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 در شدٌ بیىی پیش سًد کیفیت بر شرکتی حاکمیت َای يیژگی تأثیر بررسی

 بُادار ايراق بًرس در داريساز َای شرکت
 

 2، حسیه پىاَیان1فاطمٍ سادات فاطمی وسب

 حسببداری ارشد کبرشٌبسی آهَختِ داًش کبشبى، ٍاحد اسالهی آزاد داًشگبُ 7

 ایراى اصفْبى، ،کبشبى ٍاحد اسالهی ادآز داًشگبُ علوی ّیئت عضَ 2

 

 چکیدٌ

از رٍابط دید کِ ّن بیي شـرکت ٍ هبلکبى آى )سْبهداراى( ٍ ّن  ای شبکِ صَرت بِ تَاى هیدر ادبیبت هبلی حبکویت شرکتی را 

... ٍجَد دارًد. چٌیي  کبرکٌـبى، هشـتریبى، فرٍشٌدگبى، دارًدگبى اٍراق لرضِ ٍ ازجولِبیي شرکت ٍ عدٓ زیبدی از ذیٌفعبى 

سبزٍکبرّبی کٌترلی ٍ ًظبرتی  تریي هْنیکی از  عٌَاى بِ. حبکویت شرکتی شَد هیدر لبلب تئَری ذیٌفعبى دیدُ  دیدگبّی

عبهل هْوی در جْت برپبیی عدالت گردد. ایجبد ٍ اجرای ًظبم حبکویتی شرکتی برای کشَرّبیی گِ لصد اجرای  تَاًد هی

یک السام اسبسی ٍ التصبدی است. تحمیك پیش رٍ بب  صَرت بِدارًد از طریك اًتشبر سْبم را  ٍیژُ بِ سبزی خصَصی ّبی برًبهِ

دارٍسبز در بَرس اٍراق بْبدار در بیي  ّبی شرکتدر  شدُ بیٌی پیشحبکویت شرکتی بر کیفیت سَد  ّبی ٍیژگیعٌَاى بررسی 

 ٍسیلِ بِ شدُ یبیٌ پیششبهل کیفیت سَد  هَرداستفبدُلرار گرفت است. هتغیرّبی  هَردبررسی 7334تب سبل 7331 ّبی سبل

ٍ ٍجَد کویتِ حسببرسی ٍ درصد هبلکیت  هدیرُ ّیئتٍ دٍگبًگی ٍظیفِ  هدیرُ ّیئتٍ استمالل  هدیرُ ّیئتهدیریت ٍ اًدازُ 

هتغیرّب  گیری اًدازًُتبیج حبصل از  ببشد هیٍ اّرم هبلی  بیٌی پیشُ سرهبیِ ٍ عور شرکت ٍ اًدازُ شرکت ٍ رشد دراهد ٍ دٍر

اٍل تب پٌجن شَاّد  ّبی فرضیِاز  آهدُ دست بِاًجبم شد. بب تَجِ بِ ًتبیج  EVIEWS افسار ًرمببت آهبری بب هحبس هٌظَر بِ

دارد. ّوچٌیي در بررسی فرضیبت فرعی اًدازُ  تأثیرکِ سبزٍکبرّبی حبکویت شرکتی بر کیفیت سَد،  دّد هیًشبى 

بر کیفیت  جَد کویتِ حسببرسی ٍ درصد هبلکیت سرهبیِ، ٍهدیرُ ّیئتٍظیفِ ، دٍگبًگی هدیرُ ّیئت، استمالل هدیرُ ّیئت

 .دارد تأثیرهدیریت  ٍسیلِ بِ شدُ بیٌی پیشسَد 

 

 .، کویتِ حسببرسی، کیفیت سَد، حبکویت شرکتی، هبلکیت سرهبیِهدیرُ ّیئتاستمالل َای کلیدی:  ياژٌ
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