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 چکیده
های کوچکتر بیشتر بددهی   های بزرگ بیشتر بدهی بلند مدت و شرکت گران به این نتیجه رسیدند که شرکت بعضی از پژوهش

های کوچکتر به سوی نسبت های اهرمی پایین تر گرایش دارند و میان انددازه دارایدی هدا و نسدبت      کوتاه مدت دارند. شرکت
شود بدر سدااتار سدرمایه و عرلکدرد مدا ی       قابل توجهی وجود دارد. یکی از عواملی که فرض میبدهی بلند مدت رابطه مثبت 

شرکت تاثیر بگذارد رشد شرکت است. بر اساس نظریه سلسه مراتبی، شرکتهایی که دارای ارزش بازار یا فرصت های رشددی  
ن از طریق رشد و فرصت هایی رشدی کده  بیشتری هستند دارای عرلکرد ما ی بهتری هستند که که باال رفتن ارزش شرکتشا

هایی اسدت کده مرکدن     برایشان به وجود می آید، می توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند زیرا از یک سو بدهی دارای هزینه
هدف پژوهش حاضر بررسی نقدش تعددیل   است باعث ورشکستگی شرکت های کم ارزش با عرلکرد ما ی ضعیف اواهد شد. 

شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه و عرلکرد ما ی در شدرکتهای پذیرفتده شدده بدورس      کنندگی ویژگی های
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بدازه   331اوراق بهادار تهران است. به هرین منظور نرونه ای متشکل از 

ن فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آزمو 3131تا  3131زمانی 
دهد که حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی و عرلکرد  جزیی  استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان می

آوری اسدت  ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد، هرچنین از بین ویژگی های شرکت که شامل اندازه شرکت، رشد شرکت و سود
داری  فقط متغیر رشد شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی تاثیر معنی داری  دارد و دیگر متغیرها هیچ تاثیر معندی 

  بر تاثیر حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی شرکت و سااتار سرمایه شرکت ندارند
 .عرلکرد ما ی شرکت ویژگی های شرکت، حاکریت شرکتی، سااتار سرمایه شرکت، :یکلید واژگان
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های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی  بررسی نقش تعدیل کنندگی ویژگی
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 مقدمه
از آنجا که سرمایه گذاران اواستار آن هستند که شرکتها اصول حاکریت شرکتی را برای رسیدن به بازده های سرمایه گذاری 
بهتر و کاهش هزینه های نرایندگی اجرا کنند؛  ذا در اکثر مواقع، حاضرند به شرکتها مبا غ بیشتری بپردازند تا استانداردهای 

ریتی سا م داشته باشند. به هرین قیاس، گزارش حاکریت شرکتی یکی از مهرترین ابزارها برای تصریم های سرمایه حاک
وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان  بازار سرمایه، دیدگاه تصریم گیرندگان در اهریت اطالعات حسابداری ازگذاران است. 

یک طرف و  اجتراعی ادمات برای از شرکتها از -ا و ماهیت سیاسیمفاد قرارداده سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر
فرآیند مدیریت سود داشته است. ترایل مدیران به اعرال  نقش مهری در وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر،

 د سهامداران وارد وآسیب جدی به اعترا نتیجه ارائه اطالعات نادرست به سهامداران، در آن و سوء استفاده از مدیریت سود و
به نظر می رسد نهایت تبعات اقتصادی وایری به دنبال اواهد داشت.  در این امر هزاران نفر از آنها را متضرر اواهد ساات.

حاکریت شرکتی به طور قابل توجهی با عرلکرد شرکت، ارزش بازار و اعتبار مرتبط است، و بنابراین هر شرکتی باید اصول 
ه کار گیرد. اما مهرترین نکته این است که حاکریت شرکتی تنها ابزاری برای شرکتها در جهت نیل به حاکریت شرکتی را ب

اهداف و راهبردهای شرکت است. بنابراین، شرکتها باید راهبرد مسیر موثر برای اجرای اصول حاکریت را بهبود دهند. پس 

حاکریت . (3133از دارند )حساس یگانه و ابراهیری، شرکتها باید بررسی کنند به چه رویه و سیاست حاکریت شرکتی نی
شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعرال آن، مشکالت نرایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطالعات ارائه شده از سوی 

یرد ها و عروم جامعه مورد توجه قرار می گها بهبود یافته، رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذی نفعان، از جرله دو تشرکت
ای عرلکرد شرکتهسااتار سرمایه و  حاکریت شرکتی بر هدف اصلی این مطا عه بررسی تأثیر (.3133)باباجانی و عبدی، 

گذاران  به مدیران، سرمایه یپژوهش این است که به گونده تجرب شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اهریت این پذیرفتده
شرکتهای بورسی بدر عرلکرد آنان تأثیر دارد.  حاکریت شرکتی ااتارفاوت بودن سرندگان نشان دهد که متگی و سایر تصریم

تدشکیل دهندد،  ردو ت، مؤسسات ما ی، بانکهدا و شرکتهای اصوصی دیگهای مختلف مانند گروه رکت رایعنی اگر ما کان ش
، در بهبود شرکت مؤثرتر کریت شرکتیحاترکیبهای متفاوت  ک ازعرلکرد آنها متفاوت اواهد بود. افزون بر این، وجود کدامی

با بزرگتر شدن شدن شرکتها، ما کیت از مدیریت جدا گردید. ما کان تصریم گیری در اصوص امور را نشان می دهد.  است
روزمره شرکت را به مدیران واگذار کردند و در قبال آن انتظار حداکثرسازی منافع اود را دارند، اما جدایی ما کیت از مدیریت 

شود که ما کان و  جر به بروز یک مشکل سازمانی به نام مشکل نرایندگی شد، که بر اساس نظریه نرایندگی فرض میمن
مدیران تضاد منافع دارند و این احترال وجود دارد که مدیران، معامالت را برای حداکثر کردن نفع اود سازماندهی کنند. چنین 

در ادامه مبانی نظری  (.9112 )بنکز، لوبی را برای ما کان و شرکت به بار آوردرفتار فرصت طلبانه ای می تواند نتایج نامط
 گردد.  و فرضیات و مد های مورد استفاده و آمار استنباطی و توصیفی و نتایج تحقیق بیان می پشتوانه فرضیه های پژوهش

 

 مبانی نظری پژوهش
شرکت است. اندازه گیری عرلکرد ما ی شرکتها از آنجا که پایه امروزه یکی از مهرترین مسائل ما ی شرکتها، ارزیابی عرلکرد 

بسیاری از تصریم گیری ها در داال و اارج از شرکت می باشد، دارای اهریت است. تصریم گیری های مربوط به سرمایه 
ری عرلکرد است بتنی بر اندازه گیگذاری ها، افزایش سرمایه شرکتها، رابطه نرایندگی و بسیاری از تصریرات دیگر هرگی م

بایست اطالعات مصون سازی شده و منافع یندگی به جهت حفظ منافع عرومی میرا که پس از پیدایش مشکالت نراچ
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کردند  برای سا یان مترادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می(. 3133 )وکیلی فرد و باوندپور، مدیران و ما کان هرسو می شود
 سال گذشته موارد 11 کنند. اما در کت سهامی برای یک هدف مشترك فعا یت مییک شر های مربوط به که ترامی گروه

)جنسن  اقتصاددانان مطرح شده است ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسطبسیاری از تضاد منافع بین گروه
شود. طبق  اری مدیریت بیان میدر حسابد« تئوری نراینددگی»این موارد به طور کلی، تحت عنوان (. 3311، 3و مکلینگ

قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا ما دک، نرایندده یدا عامدل را از  رابطه نرایندگی تعریف جنسن و مک  ینگ
در روابط نرایندگی، هدف ما کان حداکثرسازی ثروت  کند.گیری را به او تفویض می منصوب و ااتیار تصریم جاندب ادود

افزایش  دهندد. کنند و عرلکرد او را مورد ارزیابی قدرار مدی این هدف بر کار نراینده نظارت می ور دستیابی بهاست و  ذا به منظ
در توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عرلیاتی به داال واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش 

 (.3133بد )بنی مهد و هرکاران، یافته و از این رو سااتار سرمایه شرکت بهبود می یا
سااتار سرمایه مهرترین عامل موثر در ارزش گذاری شرکتها است و درجه بندی شرکتها نیز از  حاظ اعتباری به سااتار 

(. اینکه چه حجری از سااتار سرمایه را بدهی تشکیل دهد و چه حجری از آن را حقوق 9111 )مایرز، سرمایه آنها بستگی دارد
ام تشکیل داده باشد به حداقل نرودن هزینه سرمایه و به تبع آن افزایش ارزش سهام شرکتها می گردد و به عنوان صاحبان سه

(. در سال های اایر توجه زیادی به مفهوم حاکریت شرکتی شده است. در 3133 )متان، مسئو ه ای مهم مورد توجه است
و نهادی می شود که سرت و سوی حرکت و عرلکرد شرکت ها نگاهی کلی حاکریت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی 

را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از: سهامداران و سااتار ما کیت ایشان، اعضاء هیأت مدیره 
که امکان اثرگذاری و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفعان 

 (. 3133برحرکت شرکت را دارند )عثرانی و هرکاران، 
(، معتقد است که یکی از مهم ترین منافع برقراری ساز وکارهای حاکریت شرکتی این است که این امکان را 9112) 9بلومفلید

(. 3131دهند )ستایش و هرکاران،  برای آن ها به وجود می آورد تا بتوانند سرمایه اود را با هزینه سرمایه کرتری افزایش
( بیان می کنند که حاکریت شرکتی شامل رویه هایی است که برای سهامداران در طی مدیریت امور 9113) حسن و علی

شرکت ایجاد ارزش می کند و در مورد حرایت از امور مورد عالقه سهامداران اطرینان می دهد. آنان معتقدند که رویه های 
ب می تواند بر تصریرات استراتژیک شرکت که در سطح هیئت مدیره گرفته می شود، مانند تامین ما ی حاکریت شرکتی او

اارجی تاثیر با اهریتی دارد. متغیرهای حاکریت شرکتی مانند ترکیب هیئت مدیره، استقالل هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره 
ه باشد. اعضای هیئت مدیره از طریق نظارت بر مدیران موظفبر می تواند تاثیر با اهریتی بر تصریرات سااتار سرمایه داشت

تصریرات آنان نظارت دارند در نتیجه ترکیب هیئت مدیره می تواند بر عرلکرد ما ی شرکتها اثر بگذارد در صورتی که اکثریت 
(. 3133 )زارع، استاعضای هیئت مدیره را مدیران مستقل غیر موظف تشکیل دهد هیئت مدیره از کارایی بیشتر براوردار 

اعضای غیر موظف هیئت مدیره به عنوان سازو کار حاکریت شرکتی، در افزایش توانایی شرکت در دستیابی اعتراد سرمایه 
و توانایی آن را در دستیابی به بوط به واحد تجاری را کاهش داده گذاران اارجی نقش اساسی ایفا می کنند این ریسک مر
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ر به نسبت های اهرمی باالتر می شود بنابراین حاکریت شرکتی منجر به افزایش درجه اهرم وجوه افزایش می دهد و منج
 (. 3313 ،3)ساالنکیک ما ی شرکت ها می شود

رد سرت و سوی حرکت و عرلک ود کدهش در یک نگاه کلی حاکریت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می
حدضور دارند، عبارتندد از سهامداران و سااتار ما کیت ایشان، اعضاء  حنهر این صد ری کدهشرکتها را تعیین میکنند. عناص

ها که  سایر ذینفع شدود و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می دیره وهیئت م
گذاران  کند حضور روزافزون سرمایه می بیشتر جلب توجه هر این میان آنچه کد .امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارندد

 شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حدضور فعدال ایدن گدروه بدر نحدوه حکرراندی و نهادی و حقوقی در دایره ما کین
اطرینان یدافتن از  حاکریت شرکتی ثبح نترین رک یتواند داشته باشد. اساستو یت بر سازمانها و هرچنین عرلکرد آنها می

گردد که اعرال این  است. با وجود این، وجود حاالتی ااص سبب می رکترال حاکریت صحیح سدهامداران بر اداره شاع
شرکتی آگاهی از  تموانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقوالت مهم در حاکری برای سهامداران ارد با صوصاًحاکریت مخ

های الزم در استقرار  استفاده از آن بتوان استراتژی اباشد تا ب رد میبندی آن در مقیاسهای استاندا سااتار ما کیت و درجه
در پژوهش های مختلف عوامل متعددی به عنوان عوامل اثرگذار بر سااتار سرمایه و عرلکرد  حاکریت شرکتی را تدوین نرود.

ما ی شرکتها، ویژگی های شرکت ه و عرلکرد ما ی شرکتها معرفی شده اند. از جرله عوامل مهم و اثرگذار بر سااتار سرمای
در ی مشهود و فرصت رشد شرکت ها است. مل: قابلیت سودآوری، ریسک تجاری، اندازه شرکت، سااتار دارایاست که شا

پژوهش حاضر ویژگی های شرکت عبارتند از اندازه شرکت، فرصت رشد و سودآوری، که تاثیر آنها بر تاثیر حاکریت شرکتی بر 
لکرد ما ی در نظر گرفته می شود. بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس میان سااتار سرمایه و عر

سودآوری و اهرم ما ی وجود دارد و دریافتند که میان سودآوری و سطح بدهی در سااتار سرمایه شان رابطه منفی وجود دارد. 
بطه آن با سااتار سرمایه وجود دارد. شرکتها ترجیح می دهند، شواهدی در مورد نقش تامین ما ی از طریق سود انباشته و را

 (.3332 )مایرز، اول سرمایه را با سود انباشته، دوم با بدهی و سوم با انتشار سهام جدید افزایش دهند
سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سرمایه گذاری در یک شرکت، تنها به محاسبه سود اکتفا نری کنند. در عوض تحلیل 

ودآوری شرکت برای درك اینکه آیا شرکت بطور موثر از منابع و سرمایه ها استفاده می کند امری ضروری است. مرکن س
ده نباشد. شرکت ها استفاده از شااص های سودآوری بفهرند آیا یک پروژه رکت در ظاهر سودآور باشد و ی سوداست یک ش

ایر بنابراین سودآوری نشان دهنده عرلکرد ما ی یک شرکت است  ارزش پیگیری دارد و درصد شکست را پایین می آورد یا
که نگرش مدیریت شرکت را به سرت مقایسه سود و هزینه های یک پروژه هدایت می کند و با تقسیم ارزش فعلی جریان 

شرکتی  (. با توجه به اینکه حاکریت3131 )کردستانی و نجفی، های نقدی آتی به سرمایه گذاری او یه محاسبه می شود
دربرگیرنده مجروعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضرن برقراری نظام کنتر ی به 
منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجرع و جوگیری از سوء استفاده احترا ی است. ماگ به این 

ن نهادی از تواناییشان برای نظارت بر مدیریت تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است و نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذارا
هر چه سطح ما کیت افراد بیشتر باشد نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و در نتیجه موجب بهبود ارزش و عرلکرد ما ی 

عرلکرد، سودآوری است، افزایش سودآوری در شرکت می شود و از آنجایی که یکی از شااص های نشان دهنده این ارزش و 

                                                           
1
 Salantik 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد اول(                                              9322 ، پاییز92 ، شماره3دوره   

  

13 
 
 

 شرکتها می تواند نشان دهنده تاثیری مثبت بر تاثیر عوامل حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی و سااتار سرمایه شرکت شود
 (. 3132)صفری گرایلی و هرکاران، 

کتهای کوچکتر بیشتر بدهی کوتاه بعضی از پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که شرکتهای بزرگ بیشتر بدهی بلند مدت و شر
های کوچکتر به سوی نسبت های اهرمی پایین تر گرایش دارند و میان اندازه  (. شرکت3332)هرایفر و هرکاران،  مدت دارند

دارایی ها و نسبت بدهی بلند مدت رابطه مثبت قابل توجهی وجود دارد و از طرف دیگر رابطه غیر اطی بین نسبت بدهی کل 
شود بر سااتار سرمایه و عرلکرد ما ی  (. یکی از عواملی که فرض می9113 )تارك و هرکاران، شرکت وجود داردو اندازه 

شرکت تاثیر بگذارد رشد شرکت است. بر اساس نظریه ایستا، شرکتهایی که فرصت هایی رشد آتی بیشتری دارند در مقایسه با 
، زیرا  رشد شرکتهای رشدی را به عنوان یک دارایی نامشهود مورد آورند شرکتهایی با رشد کم، به استقراض کرتری روی می

وثیقه قرار داد. به عبارت دیگر، هر چه رشد یک شرکت بیشتر باشد ریسک آن بیشتر است و هزینه نابسامانی ما ی بیشتری را 
ریق سهام دارند. بر اساس های با فرصت رشد بیشتر انگیزه بیشتری برای تامین ما ی عرلیات اود از ط کند. شرکت تحرل می

نظریه سلسه مراتبی، شرکتهایی که دارای ارزش بازار یا فرصت های رشدی بیشتری هستند دارای عرلکرد ما ی بهتری هستند 
که که باال رفتن ارزش شرکتشان از طریق رشد و فرصت هایی رشدی که برایشان به وجود می آید، می توانند از بدهی 

هایی است که مرکن است باعث ورشکستگی شرکت های کم ارزش  یرا از یک سو بدهی دارای هزینهبیشتری استفاده کنند ز
های رشدی زیاد، عدم تقارن  هایی با رشد باال و دارای فرصت با عرلکرد ما ی ضعیف اواهد شد و از سویی دیگر در شرکت

)نجفی  ان استفاده بیشتر از بدهی فراهم می شوداطالعاتی مرتبط با کیفیت پروژه های سرمایه گذاری افزایش می یابد و امک
 (.3131عررانی، 

از وظایف هم مدیریت در شرکتها، تامین ما ی و تصریرات سرمایه گذاری است، تامین ما ی در شرکت های بزرگ از طریق 
از اهریت فروش سهام صورت گرفته و سااتار ما کیت به معنای ترکیب و درصد ما کیت سهامداران در شرکتهای بزرگ 

ااصی براوردار است و در شرکتهای سهامی زمانی که درصد باالیی از سهام آنها به تعداد محدودی از سهامداران واگذار شود، 
داران نهادی به مسئله حاکریت شرکتی و تعیین استراتژی های الزم برای دستیابی به اهداف شرکتها ایجاد می گردد. سهام

مدت که به طبع آن ااذ تصریراتی هستند که نتیجه آن سودآوری و بازدهی و رشد شرکت  تر و کوتاهدنبال کسب سود بیش
عرلکرد ما ی  وی باشند که سهامداران ارزش شرکت باشد بنابراین ویژگی های اندازه، رشد و سودآوری شرکت می تواند عوامل

عی که در سازمان ها ایجاد می شود، مدیران و را برآورد کنند. با توجه به تفاوت های میان مدیران و ما کان و تضاد مناف
سهامداران عادی به دنبال کسب سود و افزایش ارزش شرکت در کوتاه مدت هستند و این نوع تصریرات مغایر با تصریرات 

که سهامداران عرده بوده و این سهامداران هرواره سعی در تغییر رویکردهای حاکم بر تصریرات مدیریتی دارند. در شرکتهایی 
دارای سهامداران نهادی و اعضای غیر موظف هیئت مدیره با استقالل باال می باشند و نشان ازحاکریت شرکتی قوی دارند 
روش های گوناگونی برای نظارت بر مدیران سازمان مانند گزارشگری ما ی و بازرسی در سازمان وجود دارد. چنانچه شرکتها 

مدت باشند نقش نظارتی سهامداران نهادی به مراتب بر ین سودآوری در بلندی باال و هرچندارای  رشد و فرصت ها رشد
وری بلند آتغییرات سودآوری و کوته بینی مدیران را کرتر می کند بنابراین می توان گفت شرکتهایی با ارزش باال در اثر سود

ار بدهی و عرلکرد ما ی و ارزش مدت و فرصت های رشد آتی،  با قوی کردن راهبری حامیت شرکتی در سازمان ها بر ساات
 (.3139)رمضانزاده و مومنی،  شرکت تاثیر مثبتی دارند
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 پیشینه پژوهش 
( در پژوهشی با عنوان تاثیر حاکریت شرکتی روی عرلکرد ما ی در شرکتهای بورس هند و شورای هرکاری 9191) وا د االحد

کریت شرکتی بر عرلکرد ما ی شرکت پرداات. نتایج نشان الیج فارس، به بررسی تاثیر حاکریت شرکت و سازو کارهای حا
 داد مکانیسم های حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

اند.  پردااته بازده سهام شرکت در چین  در سطح نوسان پذیری قیرتسااتار ما کیت ( به بررسی تأثیر 9133 )3چن و هرکاران
سطح نوسان پذیری قیرت  (ما ی و غیرما ی) توسط نهادهای اارجی دهد که ما کیت سهامنشان مینتایج عینی این پژوهش 

اا ص و  بعد از کنترل سااتار کامل ما کیت، میزان عرضه با سفارش شرکت، نسبت بدهی به دارایی بازده سهام شرکت را حتی
نشان میدهد که ما کیت نهادی سطح  ا عرل عکسیابد. نتایج تجربی در رابطه با  رفع مشکالت داالی موجود افزایش می

 استیو س تیتحت عنوان سااتار ما ک( 9132) 9یزانیگوئ و یکه توسط کوک ینوسان پذیری بازده را به شدت، تأثیر در پژوهش
د مور 9131تا  9113 از سال یتونس یاز شرکتها یسود در بخش میتقس استیس یسهامداران رو تیهو ریشد،  تأث انجام میتقس

سود سهام  عیمتررکز باال، توز تیما ک با یتونس یاست که شرکتها دهیرس جهینت نیا هپژوهش ب نایقرار گرفت.  یبررس
 گریو از طرف د یسود منف عیو سطح توز ینهاد تیما ک رابطه نیپژوهش نشان داده است که ب نیا نیدارند. هرچن یشتریب

 د.پذیری قیرت را افزایش میده نقدینگی در نوسان.باشد سود سهام عیو سطح توز یدو ت تیما ک نیرابطه ب
( در پژوهشی با عنوان حاکریت شرکتی و سااتار سرمایه به بررسی اثرات حاکریت شرکتی بر 9132) 1چانگ و هرکاران

مایه دارد. انتخاب بهینه سااتار سرمایه پردااتند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که حاکریت شرکتی اثر مترایز بر سااتار سر
در نتیجه احترال کاهش اهرم و  شرکت های که دارای حاکریت ضعیف هستند با تهدید در تصاحب رو به رو می شوند و

استفاده از بدهی به عنوان یک اقدام دفاعی کرتر می شود و هرچنین شرکت هایی که دارای حاکریت ضعیف تر هستند ترایل 
 کرتری نسبت به تعدیل اهرم هدف دارند.

هر ی دریافتند که ارزش دفتر یاقالم حسابدار یسهام و ارتباط ارزش رتیو ق ما کیت سااتار رابطه یبا بررس(، 9131) 2ادوریف
 رتیبر ق یمنف یاثر یمدیره دارا اتیه فهیوظ یاست و دوگانگ یارتباط ارزش یمدیره دارا اتیه یهایسهم صرف نظر از ویژگ

 .سهام است
بررسی رابطه بین تررکز ما کیت، افشاء داوطلبانه و تقارن اطالعات در ، در پژوهشی تحت عنوان(، 9133) 3هرکارانو  انگیج

اندازه  نیب یکه رابطه مثبت دندیرس جهیبه این نت وز ندیدر ن یاطالعات یناقرینگ و تیتررکز ما ک نیرابطه ب یبا بررس ،نیوز ند
 د.( وجود داریاطالعات یناقرینگ ارید و فروش )به عنوان شااص رتیق تفاوت و تیتررکز ما ک

بررسی ویژگی های شرکت بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای بورس اوراق  ن( در پژوهشی با عنوا3133) مسافری نژاد مقدم
بهادار تهران، به بررسی نقش اندازه و رشد شرکت بر کیفیت حسابرسی پرداات. نتایج نشان داد متغیرهای اندازه شرکت و رشد 

 ند مدت می تواند هزینه های حسابرسی را کاهش دهد و موجب کیفیت حسابرسی شود.شرکت در بل

                                                           
1 Chen et al. 
2 Kouki and Guizani 
3 Chang et al 
4
 Fiador 
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(،در پژوهشی با عنوان تاثیر تعدیلگر سن شرکت بر رابطه حاکریت شرکتی و سااتار سرمایه در 3131) فتاحی و هرکاران
درجه اهرم ما ی شرکت و بعد از آن به بررسی تاثیر حاکریت شرکتی بر  ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به تاثیر نقش سن شرکت بر این رابطه پردااتند. نتایج نشان داد سازوکارهای حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه تاثیر به 
 سزایی دارد در حا یکه سن شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه تاثیر معناداری ندارد.

مربوط بودن ارزش اطالعات  به بررسی رابطه بین ما کیت نهادی، تررکز ما کیت نهادی و(، 3131) مهرانی و هرکاران
تررکز ما کیت نهادی با مربوط بودن اطالعات حسابداری روابط  حسابداری پردااتند. نتایج نشان داد که بین ما کیت نهادی و

 ادی، مربوط بودن ارزش اطالعات صورت سود واین روابط متفاوت است. افزایش ما کیت نه معناداری وجود دارد؛ و ی جهت
حا ی است که افزایش  دهد. این در دهد؛ و ی مربوط بودن ارزش اطالعات ترازنامه ای را کاهش می زیان را افزایش می

سود و زیان و به تبع آن مربوط بودن ارزش اطالعات  تررکز ما کیت نهادی، کیفیت اطالعات حسابداری مندرج در صورت
 دهد. و ی مربوط بودن ارزش اطالعات ترازنامه را افزایش می د و زیان را کاهش داده استورت سوص

دادند. نتایج تحقیق با توجه به رگرسیون  سااتار ما کیت و عرلکرد شرکتها را مورد بررسی قرار(، 3139)سعیدی و شیری قهی 
د شرکت رابطه وجود ندارد،  یکن در روش رگرسیون ما کیت و عرلکر تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که بین انواع مختلف

تأثیر  سهام شرکتها و عرلکرد آن بدست آمده است و 3% دار و معکوس بین دارندگان بیش ازمعنی  تعریم یافته رابطه اطی
 بزرگترین سهامدار بر عرلکرد شرکت دیگر شااصه های سااتار ما کیت یعنی میزان ما کیت سهامداران حقیقی، حقوقی و

 تایید نشده است.
( در پژوهشی با عنوان تأثیر متغیرهای حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه شرکت های پذیرفته شده 3133احردپور و هرکاران )

حاکریت شرکتی )تررکز حاکریت، استقالل هیأت مدیره، نۀ در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین ویژگی های ساما
ذاران نهادی، دوگانگی نقش رئیس هیأت مدیره و وجود حسابرس داالی( و سااتار سرمایه درشرکت نسبت حضور سرمایه گ

پردااتند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که  3133تا  3132های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 
رئیس هیأت مدیره با سااتار سرمایه شرکت ها میان تررکز حاکریت و نسبت حضور سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی نقش 

رابطه معکوس وجود دارد. هرچنین میان وجود حسابرس داالی با سااتار سرمایه رابطه مثبت وجود دارد. هرچنین نتایج 
 حاصل از این پژوهش رابطه معناداری را میان متغیر استقالل هیأت مدیره با سااتار سرمایه نشان نداد.

 

 شهای  پژوه فرضیه
 های این پژوهش به صورت زیر تدوین شده است: باتوجه به مبانی نظری مطرح شده، فرضیه

 دارد. یمعنادار تاثیر مثبت و شرکت  یدرجه اهرم ما  حاکریت شرکتی براول:  هیفرض
 دارد. تاثیر مثبت و معناداری شرکت ما ی عرلکرد بر حاکریت شرکتیدوم:  هیفرض
 دارد.ی معنادارمثبت و  تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  یرحاکریت شرکتی بربرتاث اندازه شرکتسوم:  هیفرض
 دارد.ی معنادارمثبت و  تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر اندازه شرکتچهارم:  هیفرض
 داردی معنادارمثبت و  تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر سود آوری شرکتپنجم:  هیفرض
 دارد.ی معنادارمثبت و  تاثیرشرکت ما ی  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر سودآوری شرکت: ششم هیفرض
 .داردی معنادارمثبت و  تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر رشد شرکت: هفتم هیفرض
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 دارد.ی معنادارمثبت و  تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر رشد شرکت: هشتم هیفرض

 

 روش شناسی پژوهش 
بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی، از جهت نوع استدالل  پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است و از  حاظ طبقه

باشد. از نظر ماهیت  ای و اسنادکاوی می ها کری و روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه قیاسی و از نظر ماهیت داده
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  ی این پژوهش، شامل شرکت باشد. جامعه آماری مورد مطا عه کری میها از نوع  داده

های در دسترس استفاده شده  باشد. در این پژوهش برای انتخاب نرونه، از کل داده می 3131تا  3131های  تهران در بین سال
هایی که سال  گیری شرکت کنند، انتخاب شدند در نهایت کلیه شرکت توانستند در نرونه هایی که می است. نخست ترام شرکت

ها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد، درطی دوره زمانی پژوهش تغییر سال ما ی نداده باشد، در طی دوره زمانی  ما ی آن
ها  دسترس باشد، این شرکتها در  پژوهش به طور فعال در بورس حضور داشته باشند، اطالعات مورد نظر برای استخراج داده

ها از نرونه  شرکت باقی مانده برای انجام آزمون انتخاب شدند و بقیه شرکت 331گری ما ی نباشند.  گذاری و یا واسطه سرمایه
ها استفاده  های موجود در کتابخانه نامه حذف شدند. جهت تدوین مبانی نظری پژوهش و پیشینه پژوهش، از مدارك و پایان

های جستجوی علری  )حاوی مقاالت نشریات داال کشور( و پایگاه رچنین، از مقاالت موجود در نرم افزار نرایهشده است. ه
ها، با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و  های ما ی شرکت آوری داده در اینترنت استفاده شده است. جهت جرع

  های دوره  برای  ات مربوط به متغیرهای مورد نظر این پژوهشها و اطالع های ما ی شرکت سایت کدال، اطالعات صورت
های  در قا ب فایل اکسل دریافت شد. پس از آماده سازی متغیرها و انجام محاسبات الزم، برای تخرین مدل  سا ه  1 زمانی

 رگرسیون چند متغیره از نرم افزار ایویوز استفاده شده است.       
                                                                                                                                                                            

                                                                                       های پژوهش مدل
 فرضیات مدل از مدل رگرسیونی چندگانه به شرح زیر استفاده اواهد گردید: برای آزمون

یل آماری موجود، به منظور بررسی رابطه سااتار ما کیدت و در این پژوهش با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحل
یک سو، این متغیرها در میان  د. ازنگیر یته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار مشرکتها، متغیرهای مستقل و وابس ردعرلک

آزمون فرضیه های دوم و چهارم و شوند. برای  آزمون می 3131تا  3131 انیشدرکتهای مختلف و از سوی دیگر، در دوره زم
 :استفاده می شود (9برای آزمون فرضیه های اول وسوم وپنجم و هفتم از مدل ) و (3ششم و هشتم از مدل )

 
                                                                          

                                                               ( ) 
 

                                                                          
                                                               ( ) 

 
 که در روابط فوق:

 ه محاسبه می شود.عرلکرد شرکت که از نسبت سود اا ص به ارزش دفتری دارایها در پایان دور :      
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درجه اهرم ما ی که از نسبت ارزش دفتری بدهی های شرکت به ارزش دفتری دارایها در پایان دوره محاسبه       :
 می شود.

  .این متغیر نشان دهنده حاکریت شرکتی می باشد       :

 .ی گیردو در غیر اینصورت صفر م 3سودآوری شرکت که اگر شرکت سودآور باشد        :

 .رشد شرکت که برابر است با نسبت تفاوت سود سال جاری با سود سال قبل به سود سال قبل        :
 .نسبت ارزش دفتری داراییهای مشهود به ارزش دفتری کل داراییها        :

 . گاریتم ارزش دفتری دارایهای شرکت در پایان سال       :
 

 ها زه گیری آننحوه اندا متغیرهای پژوهش و
باشد؛ که در ادامه به توضیح هر یک از انواع متغیرها متغیرهای این پژوهش شامل متغیرهای وابسته، مستقل و کنتر ی می

 پردااته شده است:

 الف: متغیر وابسته: 
 باشند. در این پژوهش، عرلکرد شرکت و اهرم ما ی می)های( وابسته  متغیر

 سبت سود اا ص به ارزش دفتری دارایها در پایان دوره محاسبه می شود.عرلکرد شرکت که از ن :     
درجه اهرم ما ی که از نسبت ارزش دفتری بدهی های شرکت به ارزش دفتری دارایها در پایان دوره محاسبه       :

 می شود.

 ب: متغیر مستقل:
 مستقل پژوهش، حاکریت شرکتی است.  متغیر

دهنده حاکریت شرکتی می باشد که با استفاده از امتیازات هر شرکت از معیارهای زیر این متغیر نشان :       
 مورد سنجش قرار می گیرد:

o درصد ما کیت سهام شرکت توسط اعضای هیات مدیره 
o درصد سهام سهامداران نهادی 
o  درصد. 3تعداد سهامداران عرده با درصد ما کیت بیشتر از 
o تعداد اعضای هیات مدیره 
o ه حاکریت شرکتی در شرکتوجود کریت 
o تعداد اعضای کریته حسابرسی شرکت 
o دوگانگی وظیفه مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره 

حاصل  ریشرکت مقاد هر یبرا ارهایاز مع کیبعد از محاسبه هر  ،یشرکت تیها از نظر شااص حاکر شرکت یبندازیامت یبرا
 فا، درصد آ. به عنوان مثال شرکت باشد یم یشرکت تیجرع و عدد حاصل شده نشان دهنده شااص حاکر گریکدیشده با 

 93 اببرابر  یدرصد سهام نزد سهامداران نهاد یو برا باشد، ی( م19/1درصد )معادل با  19برابر با  رهیمد ئتینزد ه تیما ک
 تهینفر، وجود کر 3برابر با  رهیمد اتیه ینفر، تعداد اعضا 1ر با باشد، تعداد سهامداران عرده براب ی( م93/1درصد )معادل با 
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 یاارج رانینفر، درصد مد 1برابر با  یحسابرس تهیکر ی(، تعداد اعضاتهی)به علت عدم وجود کر 1 عدد یشرکت تیحاکر
( منظور کیعدد  ی)به علت عدم وجود دوگانگ کیعامل عدد  ریمد فهیوظ ی( و دوگانگ3/1درصد )برابر با  31( رموظفی)غ

 11/33( 3+3/1+1+1+3+1+93/1+19/1شرکت نرونه آ فا برابر با ) یبرا یشرکت تی. با جرع اعداد فوق شااص حاکرشود یم
 باشد. یم تریقو یشرکت تیباشد. هرچه عدد بزرگتر باشد، حاکر یم

 متغیرهای تعدیلی: ج:
 ر اینصورت صفر می گیردو در غی 3سودآوری شرکت که اگر شرکت سودآور باشد        :
 رشد شرکت که برابر است با نسبت تفاوت سود سال جاری با سود سال قبل به سود سال قبل       :

  گاریتم ارزش دفتری دارایهای شرکت در پایان سال      : 

 :متغیرهای کنترلی د:
    :کنتر ی استفاده شده است که عبارت استها به عنوان متغیر  برای کنترل تأثیر متغیرها در این پژوهش برای از آن

 نسبت ارزش دفتری داراییهای مشهود به ارزش دفتری کل داراییها       
                                         

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی
 حقایق عددی به کار میبندی و توصیف  آمار توصیفی شامل مجروعه روشهایی است که برای جرع آوری، تلخیص، طبقه

ها را برای استفاده سریع و  کند و طرح یا ا گوی کلی از داده ها و اطالعات پژوهش را توصیف می رود. در واقع این آمار، داده
بندی با استفاده مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگیهای یک دسته از اطالعات را  دهد. در یک جرع بهتر از آنها به دست می

توان  روند. کارکردهای این معیارها این است که می رد. پارامترهای مرکزی و پراکندگی به هرین منظور به کار میبیان ک
ها را به صورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آن که به فهم بهتر نتایج  ای از داده اصوصیات اصلی مجروعه

نراید. آمار توصیفی  ا با آزمونها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل میکنند، مقایسه نتایج آن آزمون ر یک آزمون کرک می
 متغیرهای پژوهش در جداول زیر ارائه شده است.

 (: نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش9جدول )
 حداقل حداکثر میانه میانگین متغیرها

    921/1 333/1 111/1 131/1- 

    213/1 133/1 111/1 132/1 

     323/33 331/33 112/33 313/33 

     211/1 123/1 313/3 213/2 

     311/1 111/3 111/3 111/1 

     912/1 313/1 333/1 113/1- 

     133/1 133/1 313/1 131/1 
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ترین شااص مرکزی، میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شااص اوبی برای نشان  اصلی
ها  دهد بیشتر داده باشد که نشان می می 213/1 برابر با اهرم ما یهاست. برای مثال مقدار میانگین برای  ادهدادن مرکزیت د

دهد. هرانطور  باشد که وضعیت جامعه را نشان می اند. میانه یکی دیگر از شااصهای مرکزی می حول این نقطه تررکزیافته
ها کرتر از این مقدار و  دهد که نیری از داده باشد که نشان می می  133/1 برابر با اهرم ما یشود میانه متغیر  که مشاهده می

شرکت نشان  اهرم ما یمقدار میانگین و میانه برای متغیر  تقریبی نیری دیگر بیشتر از این مقدار هستند. هرچنین یکسان بودن
 باشد. دهنده نرمال بودن این متغیر می

 

 آمار استنباطی

 ستگی در مدل های پژوهشبررسی عدم وجود خودهمب
می باشد. این آزمون توسط و دریج ارائه شده و  Xtserialبرای کشف اودهربستگی یکی از آزمون های موجود، آزمون 

مزیت آن در مقایسه با آزمون دوربین واتسون این است که در آن عالوه بر اودهربستگی مرتبه اول، انواع دیگر 
واقعی که داده ها از نوع ترکیبی باشند، این آزمون نیز قابل استفاده است. در جدول اودهربستگی قابل تشخیص است و در م

مندرج در جدول  P-Value( نتایج آزمون اودهربستگی برای آزمون مدل در هر سه فرضیه آمده است. با توجه به اینکه 1)
 باشد.  ا دارای اودهربستگی نریاست، مدل در این فرضیه ه 3(، برای هر سه  فرضیه، بیشتر از سطح معنی دار 1%)

 نتایج آزمون ولدریج مدل های پژوهش :(3جدول )

 فرضیه ها
Wooldridge Test 

 نتیجه احترال آماره آماره

 عدم اودهربستگی 39/3F= 339/1 مدل اول

 عدم اودهربستگی 221/3F= 391/1 مدل دوم

 

 بررسی واریانس ناهمسانی در مدل های پژوهش
 P-Valueایج آزمون ناهرسانی واریانس برای آزمون مد های مربوط به فرضیات آمده است. در صورتی که ( نت2در جدول )

باشد، فرض صفر مبنی بر هرسانی واریانس پذیرفته نری شود و مدل دارای ناهرسانی واریانس  3کرتر از سطح معنی داری %
است، مد های  3ای پژوهش کرتر از سطح معنی داری %( در فرضیه ه2مندرج در جدول ) P-Valueاست. با توجه به اینکه 

در هر دو مدل دارای ناهرسانی واریانس می باشد. به منظور رفع این مشکل، از روش حداقل مربعات تعریم یافته برآوردی 
(EGLS .استفاده شد ) 
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 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس مدل های پژوهش :(4جدول )

  فرضیه ها
 نتیجه آماره احترال آماره

ᵪ= 91/231 مدل اول
 ناهرسانی واریانس 119/1 2

ᵪ= 32/213 مدل دوم
 ناهرسانی واریانس 111/1 2

 

 های پژوهش  لیمر برای مدل Fآزمون
 یرر، فرضیه  Fاستفاده شده است. در آزمون  3 یرر Fهای تلفیقی، از آزمون  های تابلویی و داده های داده برای انتخاب بین روش

های  ناهرسانی عرض از مبدأها )روش داده   های تلفیقی( در مقابل فرضیه مخا ف ها )دادهعرض از مبدأیکسان بودن     
 ارائه شده است: 3 یرر، به شرح ذیل در جدول  Fگیرد. االصه نتایج آزمون  تابلویی( قرار می

 
 اف لیمر نتایج آزمون (:5)جدول شماره 

 ج آزموننتای آماره آزمون احترال مدل

 های تابلویی داده 323/3 111/1 3

 های تابلویی داده 119/91 111/1 9

)مدل تلفیقی(     رو فرض  % است؛ از این3از  در کلیه مدل ها کوچکتر  یرر Fهرانطور که نتایج نشان میدهد، احترال آزمون 
ها استفاده  برای برآورد مدل تابلوییهای  از روش داده به بیان دیگر، اثرات فردی و یا گروهی وجود دارد و بایدتایید نری شود 

 شود.
 

 تعیین روش بکارگیری داده های ثابت یا تصادفی
پس از اینکه مشخص شد روش آزمون روش داده های تابلویی است آنگاه الزم است با استفاده از روش هاسرن تعیین گردد 

 ارایه شده است. 1نتایج این آزمون در جدول  که از آزمون داده های ثابت یا تصادفی استفاده شود که
 : نتایج آزمون هاسمن(6) جدول

 نتیجه )مدل مناسب( سطح معناداری آماره آزمون شراره مدل

 روش اثرات ثابت 111/1 911/39 3

 روش اثرات ثابت 111/1 311/21 9

سطح معنی داری برای ترامی مدل ها کرتر درصد،به علت اینکه  33دیده می شود در سطح اطرینان  1هرانگونه که در جدول 
 است  ذا روش مناسب برای آزمون فرضیه ها روش اثرات ثابت است. 13/1از 
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 ها به تفکیک هر فرضیه خالصه تجزیه و تحلیل
خرین شود. نتایج حاصل از ت ها تخرین زده می ، و تعیین روش تخرین )تابلویی یا تلفیقی(، مدل یرر Fهای  پس از انجام آزمون

 های مورد استفاده در پژوهش در ادامه ارائه و تشریح شده است. مدل

 آزمون فرضیه اول
 .دارد سود تأثیر مدیریت بر ما کیت فرضیه اول بیان می کند که تررکز

 شود: فرضیه اول از  حاظ آماری بصورت زیر تدوین می

 ارد.دن یمعنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  حاکریت شرکتی بر:    
 دارد. یمعنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  حاکریت شرکتی بر    :

 ارائه شده است. 1( در جدول 9نتایج حاصل از تخرین مدل )
 (9نتایج تخمین مدل ) (:7)جدول شماره 

                                                          
                                                

 سطح معناداری آماره تی استیودنت ضریب متغیر

       191/1 911/3 993/1 

              112/1 213/3 313/1 

              119/1 112/1 133/1 

              113/1- 993/1- 333/1 

       191/1 113/1 111/1 

       392/1- 319/9- 139/1 

       133/1- 193/1- 211/1 

       131/1 333/1 311/1 

 333/3 دوربین واتسون 131/1 ضریب تعیین ا گو

 111/1 سطح معنی داری 113/99 آماره آزمون

دهد که قادراند به  دهد که ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مستقل را نشان می نتایج حاصل از تخرین نشان می
باشد  می 3.9 و 3.3 است که بین 333/3 تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند از آنجا که دوربین واتسون  برابر %1/13 میزان

 . وجود ندارد ه اود هربستگی در مدل ذا؛ هیچ گون
 حاکریت شرکتی از  حاظ است  ذا؛ ضریب برآوردی متغیر %3  از بزرگتر (993/1) حاکریت شرکتیبرای متغیر  tاحترال آزمون 

 تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما   ذا می توان گفت که حاکریت شرکتی بر و فرضیه اول تایید نری شود. باشد ریندار  آماری معنی
 دارد.ن یمعنادار

 ن فرضیه دومآزمو
 دارد. تاثیر معناداری عرلکرد شرکت بر حاکریت شرکتیفرضیه دوم بیان می کند که 

 شود: فرضیه دوم از  حاظ آماری بصورت زیر تدوین می

 دارد.ن تاثیر معناداری عرلکرد شرکت بر حاکریت شرکتی  :  
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 دارد. تاثیر معناداری عرلکرد شرکت بر حاکریت شرکتی  :   
 ارائه شده است (3)( در جدول 3حاصل از تخرین مدل )نتایج 

 (9(: نتایج تخمین مدل )8جدول )

                                                          
                                                

 سطح معناداری آماره تی استیودنت ضریب متغیر

       119/1- 332/1- 311/1 

              119/1 931/3 993/1 

              113/1- 191/3- 332/1 

              193/1 313/1 111/1 

       333/1 131/3 112/1 

       111/1- 313/9- 131/1 

       113/1 321/3 933/1 

       213/1 911/3 111/1 

 313/3 دوربین واتسون 313/1 ضریب تعیین ا گو

 111/1 سطح معنی داری 123/313 آماره آزمون

دهد که قادراند به  تقل را نشان میدهد که ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مس نتایج حاصل از تخرین نشان می
باشد  می 3.9و 3.3 است که بین 313/3تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند از آنجا که دوربین واتسون  برابر %3/31میزان 

 . ه اود هربستگی در مدل وجود ندارد ذا؛ هیچ گون
آماری  حاکریت شرکتی از  حاظذا؛ ضریب برآوردی است   %3از  بزرگتر (311/1حاکریت شرکتی )برای متغیر  tاحترال آزمون 

 دارد.ن تاثیر معناداری عرلکرد شرکت بر  ذا می توان گفت که حاکریت شرکتی و فرضیه دوم تایید نری شود. باشد ریندار  معنی

 آزمون فرضیه سوم
 دارد.ی معنادار ثیرتاشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر اندازه شرکتفرضیه سوم بیان می کند که 

 شود: از  حاظ آماری بصورت زیر تدوین می سومفرضیه 

 دارد.ی نمعنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  حاکریت شرکتی بر تاثیر بر اندازه شرکت  :  
 دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  حاکریت شرکتی بر تاثیر بر اندازه شرکت  :   

تعاملی برای متغیر  tاحترال آزمون که با مراجعه به جدول فوق  ارائه شده است. 1( در جدول 9خرین مدل )نتایج حاصل از ت
تعاملی اندازه شرکت در حاکریت  متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از  بزرگتر (313/1اندازه شرکت در حاکریت شرکتی )

برتاثیرحاکریت   ذا می توان گفت که اندازه شرکتد نری شود. و فرضیه سوم تایی باشد ریندار  آماری معنی شرکتی از  حاظ
 دارد.ی نمعنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  شرکتی بر

 آزمون فرضیه چهارم
 دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر اندازه شرکتبیان می کند که  چهارمفرضیه 
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 شود: تدوین میاز  حاظ آماری بصورت زیر  چهارمفرضیه 
 دارد.ی نمعنادار تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر اندازه شرکت  :  

 دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر اندازه شرکت  :   
تعاملی برای متغیر  tن احترال آزموکه با مراجعه به جدول فوق ارائه شده است. 3( در جدول 3نتایج حاصل از تخرین مدل )

تعاملی اندازه شرکت در حاکریت  متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از  بزرگتر (993/1اندازه شرکت در حاکریت شرکتی )
برتاثیرحاکریت   ذا می توان گفت که اندازه شرکتو فرضیه چهارم تایید نری شود.  باشد ریندار  آماری معنی شرکتی از  حاظ

 دارد.ی نمعنادار تاثیرشرکت  عرلکرد شرکتی بر

 پنجمآزمون فرضیه 
دارد فرضیه ی معنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر سود آوری شرکتبیان می کند که  پنجمفرضیه 

 شود: از  حاظ آماری بصورت زیر تدوین می پنجم
 داردی نمعنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر سود آوری شرکت  :  

 .داردی معنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر سود آوری شرکت  :   
تعاملی برای متغیر  tاحترال آزمون که با مراجعه به جدول فوق ارائه شده است. 1( در جدول 9نتایج حاصل از تخرین مدل ) 

تعاملی سوداوری شرکت در  متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از  بزرگتر (133/1سودآوری شرکت در حاکریت شرکتی )
  ذا می توان گفت که سود آوری شرکت و فرضیه پنجم تایید نری شود. باشد ریندار  آماری معنی حاکریت شرکتی از  حاظ
 .داردی نمعنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر

 ششمآزمون فرضیه 
 دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر سودآوری شرکتبیان می کند که  ششمفرضیه 
 شود: از  حاظ آماری بصورت زیر تدوین می ششمفرضیه 
 دارد.ی نمعنادار تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر سودآوری شرکت  :  

 دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  عرلکرد شرکتی بربرتاثیرحاکریت  سودآوری شرکت  :   
تعاملی برای متغیر  tاحترال آزمون که با مراجعه به جدول فوق ارائه شده است. 3( در جدول 3نتایج حاصل از تخرین مدل )

تعاملی سودآوری شرکت در حاکریت  متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از  بزرگتر (332/1سودآوری در حاکریت شرکتی )
  ذا می توان گفت که سودآوری شرکت و فرضیه ششم تایید نری شود. باشد ریندار  آماری معنی رکتی از  حاظش

 دارد.ی نمعنادار تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر

 هفتمآزمون فرضیه 
 هفتمدارد فرضیه ی نادارمع تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر رشد شرکتبیان می کند که  هفتمفرضیه 

 شود: از  حاظ آماری بصورت زیر تدوین می
 .داردی نمعنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر رشد شرکت  :  

 .داردی معنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر رشد شرکت  :   
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تعاملی برای متغیر  tاحترال آزمون که با مراجعه به جدول فوق ارائه شده است. 1جدول  ( در9نتایج حاصل از تخرین مدل ) 
تعاملی رشد شرکت در حاکریت  متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از  بزرگتر (333/1رشد شرکت در حاکریت شرکتی )

حاکریت  تاثیر بر ن گفت که رشد شرکت ذا می توا و فرضیه هفتم تایید نری شود. باشد ریندار  آماری معنی شرکتی از  حاظ
 .داردی نمعنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  شرکتی بر

 هشتمآزمون فرضیه 
 دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر رشد شرکتبیان می کند که  هشتمفرضیه 

 شود: از  حاظ آماری بصورت زیر تدوین می هفتمفرضیه  

 دارد.ی نمعنادار تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر رکترشد ش  :  
 دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر رشد شرکت  :   
تعاملی برای متغیر  tاحترال آزمون که با مراجعه به جدول فوق ارائه شده است. 3( در جدول 3نتایج حاصل از تخرین مدل ) 

تعاملی رشد شرکت در حاکریت  متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از کوچکتر  (111/1ر حاکریت شرکتی )رشد شرکت د
حاکریت  تاثیر بر  ذا می توان گفت که رشد شرکت و فرضیه هشتم تایید می شود. باشد دار می آماری معنی شرکتی از  حاظ

                                                                                                                         دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  عرلکرد شرکتی بر
  

 بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

برای متغیر  tاحترال آزمون دارد. تأثیر مثبت و معناداری  کند که حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه فرضیه اول بیان می
و  باشد ریندار  آماری معنی حاکریت شرکتی از  حاظ است  ذا؛ ضریب برآوردی متغیر %3از  بزرگتر (993/1) حاکریت شرکتی

در بیان  دارد.ن یمعنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما   ذا می توان گفت که حاکریت شرکتی بر فرضیه اول تایید نری شود.
ی حاکریت شرکتی نری توانند بدهی بلند مدت را در شرکت جذب د یل احترا ی رد این فرضیه باید گفت ترامی سازوکارها

و نبود نظارت کافی بر کار مدیران و هزینه های نرایندگی کافی مانند د باالی ما کیت مدیریتی در شرکت کنند. درص
می شود حسابرسی با کیفیت می تواند موجب افزایش دستکاری سود شود و پدیده مدیریت سود را به وجود آورد که موجب 

مفاد قراردادهای بدهی توسط فرصت طلبی مدیران زیر سوال برود و فرصت های تامین ما ی از طرق بدهی از دست برود. 
حاکریت برای متغیر  tدارد.احترال آزمون  تاثیر معناداری شرکتما ی عرلکرد  بر حاکریت شرکتیفرضیه دوم بیان می کند که 

و فرضیه دوم تایید  باشد ریندار  آماری معنی حاکریت شرکتی از  حاظ؛ ضریب برآوردی است  ذا %3از  بزرگتر (311/1شرکتی )
از دالیل رد احترا ی این فرضیه باید  دارد.ن تاثیر معناداری عرلکرد شرکت بر  ذا می توان گفت که حاکریت شرکتی نری شود.

زیادی تشکیل شده باشد  مدره از اعضای گفت در مورد اندازه هیات مدیره بر عرلکرد ما ی شرکت، هنگامی که هیات
اندگی افزایش می یابد و در نتیجه کنترل و نظارت بر مدیر عامل به صورت کارا صورت نری گیرد و این می تواند مشکالت نر

فرضیه سوم بیان می کند بر عرلکرد ما ی و ارزش شرکت تاثیر عکس داشته باشد. که در آزمون فرضیه سوم بیان شده است، 
تعاملی برای متغیر  tاحترال آزمون  دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر اندازه شرکتکه 

تعاملی اندازه شرکت در حاکریت  متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از  بزرگتر (313/1اندازه شرکت در حاکریت شرکتی )
حاکریت  تاثیر بر  ذا می توان گفت که اندازه شرکت رضیه سوم تایید نری شود.و ف باشد ریندار  آماری معنی شرکتی از  حاظ
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در دوره رونق هرانند دوره رکود، تاثیر اندازه شرکت بر سااتار سرمایه  دارد.ی نمعنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  شرکتی بر
گذاری دارایی ها بر سودآوری و سااتار مثبت است. بر االف دوران رکود در شرایط رونق اقتصادی، نسبت ارزش وثیقه 

سرمایه شرکتها اثر منفی دارد که این مسا ه اود بیانگر پیامدهای منفی نگهداری دارایی های ثابت بیشتر در دوران رونق است 
 بر زه شرکتاندابیان می کند که  چهارمفرضیه زیرا با افزایش نسبت دارایی ثابت توان تو ید جریان نقد باالتر از دست می رود. 

تعاملی اندازه شرکت در حاکریت برای متغیر  tاحترال آزمون  دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  عرلکرد حاکریت شرکتی بر تاثیر
آماری  تعاملی اندازه شرکت در حاکریت شرکتی از  حاظ متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از  بزرگتر (993/1شرکتی )

 عرلکرد حاکریت شرکتی بر تاثیر بر  ذا می توان گفت که اندازه شرکت تایید نری شود. و فرضیه چهارم باشد ریندار  معنی
سا های رونق شناسایی شده با دوران ساماندهی وضع اطالع رسانی بورس و آغاز روند رشد قابل  دارد.ی نمعنادار تاثیرشرکت 

واکنش سود به شرکتهای بزرگتر هر چه قدر که توجه در انتشار گزارشات ادواری برای شرکتهای بزرگ، و کرتر بودن ضریب 
بیان  پنجمفرضیه شرکت بزرگ هم باشد، بزرگ بودن یک شرکت نری تواند ارزش و عرلکرد ما ی یک شرکت را نشان دهد.

برای  tاحترال آزمون ی دارد. معنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  برتاثیرحاکریت شرکتی بر سود آوری شرکتمی کند که 
تعاملی سوداوری  متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از  بزرگتر (133/1تعاملی سودآوری شرکت در حاکریت شرکتی ) متغیر

و فرضیه پنجم تایید نری شود.  ذا می توان گفت که سود آوری  باشد ریندار  آماری معنی شرکت در حاکریت شرکتی از  حاظ
. از دالیل احترا ی رد این فرضیه می توان داردی نمعنادار تاثیرت شرک یدرجه اهرم ما  حاکریت شرکتی بر تاثیر بر شرکت

گفت، اگر شرکت دچار هزینه های بهره باال و ناکارایی شرکت در کسب بازده گردد که با نظریه سلسله مراتبی تطابق دارد 
ر سرمایه اود می روند. نشان می دهد شرکتهایی که در بلند مدت نتوانند سودآور باشند کرتر به سرت اهرمی کردن سااتا

 tاحترال آزمون  دارد.ی معنادار تاثیرشرکت  عرلکرد برتاثیرحاکریت شرکتی بر سودآوری شرکتبیان می کند که  ششمه ضیفر
تعاملی سودآوری  متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از  بزرگتر (332/1تعاملی سودآوری در حاکریت شرکتی )برای متغیر 

 ذا می توان گفت که سودآوری  و فرضیه ششم تایید نری شود. باشد ریندار  آماری معنی ی از  حاظشرکت در حاکریت شرکت
از دالیل رد این فرضیه می توان گفت معیارهای  دارد.ی نمعنادار تاثیرشرکت  عرلکرد حاکریت شرکتی بر رتاثی بر شرکت

که به این بستگی دارد که شرکت هدف حداکثر نشان دهنده عرلکرد ما ی اوب شرکت نیست به این معنا  سودآوری ا زاماً
 تاثیر بر رشد شرکتبیان می کند که  هفتمفرضیه کردن سود را دارد و یا فراهم کردن بازده مناسب برای سرمایه گذاری. 

تعاملی رشد شرکت در حاکریت شرکتی برای متغیر  tآزمون . داردی معنادار تاثیرشرکت  یدرجه اهرم ما  حاکریت شرکتی بر
دار  آماری معنی تعاملی رشد شرکت در حاکریت شرکتی از  حاظ متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از  بزرگتر (333/1)
شرکت  یدرجه اهرم ما  حاکریت شرکتی بر تاثیر بر  ذا می توان گفت که رشد شرکت و فرضیه هفتم تایید نری شود. باشد رین

نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم، از دالیل علری رد این  شاره شد و. بر االف آنچه در فصل دوم اداردی نمعنادار تاثیر
بر اساس نظریه ایستا، شرکتهایی که فرصت هایی رشد آتی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی با فرضیه می توان گفت که 

نامشهود مورد وثیقه قرار داد. آورند، زیرا  رشد شرکتهای رشدی را به عنوان یک دارایی  رشد کم، به استقراض کرتری روی می
کند.  به عبارت دیگر، هر چه رشد یک شرکت بیشتر باشد ریسک آن بیشتر است و هزینه نابسامانی ما ی بیشتری را تحرل می

های با فرصت رشد بیشتر انگیزه بیشتری برای تامین ما ی عرلیات اود از طریق سهام دارند و تامین ما ی آنها کرتر از  شرکت
از آنجا دهی های بلند مدت است. در نتیجه رشد شرکت تاثیری بر سااتار سرمایه و ارتباطش با حاکریت شرکتی ندارد. طریق ب

که شرکتهای رشدی به د یل افزایش هزینه های ورشکستگی مورد انتظار ترایل کرتری به استقراض دارند و در دوران رکود 
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راض می روند که د یل این امر توانایی کسب سهم بازار شرکتهای با رشد شرکتهای با قابلیت رشد باال کرتر به سراغ استق
در وثیقه  کرتر در بازار و نیاز نداشتن به تامین ما ی اارجی و استفاده نکردن از فرصتهای رشد به عنوان یک دارایی مشهود

مراتبی، شرکتهایی که دارای ارزش بر اساس نظریه سلسه گذاری است، این امر می تواند د یلی مهم در رد این فرضیه باشد. 
بازار یا فرصت های رشدی بیشتری هستند دارای عرلکرد ما ی بهتری هستند که که باال رفتن ارزش شرکتشان از طریق رشد 
و فرصت هایی رشدی که برایشان به وجود می آید، می توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند زیرا از یک سو بدهی دارای 

است که مرکن است باعث ورشکستگی شرکت های کم ارزش با عرلکرد ما ی ضعیف اواهد شد و از سویی دیگر هایی  هزینه
های رشدی زیاد، عدم تقارن اطالعاتی مرتبط با کیفیت پروژه های سرمایه گذاری  هایی با رشد باال و دارای فرصت در شرکت

تعاملی برای متغیر  tاحترال آزمون  (.3131)نجفی عررانی،  ودافزایش می یابد و امکان استفاده بیشتر از بدهی فراهم می ش
تعاملی رشد شرکت در حاکریت  متغیر است  ذا؛ ضریب برآوردی %3از کوچکتر  (111/1رشد شرکت در حاکریت شرکتی )

حاکریت  بر تاثیر و فرضیه هشتم تایید می شود.  ذا می توان گفت که رشد شرکت باشد دار می آماری معنی شرکتی از  حاظ
(، محرودآبادی و 3133) . نتایج فرضیات با تحقیقات مسافری نژاد مقدمداردی معنادار تاثیرشرکت  عرلکرد بر شرکتی

(، 9131( و گیل و بیگر )9132(، آندریو و هرکاران )9133) ( و چن و هرکاران3131) (، نهندی و هرکاران3131هرکاران)
(، هراهنگ است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادات زیر 3131و هنرمند )( و دستگیر 3131بادآور نهندی و تقی زاده )

 توصیه می شود:

حاکریت شرکت هایی را که   با توجه به آزمون فرضیه ها، به سرمایه گذاران در هنگام ارید سهام پیشنهاد می شود سهام -3
  اریداری نرایند . ،دارند شرکتی قویتری

 با شرکت اندازه های بزرگ را نخورند زیرا بین شرکت اندازه فریب سهام، ارید هنگام در شود می توصیه سهامداران به -9
 .و از طرفی اندازه شرکت با کارآیی سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد ندارد وجود داری معنی رابطه شرکت هیچ عرلکرد

 ده کنند:از موضوعات زیر استفا برای پژوهش های آتی به پژوهش گران پیشنهاد می گردد

 اصوصی و دو تی های شرکت در سود هروارسازی بر شرکتی حاکریت تأثیر ارزیابی -3

 مختلف صنایع در تفکیک به سود برمدیریت شرکتی حاکریت کارهای سازو ارزیابی -9
، ROEبررسی رابطه بین حاکریت شرکتی و عرلکرد ما ی که در آن عرلکرد ما ی بوسیله متغیرهایی هرچون  -1

EVA، REVA   یاMVA سنجیده شود. 

 تغییرات و تورم اثر قبیل از اقتصادی کالن متغیرهای با شرکتی حاکریت مختلف کارهای و ساز بین رابطه مطا عه  -2
 ملی نااا ص تو ید

شود که در آینده  ها و موسسات ما ی از این نرونه گیری حذف شده بودند، پیشنهاد می ا توجه به اینکه بانکب -3
ها مورد بررسی  ها را برای این گروه از شرکت عرلکرد شرکتریسک و بر  نهادی ما کیت پژوهشگران تاثیر تررکز

 .قرار دهند
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 منابع

 شرکتهای در سود مدیریت و شرکتی حاکریت های ویژگی بین رابدطه بررسی ،(3133) ،پری ،چاالکی ،محردعلی، آقایی 

 .11-32 ، صص2 شراره ،حسابداری تحقیقات ،تهران بهادار اوراق ورسب در شده پذیرفته

  های شرکت ما کیت سااتار و ما ی سااتار با اقتصادی رشد متقابل روابط ارزیابی ،(3133) ،سیدیوسف، سرکانی احدی 

 .وتحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان ،تهران بهادار اوراق دربورس شده پذیرفته

 های پژوهش مجله ،ها شرکت ما یات مشرول سود و شرکتی حاکریت رابطه ،(3133) ،مجید ،عبدی، جعفر، باباجانی 

 .31-13، صص 1، شراره 9دوره ، ما ی حسابداری

 سرمایه کارآیی و شرکتی حاکریت های مکانیزم برای بین ارتباط ،(3131) ،وحید ،اانقاه زاده تقی ،یونس، نهندیبادآور 

 .321-331 ، صص33 شراره ،حسابداری دانش مجله ،عرر چراه مراحل در گذاری

 رنص فرهنگی علری موسسه، 3 ج ،عبدا باقی عبدا رجید و بدری احرد ترجره ،ما ی سنجی  اقتصاد ،(3133) ،کریس، بروکز. 

  طباطبایی عالمه دانشگاه، دکتری رسا ه ،سود مدیریت بر مؤثر های محرك ،(3133)، مهدی، مقدم بهار. 

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه، یدکتر رسا ه ،ها شرکت ورشکستگی بینی پیش و شرکتی حاکریت ،(3133) ،زهرا، پورزمانی 

 .تحقیقات و علوم

 دانش نگاه نشر انتشارات: تهران. گذاری سرمایه مدیریت ،(3133) ،عسکر ،نوربخش ،رضا، تهرانی. 

 331 شراره، حسابدار ،حسابداری حرفه و شرکتی حاکریت ،(3131) ،فاطره، جال ی. 

 فرهنگی علری انتشارات ،حسابرسی فلسفه ،(3132) ،یحیی، یگانه حساس. 

 313 شراره، حسابدار ،شرکتی حاکریت های سیستم ،(3132) ،یحیی، یگانه حساس. 

 931 شراره، حسابدار ،شرکتی حاکریت و پایندگی ،(3133)، ابراهیم ،ابراهیری ،یحیی، یگانه حساس. 

 312 شراره، حسابدار، شرکتی درحاکریت نهادی گذاران سرمایه نقش ،(3132) ،امیر ،پوریانسب ،یحیی، یگانه حساس. 

 شرکت عرلکرد و شرکتی حاکریت کیفیت بین رابطه ،(3133) ،مجتبیسید ،حسینی ،زهره، رئیسی ،یحیی، یگانه حساس 

 .31-13، صص 1 شراره ،9دوره ،ایران مدیریت علوم فصلنامه ،تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های

 913 شراره، حسابدار ،شرکتی حاکریت مختلف های مدل و مبانی مرور ،(3131) ،هادی ،هاشری ،یحیی، یگانه حساس. 

 بازده بر شرکتی حاکریت معیارهای از یکی عنوان به نهادی سهامداری میزان اثر بررسی ،(3131) ،مجتبی سید، حسینی 

 . تهران دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان، تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای سهامداران

 دارویی صنایع و غذایی شرکتهای سرمایه هزینه بر شرکتی حاکریت کارهای و ساز تاثیر بررسی ،(3133) ،علی، حیدری 

 .اراك واحد اسالمی آزاد دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان ،تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 بازتاب انتشارات ،نویسی نامه پایان به رویکردی با تحقیق روش ،(3131) ،غالمرضا، ااکی. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد اول(                                              9322 ، پاییز92 ، شماره3دوره   

  

31 
 
 

 دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان ،سود مدیریت با شرکت اندازه و ها بدهی نسبت رابطه ،(3133) ،حسین، اسرونژاد 

 .طباطبایی عالمه

 بورس در شده پذیرفته شرکتهای در سود هروارسازی و شرکتی حاکریت بین رابطه بررسی ،(3133) ،حسین، هرپا ادمتی 

 .تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی رسا ه، تهران بهادار اوراق

 کارشناسی نامه پایان، ریزی برنامه  و ریسک درباره حسابرسان برتصریرات شرکتی حاکریت تأثیر ،(3133) ،ایران، داداشی 

 .طباطبایی عالمه دانشگاه، ارشد

 در سرمایه مدیریت کارآیی بر شرکتی حاکریت کارهای و ساز تأثیر بررسی ،(3131) ،مهسا، هنرمند ،محسن، دستگیر 

 .33-13 ، صص99 شراره ،مدیریت حسابداری پژوهشی، گردش

 اسالمی آزاد دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان ،شرکت سرمایه هزینه بر شرکتی حاکریت بررسی ،(3133) ،هللا روح، رجبی 

 .وتحقیقات علوم واحد

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در شرکتی حاکریت وضعیت شناات و مطا عه ،(3132) ،مهسا، ارازی رهبری 

 .تهران طباطبایی عالمه دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان، جهان کشورهای با آن مقایسه و تهران

 آگاه انتشارات ،راهبردی ما ی مدیریت، (3133، )هاشم ،نیکومرام ،فریدون، رودپشتی رهنرای. 

 نسانی وعلوم ا پژوهشنامه، ایران دو تی بخش های سازمان عرلکرد ارتقای بر مؤثر عوامل ،(3131) ،ا ه فرجه، آهنرهنورد 

 .311-11(، صص 13 پیاپی) 2 شراره ،3 دوره ،اجتراعی

 دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان ،شرکت عرلکرد و شرکتی حاکریت کیفیت بین رابطه بررسی ،(3131) ،زهره، رئیسی 

 .طباطبایی عالمه

 شرکت سود هروارسازی بر شرکتی حاکریت تاثیر بررسی ،(3133) ،مریم ،محردی گل ،اصغر، قربانی ،محردحسین، ستایش 

 .93-3، صص 1 شراره، حسابداری تحقیقات ،تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های

 بورس در شده پذیرفته های شرکت در سود مدیریت با مدیره هیأت های مشخصه بین رابطه بررسی ،(3131) ،علی، سیدی 

 .تهران دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان ،تهران بهادار اوراق

 بورس در گذاران سرمایه رفتار و ما ی اطالعات سازی شفاف رابطه بررسی ،(3133) ،عبداهلل ،پور داوودی ،حسنعلی، سینایی 

 .11-21، صص 91 شراره، 33دوره  ،ما ی تحقیقات ،تهران بهادار اوراق

 سااتار بر شرکتی حاکریت تاثیر بر شرکت سن تعدیلگر نقش تاثیر ،(3131) ،میالد، کاجیوند اواجه ،حسن ،نافچی فتاحی 

، 2، شراره 3دوره  ،مدیریت و حسابداری انداز مشچ نشریه، تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در سرمایه

 .33-19 صص

 حسابداری های پیشرفت مجله ،شرکتها ما ی عرلکرد و شرکتی حاکریت، (3133) ،مهدی ،شهریاری ،محردحسین، قائری، 

 .393-331، صص 3 شراره، 3دوره 
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 333 شراره ،تدبیر ماهنامه ،مدیره هیئت سااتار اصالح و شرکتی حاکریت ،(3131)، علی، قدس سینا. 

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای عرلکرد بر شرکتی حاکریت مکانیزمهای تأثیر بررسی ،(3131) ،فرحناز، قنبری 

 .ا زهرا دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان، تهران

 شراره ،اقتصادی سیاستهای و مسائل بررسی ماهنامه، کنترل و شرکتی حاکریت ،(3133) ،امیر ،رسائیان ،محرد، پور کاشانی 

 .33-13، صص 31و  33 های

 در سود مدیریت در ااتیاری تعهدی اقالم نقش ،(3132) ،غالمرضا ،کرمی ،کاوه ،مهرانی ،ساسان، مهرانی ،بیتا، مشایخی 

 .12-13 ، صص29 شراره ،حسابرسی و حسابداری های بررسی، تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 ورسب در شده پذیرفته های شرکت در سود مدیریت و عرلیات از ناشی نقد وجه ،(3133) ،مریم ،صفری ،بیتا، مشایخی 

 .22-13، صص 22 شراره، حسابرسی و حسابداری های بررسی ،تهران بهادار اوراق

 آزاد دانشگاه، دکتری رسا ه ،سود مدیریت کشف در تعهدی براقالم مبتنی های مدل ارزیابی ،(3131) ،علیرضا، مهرآذین 

 .وتحقیقات علوم واحد اسالمی

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در سود هروارسازی بررسی ،(3131) ،زهره ،منش عارف ،کاوه، مهرانی 

 .33 شراره، حسابرسی و حسابداری های بررسی ،تهران

 یپژوهشرویکردهای  مجله ،حسابرسی کیفیت بر شرکت های ویژگی تاثیر بررسی، (3133)، فاطره، مقدم نژاد مسافری 

 .122-111، صص 31سال سوم، شراره ، حسابداری مدیریت و در نوین

 91 شراره، رسری حسابدار ،حسابرسی کریته نام به منشوری ،(3139) ،هوشنگ، نادریان. 

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در سود مدیریت بر شرکتی حاکریت تاثیر ارزیابی ،(3133) ،سعید، نصیری 
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