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 با شزکتی حاکمیت کارایی و حسابداری اطالعات کیفیت بین رابطه تأثیز بزرسی

 سزمایه گذاری سزمایه انتخاب
 

 2، منصور گزکز1کزیم رستاقی چالکی
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 چکیده

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

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

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

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 بِز طریك اًتشبر سْبم را دارًد ا ٍیژُ بِ سبزی صَصیخ ّبی برًبهِ

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

شدُ  بیٌی پیشتفبدُ شبهل کیفیت سَد هَرد بررسی لرار گرفت است. هتغیرّبی هَرد اس 8934تب سبل  8931 ّبی سبل

هدیریت ٍ اًدازُ ّیبت هدیرُ ٍ استمالل ّیبت هدیرُ ٍ دٍگبًگی ٍظیفِ ّیبت هدیرُ ٍ ٍجَد کویتِ حسببرسی ٍ درصد  ٍسیلِ بِ

 گیری اًدازُ. ًتبیج حبصل از ببشد هیٍ اّرم هبلی  بیٌی پیشهبلکیت سرهبیِ ٍ عور شرکت ٍ اًدازُ شرکت ٍ رشد دراهد ٍ دٍرُ 

اٍل تب پٌجن  ّبی فرضیِآهدُ از  بِ دستاًجبم شد. بب تَجِ بِ ًتبیج  EVIEWS افسار ًرمهحبسببت آهبری بب  هٌظَر بِهتغیرّب 

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

بًگی ٍظیفِ ّیبت هدیرُ، ٍجَد کویتِ حسببرسی ٍ درصد هبلکیت سرهبیِ بر کیفیت ّیبت هدیرُ، استمالل ّیبت هدیرُ، دٍگ

 .دارد تأثیرهدیریت  ٍسیلِ بِشدُ  بیٌی پیشسَد 

 

، کویتِ حسببرسی، کیفیت سَد، حبکویت شرکتی، هبلکیت هدیرُ ّیئتاطالعبت حسببداری، استمالل های کلیدی:  واژه
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