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 چکیده

. یردگمی قرار ارزیابی مورد سرمایه بازارهای توسعه و شرکتی حاکمیت افشای بین ارتباط بررسی پژوهش این در

 مدیرههیئت لاستقال و دوگانگی و نهادی مالکیت مالکیت، تمرکز بین ارتباط در خصوص شواهدی یافتن دنبال به حاضر پژوهش

 عهمطال نوع از پژوهش، این. است سهام بازده پژوهش این در سرمایه بازارهای توسعه گیریاندازه شاخص. است سهام بازده بر

. باشدمی شرکت 711 پژوهش این در نمونه حجم. شد گرفته نظر در 7831 تا 7831 سال از پژوهش زمانی دوره. است توصیفی

 ایویوز افزارنرم از استفاده با بعد مرحله در و شده استفاده اکسل افزارنرم از آنها نمودن آماده و هاداده یسازمرتب جهت

 آن از اکیح دیتا پنل رگرسیون روش از استفاده با هاهیفرض بررسی نتایج. گرفتند صورت هاداده روی بر موردنظر هایآزمون

 .دارد وجود بازار سرمایه بر مدیرههیئت استقالل مالکیت، تمرکز بین که بوده

 سهام بازده ،مدیرههیئت استقالل ،مدیرههیئت دوگانگی نهادی، تیمالک مالکیت، تمرکز: کلیدی کلمات



ABSTRACT: 

In this study, we examine the relationship between disclosure of corporate governance 

and the development of capital markets. The present study seeks to find evidence of a 

relationship between focus on ownership, institutional ownership and dichotomy, and board 

independence on equity returns. The indicator of measuring the development of capital markets 

in this study is stock returns. This is a descriptive study. The research period from 2008 to 2016 

was considered. The sample size in this study is 164 companies. Excel software was used to 

sort the data and prepare it. Next, using the iVose software, the desired tests were performed 

on the data. The results of panel data regression analysis showed that there is a positive and 

significant relationship between ownership concentration, board independence and stock 

return. 

Keywords: Concentration of Ownership, Institutional Ownership, Board Duality, Board 
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