مدیره( به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیات سترکیب هیات مدیره ) معیاری برای ا    

مهمی در تبیین توانایی اعضای برای انجام وظایف و کمک به عملکرد شرکت ت. لذا، ترکیب هیات مدیره، عامل سمدیره ا

 می باشد.

 اندازه هیات مدیره: -ب

 هیئت .است هیات مدیره های ویژگی در دیگر اهمیت با عنصر یک عنوان اعضا(به )تعداد مدیره هیات اعضای اندازه    

 بود. خواهد مالی بهتر گزارشگری از اآنه بینش احتماالً و دارد کمتری بوروکراسی کوچکتر، مدیره

 دوگانه بودن مسئولیت مدیر عامل: -ج

                                                 
1 Elson 
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یاری از کشورها، مدیر عامل ست. در بسهیات مدیره ا سات هیات مدیره برعهده ی رئیسوظیفه برگزاری و هدایت جل    

 هیات مدیره قرار دارد. سهمزمان در نقش رئی

 هام تحت تملک مالکان نهادی:س -د

رمایه گذاران نهادی می توانند با دانش و سرمایه گذاران نهادی نقشی مهم را ایفا می کنند. سمداران و بویژه هاس        

، بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند و نفوذشان به مدیریت شرکت، طی مربوصصتجربه کافی در زمینه های مالی و تخ

هامداران سازی ثروت ستای حداکثر سهامداران در راسگروه  و کردن منافع مدیریت با منافعسمی تواند مبنایی برای هم

هامداران سالعاتی بین طالعات محرمانه و ایجاد عدم تقارن اطهامداران پرقدرت به اسی سترسدطرفی دیگر، موجب باشد از 

 هامداران می شوند.سایر سپر قدرت و 

 

 پیشینه ی پژوهش:

ت هیات مدیره و مدیر عامل سه بین عملکرد شرکت و ترکیب نقش ریانشان دادند ک ،(5122) 7راچدی و دیگران        

هیات مدیره و مدیر عامل، هزینه هایی از قبیل عدم هماهنگی و قدرت  سه ی، منفی وجود دارد، زیرا جدایی نقش رئیطراب

 ، بر عملکرد شرکت تاثیر بگذارد.سور معکوطمیم گیری پایین تر را در بردارد که می تواند به صت

 ضعیف حاکمیت مکانیزم با وابسته اشخاص با معامالت که دریافتند تحقیقی در ،(8122) 1همکاران و گوردون        

 .است ارتباط در بازار پایین بازده و شرکتی

در تحقیقهای خود با موضوع حاکمیت شرکتی و عملکرد عملیاتی شرکت  نشان  ،(1226و  1221) 8کیلور و لورنس        

 داشته، سهام بیشتری صاحبان حقوق بازده باشد، نفر 78تا  6 آنها بین مدیرة هیأت اعضای تعداد که هایی رکتش اند داده

 برخوردارند. باالتری خالص سود نسبت حاشیه از ها شرکت سایر به نسبت

ده در اوکراین اثر ساختار مالکیت بر راهبری شرکتی و عملکرد موسسات خصوصی ش ،(1226)  1آکیموا واسکودیانر        

 بررسی کردند نتایج مطالعه نشان داد که مالکیت اثر با اهمیتی بر عملکرد دارد. 

به بررسی نقش معامالت اشخاص  وابسته بر عملکرد شرکت پرداختند و مانند [( (1272) 8چین و همکارانیانگ چو        

موظف به عنوان دو معیار کیفیت حسابرسی و مدیران غیر منفی این دو متغیر رسیدند. آنها از گران به رابطهسایر پژوهش

 تواند منجر به مثبت شدن رابطهها استفاده کردند و نتیجه گرفتند که این سازوکارها میسازوکارهای اصول راهبری شرکت

 بودن این معامالت را تقویت کردند. افزامعامالت اشخاص وابسته با عملکرد شرکت شود و دیدگاه ارزش

ال سشرکت را بین  7115،  "حاکمیت شرکتی و عملکرد"بین  طی ارتباس(، به منظور برر1272) 6ه و همکارانسبا        

ه ی معناداری بین حاکمیت طت، و نتایج تحقیق نشان می دهد که رابسی قرار داده اسمورد برر 1225و  7337های 

 شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد. 

ی اینکه آیا راهبری سته و عملکرد شرکت، و نیز، بررسواب صمیان معامالت با اشخا طی ارتباسه بررب (1272) 1وسچن و     

ته و عملکرد شرکت دارد یا خیر، پرداختند و برای اندازه گیری تاثیر سواب صه معامالت با اشخاطشرکتی اثری مثبت بر راب

ته بر عملکرد شرکت، سواب صردند تاثیر معامالت با اشخاتفاده و فرض کستقالل هیات مدیره اسراهبری شرکتی، از معیار ا

 یک شرکت عملکرد و وابسته اشخاص با معامالت بین که رسیدند این نتیجه بهت. سمتاثر از مکانیزم های راهبری شرکتی ا

                                                 
1 Rachdi et al 

2gordon et al  
3Lawrence & Caylor 
4 Akimova, I. & G. Schwodianer 
5 Chien, Chu-Yang 
6 baseh et al 
7chen & sou 
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نه به معامالت لباطت صنتایج نشان داد مکانیزم های راهبری شرکتی، این معامالت را از معامالت فردارد.  وجود منفی رابطه

 تقالل هیات مدیره، در این معامالت نقش تعدیل کننده را بازی می کند. سکارا تغییر می دهد، و ا

(، تاثیر ویژگی های هیات مدیره شامل اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیرموظف 7853نیکبخت و رحمانی نیا )         

انش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیر عامل از رئیس در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، د

هیات مدیره بر عملکرد شرکت را بررسی نمودند. نتایج نشان می دهد که هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا 

 به وظایف خود برای کاهش مشکالت نمایندگی عمل ننموده و تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد. 

تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت را بررسی نمودند. برای اندازه گیری  ،(7853ابراهیمی کردلر و همکاران )        

عملکرد شرکت از سه شاخص ) تابینز کیو، بازده دارایی و حاشیه سود خالص( استفاده شده است. نتایج حاکی از رابطه 

ست. همچنین با تقسیم مالکین نهادی به دو گروه فعال و منفعل، ارتباط انواع مثبت بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت ا

سرمایه گذاران نهادی موجود در ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های 

لکرد شرکت بوده و از این رو تحقیق بیانگر وجود رابطه ی مثبت بین هر دو نوع مالکیت نهادی) فعال و منفعل ( با عم

 نمیتوان ادعا کرد که فعال بودن یا نبودن نهادها بر نقش نظارتی آنها تاثیر دارد. 

به بررسی رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت با تاکید بر متغیرهای  ،(7837)،زارعی و همکاران       

ت تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضا و عضویت یا ر این تحقیق از نسبد راهبری شرکتی پرداختند.

نتایج نشان داد که بین معامالت . شرکتی استفاده شد راهبریعضویت مدیرعامل در هیئت مدیره به عنوان متغیرهای عدم

شرکتی به مدل،  راهبریدار وجود دارد. همچنین با وارد کردن متغیرهای ها رابطه معنیبا اشخاص وابسته و بازده دارایی

 .یابددهندگی مدل افزایش و تاثیر منفی معامالت با اشخاص وابسته بر عملکرد، کاهش میقدرت توضیح

 

 فرضیه های پژوهش:

 وجود دارد. یدارنیمعها رابطه فرضیه اول: بین معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت    

 ها تأثیر دارد.معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت فرضیه دوم: شاخص راهبری شرکتی بر رابطه بین    

 

 روش پژوهش:

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و همبستگی است. و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون     

مورد  Fرسیون، آماره برای بررسی معنادار بودن رگ .های پانل واثرات تصادفی استفاده شده استخطی چندگانه با داده

 گیرد.استفاده قرار می

 

 جامعه و نمونه آماری:

روش  است. 7831تا  7851طی سال های  شده در بورس اوراق بهادار تهران یرفتههای پذ شرکت تحقیقجامعه آماری     

 ریز طین شرابا در نظر گرفت یعضو جامعه آمار یکه شرکت ها یمعن نیاست. بد کیستماتیس یحذف قیتحق یرینمونه گ

 :دنبه عنوان نمونه انتخاب خواهند ش

در بورس معامله شده  یسهام آنها در طول دوره مورد بررسو  در بورس حضور داشته باشند قیتحق یدر کل دوره زمان -7

 .باشد

 نکرده باشد. رییتغ یدوره مورد بررس یآنها در ط یسال مال -1

 بسته باشند.دارای معامالت با اشخاص وا قیدوره تحق یط -8

 نباشند. یگری مالگذاری و واسطههیهای سرماجزء شرکت -8
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بانک از پژوهش این انجام جهت ازیموردن اطالعاتیکلیه سپس. گردید شناسایی شرکت 58 فوق، معیارهای اساس بر    

و  .گردید آوریجمع بورس هاینشریه و پرداز تدبیر و نوین آوردرهی افزارهانرم تهران، بهادار اوراق بورس اطالعاتی های

 .شودیم استفاده EViews و Excelتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

 

 متغیرهای پژوهش:

 متغیرهای مستقل:

RPT        خرید و فروش  ،: معامالت با اشخاص وابسته؛ در این تحقیق با توجه به اینکه اطالعات مربوط به تعداد معامالت

از ارزش ریالی معامالت  ،شودهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افشاء نمیوابسته توسط شرکت با اشخاص

اخیراً بسیاری  انجام شده با اشخاص وابسته به عنوان معیاری جهت ارزیابی معامالت با اشخاص وابسته استفاده خواهد شد.

گیری معامالت با اشخاص وابسته را به عنوان شاخصی جهت اندازهکل مبلغ حاصل از معامالت اشخاص وابسته  ،از محققان

البته این معیار بر اساس یکی از مفاهیم مثل ارزش دفتری  ،(1228هیو ، کوهلبِک و می1221)گوردن  .اندبه کار برده

اشخاص وابسته  ها دوره همگن سازی خواهد شد یا اینکه از لگاریتم طبیعی ارزش ریالی معامالت انجام شده بادارایی

 گردد.استفاده می

 است: یربه شرح ز رکتیش یراهبر یهایزممکان

 یرهمد یئتموظف ه یرغ ینسبت اعضا -7

 یالباق یو  برا 7ارزش  باشند، % 82نسبت به  یغیرموظف باالتر یاعضا درصد یکه دارا یشرکت-مشاهدات سال برای    

 شود.یلحاظ م 2مشاهدات ارزش 

  یمالکان نهاد سهام تحت تملک -1

 یو برا همان عدد ،باشد % 82 یکه مجموع درصد سهام آنها باال یسه سهامدار نهاد دارای شرکت–مشاهدات سال به    

 شود.یلحاظ م 2مشاهدات ارزش  یالباق

 یرهمد یئتاندازه ه -8

 یصورت برا ینا یردر غ و 7ارزش  ،نفر باشد پنجاز  یشب یشرکت-در مشاهدات سال یرهمد یئته یتعداد اعضا اگر    

 شود.یلحاظ م 2مشاهدات ارزش  یالباق

 دوگانه بودن مسؤولیت مدیرعامل -1

مشاهدات  یالباق یصورت برا ینا یرو در غ 7ارزش  ،نباشد یرهمد یئته یسعامل رئیرمد یشرکت-در مشاهدات سال اگر    

 شود.یلحاظ م 2ارزش 

 

 وابسته:ریمتغ

ROA    هاها؛ نسبت سود عملیاتی پس از کسر مالیات به متوسط دارایی: بازده دارایی 

 

 :یکنترلی رهایمتغ

GROW    های دوره قبلها به مجموع داراییها؛ نسبت تغییرات مجموع دارایی: رشد دارایی 

SIZE    ها : اندازه شرکت؛ لگاریتم طبیعی مجموع دارایی 

Age    از زمان تاسیس تاکنونهای فعالیت شرکت : سن شرکت؛ تعداد سال 
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 تحقیق:مدل

 .شود می پیشنهاد اول فرضیه آزمون انجام برای زیر مدل    
ROAi,t = β0 + β1RPTi,t +β2 GROW i,t  + β3 SIZE i,t + β4Agei,t +ɛ i,t (1) 

 .است شده پیشنهاد زیر مدل دوم فرضیه آزمون جهت همچنین    

ROAi,t = β0 + β1RPTi, ,+ β2CGi,t + β3RPTi,t *CGi,t+β4 GROW i,t  + β5 SIZE i,t + β6 Agei,t +ɛ i,t 

(2) 

 

 آمار توصیفی

 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش(1جدول)

معیار انحراف حداقل حداکثر میانه میانگین متغیرها  

ها دارایی بازده  721٫2  231٫2  68٫2  - 878٫2  771٫2  

وابسته اشخاص با معامالت  116٫77  115٫77  357٫73  1755٫8  6781٫1  

تجاری واحد اندازه  533٫8  511٫8  675٫3  137٫1  651٫2  

شرکت رشد  716٫2  257٫2  311٫8  - 336٫2  666٫2  

شرکت سن  87٫88  81 222٫83  2222٫3  775٫71  

NXRATIORPT 665٫3  281٫77  357٫73  222٫2  687٫1  

INSOWNRPT 185٫5  185٫72  357٫73  222٫2  628٫8  

DUALITYRPT 818٫1  222٫2  8٫78  222٫2  157٫1  

BSIZERPT 233٫7  222٫2  135٫75  222٫2  885٫8  

   

ترین ثبات و ترین ضریب تغییرات )پراکندگی( و در نتیجه دارای بیشمتغیرمعامالت با اشخاص وابسته دارای کم      

برخوردار است.در  پایداری در طی دوره پژوهش بوده است و لذا این معیار از قابلیت اطمینان باالتری در طی دوره پژوهش

درصد  89533های بورسی در حدود ارتباط با متغیرهای کنترل باید گفت که میانگین نسبت اندازه واحد تجاری در شرکت

ی اکثر متغیرها نزدیک به هم است، که این امر بیانگر آن است که متغیرهای پژوهش از توزیع است. میانگین و میانه

 .مناسبی برخوردار هستند

 

 :فرضیات آزمون و آماری تحلیل و تجزیه

 نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش:

توان ادعا کرد که در درصد است، می 6297شده بدست آمده برای این الگو که برابر با توجه به ضریب تعیین تعدیل    

همچنین، با توجه دهند. درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 62مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از 

ی اول میان توان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبه( است، می79337ی دوربین واتسون این الگو که برابر )مقدار آماره

 های الگو وجود ندارد. باقیمانده
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 : نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش*(2جدول)

ها متغیر خطا احتمال Tآماره ضرایب   

مبدأ از عرض  29131 69118 29222 

وابسته اشخاص با معامالت  29223-  19171-  29222 

تجاری واحد اندازه  29282-  89255-  29222 

شرکت سن  292228 291611 29153 

تجاری واحد رشد  292775 19711 29281 

تعیین ضریب  29617 

شده تعدیل تعیین ضریب  29627 

 F 39133 آماره

 F 29222 آماره احتمال

نواتسو دوربین آماره  79637 

 

:پژوهش دوم هیفرض آزمون جینتا  

 ارائه شده است.(8)نتایج فرضیه دوم با معیار مالکیت نهادی در جدول    

توان ادعا کرد که در درصد است، می 6196شده بدست آمده برای این الگو که برابر با توجه به ضریب تعیین تعدیل        

دهند. همچنین، با توجه درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 61از مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش 

ی اول میان توان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبه( است، می79635ی دوربین واتسون این الگو که برابر )مقدار آماره

 های الگو وجود ندارد. باقیمانده

 
 : نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش*(3)نگاره

یقتحق مدل  
ROAi,t = β0 + β1RPTi, ,+ β2INSOWNi,t + β3RPTi,t *INSOWNi,t+β4GROWi,t+ 

β5SIZEi,t+ β6Agei,t +ɛi,t 

ها متغیر خطا احتمال Tآماره ضرایب   

مبدأ از عرض  831٫2  111٫8  222٫2  

وابسته اشخاص با معامالت  - 271٫2  - 168٫1  222٫2  

تجاری واحد اندازه  - 211٫2  - 385٫1  222٫2  

شرکت سن  222٫2  181٫2  571٫2  

تجاری واحد رشد  225٫2  831٫7  771٫2  

نهادی مالکیت  238٫2  133٫8  227٫2  

نهادی مالکیت و وابسته اشخاص با معامالت  228٫2  211٫1  211٫2  

تعیین ضریب  123٫2  
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شده تعدیل تعیین ضریب  616٫2  

F 875٫77 آماره  

 F 29222 آماره احتمال

واتسون دوربین آماره  79635 

   

 ارائه شده است. (1)نتایج فرضیه دوم با معیار اندازه هیئت مدیره در جدول  

توان ادعا کرد که در درصد است، می 6198شده بدست آمده برای این الگو که برابر با توجه به ضریب تعیین تعدیل        

دهند. همچنین، با توجه ا توضیح میدرصد تغییرات متغیر وابسته ر 61مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از 

ی اول میان توان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبه( است، می79635ی دوربین واتسون این الگو که برابر )مقدار آماره

 های الگو وجود ندارد. باقیمانده

 
 نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش*(: 4) گارهن

ها متغیر خطا احتمال Tآماره ضرایب   

مبدأ زا عرض  181٫2  71٫6  222٫2  

وابسته اشخاص با معامالت  - 223٫2  - 233٫1  222٫2  

تجاری واحد اندازه  - 216٫2  - 18٫1  222٫2  

شرکت سن  222٫2  115٫2  528٫2  

تجاری واحد رشد  277٫2  778٫1  288٫2  

مدیره هیئت اندازه  281٫2  238٫8  221٫2  

مدیره هیئت اندازه و وابسته اشخاص با معامالت  227٫2  813٫2  831٫2  

تعیین ضریب  637٫2  

شده تعدیل تعیین ضریب  618٫2  

 F 729178 آماره

 F 29222 آماره احتمال

واتسون دوربین آماره  79612 

 

 ارائه شده است. (8)ره در جدولیئت مدیر موظف هیغ ینتایج فرضیه دوم با معیارنسبت اعضا    

توان ادعا کرد که در درصد است، می 6896مده برای این الگو که برابر شده بدست آبا توجه به ضریب تعیین تعدیل        

دهند. همچنین، با توجه درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 68مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از 

ی اول میان ستگی مرتبهتوان ادعا کرد که خود همب( است، می79111ی دوربین واتسون این الگو که برابر )مقدار آماره

  های الگو وجود ندارد. باقیمانده
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 : نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش*(5)نگاره

ها متغیر خطا احتمال Tآماره ضرایب   

مبدأ از عرض  
177٫2  811٫8  29222 

وابسته اشخاص با معامالت  
- 277٫2  - 18٫1  222٫2  

تجاری واحد اندازه  
- 211٫2  - 721٫8  92222  

شرکت سن  227٫2  115٫2  681٫2  

تجاری واحد رشد  27٫2  228٫1  216٫2  

مدیره هیئت موظف غیر اعضای سبتن  218٫2  8٫1  278٫2  

مدیره هیئت موظف غیر اعضای نسبت و وابسته اشخاص با معامالت  
221٫2  856٫1  27٫2  

تعیین ضریب  171٫2  

شده تعدیل تعیین ضریب  686٫2  

 F 779158 آماره

 F 29222 آماره احتمال

واتسون دوربین آماره  79111 

 

 ارائه شده است. (6نتایج فرضیه دوم با معیاردوگانگی مدیرعامل در جدول )    

توان ادعا کرد که در درصد است، می 6196شده بدست آمده برای این الگو که برابر با توجه به ضریب تعیین تعدیل        

دهند. همچنین، با توجه درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می61مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از 

ی اول میان توان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبه( است، می79115ی دوربین واتسون این الگو که برابر )مقدار آماره

 های الگو وجود ندارد. باقیمانده

 
 : نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش*(6)نگاره

ها متغیر بضرای  خطا احتمال Tآماره   

مبدأ از عرض  118٫2  888٫6  2 

وابسته اشخاص با معامالت  - 225٫2  - 567٫8  222٫2  

تجاری واحد اندازه  - 213٫2  - 185٫8  222٫2  

شرکت سن  222٫2  - 757٫2  581٫2  

تجاری واحد رشد  271٫2  183٫1  226٫2  

مدیرعامل دوگانگی  285٫2  785٫1  281٫2  

مدیرعامل دوگانگی و وابسته اشخاص با معامالت  221٫2  118٫1  211٫2  

تعیین ضریب  125٫2  
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شده تعدیل تعیین ضریب  616٫2  

F 815٫77 آماره  

 F 29222 آماره احتمال

واتسون دوربین آماره  115٫7  

 

اط ( ارائه شده است این نتایج بیانگر تأثیر کل معیارهای حاکمیت شرکتی بر ارتب1نتیجه آزمون مدل کلی تحقیق در نگاره )

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است.بین معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت

 

 توان ادعا کرد که در مجموعدرصد است، می 1697شده بدست آمده برای این الگو که برابر با توجه به ضریب تعیین تعدیل

دهند. همچنین، با توجه مقدار درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 12متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از 

ی اول میان توان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبه( است، می79181ی دوربین واتسون این الگو که برابر )آماره

 های الگو وجود ندارد.باقیمانده

 

 نتیجه گیری:

 :اول هیفرض آزمون جینتا    

 احتمال خطا Tآماره ضرایب متغیر ها

 29222 69885 29175 عرض از مبدأ

 2٫222 -19886 -29276 معامالت با اشخاص وابسته

 2٫222 8٫771- 2٫218- یاندازه واحد تجار

 2٫513 2٫178- -292221 شرکت سن

 2٫277 1٫881 2٫271 یواحد تجار رشد

 29222 69111 29228 معامالت با اشخاص وابسته و نسبت مدیران غیرموظف

 29222 69753 2٫228 معامالت با اشخاص وابسته و دوگانگی مدیرعامل

 29222 89232 29221 معامالت با اشخاص وابسته و مالکیت نهادی

 29222 89171 29228 ندازه هیئت مدیرهمعامالت با اشخاص وابسته و ا

 29167 ضریب تعیین

 29125 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 719111آماره 

 F 29222احتمال آماره 

 79181 آماره دوربین واتسون
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وجود ارتباط منفی و معنادار بین معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد  که است آن انگریب اول هیفرض آزمون جینتا        

دارای ارتباط معنادار و مثبت با عملکرد شرکت است.  . از بین متغیرهای کنترلی نیز، متغیررشد واحد تجاری شرکت است

است.سایر متغیرهای کنترل پژوهش دارای ارتباط  دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد شرکت کتمتغیر اندازه شر

(، 1272و )سچن و  توسط شده انجامی ها پژوهش جینتا با مطابق قیتحق نیا جینتا.معناداری با عملکرد شرکت نیستند

 اشاره نمود. ،(1221(، گوردون و همکاران)1272چویانگ چین و همکاران)

 :نتایج فرضیه دوم با معیار مالکیت نهادی    

تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی بر ارتباط بین معامالت با بیانگر دوم با معیار مالکیت نهادی  هیفرض آزمون جینتا        

و معناداری با دارای ارتباط منفی  از بین متغیرهای کنترلی نیز متغیر اندازه شرکت اشخاص وابسته و عملکرد شرکت است

 قیتحق نیا جینتااست. سایر متغیرهای کنترل پژوهش دارای ارتباط معناداری با عملکرد شرکت نیستند. عملکرد شرکت

(؛ اشاره 1226کودیانر )س(؛ و برخالف یافته آکیموا و ا1226و کیلور ) سلورن توسط شده انجامی ها پژوهش جینتا با مطابق

 نمود.

 معیار اندازه هئیت مدیره:نتایج فرضیه دوم با     

متغیر اندازه هیئت مدیره دارای تاثیر ت که سدوم با معیار اندازه هیئت مدیره بیانگر این ا هیفرض آزمون جینتا        

. همچنین ضریب متغیر اندازه هیئت  معناداری بر ارتباط بین معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت نیست،

(است، این به معنای ارتباط مثبت و معنادار اندازه هیئت مدیره با 29221ای مربوط به آن)( و سطح خط29286مدیره)

عملکرد شرکت است. از بین متغیرهای کنترلی نیز، متغیر رشد واحد تجاری دارای ارتباط معنادار و مثبت با عملکرد 

کت است. سایر متغیرهای کنترل پژوهش شرکت  است. متغیر اندازه شرکت دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد شر

ه و سبا توسط شده انجامی ها پژوهش جینتا با مطابق قیتحق نیا جینتا دارای ارتباط معناداری با عملکرد شرکت نیستند.

  (.1226و کیلور ) س( ؛ لورن1272همکاران )

 بت اعضای غیرموظف هیئت مدیره:سنتایج فرضیه دوم با معیار ن     

نسبت اعضای غیر  متغیرت که سبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره بیانگر این اسدوم با معیار ن هیفرض آزمون جینتا        

می باشد. و  تأثیر مثبت و معناداردارای موظف هیئت مدیره بر ارتباط بین معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت 

(است، این به 29271( و سطح خطای مربوط به آن)29218ره )یئت مدیر موظف هیغ یضریب متغیر نسبت اعضاهمچنین 

معنای ارتباط مثبت و معنادار نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با عملکرد شرکت است. از بین متغیرهای کنترلی نیز 

است. سایر متغیرهای کنترل پژوهش دارای ارتباط  دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد شرکت متغیر اندازه شرکت

چویانگ چین و  توسط شده انجامی ها پژوهش جینتا با مطابق قیتحق نیا جینتا عناداری با عملکرد شرکت نیستند.م

 اشاره نمود.  (1225راچدی و دیگران ) (؛1272همکاران )

 نتایج فرضیه دوم با معیار دوگانگی مدیر عامل:    

دوگانگی مدیرعامل بر ارتباط بین ت که متغیر سبیانگر این ادوم با معیار دوگانگی مدیر عامل  هیفرض آزمون جینتا        

ضریب متغیر می باشد. و همچنین  معنادار مثبت و طدارای ارتبا معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت است

دو گانگی (است، این به معنای ارتباط مثبت و معنادار 29281( و سطح خطای مربوط به آن)29281دوگانگی مدیرعامل)

دارای ارتباط منفی و معناداری با  با عملکرد شرکت است. از بین متغیرهای کنترلی نیز متغیر اندازه شرکت مدیر عامل

 قیتحق نیا جینتا.است. سایر متغیرهای کنترل پژوهش دارای ارتباط معناداری با عملکرد شرکت نیستند عملکرد شرکت

 .اشاره نمود ( 1221ف یافته های راچدی و دیگران )و برخال توسط شده انجامی ها پژوهش جینتا با مطابق
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