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کامنت ها کاملا انجام شود
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 (1فرم شماره )
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 :دانشجواطالعات مربوط به  -1

                        981312006  :شماره دانشجویی                                        محمد پاکروان :نام ونام خانوادگی

 ارشد :مقطع              حسابرسی :گرایش                             حسابرسی :یلیـته تحصـرش

 :تعداد واحد هاي گذرانیده                                   1397-98 :تاریخ و سال ورود

 :رانـتی در تهـسـآدرس پ

 :تلفن همراه                             :تلفن                                                                                                  

                                                                          

 :آدرس پستی در شهرستان

 تلفن همراه:                            :تلفن                                                                                                  

                                                                       

 و استاد مشاور: اطالعات مربوط به استاد راهنما -2

 

 :پایان نامه عمومیاطالعات  -3

 

 :به فارسی عنوان پایان نامه –الف 
 هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکتبلند مدت  تیدر موفق رهیمد ئتیه ریتأث

 

 :عنوان پایان نامه به زبان انگلیسی –ب
The Impact of the Board of Directors on the Long-Term Success of Companies Listed on the Tehran Stock 

Exchange 

 

 

 واحد 6 :تعداد واحد پایان نامه –ج 

 

علمیرتبه  تخصص یا رشته نام و نام خانوادگی سمت  امضاء دانشگاه 

     دکت هدي همتی استاد راهنما

      استاد مشاور
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 :پایان نامهاطالعات اختصاصی ـ  د

 مقدمه: (1

منافع  یکارآمد بر امور شرکت در راستا تیحاکم جادیا رهیمد اتیه یاصل تیمسئول ؛یشرکت تینظام حاکم نامهنیبر اساس آئ

 ابی)کو باشدیم یو جوامع محل گذارانهیکارکنان، سرما ان،یمختلف آن، از جمله مشتر نفعانیسهامداران و تعادل در منافع ذ

 دییو تأ یمورد بررس نفعانیذ یبه عنوان عوامل مؤثر در خلق ارزش برا رهیمد ئتیه فمختل یهایژگیو .(2016و همکاران، 

، ROAها  ییو عملکرد شرکت را، با بازده دارا رهیمد ئتیه نیبحث در مورد رابطه ب قاتیتحق نیکه ا یدر حال .قرار گرفته است

کنند  یم لیشود(، تسه یکوتاه مدت استفاده م عملکردنشان دادن  یکه عموماً برا یاری)مع نیتوب وی، و کROEبازده سهام

 .(2015ران، )آرارات و همکا

 نیبلندمدت شرکت، ا تیدر موفق رهیمد ئتیه یقشر اثربخش یفایمنحصر به فرد در مورد نحوه ا نشیپژوهش با ارائه ب نیا

 رهیمد ئتیتفکر رو به جلو توسط ه دگاهید کی دیکند که با یم دیتاک دگاهید نیکرده و بر ا لیرا تکم اتیشکاف موجود در ادب

 .بلندمدت کمک کنند راتخاذ شود تا بتوانند به توسعه شرکت د

 

 :بیان مساله تحقیق (2

ها دارد. در میااان اهااار عاماال وری شاارکتدر دنیااای امااروز ماادیریت، نقااش تعیااین کننااده در افاابایش بااازدهی و بهااره

ها )شاامل نیاروی کاار، سارمایه، ماواد اولیاه و مادیریت(، اماروزه نقاش مادیریت بایش از هار کلیدی موفقیت در سازمان

شااوند، بااه ایاان دلیاال کااه دوره ت منصااوب میزمااان دییااری اهمیاات یافتااه اساات. ماادیران پااا از اینکااه بااه ایاان ساام

کننااد بلکااه از کننااد صاارفا در جهاات منااافع سااهامداران حرکاات نمیتصاادی بلندماادتی را باارای خااود پاایش بیناای نمی

کنناد. بااه هماین دلیاال مادت کوتااهی کااه در ایان سامت قاارار دارناد در راساتای رساایدن باه مناافع خااود اساتفاده می

کااه در دوره تصاادی آنهااا بااه بااازدهی هااای بلندماادت، بااه دلیاال اینی در پروژهممکاان اساات ماادیران از ساارمایه گااذار

 (. 1397رسد، خودداری کنند )مرادی، نمی

کارانااه باشااند و همااین اماار منجاار بااه عملکاارد محافظهمنااد میهمچنااین ماادیران عاماال بااه شااهرت و اعتقااار خااود ع قه

دای دوره تصاادی، حتاای در شاارایط بااد بااازار، عملکاارد گااردد. از فرفاای در ابتااآنااان در ارتقااا  بااا گاابارش زیااان می

شاود. بناابراین در ابتادای دوره تصادی، مادیران عامال ساعی نامناسب شرکت باه حسااب فاعف مادیرعامل گذاشاته می

کنند عملکرد مناسقی از خود نشان دهناد تاا بادین ترتیاب بارای خاود اعتقاار بیافبایناد. پاا از اینکاه مادیرعامل باه می

کارانااه رو شااروب بااه گبارشاایری محافظهر دساات یافاات، سااعی در حفااو شااهرت خااود دارد. از ایاانشااهرت و اعتقااا

وی گااردد؛ زیاارا ماادعاملی کااه شااهرت کننااد. یعناای شااهرت وی، محرکاای باارای کاااهش گبارشاایری جسااورانه میمی

ین، بیشاتر اش فااش شاود در مقایساه باا یاک مادیرعامل باا شاهرت و اعتقاار پاائبیشتر اسات. اگار گبارشایری جساورانه

شااوند، بااه ایاان دلیاال کااه دوره (. ماادیران پااا از اینکااه بااه ایاان ساامت منصااوب می2016گااردد )ژاناا ، متضاارر می

کننااد. بلکااه از کننااد، صاارفا در جهاات منااافع سااهامداران حرکاات نمیتصاادی بلندماادتی را باارای خااود پاایش بیناای نمی

کنناد. بااه هماین دلیاال افع خااود اساتفاده میمادت کوتااهی کااه در ایان سامت قاارار دارناد در راساتای رساایدن باه منا

هااای بلندماادت، بااه دلیاال اینکااه در دوره تصاادی آنهااا بااه بااازدهی ممکاان اساات ماادیران از ساارمایه گااذاری در پروژه

تواناد بارای مناافع شخصای مادیریت مفیاد باشاد، ممکان رسد، خودداری کنند. به عقاارت دییار، تصامیماتی کاه مینمی
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ای نقاشااد. ماادیران در ابتاادای انتصاااب بااه هاار مساائولیت، دوره  یاار مااوثر را بهینااهاساات از نظاار شاارکت تصاامیمات 

شاود. حاال اگار مادیران ققال از رسایدن باه ایان هاای آنهاا شاروب میگذرانند و پا از آن دوره تااثیر مبقات فعالیتمی

  (. 1395اران، های زیادی برای شرکت ایجاد خواهد شد )دیانتی و همکدوره از سمت خود برکنار شوند هبینه

تاار از گذشااته اساات و بااه و عملکاارد بلندماادت شاارکت، مه  رهیمااد ئااتیه نیرابطااه باا یجهاات بااه ساامت بررساا رییااتغ

در  .رخ داده اساات ریاااخ یبااازار در سااال هااا یهااا تیااو مقااررات و اقاادامات و فعال نیدر قااوان یراتااییدنقااال آن تغ

منتشاار  2018سااال  یجااوا ماااهرا در  یشاارکت تیااحاکم دیاا، قااانون جدFRC یمااال یگاابارش دهاا یانیلسااتان، شااورا

 یبلندمادت و بقاا تیاکناد کاه بار موفق یما انیارا ب یعاوامل حیو تشار ییقاانون نقاش سرپرساتان در شناساا نیاا .کرد

ارزش بلندماادت جااونب کااه در سااال  جااادیا یشاااخج جهااان کااا،یمتحااده امر ااتیاادر ا .گذارناادیم ریشاارکت تاااث ناادهیآ

شارکت هااا  ییبلکاه در مااورد تواناا یماال تیافیک یارهااایدر ماورد مع نهااسااهام را ناه ت یبنادشاکل گرفات، رتقه 2016

در  دیامف یهاا هیمناساب و توصا یشارکت تیادر ژاپان، اصاول حاکم .دهاد یقارار ما یابیابقا در بلندمدت مورد ارز یبرا

 یباارا کیاسااتراتژ یهااا هیاباابار و توصاا نیدر تااام رهیمااد ئااتیفاات تااا نقااش هقاارار گر دنظریاامااورد تجد 2014سااال 

 یبقاا یارزش ساهامداران بارا شیبار هادف افابا رهیماد ئاتیتوساعه و گساترش تمرکاب ه ،یگذارهیسارما یریگ  یتصم

 ئاتیه نیرابطاه با یبلندمادت شارکت، بررسا تیاتوجاه باه موفق شیباا افابا .کناد انیاشارکت را ب تیبلندمدت و موفق

پاژوهش باه دنقاال  نیاا ن،یناابراب .و عملکارد بلندمادت شارکت، هرگاب باه فاور مناساب و باه موقاع نقاوده اسات رهیمد

 ییدر کاارا رهیماد ئاتیه یکناد کاه اگار اثربخشا یما یرابطاه اسات و بررسا نیاافبودن باه شاواهد محادود در ماورد ا

 یقارار ما ریبلندمادت شارکت را تحات تااث یاسات کاه بقاا یدیاعامال کل کیاشرکت نقش داشته باشد،  یگذار هیسرما

 .دهد

 تیاافیشاارکت، ک یگااذار هیساارما ییابتاادا، کااارا . یکنیشاارکت تمرکااب ماا یگااذار هیساارما ییباار کااارا لیاادو دل بااه

رشاد شارکت و  یدهاد کاه بارا یقارار ما یابیامناابع را ماورد ارز جیشارکت در ماورد تخصا یگاذار هیسارما ماتیتصم

روناد،  یباه کاار ما جیافاور را باهعملکارد شارکت کاه  یارهاایباا مع ساهیدر مقا .و مه  اسات یاتیبلندمدت، ح تیموفق

شاارکت،  یگااذار هیساارما ییدوم، کااارا .رو بااه جلااو از عملکاارد شاارکت اساات اریاامع کیااشاارکت،  یگذارهیساارما ییکااارا

 کیاسااتراتژ یبیاابرنامااه ر یمااوثر بااا مساائول بااودن باارا رهیمااد ئااتیه .اساات رهیمااد ئااتیه یاثربخشاا  یمسااتق جااهینت

 ریشاارکت تاااث یگااذار هیساارما ییروابااط بااا سااهامداران، باار کااارا فااونظااارت و ح تیریمااد قیااشاارکت، نااه تنهااا از فر

شارکت، مشاارکت  یگاذار هیسارما یریاگ  یدر تصام  یدارد و باه فاور مساتق تیریباا ماد یکیبلکه رابطه نبد گذاردیم

 .(2015 ا،یدارد )پوگل

کاه  کنادیدر نظار گرفتاه و بحاث م  یتا کیارا باه عناوان  رهیماد ئاتیکه ه  یانداز یم یرفتار سازمان اتیبه ادب ینیاه

 دیااشاارکت جهاات تول یداخلاا یناادهایو اد ااام مناسااب منااابع بااا فرا یساااز کپاراااهیاز نحااوه  رهیمااد ئااتیه یاثربخشاا

 اتیاابدر اد .(2011شااود )باروسااو،  یماا جااادیآن شاارکت، منحصاار بااه فاارد هسااتند، ا یمبقاات کااه باارا یسااازمان جینتااا

ساازند،  یتوانمناد ما ده،یاچیپ فیاز وظاا یحال و فصال اناواب مختلفا یرا بارا رهیماد ئاتیکاه ه یمناابع ،یرفتار سازمان

سرپرساتان  نیو تعاام ت با یداخلا ینادهایکاه فرا یشاوند در حاال یدر نظار گرفتاه ما رهیماد ئتیه لیبه عنوان پتانس

پااژوهش، بااا  نیاادر ا .شااوند یماا انیااب رهیمااد ئااتیه یهااا ییایاامنااابع تحاات عنااوان پو یساااز کپاراااهیاد ااام و  یباارا
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دهنااد،  یرا نشااان ماا رهیمااد ئااتیه یهااا ییایااو پو رهیمااد ئااتیه لیکااه سااطح پتانساا یژگاایاسااتفاده از دو مجموعااه و

  . یده یرا توسعه م رهیمد ئتیه یها ییایو پو لیاز پتانس یقیترک اریمع

 یمطالعاات باه نقاش مقاشارت و نظاارت اشااره ما ریکاه ساا یاشااره دارناد در حاال یاز مطالعات باه نقاش نظاارت یبرخ

 نیباه عناوان تااام رهیماد ئاتینقااش ه ن،یعا وه بارا .ساازد یرا همراساتا ما رهیمااد ئاتیو ه رانیکنناد کاه اهاداف ماد

 نیاکاه ا یدر حاال .باه کاار بارده شاده اسات اتاز مطالعا یدر برخا بیامناابع ن یوابساتی هیانظر یکننده منابع در راستا

 یساازند کاه باا عملکارد شارکت ها  بساتی یفاراه  ما رهیماد ئاتیه یهاایژگیرا در ماورد و یجاالق نشیامطالعات، ب

 ئااتیه راتیرا در مااورد تاااث یمحاادود دگاهیاازمااان واحااد، د کیاادر  رهیمااد ئااتینقااش از ه کیاادارد، در نظاار گاارفتن 

 ئاتیه یهاا ییایاو پو لیپتانسا یبناد کارهیباا تمرکاب بار پ .(2007 یساازد )ماورف یبر عملکرد شرکت فاراه  ما رهیمد

 یشاارکت را فااراه  ماا یگااذار هیساارما یریااگ  یدر تصاام رهیمااد ئااتیه یجمعاا یاز کارکردهااا یشااتریدرک ب ره،یمااد

 تیادر موفق رهیماد ئاتیه یقشار اثربخشا یفاایمنحصار باه فارد در ماورد نحاوه ا نشیاپاژوهش باا ارائاه ب نیاا . یساز

 کیاا دیااکنااد کااه با یماا دیااتاک دگاهیااد نیااکاارده و باار ا لیاارا تکم اتیااشااکاف موجااود در ادب نیاابلندماادت شاارکت، ا

  .بلندمدت کمک کنند راتخاذ شود تا بتوانند به توسعه شرکت د رهیمد ئتیتفکر رو به جلو توسط ه دگاهید

عملکارد و موفقیات بلندمادت، همچناین تااثیر  بارهای بیاان شاده و اهمیات جاییااه هیاات مادیره با توجاه باه صاحقت

های پذیرفتااه شااده در بااورس اوراا بهااادار تهااران ، بنااابراین پژوهشاایر بااه هیااات ماادیره در موفقیاات بلندماادت شاارکت

 یهابلندمادت شارکت تیابار موفق رهیماد ئاتیه ییِایاو پو لیپتانسا ایاآباشاد کاه دنقال پاساخیویی باه ایان ساوال می

 یا خیر؟ است رگذاریبورس بهادار تهران تاث شده در اوراا رفتهیپذ

 
 

 :و انگیزه انتخاب آن تحقیق موضوع اهمیت (3

 یآنها به عنوان افراد یشرکتها و عملکرد نظارت رهیمد اتیمستقل در ه رموظفی  رانیحضور مد یندگینما هینظر دگاهیاز د

و  رهیمد اتیه ایرئ فیوظا کیتفک .کنندیم یتوجه انیسهامداران کمک شا انیمستقل به کاهش تضاد منافع موجود م

موجب کاهش مشک ت  ،یریگ یدر تصم شتریاستق ل ب لیکه به دل دیآیبه شمار م ییکهااز جمله محر بیعامل ن ریمد

را  رومندین یشرکت تیحاکم یاز سازوکارها یرید یکی ،ینهاد گذارانهیسرما .شودیو بهقود عملکرد شرکت م یندگینما

 یگذارمتیاف عات و ق یآور عجم قیآنها از فر .شرکت نظارت داشته باشند تیریبر مد توانندیکه م کنندیم ییبازنما

به فور  .کنندیبر شرکت نظارت م حیاداره نحوه عمل شرکت به فور صر قیو از فر یبه فور فمن رهیمد اتیه ماتیتصم

 یو برا یاقتصاد یبنیاهها حیموثر، کارآمد و صح و اداره تیهدا یرا برا یااراوب ،یشرکت تیحاکم یسازوکارها ،یکل

از حقوا و  انتیو ص تیحما ینظام برا نیا .کندیم جادیمنافع سهامداران ا شیافبا تاًینها وعملکرد شرکت  یحداکبرساز

 شودیم تیو تقو جادیو سهامداران ا رانیمد نیو سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع ب هیذارانیمنافع تمام سرما

 .(1390و همکاران،  ای)فالب ن

 نیا رسدیبه نظر م نیبنابرا .دارند تیریاالش با مد یبرا یکمتر لیهستند که تما یکسان رناظری  ینهاد گذارانهیسرما

به عقارت  .(2010 ا،یو ج یانیاسیمنافع داشته باشند )ال ییهمیرا یهیبا فرف یشتریتطابق ب یدسته از سهامداران نهاد

 یبرا .دارند یالحظه یمعام ت یبوده و استراتژ ییباا یگردش پرتفو یداراحساس به فشار  ینهاد گذارانهیسرما یر،ید

s.mahmoodi
Highlight

s.mahmoodi
Highlight
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 اریسهام بس یجار متیمالکان ق نیا یبرا .فروشندیو با خقر بد سهام را م کنندیم یداریخقر خوب سهام خر کیمبال با 

 نیبنابرا .دهندیم حیشرکت ترج مدترا به عملکرد بلند یمدت و گذرا هستند و عملکرد جارکوتاه دگاهید یمه  بوده و دارا

است  دیبع رایندارند ز ریپذهیسرما یهاشرکت یرهیمد أتیدر ه یاندهیو داشتن نما تیرینظارت بر مد یبرا یادیز یبهیانی

که تمرکب بر عملکرد  داردی( اظهار م1992پورتر ) .(1992آنها شود )پورتر،  بیمدت نصنظارت در کوتاه نیکه منافع ا

و عملکرد بلندمدت به منظور حفو رشد سود  یگذارهیفدا کردن سرما یبرا رانیفشار بر مد جادیموجب ا مدتاهکوت

 .(1389کردلر و همکاران،  یمی)ابراه شودیمدت مکوتاه

ها دارد. در میان اهار عامل وری شرکتهمچنین در دنیای امروز مدیریت، نقش تعیین کننده در افبایش بازدهی و بهره

ها )شامل نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و مدیریت(، امروزه نقش مدیریت بیش از هر زمان کلیدی موفقیت در سازمان

شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلندمدتی را این سمت منصوب می دییری اهمیت یافته است. مدیران پا از اینکه به

کنند بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت کنند صرفا در جهت منافع سهامداران حرکت نمیبرای خود پیش بینی نمی

گذاری در یهکنند. به همین دلیل ممکن است مدیران از سرماقرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می

 (. 2020رسد، خودداری کنند )هی و همکاران، های بلندمدت، به دلیل اینکه در دوره تصدی آنها به بازدهی نمیپروژه

 

 

 

 :تحقیق هدفهاي (4

 هدف اصلی: 

 های پذیرفته شده در اوراا بورس بهادار تهران شناسایی پتانسیل و پویاییِ هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت شرکت -

 های پذیرفته شده در اوراا بورس بهادار تهران شناسایی پتانسیلِ هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت شرکت -

 های پذیرفته شده در اوراا بورس بهادار تهران شناسایی پویاییِ هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت شرکت -
 

 

 :  کاربردياهداف 

تواند با ارائه تواند ع وه بر اینکه مورد استفاده دانشجویان و محقیقن رشته حسابداری قرار بییرد میاین پژوهش می -

توانند از نتایج نیب میآنها، ی بهقود عملکرد های بورسی، حسابداری و حسابرسی در زمینهراهکارهای عملی به سازمان

 این پژوهش استفاده کنند.

 

 :(روابط بین متغیرهاي مورد مطالعه بیانه هاي تحقیق )سواالت یا فرضی (5

 :پژوهش هايسوال

 های پذیرفته شده در اوراا بورس بهادار تهران تاثیرگذار است؟ آیا پتانسیلِ هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت شرکت -

 های پذیرفته شده در اوراا بورس بهادار تهران تاثیرگذار است؟ آیا پویاییِ هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت شرکت -

 

 

s.mahmoodi
Highlight

s.mahmoodi
Highlight
بررسی تاثیر پتانسیل و پویایی هیات مدیره

s.mahmoodi
Highlight
سوالات باید به گونه ای باشد که با بله یاخیر نتوان پاسخ داد
بطور مثال تاثیر پتانسیل هیات مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکت ها چگونه است؟
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 :هاي تحقیقفرضیه (6

  .باشدهای پذیرفته شده در اوراا بورس بهادار تهران تاثیرگذار میپتانسیلِ هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت شرکت -

 .باشدهای پذیرفته شده در اوراا بورس بهادار تهران تاثیرگذار میموفقیت بلندمدت شرکتپویاییِ هیئت مدیره بر  -

 

 

 

 :تحقیق مدل (7
 

 

 مدل مفهومی تحقیق

 (2020، 1)محقق ساخته؛ با اقتباس از لیوو و همكاران
 

 

 

 پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته (8

 پیشینه داخلی:

های پذیرفته در ( در پژوهش خود به بررسی تاثیر کارایی هیات مدیره بر موفقیت بلندمدت شرکت1399*    مرادنژاد )

 یبلندمدت شرکتها تیبر موفق رهیمدئتیه ییکارا ریتأث یپژوهش بررس نیهدف ابورس اوراا بهادار تهران پرداختند. 

 هیفرف یبررس یشرکت است. برا 225با نمونه مشتمل بر  1397تا  1393 یسالها یدر بورس اوراا بهادار تهران ف رفتهیپذ

 جیشده است. نتا استفاده افتهی یبا استفاده از مدل حداقل مربعات تعم یقیترک یهاو داده رهیاند متغ یخط ونیاز رگرس

در بورس اوراا بهادار تهران  شده رفتهیپذ یبلندمدت شرکتها تیبر موفق رهیمد ئتیه یینشان داد که کارا هیآزمون فرف

شرکت ارتقا  مبقت  یگذارهیسرما ییبا کارا رهیمد ئتیه ییایکه پو  یکنیم دایپ یدارد. ما شواهد محکم یمعنادار ریتأث

 نیا یآورکه تابلوها را قادر به جمع یداخل یندهایکه منابع بنیاه و فرآ کنندیم یقانیپشت دگاهید نیاز ا هاافتهی نیدارند. ا

                                                 
1 Liyu, et al. 
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 جه،یمه  است. در نت اریشرکت بس کی مدتیفوان تیموفق یرا برفرف سازند، برا دهیچیپ فیتا بتوانند وظا کنندیمنابع م

 .شودیشرکت م یگذارهیسرما ییاست که منجر به کارا یریگ یقادر به تصم رهیمد ئتیه

های گذاری شرکتکارایی بلندمدت سرمایهتاثیر هیات مدیره بر »ی خود به بررسی نامه( در پایان1399*    معنوی )

 هیبلند مدت سرما ییبر کارا رهیمد ئتیه ریتاث یبررسپژوهش هدف پرداخت. « پذیرفته شده در بورس اوراا بهادار تهران

 یفیشود. روش پژوهش مورد استفاده، از نوب توص یشده در بورس اوراا بهادار انجام م رفتهیپذ یشرکت ها یگذار

بورس اوررا  ی عاتاف یپژوهش از بانک ها نیجهت انجام ا ازیاف عات مورد ن ی هیباشد. کل ی( میدادی)پا رو یهمقستی

حافر، شرکت  قیتحق یشده است. جامعه آمار یو مقاات بورس جمع آور اتیو نشر نیبهادار تهران، نرم افبار ره آورد نو

 یهاپژوهش از نوب پژوهش نیا هستند. 1398 یال 1391 یها سال یشده در بورس اوراا بهادار تهران ف رفتهیپذ یها

پژوهش از ققل  یها و فرح ها هیکند و بر اساس فرف یاستفاده م یتجرب اثقاتساخت و  یاست که از روش علم یکم

 ئتیه یدو گروه اف عات )اثربخش نیب یرابطه معنادار افتنی یپژوهش در پ نیا کهییشود. ازآنجا یانجام م شدهنییتع

منظور قرار دارد و به یهمقستی یاهپژوهش در زمره پژوهش نیبنابرا باشد،یجامعه م کی( در یگذار هیسرما ییو کارا رهیمد

پانل  یپژوهش از داده ها اتیفرف یابیشده است. جهت ارزاستفاده رهیاند متغ یخط ونیرگرس لیاز تحل هاهیآزمون فرف

 استفاده شده است. 1398 یال 1390 یشده در بورس اوراا بهادار تهران در بازه زمان رفتهیپذ یساله شرکت ها 9

سی 1398*    کاظمی علوم و همکارانش ) س( در پژوهش خود به برر س ریتأث یبرر  ۀتیو کم رهیمد ئتیدر ه یتیتنوب جن

س سابر ضور زنا ریاز تأث یها حاکافتهپرداختند که در آن  سود تیفیبر ک یح س ۀتین در کممعنادار ح سابر  تیفیبر ک یح

سااود  تیفیبر ک یمعنادار ریتأث رهیمد ئتیدر ه یتیپژوهش نشااان داد که تنوب جنساا جیسااود اساات. اما در مقابل نتا

 تیفیو ک تیرینظارت بر مد ندیبهقود فرا یبرا یروش مناساااق یحضاااور زنان در ارکان نظام راهقر ها ندارد.شااارکت

 یحسابرس یهاتهیو کم رهیمد ئتیه یاستق ل اعضا شیزن موجب افبا ندگانیحضور نما. شودیم یتلق یمال یگبارشیر

 .بخشدیسود را بهقود م تیفیک جهیشده و در نت

 تیفیاف عات و ک یاریاخت یمشترک بر افشا رهیمد ئتیه ریتأث( در پژوهشی به بررسی 1396*    فرو ی و علیدادی )

 ئتیکه وجود ه یامبقت دارد. به گونه ریسود تأث تیفیمشترک بر ک رهیمد ئتیهپرداختند، که یافته ها نشان داد  سود

 رهیمد ئتیپژوهش نشان داد که ه یهاافتهی نینمونه خواهد شد. همچن یهاسود شرکت تیفیمشترک باعث بهقود ک رهیمد

به  رانیمد بیتر  اعثب رهیمد ئتیکه عضو مشترک ه یمبقت دارد. به فور ریاف عات تأث یاریاخت یمشترک بر افشا

 .شودیداوفلقانه اف عات م یافشا

( در پژوهشی به بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر محتوای اف عاتی و کیفیت سود در 1395پور و همکاران )ولی *

 یمحتوا ره،یمد أتیه یاندازه  شیافباهای پذیرفته شده در بورس اوراا بهادار تهران پرداختند. آنها نشان دادند که شرکت

 یم شیسود را افبا یاف عات یمحتوا ره،یمد أتیه رموظفی  یتعداد اعضا شیدهد. اما افبا یسود را کاهش م یاف عات

 یم شیبموقع بودن اخقار بد منعکا شده در سود را افبا ره،یمد أتیه رموظفی  ینسقت اعضا شیافبا نیدهد. همچن

دهد.  یبموقع بودن اخقار خوب منعکا شده در سود را کاهش م ره،یمد أتیه رموظفی  ینسقت اعضا شیدهد. اما افبا

 دهد. یم شیسود را افبا تیفیک ره،یمد أتیه رموظفی  ینسقت اعضا شینشان داد که افبا بین جینتا یرید

( در پژوهشی به بررسی حاکمیت شرکتی و نقش هیئت مدیره در مسئولیت اجتماعی 1394گراوند و همکارانش ) *

هیئت مدیره یکی از مشارکت کنندگان و ارکان حاکمیت شرکتی محسوب می شود ا پرداختند. آنها نشان دادند که هشرکت

که مسئولیت مه  آن افمینان از تداوم بلندمدت و بقای سازمان می باشد. نقش ها و مسئولیت های هیئت مدیره درگذشته 
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را شامل می شد اما امروز نقش مهمی در مقاحث و موفوعات  نظارت بر مدیریت، استخدام، اخراج و جقران خدمات مدیریت

مسئولیت اجتماعی و نظارت بر عملکرد مسئولیت اجتماعی مدیریت، ایفا می کند. شرکت ها با هیئت مدیره متنوب با دیدگاه 

 .ها و دانش وسیع تری به تصمی  گیری درباره موفوعات مسئولیت اجتماعی می پردازند

های هیئت مدیره بر ساختار سررسید بدهی شرکت ( در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی1392نش )ها و همکاراحاجی *

بین اندازه هیات مدیره و ساختار سررسید بدهی رابطه مبقت و معنی داری وجود دارد. پرداختند. آنها نشان دادند که 

ه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین بین درصد اعضای  یر موظف هیات مدیره و ساختار سررسید بدهی رابط

تحقیق بیانیر تاثیر هیات مدیره قوی بر تصمیمات تامین مالی است. ع وه بر این بین متغقر دوگانیی وظیفه مدیر عامل با 

ساختار سررسید بدهی رابطه ای یافت نشد. افبون بر این آزمون فرفیه های تحقیق در صنایع مختلف نشان می دهد که 

د رابطه اندازه هیات مدیره و ساختار سررسید بدهی، در صنایع خودرو و دارویی رابطه مبقت و در صنعت سیمان در مور

رابطه منفی وجود دارد. در صنایع سیمان و  ذایی درصد اعضای  یر موظف دارای رابطه منفی و معنی دار می باشد. 

د بدهی در سطح صنایع شیمیایی، دارویی و  ذایی منفی همچنین رابطه بین دوگانیی وظایف مدیر عامل و ساختار سررسی

 است.

( در پژوهشی به بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته 1390عرب مازار یبدی و همکارانش ) *

آنها نشان دادند که متغیرهای راهقری شرکتی شامل تعداد اعضای هیات مدیره  .شده در بورس اوراا بهادار تهران پرداختند

و تعداد اعضای  یر موظف هیات مدیره و تعداد سهامداران عمده هیچ تاثیری بر بازده حقوا صاحقان سهام ندارد، اما از 

ای هیات مدیره تاثیری منفی و همچنین بیان نمودند که تعداد اعض .توبین موثر هستند -سوی دییر این متغیرها بر کیو

ولی تعداد اعضای  یر موظف هیات مدیره و تعداد سهامداران عمده دارای تاثیر مبقت توبین دارد، -القته ک  اهمیتی بر کیو

  .توبین هستند qو القته ناایب بر 

هیات مدیره و کیفیت سود بر های های تلفیقی به بررسی رابطه بین ویژگی( با استفاده از داده1390ثقفی و صفرزاده ) *

محققان دریافتند که شاخج معرفی شده برای هیات مدیره با معیارهای  .شرکت ایرانی پرداختند 117ای متشکل از نمونه

کاری سود، ارتقا  منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود، ارتقا  مبقت معنادار داشته پایداری، هموارسازی و محافظه

  .معیارهای کیفیت اق م تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و ارتقا  ارزشی سود ارتقا  معناداری ندارداست اما با 

 

 پیشینه خارجی

ای به بررسی تاثیر هیئت مدیره در موفقیت بلند مدت یک شرکت )مطالعه موردی: ( در مقاله2020) 1لیوو و همکارانش *

های پذیرفته شده در بورس استرالیا، ساله همه شرکت 14های پانل شرکت با استفاده از داده 867ای استرالیا(  را در نمونه

 یگذار هیسرما یی، بر کارآرهیمد ئتیه یاثربخش کلیدی یفاکتورها هیئت مدیره و ییایو پو لیاثرات پتانس یبه بررس

 شرکت رابطه مبقت یگذار هیسرما کاراییبا  رهیمد ئتیه پتانسیلو  ییایکه پو شواهد ما نشان داد پردازد. یها م شرکت

را قادر  ها هیئت مدیرهکه  یداخل یندهایها و فرآ شرکتکنند که منابع  یم دییرا تأ دگاهید نیها ا افتهی نیا دارد. قوی

 است. فروری اریشرکت بس کیبلند مدت  تیموفق یکنند، برا همراه دهیچیپ موفوعاتحل  یمنابع را برا نیسازد تا ا یم

                                                 
1 Liyu, et al. 
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پرداختند. آنها  تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت( در پژوهشی به بررسی 2019) 1*    نیک س و همکارانش

بازار سرمایه به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشک ت نمایندگی عمل ننموده و هیات مدیره در نشان دادند که 

 .تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد

 و اثرات آن بر عملکرد شرکت بی: ترکرهیمد ئتیه( در پژوهشی به بررسی 2018) 2گارسیا مارتین و همکارانش *

ها  ئتیه ی. ما بر سه جنقه اساسابدی یم بیتقر نیتوب -کیوو نسقت  یتصاداق یبا سودآورپرداختند. آنها نشان دادند که 

آنها و  استق ل: اندازه تابلوها،  یکن یقرار گرفته است، تمرکب م یمورد بررس تیریدر قانون خوب مد ریکه در اص حات اخ

 تیبلکه سن و مل رهیمد ئتیه یاعضا تیکه نه تنها جنس  یکن یفهرست استفاده م کیتنوب، از  یبررس یتنوب آنها. برا

 جیبیذارند. نتا ریتأث رانیمد یتوانند بر دانش، تجربه و مهارت ها یهستند که م یعوامل نهایا رای، زردیگ یدر بر م بیآنها را ن

مشاوره  فیدهد که عملکرد وظا یدهد و نشان م یخوب را نشان م تیقانون حاکم یها هیبا توص ییباا طقااشده، ان دییتأ

که با استق ل   یکند. با توجه به عملکرد شرکت، توجه داشته باش یم نییها را تعئتیه بیاست که ترک یو نظارت از عوامل

 عملکرد به کار رفته حساس هستند. یریبه اندازه گ جی، نتاالح نیبرقرار است. با ا یو معنادار یتابلوها رابطه منف

 یدر عملکرد شرکت: شواهد رهیمد اتیه یها یژگیو ریتاث( در پژوهشی به بررسی 2018) 3عمر عقدالصمد و همکاران *

شرکت فهرست شده در  341براساس نمونه هدفمند  هیداده ها از منابع ثانوپرداختند.  ذکر شده شرکت یعموم یاز مالب

 هیمورد تجب یپانل یداده ها ونیشد. داده ها با استفاده از مدل رگرس یجمع آور 2013تا  2003 یدوره زمان یدر ف یمالب

صفحه و عملکرد شرکت با ه  مخلو  شده است. به  یها یژگیو نیب راتیتأث شیحاصل از آزما جیقرار گرفت. نتا لیو تحل

 راتیمستقل تأث رانیکه مد یبر عملکرد شرکت نشان داد در حال یو منف فیفع راتیتأث رهیمد ئتیعنوان مبال، جلسات ه

موجود، که  ستیکه البامات ل ستمطالعه، مشاهده شده ا نیا یها افتهیداشتند. براساس  ROAفقط در  یو مبقت فیفع

( و براساس البامات بورسا MCCGشرکت ) تیریدر مورد مد یاست، توسط قانون مالب یندگینما یتئور اتیمطابق با فرف

 . ندهیملکرد شرکت آع شیرود در افبا ینداشته باشد که انتظار م یی، ممکن است کارایمالب

 یریپذ سکیبر عملکرد شرکتها و ر رهیمد ئتیه یهایژگیو ریتأث( در پژوهشی به بررسی 2012) 4فریرو و همکارانش *

حساس  ینسقت به دوره اقتصاد رهیمد ئتیه یاثربخشی پرداختند. آنها نشان دادند که جهان یققل و در فول بحران مال

دهد که  ینشان م قیتحق نیشود. ا یشرکتها در فول بحران م سکیر حمنجر به کاهش سط هیاست و ساختار سرما

از حد شرکت ها را کاهش داده و از منافع سهامداران در هر  شیب یریپذ سکیر دیشرکتها با یتیریخوب مد یسازوکارها

 .یجهان یدو دوره محافظت کنند: ققل و در فول بحران مال

شرکت اروپایی  77ای شامل های هیات مدیره و موفقیت شرکت را در نمونه( ارتقا  بین ویژگی2011) 5راموس و اواا *

های با هیات مدیره کواکتر و تعداد نتایج حاکی از این بود که شرکت .مورد بررسی قرار دادند 2007-2001های فی سال

  .اعضای مستقل بیشتر، عملکرد بهتری دارند

 

 
 

                                                 
1 Nicholas, et al. 
2 García Martín, et al. 
3 Omer Abdulsamad  
4 Ferrero, et al. 
5 Ramos & Olalla  
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 :روش تحقیق (9

در  .حقیق از نوب تحقیق های پا رویدادی می باشد که بر اساس تجبیه و تحلیل داده های مشاهده شده انجام خواهد شداین ت

مدل رگرسیونی پژوهش حافر برگرفته  .برد  یبهره خواه یدانیو م یااف عات از دو روش کتابخانه یگردآور یپژوهش برا نیا

 ( است که شرح ذیل می باشد:2020شده از پژوهش لیوو و همکارانش در سال )

های مختلف هیات مدیره( های تحصیلی و تخصج)رشتهسقک های مدیریتی مختلف، تنوب دانش هیئت مدیره در این پژوهش از 

به صورت زیر ، شودمیگسسته برای پتانسیل هیئت مدیره استفاده  و دوره تصدی هیئت مدیره برای ساخت یک پارامتر ترکیقی

 شوند. گیری میاندازه

 

 گیري متغیري اندازهنحوه متغیر

 دانش هیات مدیره
گیری دانش هیات مدیره از نوب مدرک برای اندازه

 شود. تحصیلی استفاده می

 دوره تصدی هیات مدیره
هایی که مدیرعامل در یک شرکت حضور تعداد سال

 داشته است. 

 پتانسیل هیات مدیره

با استفاده از تنوب  رهیمد ئتیه لیپتانس یقیمقدار ترک

های های تحصیلی و تخصج)رشته رهیمد ئتیدانش ه

 رهیمد ئتیه یو دوره تصدمختلف هیات مدیره( 

 

ازه هیئت مدیره، استق ل هیئت مدیره، سهامداری مدیر و تنوب جنسیتی برای در حالی که همچنین از فعالیت هیئت مدیره، اند

هر یک از این هشت ویژگی هیئت مدیره، بر حسب  .گرددمیساخت یک پارامتر ترکیقی گسسته برای پویایی هیئت مدیره استفاده 

و سال، رده بندی صنعت سپا هر یک از این ویژگی های هیئت مدیره، در اندک هایی در هر  .سال اندازه گیری می شود-شرکت

مشخج می شوند و به همین ترتیب، در حالی که مشاهدات موجود  5مشاهدات موجود در بااترین اندک ها، با نمره  .می شوند

های مختلف های تحصیلی و تخصج)رشتهمدیره مشخج می شوند )به جب تنوب دانش هیئت  1در پایین ترین اندک ها با نمره 

که به صورت عکا نمره گذاری می شود به فوری که مشاهدات موجود در پایین ترین )بااترین( اندک ها، با نمره هیات مدیره( 

دیره( مدیره )پویایی هیئت مسال برای پتانسیل هیئت - نمرات، در سه )پنج( پارامتر بر حسب شرکت .( مشخج می شوند(1) 5

( برای پتانسیل هیئت مدیره )پویایی 25تا  5) 15تا  3جمع بندی می شوند به فوری که هر یک از شرکت ها بتواند محدوده ای از 

های هیات مدیره از جمله پتانسیل و پویایی هیات ویژگی موردبازده  یر عادی سرمایه در سپا از  .کنندمیهیئت مدیره( دریافت 

 شود:که به صورت زیر بیان می ددگرمدیره جلوگیری می

 

در ارتقا  با سطوح پتانسیل هیئت  POTENTIAL، سطح سرمایه گذاری  یر عادی را اندازه گیری می کند؛ ABINVکه در آن، 

نشانیر مجموعه ای از متغیرهای کنترلی  CONTROL .در ارتقا  با سطوح پویایی هیئت مدیره است DYNAMICSمدیره است؛ و 

تعاریف و اندازه گیری همه این متغیرها، در فمیمه فهرست  .است که ممکن است روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اثر بیذارند

 .شده اند

s.mahmoodi
Highlight
به شرح

s.mahmoodi
Highlight
فرمول تایپ گردد

s.mahmoodi
Highlight
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( نشان دهنده تفاوت بین سطح سرمایه گذاری واقعی شرکت و سطح سرمایه ABINVسطح سرمایه گذاری  یر عادی )

، از مدل سطح سرمایه گذاری مورد انتظار تعدیل شده ارائه شده توسط بائه و ABINVبرای محاسقه  .اری مورد انتظار استگذ

که در آن، یک سطح سرمایه گذاری مورد انتظار به عنوان تابعی از موقعیت های سرمایه  شوداستفاده می  (2017) همکارانش

مقادیر باقیمانده از این مدل، یک پروکسی  .شرکت در نظر گرفته می شود گذاری یک شرکت، جریان نقدی در گردش و رشد

در  .مختج شرکت برای بازدهی )یا عدم بازدهی( سرمایه گذاری هستند که به عنوان سرمایه گذاری  یر عادی شناخته می شوند

رار می گیرد و نرخ رشد دارایی برای توبین، به عنوان یک پروکسی برای موقعیت های سرمایه گذاری مورد استفاده ق Qاین مدل، 

 مدل سطح سرمایه گذاری مورد انتظار تعدیل شده به این صورت نوشته می شود .پروکسی رشد شرکت استفاده می شود

 

 

 

، Quartile4و  Quartile2 ،Quartile3توبین است؛  TOBINQ ،Q، کل سرمایه گذاری یک شرکت است؛ INVکه در آن، 

سال -، به ترتیب در اندک های دوم، سوم و اهارم از توزیع بخشTOBINQمی باشند اگر  1د که برابر متغیرهای معرفی هستن

 .، نرخ رشد دارایی می باشدGROWTHجریان نقدی در گردش است؛ و  CFOخود باشد؛ 

 یر عادی ، متغیر وابسته اولیه در این مطالعه، مقدار مطلق سرمایه گذاری (2017) مطابق با کار بائه و همکارانش

(|ABINV|است ).  ،ما بنابراینINV ( موجود در سرمایه گذاری بااABINV ≥ 0( و سرمایه گذاری پایین )ABINV < 0  از ه )

 .جدا می کنی  تا اثر تاثیرگذاری هیئت مدیره بر هر یک از موقعیت ها را به فور جداگانه ارزیابی کنی 

(، TANGI) مشهود دارایی(، FRQدهی مالی )کیفیت گبارشاز: همچنین متغیرهای کنترلی پژوهش حافر عقارتند 

(، CYCLE(، ارخه عملیات )LOSS) زیان(، فراوانی VOL_S(، نوسانات فروش )VOL_OCFنوسانات جریان نقدی در گردش )

 .(CASH( و نقدینیی )LEV)اهرم مالی (، VOL_INV(، نوسانات سرمایه )SIZEاندازه شرکت )

 

 

 

 تعاریف عملیاتی: 

 متغیرهاي مستقل
پتانسیل هیئت 

 مدیره
های )رشته رهیمد ئتیبا استفاده از تنوب دانش ه رهیمد ئتیه لیپتانس یقیمقدار ترک

 رهیمد ئتیه یو دوره تصدهای مختلف هیات مدیره( تحصیلی و تخصج

 پویایی هیئت مدیره
 رهیمد ئتیمختلف ه یهاتیبا استفاده از فعال رهیمد ئتیه ییایپو یقیمقدار ترک

اندازه  ،نظر اعضای هیات مدیره با یکدییر()تعداد جلسات هیات مدیره برای تقادل

s.mahmoodi
Highlight
فرمول تایپ شود
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 یتیو تنوب جنس رهیمد اتیه یدرصد سهام اعضا ره،یمد ئتیاستق ل ه ره،یمد ئتیه

 (.1393)عربی و حسن پور، 

 .شودیاستفاده م یلیاز نوب مدرک تحص رهیمد اتیدانش ه یریگاندازه یبرا هیئت مدیرهدانش 
هیات دوره تصدي 

 مدیره
 هایی که مدیرعامل در یک شرکت حضور داشته استعقارت است از تعداد سال

فعالیت هاي هیئت 

 مدیره
 تعداد جلسات هیئت مدیره در یک سال

 اندازه هیئت مدیره
باشد که مقین اندازه هیات می tدر پایان سال  iتعداد اعضای هیئت مدیره شرکت 

 باشدره میمدی

استقالل هیئت 

 مدیره

باشد. اگر رئیا هیات مدیره در این پژوهش استق ل هیات مدیره متغیر مجازی می

 مدیرعامل نقاشد یک در  یر این صورت عدد صفر

 وابسته متغیرهاي 

سرمایه گذاري غیر 

 عادي کل
 مقدار مطلق باقیمانده های مدل سطح سرمایه گذاری مورد انتظار

 مورد انتظار )فقط مبقت( یگذار هیمدل سطح سرما یها ماندهیباق باال يگذارهیسرما

 (یمورد انتظار )فقط منف یگذار هیمدل سطح سرما یها ماندهیباق نیپائ يگذارهیسرما

 کنترلیمتغیرهاي 

اندازه شرکت 

(SIZE) 

ابتدای گیری اندازه شرکت از متغیر ارزش بازار شرکت در در این پژوهش برای اندازه

دوره استفاده خواهد شد و منظور حاصلضرب تعداد سهام منتشره و در دست 

 سهامداران در قیمت سهام در اولین روز از سال است

 (LEV)اهرم مالی 
ها شرکت محاسقه ها به کل داراییاهرم مالی در این پژوهش به وسیله نسقت کل بدهی

 گرددمی

نقدینگی در 

 (CASH)دسترس 

ها شرکت ی نسقت کل نقدینیی به کل داراییش نقدینیی به وسیلهدر این پژوه

 گرددمحاسقه می
نوسانات فروش 

(VOL_S) 
 هاکه تقسی  بر میانیین کل دارایی t-5تا  t-1انحراف استاندارد فروش برای سال 

نوسانات سرمایه 
(VOL_INV) 

 t-5تا  t-1برای سال  INVESTانحراف استاندارد 

دارایی مشهود 

(TANGI) 
PPE خالج تقسی  بر کل دارایی ها 

دهی کیفیت گزارش

 (FRQمالی )

، tCFO ،1-tCFO ،1t+CFOدر  tWCΔهای رگرسیون انحراف استاندارد باقیمانده

tSalesΔ  وPPE  5خالج برای سال-t  1تا-t ،تقسی  بر دارایی های کل 

نوسانات جریان 

نقدي در گردش 

(VOL_OCF) 

تقسی  بر میانیین کل  t-5تا  t-1انحراف استاندارد جریان نقدی در گردش برای سال 

 دارایی ها

s.mahmoodi
Highlight
دوره تصدی هیات مدیره چه ارتباطی به مدیرعامل دارد؟ منطقا باید دوره تصدی اعضای هیات مدیره محاسبه شود نه مدیرعامل

s.mahmoodi
Highlight
کل نقدینگی یعنی چه بطور واضح مشخص گردد که شامل چه چیزهایی میشود مثل وجوه نقد و بانک ها و غیره

s.mahmoodi
Highlight
مشخص گردد چگونه محاسبه می شود

s.mahmoodi
Highlight
نحوه محاسبه بیان گردد

s.mahmoodi
Highlight
نحوه محاسبه ارایه گردد

s.mahmoodi
Highlight
راجع به محاسبه این دو متغیر صحبتی نشده است
در خصوص درصد سهام اعضای هیات مدیره درصد سهام سهامدار حقوقی مدنظر است یا نماینده سهامدار حقوقی

s.mahmoodi
Highlight
توضیح داده شود که چگونه از این متغیرها موفقیت یا عدم موفقیت شرکت تعیین می گردد
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فراوانی زیان 

(LOSS) 

برابر یک است اگر درآمد خالج پیش از اق م فوا العاده، منفی و در  یر این صورت، 

 صفر می باشد

چرخه عملیات 

(CYCLE) 

و حساب های روزهای تقدیل قابل لیاریت  فقیعی مجموب روزهای تقدیل سیاهه 

 دریافت
 

 

 

 :جامعه آماري (10
 

 1398تا  1390 یزمان یشده در بورس اوراا بهادار تهران در دوره رفتهیپذ یهاشرکت هیپژوهش کل نیا یآمار یجامعه

 .باشدیم
 

 

 :) در صورت نمونه گیري ( گیريو روش نمونه نمونه  برآورد حجم (11
 

 شد: نییتع ریز طیشرا اعمال و با یبه روش حذف ینمونه آماردر پژوهش حافر 

 .اسفندماه هرسال باشد انیبه پا یشرکتها منته یها، سال مالآن یریپذ سهیمقا تیقابل تیرعا یبرا -1

 .نداده باشند رییخود را تغ ینداشته و دوره مال تیپژوهش، توقف فعال یقلمرو زمان یف -2

 .پژوهش در دسترس باشد یاز شرکتها برا ازیاف عات موردن هیکل -3

 .شده باشند هرفتیدر بورس پذ 1390شرکتها ققل از سال  -4

 نقاشند. یمال یگرو واسطه یبانک مه،یب یشرکتها جبء شرکتها -5
 

 

 :روش گرد آوري اطالعات (12

 .استفاده خواهد شد یدانیو م یااف عات از دو روش کتابخانه یگردآور یپژوهش برا نیاف عات: در ا یروش گردآور

ها داده یگردآور یبرا نیهمچن .استفاده خواهد شد یاسناد ای یاپژوهش از روش کتابخانه یاف عات نظر یگردآور یبرا

  .استفاده شده است یدانیروش م زبورس اوراا بهادار تهران ا یهاو اف عات شرکت

وجوه نقد و  انیصورت جر ان،یها شامل ترازنامه، صورت سودوزشرکت یمال یهااف عات: صورت یگردآور اببار

پژوهش مورد استفاده  نیاسفندماه( به عنوان اببار در ا 29) یهر سال مال انیدر پا یمال یهاهمراه صورت یهاادداشتی

 .قرار خواهد گرفت

 

 
 

 :تجزیه و تحلیل اطالعاتروش  (13

شکل  یهاو شاخج یپراکندگ یهاشاخج ،یمرکب یهاپژوهش از شاخج یرهایمتغ فیپژوهش به سقب توص نیدر ا

 -پژوهش از آزمون کولموگراف یرهایمشخج نمودن نرمال بودن متغ یبرا نیهمچن .( استفاده خواهد شدی)آمار عیتوز

اندگانه  یخط ونرگرسی از هاداده لیو تحل یمارآ هایهیبه منظور آزمون فرف نیو همچن .استفاده خواهد شد رنوفیاسم

s.mahmoodi
Highlight

s.mahmoodi
Highlight

s.mahmoodi
Highlight

s.mahmoodi
Highlight
یعنی چه و چگونه محاسبه می شود

s.mahmoodi
Highlight
بیان گردد که به دلیل استفاده از روش حذفی سیستماتیک شرکت های باقیمانده به عنوان جامعه آماری شناخته می شود (نه نمونه آماری)
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ها از آزمون ناهمسانی واریانا همچنین برای بررسی ناهمسانی مدل .استفاده خواهد شد یبه روش حداقل مربعات معمول

هایی پانلی )آزمون ا از روش دادههداده تحلیل و آماری هایفرفیه آزمون منظور بهبهره گرفته خواهد شد و همچنین 

 استفاده خواهد شد.  Eview 7.0افبار های فوا، از نرمسقب انجام آزمونهمچنین به  هاسمن( استفاده خواهد شد.
 

 :هاي کلیديواژهمتغیرها و  (14

 تعاریف مفهومی: 

 : اثربخشی هیئت مدیره *

به خود جلب کرده است  یو امور مال یحسابدار اتیرا در ادب یتوجه قابل م حظه ا ره،یمد ئتیه یمفهوم اثربخش 

 کیافبودن ارزش به  یبرا رهیمد ئتیه ییشود: توانا یم فیصورت تعر نیبد رهیمد ئتیه ی(. اثربخش2008 چی)پتروو

 (.2005 یپا 2009پاروس  2004 لیو ک کولسونین 2005 لرایخود )اگو یتحقق و انجام نقش ها قیشرکت از فر

 : پتانسیل هیئت مدیره *

مواجه شوند. ما از سه  دهیچیپ فیسازد تا با وظا یاست که سرپرستان را توانمند م یشامل منابع رهیمد ئتیه لیپتانس 

های مختلف های تحصیلی و تخصج)رشته رهیمد ئتیکه عقارتنداز: تنوب دانش ه  یکن یاستفاده م رهیمد ئتیه یژگیو

 یبخشند در حال یرا بهقود م رهیمد ئتیه لیپتانس ره،یمد ئتیه ی. دوران تصدرهیمد ئتیه یو دوران تصد هیات مدیره(

 رهیمد ئتیه لیبه فور عکا بر پتانسهای مختلف هیات مدیره( های تحصیلی و تخصج)رشته رهیمد ئتیکه تنوب دانش ه

 .(2020)لیوو و همکاران،  گذارد یم ریتاث

 : پویایی هیئت مدیره *

شرکت  کی یدرون یندهایتوانند با فرآ یم یامر است که منابع تا اه حد به خوب نیدر ارتقا  با ا رهیمد ئتیه ییایپو 

اندازه  ره،یمد ئتیه تیشامل فعال ییایپو نیمشاهده شود. ا یتواند در ابعاد مختلف یم رهیمد ئتیه ییایاد ام شوند. پو

 نیکه همه ا  یکن یم حیاست. به فور خاص، ما تصر یتیو تنوب جنس ریمد یسهامدار ره،یمد ئتیاستق ل ه ره،یمد ئتیه

شرکت، منحصر  یکه برا یمبقت یسازمان یامدهایرا قادر سازد تا پ رهیمد ئتیه ییایتوانند پو یم رهیمد ئتیه یها یژگیو

 .(2020)لیوو و همکاران، دینما جادیبه فرد هستند، ا
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 :()فارسی و انگلیسی منابع مورد استفاده (15

 منابع فارسی:

، 11 یدوره ،یدانش حسابرس هینشر ره،یمد اتیه یهایژگیسود و و تیفی(. ک1390. )نیصفرزاده، محمدحس ؛یعل ،یثقف

 . 44شماره 

 هیشرکت، نشر یبده دیبر ساختار سررس رهیمد اتیه یهایژگیو ریتاث ی(. بررس1392. )یحسنعل ،یزهره؛ اخ ق ها،یحاج

 . 17، شماره 6 یدوره ت،یریمد یحسابدار

شده در  رفتهیپذ یهابر عملکرد شرکت رهیمد اتیه بیترک ریتاث ی(. بررس1390فافمه. ) ،یحسن؛ رفائ ،یبدیمازار  عرب

 (. 2) یاپی، شماره پ23، شماره 9 یدوره ،یمال قاتیبورس اوراا بهادار تهران، تحق

 ی، شماره1 یدوره ،یمال یگبارشیر یبندو زمان رهیمد اتیه یهایژگیو نی(. رابطه ب1393. )وایپور، شحسن ؛یمهد ،یعرب

 107-124، صج 3 یاپی، پ3

 تیفیاف عات و ک یاریاخت یمشترک بر افشا رهیمد ئتیه ریتأث(. 1396فرو ی، داریوش، علیدادی شما آبادی، جمال. )

 .34، شماره 9، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره سود

و  رهیمد ئتیدر ه یتیتنوب جنساا ریتأث یبررساا(. 1398کاظمی علوم، مهدی؛ ایمانی برندا، محمد؛ عقدی، مصااطفی. )

 .1، شماره 10، مجله علمی دانش حسابداری، دوره سود تیفیبر ک یحسابرس ۀتیکم

 یمل شی، هماشرکت یاجتماع تیدر مسئول رهیمد ئتیو نقش ه یشرکت تی(. حاکم1394محمد؛ گراوند، عادله. ) گراوند،

 . 1، شماره 2 یدوره ،یشرکت تیحاکم

سود در شرکت  تیفیو ک یاف عات یبر محتوا رهیمد أتیه بیترک ریتاث ی(. بررس1395خواه، آزاده. )هاش ؛ دولت پور،یول

 .1395، بهار 29شماره  ،یو حسابرس یحسابدار قاتیشده در بورس اوراا بهادار تهران، تحق رفتهیپذ یها
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