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 چکیده 

ر اهادشده در بورس اوراق بهای پذیرفتهحاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهدف از این مقاله، بررسی تاثیرمکانیزمهای نظام راهبری بر 

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبردی بنگاه )حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی( است که در برگیرنده  .باشدمی

 استفاده پرسشنامه  از پژوهش این ینفع است. درهای ذمدیره، سهامداران و سایر گروهای از روابط میان مدیریت شرکت،هیئتمجموعه

 نامهآیین مفاد از برگرفته معیارها این شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است ، 09که در اختیار کارشناسان ،شده 

سازمانی سازمانی و مکانیزمهای بروندرونمکانیزمهای  دوطبقه در و تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت راهبری نظام

 تکنیک از استفاده با ساله 5 زمانی قلمرو 0901تا  0909  زمانی دوره در تهران بهادار اوراق بورس در اطالعات منظور بدین .باشدمی

 که است آن از حاکی پژوهش نتایج . شد آزمون پژوهش هایو فرضیه  گرفت قرار مورد بررسی رگرسیون و ساختاری معادالت

 . تایر گذار است و رابطه معناداری وجود دارد شرکت عملکرد ، شرکتی حاکمیت مکانیرمهای نظام راهبردی بر
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Abstract 

The purpose of this paper is to examine the impact of governance mechanisms on corporate 

governance and performance of listed companies on the Stock Exchange. One of the main factors 

in improving economic efficiency, strategic military enterprise (corporate governance and firm 

performance) that involves a set of relationships between the company's management, board, 

shareholders and other stakeholders is. In this study, a questionnaire was used, which provides 

experts in 09 companies located Tehran Stock Exchange. These criteria derived from the provisions 

of the regulation and governance of listed companies in Tehran Stock Exchange is in two storeys 

mechanisms of internal and external mechanisms. The information in the Tehran Stock Exchange 

in the period from 0909 to 0901 territory 1 years using structural equation modeling and regression 

techniques were studied and the research hypotheses were tested. The results indicate that the 

mechanisms of corporate governance strategy, tire performance and there is a significant transition 
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 مقدمه -0

 هایبورس در را خود سهام تا باشند داشته را آن قابلیت و شوند برخوردار سرمایه شدنجهانی مزایای از بخواهند هاشرکت اگر امروزه

 و منظم برنامه یک ازجمله عواملی کنند، جذب را بلندمدتی و هزینهکم هایسرمایه بتوانند طریق این از و نمایند عرضه دنیا معتبر

نظام راهبری شرکتی از دید جهانی روشی برای حمایت از حقوق دارد.  ضرورت شرکتی حاکمیت ری وبنظام راه تحت مدون

مالکیت شرکتی از طریق  و همچنین .بودخواهد  تأثیرگذاردرجه ریسک کشور  بر و است های خارجیگذاران و جذب سرمایهسرمایه

بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را  (hermalin et al,2013).داشته است هاشرکتمالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر روش کنترل 

. باشدیمبه مدیران تفویض کردند و بازارهای اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع ، بازارهای اوراق بهادار 

آن منافع  که در شودیماجتماعی مبدل  یامسئلهاقتصادی نیست بلکه به  مسئلهآید، تنها  به وجودهر مشکلی که در بازار مذکور لذا 

موجب باال  مروربهو اُفت ارزش سهام  هاپرداختسهامداران بابت  هایینگران (0901. )حساس یگانه،افتدیمعمومی جامع به خطر 

موضوع جدایی مالــکیت از نظارت،  0099. در سال شودیم مدیرهیئتهرفتن تقاضا برای اصالحاتی در حاکمیت شرکتی و عملکرد 

بود که به حاکمیت شرکتی  )نمایندگی(اجنسی یتئور نظریه کارگزاری گذاریهپامطرح شد که  و مایکل جنسن فاما ینج یوتوسط 

ه و بازار سرمایبرای رشد اقتصاد جهانی استقرار نظام راهبری شرکتی و  هاشرکتحاکمیت . نگریستیمبه دید یک سری قرارداد 

خصوص راهبری شرکتی یک اقدام پیشگیرانه برای حمایت از حقوق سهامداران به نظامبهنگرش بورس  .دارد به سزای اهمیت

نویس نظام راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران که شرکت های قبلی در تهیه پیشسهامداران خرد است. پس از بررسی تالش

 هایپیشرفت اخیر هایسال در .اب شدسازی راهبری شرکتی انتخیک نمونه آزمایشی برای پیاده عنوانبهسهامی عام است 

 در هاشرکت داوطلبانه اقدامات نیز و نظارت و گذاریقانون طریق از شرکتی حاکمیت یراهبر نظام استقرار در ایمالحظهقابل

 اهمیت و ضرورت مورد در بیشتری آگاهی سهامداران و گذارانسرمایه .است گرفته صورت توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهای

 شرکتی، راهبری کلی بیان دریک.اندشده مندعالقه هاشرکت در نظام این استقرار گیری پی به نسبت و اندیافته شرکتی راهبری

 راهبری .نمایدمی هدایت و کنترل ،تعیین را آن ذینفعان و شرکت بین ارتباط که سیستمی .است شرکت هدایت و کنترل سیستم

 رسدمی نظر به بنابراین .کندمی دنبال را منابع بهینه تخصیص کالن سطح در و شرکت اهداف به دستیابی خرد سطح در شرکتی

 مهم امری باشد داشته مثبتی تأثیر هاشرکت ارزش و عملکرد بر تواندمی که راهبردی نظام استقرار ضرورت و اهداف بررسی

 (dorbit,2015).باشد

 

 

 و پیشینه مبانی نظری -1

 به دستیابی وسایل و تنظیم بنگاه هایهدف آن طریق از که کندمی فراهم را ساختاری بنگاه و شرکتی حاکمیت  بنگاه راهبری نظام

 نظارت زمینه و کرده ایجاد مدیریت در را بنگاه اهداف تحقق برای الزم انگیزه نظام، این .شودمی تعیین عملکرد بر نظارت و هاهدف

 کشورها از بسیاری در اخیر هایسال طی . گیرندمی کار به بیشتری اثربخشی با را منابع هاشرکت ترتیباینبه .کندمی فراهم را مؤثر

 .است گرفته صورت شرکت ارزش و سهام قیمت مالی، عملکرد با آن رابطه و هاشرکت راهبری نظام مورد در زیادی مطالعات

 انتشار قبیل از ،هاشرکت راهبری هایشاخص و ها مکانیزم مقررات، از برخی تأثیرات برد نام توانمی حوزه این در که هاییپژوهش

 بررسی به که هاییپژوهش از دیگر یکی (0909)خرازی،.باشدمی غیره و ارزش شرکت، عملکرد بر را کارکنان و مدیران سهام اختیار

  آنان مورداستفاده راهبری بر مؤثر مکانیزمهای مجموع .است شده پرداخته، شرکت مالی عملکرد و هاشرکت راهبری نظام بین رابطه

 مدیرههیئت.پاداش اعضای 5. آموزش مدیران، 1.اساسنامه 9، مدیرههیئت.1.حسابرسی، 0 شامل گروه هشت به که است مکانیزم توسط

که نظام  دهدمیاست. نتایج پژوهش فوق نشان  شدهبندیطبقه.نحوه ثبت شرکت ،9معمول و  هایرویه.7کیت، ال.م6و مدیران اجرای، 

 مناسب شرکتی حاکمیت ،ذکرشده نتایج به توجه( با Lawrence,2014)دارد داریمعنیرابطه  هاشرکتراهبری با عملکرد مالی 
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 و بهتر عملکرد به رسیدن شرکتی حاکمیت نهایی اهداف تحقق صورت در که شودمی شرکت بازار ارزش و کارایی افزایش موجب

ایران در بیشتر کشورهای اروپایی و در آمریکا، بازار سرمایه گسترده است و مالکیت  برخالف .نیست ذهن از دور شرکت ارزش افزایش

محتوایی  طوربهگذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت گذاران انفرادی و سرمایهدر اختیار گروه کثیری از سرمایه هاشرکت

این دو موضوع موجب شده است که مکانیزمهای متعددی برای  زیادی وجود دارند. میرمستقیغنفعان مستقیم و و ذی شدهکیتفک

مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف  هاشرکتدر واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و  ترمناسبحاکمیت شرکتی 

مکانیزمها  کلی این یبندمیتقساقتصادی نظارت نمایند. در یک  یهابنگاه یهاتیفعالن رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریا

 اند از :عبارتنظام راهبری  مکانیزمهای (parino,2013)است. یسازمانبرونو  یسازماندرونمکانیزمهای  دودستهشامل 

 مکانیزمهای برون سازمانی مکانیزمهای درون سازمانی

 نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب.0 طرفینام و بتوانمند، خوش رهیمدئتیو استقرار ه : انتخابرهیمدئتیه.0

 یافزارها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم هاتیمدیریت اجرایی: تقسیم مسئول.1

 مناسب

 نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.1

از مدیران مستقل و غیر اجرایی  رهیمدئتیه یهاتهیکم مدیریت غیر اجرایی: ایجاد.9

 و...( )شامل کمیته حسابرسی، حقوق

 کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن..9

از قبیل خرید  ییهاتیسهامداران به فعالنظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در .1 داخلی مناسب یهاهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلکنترل.1

 سهام کنترلی

  و اخالق سازمانی یااخالق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه.5

 

نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و  هاشرکت یهاتیفعالو  ندهایبر فرآ، یسازمانبرونو  یسازماندرونهر یک از مکانیزمهای 

 شوند. نظام راهبری شرکتی می یهاهدفدستیابی به سایر 

داخلی و خارجی یهازهیمکاناز طریق  برقرارشدهروابط نظارت و پاسخگویی  -0شکل 
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 مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی در ایران:ادبیات 

 اروپایی کشورهای برخی و استرالیا انگلستان، نظیر جهان پیشرفته صنعتی کشورهای در 0009 دهه از شرکتی حاکمیت موضوع

حی اسفندماه یحه اصالدر ال ژهیوبهشد و در قانون تجارت و  سیتأسبورس اوراق بهادار  0919در ایران، هرچند از اوایل دهه  .شد مطرح

 ونیکن مفهوم با شرکتی راهبری نظام موضوع  بود، ولی شدهمطرحتا حدودی  هاشرکتو اداره  سیتأسمرتبط با نحوه  در موارد 0917

 یسازمانبرونکه برخی از مکانیزمهای  دهدیمو بازار سرمایه در ایران نشان  هاشرکتبررسی  .است شدهمطرح اخیر چند سال در آن،

و در برخی از موارد 0، (056تا  011مواد  ژهیوبهشامل موارد زیر تا حدودی برقرار است: نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت )

سایر قوانین موضوعه، قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار، قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون و مقررات جامعه حسابداران 

 سرمایه رانشان از عدم کارایی باالی باز یراقتصادیغ. تجربه نوسانات اخیر بازار سرمایه ناشی از اخبار سیاسی و ردیگیمرسمی انجام 

موجب  بلندمدت دیبادمشخص گردید نظارت سهامداران عمده و حضور سهامداران نهادی  شدهانجامطبق تحقیق  .باشدیمدر ایران 

 (.0901و همکاران، احمد پور) شودیم هاشرکتت سود در بهتری بر رفتارهای مبتنی بر مدیری یهاکنترلاعمال 

از جانب سهامداران  هاشرکتحتی در مجامع  یخواهپاسخفرهنگ  اصوالًنظارت سهامداران اقلیت بر شرکت در ایران مجاز نیست و 

 یهاشرکتمشمول قانون تشکیل سازمان حسابرسی، و حسابرسی مستقل  یهاشرکت. حسابرسی شودینماقلیت چندان دیده 

بیشتری مشمول حسابرسی  یهاشرکتی رسمی ایران، حسابدار جامعه قانون تصویب از پس و است الزامی بورس در  شدهرفتهیپذ

با  و موارد مرتبط رهیمدئتیهاز مقوله  نظرصرفرسد، به نظر می یسازماندروناند. درباره نظارت مرتبط با مکانیزمهای مستقل شده

 مناسب، نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی شامل یافزارهامنربین مدیریت اجرایی و استقرار  هاتیمسئولمدیریت اجرایی شامل تقسیم 

 اثربخش چندان داخلی یهاکنترل و(…از مدیران مستقل و غیر اجرایی ) مثل کمیته حسابرسی، حقوق و رهیمدئتیه یهاتهیکم

بر  شاثربخبرای الزام تشکیل کمیته حسابرسی و انجام حسابرسی داخلی  ییهاتالش اخیر یهاسال در هرچند) است ضعیف و نبوده

کماکان به نقش نظارتی اخالق سازمانی توجه بایسته  کنیولبزرگ ایرانی صورت گرفته است(  یهاشرکتروز دنیا در  یهامدلاساس 

نافع حفظ م منظوربهکه کارکرد نظارت بر کار مدیران اجرائی  کنندهتیهدانهاد  عنوانبهفاقد اثربخشی  عموماً  رهیمدئتیه شود.نمی

ارکان  عموماًحاکمیت فرهنگ فرد محوری در جامعه ایرانی  ازجملهدالیل عدیده  رابهیز. هستمالکیتی سهامداران را بر عهده دارد، 

 یسازوکارهاکه تالش شده دهد .بررسی مطالب فوق نشان میگردندینمو منطبق با ماهیت وجودی تعریف  یدرستبهشرکت 

رای موفق بوده است ولی ب سازوکارهاهای ایرانی مستقر شود. برخی از این حاکمیت شرکتی برای شرکت یسازمانبرونو  یسازماندرون

                                                                                                                    رسیدن به وضعیت مطلوب تالش بیشتری باید صورت گیرد.

 چند تأثیر بررسی به( 0901و همکاران) یزدانیان .هست کم بسیار شرکتی حاکمیت خصوص در شدهانجام هایپژوهش ایران در

 بر نهادی سهامداران حضور تنها که دهدمی نشان پژوهش نتایج .است پرداخته سود مدیریت کاهش بر شرکتی حاکمیت از معیار

 و مدیرههیئت رئیس و مدیرعامل نقش تفکیک ،مدیرههیئت غیرموظف اعضای وجود کهدرحالی دارد تأثیر سود مدیریت کاهش

 .ندارد سود مدیریت بر تأثیری داخلی حسابرس وجود همچنین
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 سهامداران بامطالعه پژوهش این در .است داده قرار موردبررسی را سهامداران بازده و شرکتی حاکمیت بین رابطه (0909)حسینی

 خوب حاکمیت با هایشرکت در سهامداران اضافی بازده میزان است شده آن بر سعی سهامداران، بازده بر آن اثر بررسی و نهادی

  .ندارد وجود ایرابطه ایران در سهامداران بازده و نهادی سهامداران بین که است آن از حاکی نتایج .شود محاسبه

( Drobetz,2015)میدهد که بین  نشان تحقیق نتایج .است پرداخته ارزش شرکتهای بورس اوراق بهادار بر نظام راهبری بررسی به

مستقیم و معناداری وجود دارد بدین معنی که شرکت هایی که از رتبه راهبری باالتری ارزش شرکت و سطح رهبری شرکتها رابطه 

بزرگ شدن و رشد سریعتر دارند. بر عکس بین راهبری شرکت و بازده مورد انتظار سهام همبستگی برخوردارند، تمایل بیشتری به 

 معکوس دیده می شود.

أثیر نظام راهبری شرکتی بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده ت بررسی به این تحقیقدر 1900و همکاران  جیسون

صمیم گیری درمورد ساختارسررسیدبدهی یکی ازمشکل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل ت نیویورک پرداختهاند دربورس اوراق بهادار

پیش روی شرکت ها است انتظار می رود که نظام راهبری شرکتی قوی تر شرکت راملزوم کند تا بدهی بلندمدت بیشتری را به 

اختارسررسید بدهی درشرکت های پذیرفته شده کارگیرد هدف اصلی این پژوهش ازمون ارتباط بالقوه بین نظام راهبری شرکتی و س

 نیویورک شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار091است نمونه مورداستفاده دراین پژوهش مشتمل برنیویورک دربورس اوراق بهادار

  .است 1990 تا1995دربازه زمانی 

 

 (Madensi and ‘hlhs ,2010) از شواهدی ت مدیریتی و عملکرد شرکت در تحقیقی تحت عنوان تمرکز مالکیت ، مالکی 

 و ارزش بر معناداری و مثبت اثر مالکیت تمرکز و باشدمی متمرکز بسیار ترکیه در مالکیت که رسیدند نتیجه این به ترکیه

  .دارد شرکت سودآوری

( Berik and chidmiran,2012)  1900تا 1999ساله از سال  1در طول یک دوره  هاشرکتدر تحقیقی برای یک پنل گسترده از 

 دهدمیان پرداختند .نتایج تحقیق نش هاشرکتمثبتی بر ارزش بازار  تأثیر مدیرههیئتفعالیت نظارتی  کنندهتعیینبه بررسی عوامل 

 آن بر ارزش بازار شرکت دارد. تأثیرو  مدیرههیئتکه فعالیت نظارتی 

حاکمیت  بین رابطه بر رانظام مکانیزمهای راهبری  سازوکارهای اهمیت بتواند که تحقیقاتی ضرورت ،شدهمطرح مباحث به توجه با

 با اینکه به توجه با .شودمی احساس خوبیبه گرفت قرار موردبررسی تهران در بورس اوراق بهادار هایشرکتشرکتی و عملکرد 

 ساختاری معادالت سازیمدل رویکرد اساس بر ایرانی هایشرکت های برداده مبتنی تحقیقی گونههیچ تاکنون شدهانجام مطالعات

 در .است نگرفته صورت هایشرکتحاکمیت شرکتی و عملکرد  بین رابطه بر شرکتی راهبردی نظام مکانیزمهایتأثیر بررسی برای

  .شودمی پرداخته ایران اقتصادی محیط در رابطه این بررسی به ساختاری معادالت سازیمدل رویکرد از استفاده با مطالعه این

 اصلی : فرضیات

 .است یرگذارتأثنظام راهبری  بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  یسازماندرونمکانیزمهای  .0

 است. رگذاریتأثنظام راهبری  بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  یسازمانبرونمکانیزمهای  .1

 است. رگذاریتأثحاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر سهامداران و ذینفعان  .9

 فرضیات فرعی 

 است. یرگذارتأثبر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت   مدیرهیئته .0

 است. یرگذارتأثمدیریت اجرایی بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  .1
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 است. یرگذارتأثمدیریت غیر اجرایی بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  .9

 است. یرگذارتأثکنترل داخلی بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  .1

 است. یرگذارتأثاخالف سازمانی  بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  .5

 است. یرگذارتأثنظارت قانونی  بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  .6

 است. یرگذارتأثنظام حقوقی بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  .7

 است. یرگذارتأثحاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  بریهسرما اربازکارایی  .9

 است. یرگذارتأثسهامداران نهادی  بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  .0

 

 
 متغیرها عملیاتی تعریف

 وابسته متغیر
1 GOVi)( باشدمی شرکتی حاکمیت کیفیت تعیین برای شرکتی حاکمیت شاخص شرکتی: حاکمیت شاخص. 

 )شفافیت(ارزیابی محتوای اطالعات 

 مدیرههیئتساختار 

 ساختار مالکیت و کنترل

 9ERF)P( به ارزش شرکت  هایدارایی. تقسیم ارزش بازار شودمیاستفاده  هاشرکتعملکرد  گیریاندازهعملکرد شرکت : برای

 .باشدمی هاداراییدفتری 

 مستقل  تغیرم

 مدارانسهاکه شامل نظارت قانونی، نظام حقوقی،کارایی بازار سرمایه ، نظارت  باشندمینظام راهبری  سازمانیبرونمکانیزهای درون و 

ت که بر حاکمی باشدمیمدیره ، مدیریت اجرایی ، مدیریت غیر اجرایی ،کنترل داخلی، اخالق سازمانی  تیئهعمده ، سهامداران نهادی، 

 است. تأثیرگذارشرکتی و عملکرد شرکت 

 :سهامداران و ذینفعان 

 و ذینفعان، سهامداران اختیاردارندرا در  هاشرکتکه سهام عادی دیگر  هاشرکتیا سایر  گذاریسرمایه هایموسسهدر این پژوهش به 

 . شودمیگفته 

 روش تحقیق -9

 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت عملکرد وحاکمیت شرکتی   بین تأثیر بر راهبری  نظام مکانیزمهای تأثیر تحقیق این

 اجرا ازنظر کاربردی، هدف ازنظر تحقیق این بنابراین، .دهدمی قرار موردبررسی ساختاری معادالت سازیمدل رویکرد با را تهران

 وتحلیلتجزیه نوع از تحقیق روش همچنین .دارد قرار همبستگی شاخه در نیز متغیرها بین رابطه بررسی ازنظر و است توصیفی

 مبنای بر ابتدا که ،باشدمی صورت این به تحقیق کلی مراحل .است چندگانه علل-هچندگان هایشاخص مدل و کوواریانس ماتریس

 ابزارهای .گردید تدوین تحقیق مدل و شد انجام موردبررسی هایسازه عملیاتی تعریف و گردیدند مشخص هاسازه تحقیق ادبیات

 مراجعه از حاضر تحقیق در که ،مدارک و اسناد به مراجعه و پرسشنامه مصاحبه، مشاهده، از اندعبارت اطالعات و هاداده آوریجمع

 آوریجمع برای .اندشدهآوریجمع مختلف هایشیوه به تحقیق موردنیاز هایداده .است شده استفاده مدارک و اسناد پرسشنامه و به

                                                           
1 . Corporate governance 
2.   company's performance 
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 متغیرهای به مربوط هایداده گردآوری یابر و ایکتابخانه روش از تحقیق موضوع ادبیات مانند تئوریک مباحث به مربوط اطالعات

به و رگرسیون PLS  افزارنرم استفاده شده است و نیز  برای تحلیل داده ها باو پرسشنامه ها  اطالعاتی هایپایگاه و منابع از تحقیق

 بررسی پرداخته ایم.

 انتخاب دلیل این به آماری جامعه این ،باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت کلیه حاضر تحقیق آماری جامعه

 مقررات خاطر به همچنین و هستند دسترس قابل تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت مالی اطالعات که است شده

 نمونه .شودمی انجام بهتر هاداده وتحلیلتجزیه بنابراین ،باشندمی همگن هاشرکت این مالی اطالعات بهادار، اوراق بورس خاص

 گذاریسرمایه هایشرکت جزء که اندشدهانتخاب صورت این به تحقیق زمانی و مکانی قلمرو گرفتن نظر در با حاضر تحقیق در آماری

  :باشند زیر ویژگی چهار دارای و نباشند گریواسطه و

 .باشد داده مالی سال تغییر موردبررسی هایسال طول در نباید باشدوشرکت اسفندماه پایان شرکت مالی سال

 باشد. نداشته وجود شرکت معامالت انجام در وقفه ماه 6 از بیش

 نباشد. ده زیان موردمطالعه هایسال فاصله در شرکت

 شرکت که دورهای  برای  سال پایان در سهم بازار باقیمت همراه شرکت ساالنه مالی هایصورت تفصیلی و کامل اطالعات

 .باشد موجود گیردمی قرار موردبررسی

 روش به محقق 0901 سال انتهای به و آغاز 0909 سال ابتدای از  گردید انتخاب ساله 5 دوره یک که تحقیق، زمانی دوره توجه با

 عنوانبه شرکت 09 تعداد ،ذکرشده فرآیند درنتیجه .است نموده انتخاب آماری، جامعه بین از را مطالعه مورد هایشرکت حذفی

 .شدند انتخاب موردمطالعه هایشرکت

 یک یا چند متغیر وابسته بر اساس چند متغیر مستقل  بینیپیش: (MULTIPLE)رگرسیون چندگانه 

 

 

 

 

 هایافته -1

 آن وتحلیلتجزیهآمار توصیفی و 

 آمار توصیفی مکانیزمهای نظام راهبری بر حاکمیت و عملکرد شرکتی -0جدول

 انحراف معیار کمینه یشینهب میانه میانگین متغیرها

ل
ی مستق

متغیرها
 

 91971 91961 91916 91911 91101 مدیره هیئت

 91999 91060 91151 91707 91909 مدیریت داخلی

 91916 91916 91105 91615 91101 مدیریت غیر اجرایی

 91150 91919 91911 91709 91509 کنترل داخلی

 91560 91519 91501 91660 91619 سازمانیاخالق 

 91105 91996 91905 91911 91911 نظارت قانونی

 91910 91591 91150 91196 91519 نظام حقوقی

 91509 91950 91910 91116 91115 کارایی بازار سرمایه

 91915 91150 91611 91695 91656 نظارت سهامداران عمده

 91610 91619 91911 91150 91715 ذینفعانسهامداران و 
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متغیر وابسته 
 

 

 91510 91195 91111 91156 91759 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی

 

 در گیریاندازه ابزار بدانیم که هدف این است  آزمون آلفای کرونباخ با توجه به هادادهنتایج حاکی از آن است که برای بررسی پایایی 

یت حاکم آلفای کرونباخ ی تحقیقآورد با توجه سواالت و پرسشنامه ها می دست به یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط

مقادیر  0جدول که نشان از استاندارد بودن سواالت تحقیق می باشد . به دست آمده است 91911و نظام راهبردی  91790شرکتی

ندکی اختالف ا هاآنمیانگین و میانه عمده  دهدمی. نتایج نشان دهدمیرا نشان  شدهاستفاده متغیرهایمیانگین، میانه ، انحراف معیار 

از توزیع نرمالی برخوردار هستند. در یک جامعه آماری با توزیع  هادادهکه  کندمیمیانگین و میانه مشخص  مقادیردارند. نزدیک بودن 

یک  و احتمال قرار گرفتن اندشدهتوزیعطراف میانگین و با الگوی یکنواخت در ا سیستماتیککه ارقام به نحوی  شودمینرمال فرض 

مناسب و  پژوهشدر پژوهش حاضر برای  مورداستفاده هایآماره دهدمیمقدار معین در اطراف میانگین مساوی است. بررسی نشان 

 مطلوب بوده است.
 

 نتایج آزمون فرضیه پژوهش : 

 هیدووجاست. با توجه به  شدهاستفادهدر جدول  شدهارائهرگرسیون مقطعی ساالنه  برآوردآزمون فرضیه پژوهش از نتایج  منظوربه

 دراست. شده استفاده fit  curveرگرسیونآزمون برای آزمون فرضیه پژوهش از ( عملکرد وحاکمیت شرکتیبودن متغیر وابسته)

شود حاکمیت  گرفته بکار تواندمی شرکتی حاکمیت از متنوعی معیارهای ،هاشرکت حاکمیت گیریاندازه برای جامع شاخصی طراحی

 متعددی هایشاخص الذکرفوق معیارهای اساس بر بنابراین کنترل، و مالکیت ساختار ،مدیرههیئت ساختار اطالعاتی، شرکتی شفافیت

 رتبه گیریاندازه برای هاشاخص این. دارد کشور هر فرهنگی اجتماعی، ، اقتصادی بستر به بستگی همگی که شود ایجاد تواندمی

 رابطه وجود زمینه این در شدهانجام هایپژوهش بیشتر .گیرندمی قرار مورداستفاده عملکرد با آن ارتباط تعیین  و هاشرکت حاکمیت

 .است داده نشان را عملکرد و شرکتی حاکمیت رتبه بین مثبتی و بااهمیت

  :ضرایب  تحلیل رگرسیون  بودن معنادار آزمون

در این مورد،  .کنیم بینییشپکه بخواهیم مقادیر یک متغیر را از روی مقادیر متغیر دیگر  شودیمتحلیل رگرسیون زمانی استفاده 

م که ( نام دارد. متغیری را هبینیشپکنیم، متغیر مستقل )یا  بینییشپتا مقدار متغیر دیگر را  گیریمیممتغیری که ما از بهره 

 همان موضوع این و کندمی تعیین را ضرایب بودن معنادار آزمون این .کنیم متغیر وابسته )یا مالک( نام دارد بینییشپ خواهیمیم

 یرمتغ بر ضرایب آن جهت اثر ضرایب، معناداری تعیین بر عالوه آزمون این درواقع باشد.می آن دنبال به که پژوهشگر است چیزی

 از توانمی آن بجای که باشدمی sig تائید از پس. کرد معناداری استفاده تعیین برای مربوطه آماره. کندمی تعیین نیز را وابسته

 متغیر بر ستون مستقل در شدهمحاسبه ضرایب از ضرایب، معناداری Beta، متغیر اثر میزان وهم جهتهمآماره  ضرایب، t ستون

 .شودمی تعیین وابسته
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  است. یرگذارتأثنظام راهبری  بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  یسازماندرونمکانیزمهای  -0

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T-value 

 معناداری

دارییمعن  

sig 

b ضریب

رگرسیون 

 استاندارد نشده

 -خطای 

 استاندارد

 ضریب رگرسیون

Beta  
 استانداردشده

1 

(Constant) 1.743 .564  3.089 .003 

 410. 2.828 211. 081. 167. مدیریت اجرایی

 389. 3.865 309. 093. 280. مدیریت غیر اجرایی

 245. 2.170 462. 165. 193. کنترل داخلی

 467. 3.730 513. 130. 295. اخالق سازمانی

مدیرهیئته  .309 .116 .377 2.659 .009 

 

 است. رگذاریتأثنظام راهبری  بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  یسازمانبرونمکانیزمهای -1

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T-value 

 معناداری

دارییمعن  

sig 

b ضریب

رگرسیون 

 استاندارد نشده

Std. Error  ضریب رگرسیون

Beta  
 استانداردشده

1 

(Constant) .214 .000  6.754 .000 

 526. 2.365 406. 210. 126. نظارت قانونی

 623. 3.849 602. 289. 234. نظام حقوقی

 216. 4.216 595. 019. 214. بازار سرمایه

 124. 5.789 324. 054. 320. سهامداران عمده
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 : PLSآزمون معادالت ساختاری 

صورت گیردصورت میها قبل از هرگونه آزمونی که با فرض نرمال بودن داده آزمون جهت بررسی  نیا .گیرد باید آزمون نرمال بودن 

، 1وجود توزیع نرمال توانیم SPSS افزارنرمگیرد. در قرار می مورداستفادههای یک متغیر کمی در مورد توزیع داده شدهمطرحادعای 

ــی کرد. 5یکنواخت ــدچولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می را بررس ــاس .باش  آمارهدر تمامی موارد مقدار  نتایج بر اس

توان از بنابراین می؛ اســـت نرمال یرغهای ســـنجش هریک از ابعاد یجه توزیع دادهدرنتاســـت  آمدهدســـتبه 95/9کمتر از  آزمون

ــتفاده کرد PLSیک و نا پارامترهای آزمون ــتفاده از آزمون اس غیر نرمال بودن داده و حجم کم جامعه آماری  PLS. یکی از دالیل اس

 باشد.تحقیق می

زمهای مکانیوابسته و مستقل که در اینجا  ریمتغاین روش میزان همبستگی بین  در ی:بار عاملی سنجش ضرایب ریگاندازه مدل .0

ام مکانیزمهای نظتحقیق و  سؤاالتبین میزان همبستگی  حاکمیت شرکتی وونظام راهبری دورن و برون سازمانی بر روی عملکرد 

 911شتر از وابسته بی ریمتغبا  مستقل ریمتغمشخص شود میزان همبستگی بین یک  کهیدرصورت. ردیگیممورد مقایسه قرار راهبری 

 (0901)داوری ،. دهدیمباشد نشان از مناسب بودن این معیارها 

عملکرد  بر هاآن یرتأثو میزان اندازه  یسازمانبرونآزمودن فرضیات مکانیزمهای به ترتیب  رهاییتغی و همبستگی رگذاریتأثمیزان 

،کنترل 91909 ییاجرا یرغ، مدیریت  9. 750، مدیریت اجرایی  91656 مدیرهیئته باشدیمزیر  صورتبه هاشرکتمیت کشرکت و حا

 .باشدیم 91079، خالق سازمانی719داخلی

 است. یرگذارتأثبر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت   مدیرهیئته-0

 است. یرگذارتأثمدیریت اجرایی بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت -1

 است. یرگذارتأثمدیریت غیر اجرایی بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت -9

 است. یرگذارتأثکنترل داخلی بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت -1

 است. یرگذارتأثانی  بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت اخالف سازم-5

زیر  صورتبه هاشرکت کمیتحابر عملکرد شرکت و  هاآن یرتأثو میزان اندازه  یسازماندرونآزمودن فرضیات مکانیزمهای 

 .باشدیم  91919،سهامداران نهادی91090، کارایی بازار سرمایه  9. 011، نظام حقوقی  91601نظارت قانونی  باشدیم

 است. یرگذارتأث.نظارت قانونی  بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت 6

 است. یرگذارتأث.نظام حقوقی بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت 7

 است. یرگذارتأثحاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت  بریهسرما ارباز.کارایی 9
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 است. یرگذارتأث.سهامداران نهادی  بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت 0

و  حاکمیت شرکتی یرگذاریتأثاست. میزان  رگذاریتأثفرضیه آخر : حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر سهامداران و ذینفعان 

 است . 91699عملکرد شرکتی بر سهامداران و ذینفعان 

 

 هاداراوراق ب سبور هایشرکتنظام راهبری بر حاکمیت شرکتی و عملکرد  مکانیزمهای تأثیراندازه  ضریب و گیریاندازهمدل -1شکل 

 
 

 

 

 

  گیرینتیجهبحث و  -5

 .گرفت قرار موردبررسی حاکمیت جامع شاخص از استفاده با هاشرکت عملکرد و شرکتی حاکمیت کیفیت بین رابطه پژوهش این در

 توجه با اما .شود حاصل شرکت عملکرد و شرکتی حاکمیت کیفیت بین قوی و مثبت رابطه رفتمی انتظار موضوع، ادبیات اساس بر

مکنیزمهای نظام  که است آن از حاکی  شدهانجام هایآزمون نتایج .نشد  مشاهده هاآن بین معناداری رابطه شدهانجام هایآزمون به

 طریق از یکدیگر بر متغیرها این اثرگذاری همچنین . هستند اثرگذار برهم مستقیم طوربه عملکرد و شرکتی حاکمیت راهبری بر 

 حقوق از حمایت برای روشی جهانی دید از شرکتی راهبری نظام .گرفت قرار تائید مورد نیز(  نهادی ) سهامداران سوم متغیر دخالت

 واگذاری و 11 اصل قانون اجرای با. گذاشت خواهد تأثیر ریسک کشور یدرجه و خارجی هایسرمایه برجذب و است گذارانسرمایه

 خود اندازهایپس بیشتری خانوارهای و یافت خواهد گسترش سرمایه بازار جدید، عام سهامی هایشرکتایجاد  و دولتی هایشرکت

 مطرح که طوریهمان .است هاشرکت در مناسب شرکتی راهبری نظام استقرار درگرو آن، موفقیت ولی. کرد بورس خواهند وارد را

 مستلزم پروژه این اجرای در موفقیت که .است قراردادِ خود کار دستور در را شرکتی راهبری نظام تدوین تهران بهادار اوراق بورس شد

 اکمح شرکتی حاکمیت نظام در که موجود هایضعفبه  توجه با. باشدمی مختلف نهادهای پشتیبانی و همدلی آموزش، ،سازیفرهنگ

 انیانس هایسرمایه این از استفاده و کار این در خبره اساتید و و متخصصان کارشناسان دلسوزانه حمایت دارد وجود تهران بورس بر
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موضوعی و زمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد  تیمحدود نظر از .باشدثمر  مثمر تواندمی ،هاآن مناسب راهکارهای از استفاده و

شرکت و تحت عنوان تأثیرگذاری نظام راهبری را بر عملکرد و حاکمیت شرکتی  09و در خصوص  01-09که در بازه زمانی سال 

 پژوهش صورت گرفته است .بورس اوراق بهادار در سطح شهر تهران 
. 
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