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چکیده
در سالهای اخیر ،موضوع راهبری شرکتی به عنوان یکی از مباحث مهم ،مورد توجه قرار گرفته است .امروزه
نتایج عملکرد شئئرکتها منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد .برای بررسئئی رابطه میان
شئاخصهای راهبری شرکتی و معیارهای ارزیابی عملکرد پژوهشهایی در ایران انجام شده است .اما همچنان نتیجه
واحدی در این مورد حاصئئل نشئئده اسئئت .به نظر میرسئئد که سئئطح ارزش آفرینی یك شئئرکت به لحاظ اعتبار و
ارزشئئی که برای شئئرکت فراهم میآورد ،میتواند به عنوان یك عامل مؤثر در ارتباط میان راهبری شئئرکتی و
عملکرد ،رفتار نماید .لذا در این پژوهش عالوه بر بررسئئی ارتباط میان شئئاخصهای راهبری شئئرکتی و عملکرد
شئئرکتهای نمونه ،از میان این شئئرکتها ،شئئرکتهای ارزش آفرین با توجه به معیار ارزش افزوده بازار انتخاب
شئده و فرضئیات پژوهش در این نمونه شرکتها نیز مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج حاصل به صورت مقایسه ای
ارائه شئده اسئت .این فرضئیه ضئمنی وجود دارد که نتایج حاصئل از شئرکتهای ارزش آفرین مشئابهت بیشتری با
نتایج حاصئل در کشئورهای توسعه یافته داشته باشد و یکی از دالیل تفاوت نتایج پژوهشهای مختلف وجود نمونه
های متفاوت از نظر ارزش آفرینی شئرکتها باشد .برای ارزیابی عملکرد در این پژوهش از بازده داراییها استفاده
شئده اسئت .شئاخصهای راهبری شئرکتی شئامل ،سئاختار هیئت مدیره ،سهامداران نهادی و تمرکز مالکیت است.
نتایج حاصئئل شئئده در نمونه شئئرکتهای ارزش آفرین غالبأ مطابق با تئوریهای مطرح اسئئت ،اما در نمونهی دیگر
شئئرکتها نتایج متفاوتی مشئئاهده شئئده اسئئت ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،که ارزش آفرینی شئئرکتها یکی از
عوامل مؤثر در تعیین نوع ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد و شاخصهای راهبری شرکتی میباشد.
واژه های کلیدی :ساختار مالکیت ،سهامداران نهادی ،تمرکز مالکیت ،ارزش افزوده بازار ،نرخ بازده داراییها

* نویسنده مسئولnaser.izadinia@gmail.com :

038

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1931

مقدمه
آنچه در پژوهشهای مربوط به ارتباط معیارهای راهبری شرکتی و عملکرد ،باید مورد توجه
قرار گیرد ،حصول نتایج متفاوت از بررسیهای انجام شده ،است .تا حدی تفاوت در این نتایج را
میتوان به میزان سیستمهای قانونی حمایت کننده از منافع سهامداران در جوامع مختلف دانست .در
اقتصادهای توسعه یافته معموالً مشاهده میشود که در سطح معقولی به مبحث راهبری شرکتی
پرداخته شده است و این مسئله به صورتی اعمال میشود که از جریان مبالغ عظیم سرمایه ،سود آوری
شرکت و تأمین منافع سرمایه گذاران اطمینان حاصل شود.

در این اقتصادها ،در میان ترکیبهای متفاوتی از افشای داوطلبانه و حداقل قوانین مورد نیاز
برای اعمال یك نظام راهبری مناسب ،به میزان کافی به هدف "حمایت از سرمایه گذاران " توجه
شده است( .پروین)5229،
با توجه به موج جهانی خصوصی سازی و ضرورت اجرای اصل  66قانون اساسی به منظور رشد
و توسعه اقتصادی کشور بر مبنای عدالت اجتماعی و فقرزدایی ،دست یابی به نتایج قابل اطمینان و
یکسان در این زمینه و تدوین و بهکارگیری اصول نظام راهبری شرکتی در کشور ما نیز برای توسعه
بازار سرمایه ،مهم و اجتناب ناپذیر است .

با مطالعه پژوهشهای انجام شده در بازار سرمایه ایران ،در مورد رابطه نظام راهبری شرکتها
و عملکرد ،مشاهده میشود در بازه های زمانی متفاوت و یا در نمونه های آماری مختلف ،نتایج
متفاوتی حاصل شده است .این نتایج گاه هم جهت با نتایج پژوهشهای انجام شده در اقتصادهای
توسعه یافته و گاه مخالف آن است.

از طرفی همچنان که ارزش آفرینی در عملیات واحدهای تجاری مورد توجه قرار میگیرد،
الزام توجه به این عامل در روابطی که مورد پژوهش قرار میگیرند نیز احساس میشود .به نظر
میرسد برای بررسی دقیقتر این مسئله و اختالفهای موجود در این زمینه ،الزم است ابتدا از
شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی به عمل آید و سپس در مورد وجود این
رابطه در این شرکتها بحث شود .از این رو در این پژوهش تالش شده است به این پرسش پاسخ
داده شود که ،بررسی روی یك نمونه یکنواخت از نظر ارزش آفرینی تا چه حد میتواند در نتایج
حاصل نسبت به نمونه شامل همهی شرکتهای ارزش آفرین و زایل کننده ارزش تأثیرگذار باشد.
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بنابراین ارتباط بیان شده عالوه بر این که در نمونه جامع شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است (
همانند سایر پژوهشها) ،در نمونهی شرکتهای ارزش آفرین نیز به صورت جداگانه بررسی شده و
اطالعات آن به صورت مقایسه ای ارائه شده است.

ادبیات پژوهش
سانقون لی ( )5229به بررسی ارتباط میان نظام راهبری شرکتها و عملکرد پرداخته است ،وی
در پژوهش خود راهبری شرکتی را از دو دیدگاه رویکرد سهامداران و رویکرد ذینفعان مورد بررسی
قرار میدهد ،و برای ارزیابی عملکرد در شرکتهای کره ای نسبت سود خالص به جمع

داراییها3

و نسبت سود عملیات عادی به جمع داراییها 5را به کار برده است .نتایج بررسی سانقون لی نشان
میدهد که تمرکز مالکیت میتواند به عنوان مکانیسم مناسبی از معیارهای راهبری شرکتها عمل
کند و اثر مثبت بر عملکرد شرکتها داشته باشد؛ همچنین سهامداران کنترل کننده تمایل به افزایش
ثروت خود از طریق استثمار و استفاده از حقوق سهامداران اقلیت دارند ،لذا پیشنهاد میشود که بهتر
است در کشورها یك سیستم قانونی بر اعمال این سهامداران نظارت داشته باشد( .سانقون لی)5229،
آندرس )5229( 1رابطه بین سهامداران و عملکرد شرکتها را در حیطه مالکیت خانوادگی
بررسی کرده است .معیار ارزیابی عملکرد استفاده شده در این پژوهش Q ،توبین و بازده داراییها
میباشد .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،مالکیت خانوادگی به صورت موفقیت آمیزی میتواند دو
مشکل نمایندگی  )3تضاد منافع بین مالکان و مدیران  )5مالکیت سهامداران اقلیت را متوازن کند.
هرچند این نوع مالکیت ضرورتاً برای همه شرکتها ،بهینه نمیباشد .این بررسی نشان میدهد که
مالکیت خانوادگی در شرایط خاص منجر به عملکرد بهتر میشود و این شرایط به نقش خانواده در
شرکت بستگی دارد .چنانچه اعضای خانواده به عنوان مدیر اجرایی و یا مشاور در هیئت مدیره عمل
کنند ،عملکرد شرکت بهتر میشود.
سرکار ،)5229( 6معیارهای تعیین کننده حقوق و پاداش مدیریتی را با تأکید بر رابطه بین حقوق،
پاداش و عملکرد بررسی نموده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،با توجه به ترکیب هیئت
مدیره ،عضو غیر موظف هیئت مدیره نقش نظارتی قوی ایفا نمیکند .زمانی که شرکت اعضای غیر
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موظف داشت ،سطح حقوق و پاداش باالتر بود ،در حالی که در شرکتهایی که عضو غیر موظف
نداشتند ،هم سویی بهتری بین منافع مدیران و سهامداران وجود داشته است.
بائر 2و همکاران ( ،) 5229ارتباط بین نظام راهبری شرکت و عملکرد را در ژاپن بررسی
کردهاند .در این بررسی از شش معیار نظام راهبری شرکت که شامل )3 :پاسخگویی هیئت مدیره )5
افشای مالی و کنترلهای داخلی  )1حقوق سهامداران  )6پاداش مدیران  )2بازار برای کنترل شرکت
و  )4وضعیت شرکت ،استفاده شده است .این پژوهش نشان میدهد ،عملکرد شرکتهای با نظام
راهبری خوب ،به اندازه  ،%32بیش از شرکتهای با نظام راهبری ضعیف است.
زیتون 4و همکاران ( )5229به بررسی این مسئله پرداختهاند که " آیا در میان شرکتهای اردنی،
تمرکز مالکیت بر عملکرد و احتمال عدم توانایی در پرداخت بدهیها در سررسید تأثیرگذار است؟
" معیارهای ارزیابی عملکرد ،بازده داراییها ،بازده سرمایهQ ،توبین و نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری ،و معیارهای انتخاب شده برای بررسی تمرکز مالکیت ،درصد سهام بزرگترین سهامدار،
درصد سهام دو سهامدار عمده ،درصد سهام سه سهامدار عمده و درصد سهام پنج سهامدار عمده
میباشد .نتایج این پژوهش نشان میدهد میان تمرکز مالکیت متناسب با پنج سهامدار عمده و
معیارهای بازده داراییها و بازده سرمایه ،ارتباط معنادار وجود دارد ،و همچنین ارتباط معنادار منفی
میان مالکیت دولتی و  Qتوبین وجود دارد.
تسای ،)5222(9اثر مالکیت نهادی را بر عملکرد شرکتها ،در پخش رستوران ،هتل و تفریحگاه
های عمومی طی سالهای  3999تا  5221آزمون کرده است .در این بررسی متغیر وابسته ،عملکرد
شرکت میباشد که با معیار  Qتوبین اندازهگیری شده است .متغیر مستقل نیز ،مالکیت نهادی و
متغیرهای کنترلی ،شامل معیار اندازه شرکت (لگاریتم جمع داراییها) ،جمع بدهی شرکت ،ریسك
سیستماتیك (بتا) و نسبت تقسیم سود میباشد .یافتههای پژوهش نشان میدهد ،در بخش رستوران و
تفریحگاه های عمومی ،عملکرد شرکت با درصد مالکیت نهادی دارای ارتباط معنادار است ،اما در
بخش هتل داری ،ارتباط منظم و معناداری بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
ایزدی نیا و رساییان ( )3199به بررسی معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد و
کیفیت راهبری شرکتی پرداختهاند .نتایج این پژوهش بیانگر  )3رابطه مثبت و معنادار بین نرخ بازده
داراییها و درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی )5 ،رابطه مثبت
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و معناداری بین  Qتوبین و درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی ،و )1
رابطه مثبت و معنادار بین ارزش افزوده بازار و درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و درصد
سرمایه گذاران نهادی است.

صادقی و بهادری ( )3199به ارزیابی ارتباط میان ساختار مالکیتی و نسبت پرداخت سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .نتایج نشان میدهد ،میزان مالکیت
بزرگترین سهامدار و هم چنین میزان مالکیت  2سهامدار بزرگتر بر نسبت پرداخت سود شرکت
تأثیر مثبت دارد .یعنی شرکتهایی که بیشتر مالکیت آنها در اختیار یك سهامدار است و یا این که
بیشتر مالکیت در اختیار  2سهامدار بزرگتر آن است نسبت به شرکتهایی که مالکیت آنها
پراکندگی بیشتری دارد ،نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز مالکیت باعث افزایش نسبت
پرداخت سود شرکت میشود.

نمازی و کرمانی ( ،)3199تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران را ارزیابی نمودهاند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که مالکیت نهادی با
عملکرد شرکتها ارتباط منفی و معنادار دارد ،لذا پیشنهاد شده است که مالکیت در دست
سهامداران نهادی نباشد .اما ارتباط سرمایه گذاران شرکتی و عملکرد به صورت مثبت و معنادار
مشاهده شده است ،به عبارتی ،مالکان شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکتها میشوند .میان
مالکیت خصوصی و عملکرد نیز ارتباط معنادار مشاهده شده است .در مورد سرمایه گذاران مدیریتی
نتایج معکوس مشاهده گردیده ،یعنی با وجود سرمایه گذاران مدیریتی در ساختار مالکیت شرکتها،
عملکرد آنها ضعیفتر میشود.

قنبری و حساس یگانه ( )3194تأثیر عوامل راهبری شرکتی را بر عملکرد شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمودهاند . Qتوبین و رشد سود خالص ،به عنوان متغیر
های وابسته این پژوهش انتخاب شده است ،و نسبت اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره،
حسابرس داخلی و شفافیت اطالعاتی و سرمایه گذاران نهادی متغیرهای وابسته این پژوهش میباشد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که ،نسبت اعضای مدیران غیر موظف بر عملکرد تأثیری ندارد،
وجود حسابرس داخلی رابطه مستقیم بر عملکرد داشته ،شفافیت اطالعاتی ارتباطی با عملکرد ندارد
و سرمایه گذاری نهادی با عملکرد رابطه مستقیم دارد.
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اهمیت و هدف تحقیق
در این تحقیق معیارهای راهبری شرکتی مناسب مشخص گردند و تأثیرگذاری آنها بر عملکرد
شرکتها مورد بررسی قرار گیرد .هدف تحقیق این است که کدام یك از معیارهای راهبری شرکتی
در جهت حمایت از سرمایه گذاران و بهبود عملکرد شرکتها عمل میکنند .ادبیات انجام شده در
این زمینه به نتیجه واحدی دست نیافتهاند و هنوز مشخص نشده است که برای مثال سهامداران نهادی
منجر به بهبود عملکرد شرکتها خواهند شد یا خیر
هدف اصلی این پژوهش بررسی علت این اختالفها است .این فرض ضمنی وجود دارد که
شاید همگن نبودن سطح ارزش آفرینی شرکتها در نمونه های متفاوت شرکتها در تحقیقات
قبلی ،منجر به ایجاد این تفاوت گشته است .بدین منظور ابتدا ارتباط میان معیارهای مورد نظر این
پژوهش در نمونه جامع شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است .سپس از شرکتهای مورد آزمون،
شرکتهای زایل کننده ارزش حذف شده ،و روابط در نمونه شرکتهای یکنواخت از نظر ارزش
آفرینی مورد بررسی قرار گرفته است .

روش پژوهش
با توجه به اهمیت و کاربرد نتایج این پژوهش که میتواند زمینه مناسبتری برای اتخاذ
تصمیمهای راهبری شرکتی فراهم آورد ،لذا پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت
و روش از نوع توصیفی -همبستگی است.

فرضیه های پژوهش
ارتباط ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران با معیارهای تعریف شده
برای راهبری شرکتی در این پژوهش ،به کمك سه فرضیه کلی سنجیده میشود .این فرضیات ابتدا
در نمونه جامع از همهی شرکتهای مورد بررسی و سپس در نمونه شرکتهای ارزش آفرین انتخاب
شده از نمونه جامع آزمون میشود .فرضیه های این پژوهش به شرح زیر میباشند:
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.3

بین عملکرد شرکتها با ساختار هیئت مدیره آنها ارتباط معنادار دارد.

.5

بین عملکرد شرکتها ،با درصد سهامداران نهادی آنها ارتباط معنادار دارد.

.1

عملکرد شرکتها ،با تمرکز مالکیت آنها ارتباط معنادار دارد.
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عملکرد شرکتها در این پژوهش به کمك بازده داراییها سنجیده میشود .

قلمرو و نمونه آماری تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
دلیل انتخاب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دسترسی آسان به اطالعات
مالی شرکتها ،قابلیت اتکای باالی اطالعات و قابل مقایسه بودن این گونه اطالعات است .بازه
زمانی مورد استفاده در این پژوهش ،از سال  3191الی  3199میباشد.

نمونه انتخابی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که شرایط زیر
را دارا باشند:
•

سال مالی آن¬ها منتهی به  59اسفند ماه هر سال باشد.

•

طی بازه زمانی پژوهش ،سال مالی خود را تغییر نداده باشند.

•

اطالعات صورتهای مالی آنها از سال  3191به طور کامل و پیوسته ،در دسترس باشد.

•

جزء شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی (بانكها و لیزینگ) نباشند.

•

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها قابل دسترس باشد.

•

اطالعات مربوط به هیئت مدیره و ترکیب سهامداران آنها در دسترس باشد.

بر اساس شرایط فوق 91 ،شرکت انتخاب گردیدند .بررسی این  91شرکت در دوره مالی 4
ساله ،در حقیقت بررسی اطالعات  224سال -شرکت میباشد ،که به عنوان نمونه جامع تعریف
میشود بررسی روی  621سال شرکت نمونه ،که شرکتهای ارزش آفرین میباشند ،انجام شده
است .شرکتهای ارزش آفرین ،شرکتهایی با ارزش افزوده بازار مثبت میباشند.
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روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیات
اطالعات و داده های مورد نیاز این تحقیق از منابع و پایگاه های اطالعاتی مختلف به ویژه نرم
افزار تدبیر پرداز و پایگاه های اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین گزارشات معرفی
ترکیب هیئت مدیره بورس و صورتهای مالی شرکتها گردآوری گردیدند.
در این پژوهش از تحلیل رگرسیون و داده های ترکیبی ،برای آزمون فرضیات استفاده میشود .
برای تعیین رگرسیون از رابطه زیر استفاده گردید:
Performance = (management structure, Institutional ownership , Controlling
shareholder ) + αi + δt + ειτ

در رابطه باال ،اصطالحات ،به شرح زیر تعریف میگردند:
 ،Performanceعملکرد شرکت ،که در این پژوهش به کمك بازده داراییها ()ROA
سنجیده میشود.
 ،management structureساختار هیئت مدیره ،که توسط دو متغیر درصد مدیران غیر
موظف ( )9 UEMو اندازه هیئت مدیره () 9MSسنجش میشود (جونگ و همکاران.)5225،
مدیران غیر موظف ،اعضای غیر موظف هیئت مدیره میباشند که در شرکت کار اجرایی ندارند
و حقوق ثابت ماهانه یا ساالنه دریافت نمیکنند .اندازه هیئت مدیره بر مبنای تعداد اعضای هیئت
مدیره در زمان مجمع عمومی عادی شرکت تعیین شده است.
 ،Institutional ownershipسهامداران نهادی ( ،) INSشرکتهای بیمه ،صندوقهای
سرمایهگذاری ،مؤسسات مالی و بانكها تعریف شدهاند ،که در سایر شرکتهای سهامی عام سرمایه
گذاری میکنند.
 ،Controlling shareholderتمرکز مالکیت که در این پژوهش مورد آزمون قرار
میگیرد ،به کمك سه معیار سهامداران با مالکیت بیشتر از  ،)CR1(%2مالکیت بیشتر از ،)CR2(%52
و مالکیت بیشتر از  )CR3(%22سهام شرکت تعریف میشود.

بررسی تطبیقی شاخص های راهبری شرکت ی با عملكرد .. .

045

متغیرهای کنترلی:

:CSاندازه شرکت ،32که لگاریتم طبیعی جمع داراییهای شرکت میباشد ،به عنوان متغیر
کنترلی این پژوهش وارد مدل شده است.
و : ε0خطای مدل میباشد.

آزمون فرضیات
رابطه عملکرد و ساختار هیئت مدیره
در آزمون فرضیه اول ،رابطه بین متغیرهای بازده داراییها و ساختار مدیریت به شرح رابطه (-6
 )3برآورد میشود .در این پژوهش ساختار مدیریت با دو شاخص اندازه هیئت مدیره و درصد
مدیران غیر موظف تعریف شده است .توجه شود که این ارتباط ابتدا در نمونه شرکتهای جامع و
سپس در نمونه شرکتهای ارزش آفرین مورد آزمون قرار گرفته است.
رابطه ()3-6

ROA = γ0 + γ1Uem + γ 2Ms + γ3Cs + ε0
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نگاره ( :)1رابطه عملکرد شرکت و ساختار هیئت مدیره
ROA = γ0 + γ1Uem + γ 2Ms + γ3Cs + ε0
ضریب تعیین

نمونه

متغیر

ضریب

آماره t

-1.296266

-6.196199

سطح

 -R2ضریب

معناداری

تعیین تعدیل
شده

عرض از
مبدأ

آماره -F

آماره

معناداری

دوربین ئ

آماره F

واتسون

2.222

مدیران
غیر

-2.369264

-3.355991

2.5452

نمونه شرکت

موظف

2.333949

53.99699

اندازه

2.324926

2.2222

هیئت

-2.942194

-5.252219

3.429926

2.2611

مدیره
اندازه
شرکت
عرض از
مبدأ

6.642242

34.99239

2.222

-12.93322

-2.691239

2.222

نمونه شرکتهای ارزش آفرین

مدیران
غیر

2.269116

5.263192

2.2639

موظف

2.261631

16.49955

اندازه

2.219212

2.2222

هیئت

3.135292

3.261636

2.5991

مدیره
اندازه
شرکت

9.539599

9.996921

2.222

3.943391
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در کل نمونه شرکتها احتمال  Fلیمر صفر است و لذا از روش داده های تابلویی استفاده
میشود .در مرحلهی بعد احتمال آماره ی حاصل از آزمون هاسمن 2.1599 ،به دست میآید و چون
این مقدار بیشتر از  2/22است ،لذا از روش اثرات تصادفی استفاده میشود.
پس از انتخاب روش داده های تابلویی و اثرات تصادفی در نمونه شرکتهای جامع ،رابطه (-6
 )3برآورد شده است .با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول ( )3آماره دوربین واتسون بیانگر عدم
وجود خود همبستگی در مدل است .سطح معناداری آماره  Fنیز  99درصد است و مدل معنادار
میباشد .در کل نمونه شرکتهای جامع سطح معناداری متغیر اندازه هیئت مدیره  2.2611است ،که
نشانگر وجود ارتباط میان این متغیر و بازده شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران
میباشد .رابطهی ( )3-6در نمونه شرکتهای ارزش آفرین نیز آزمون شده است و نتایج حاصل از
آن در جدول ( )3ارائه شده است .مشاهده میشود که در نمونه شرکتهای ارزش آفرین متغیر
درصد مدیران غیر موظف با بازده دارای ارتباط معنادار میباشد .به عبارتی فرضیهی اول این پژوهش
در نمونه شرکتها برای اندازه هیئت مدیره برای درصد مدیران غیر موظف تأیید میشود.

رابطه عملکرد و سهام داران عادی
در فرضیهی دوم ،رابطه بین متغیرهای بازده داراییها و درصد سهامداران نهادی به شرح رابطه
( )5-6برآورد میشود .این ارتباط هم در کل نمونه شرکتها و هم در نمونه شرکتهای ارزش
آفرین مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در جدول شماره ( )5ارائه شده است.
رابطه ()5-6

ROA = β0 +β1Ins +β2 CS + ε0

در آزمون این فرضیه در نمونه شرکتهای جامع ،ابتدا آزمون  Fلیمر انجام شد که
احتمال  Fلیمر  2است ،لذا از روش داده های تابلویی استفاده میشود .در آزمون هاسمن نیز
احتمال آماره  2.6592است و لذا از روش اثرات تصادفی استفاده میشود.
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نمایه  :2نتایج برآورد رابطه ()2-4
ROA = β0 +β1Ins +β2 CS + ε0

نمونه مورد بررسی

ضریب تعیین
سطح

 -R2ضریب

معناداری

تعیین تعدیل

کل نمونه شرکتها
نمونه شرکتهای ارزش آفرین

متغیر

ضریب

آماره t

عرض از مبدأ

-2.669924

-2.494291

2

2.259544

2.194969

2.4934

اندازه شرکت

6.652911

9.695463

2

عرض از مبدأ

-52.22939

-2.959363

2

2.214623

2.544594

2.2519

4.966549

9.996569

2

شده

سرمایه گذار
عادی

سرمایه گذار
عادی

اندازه شرکت

آماره -F

آماره

معناداری

دوربین ئ

آماره F

واتسون

2.32112

59.91493

2.299919

2.2222

2.265623

23.92924

2.219341

2.2222

3.426963

3.969362

آماره دوربین واتسون در کل نمونه شرکتها برابر با  3.426963میباشد که بیانگر عدم
وجود خود همبستگی در مدل میباشد .معناداری آماره  Fنیز  2حاصل شده است که به
مفهوم معنادار بودن مدل ارائه شده است .سطح معناداری مرتبط با سهامداران نهادی در کل
نمونه شرکتها برابر با  2.4934میباشد ،میان سهامداران نهادی و بازده ارتباط معنادار وجود
ندارد و فرضیه اول در کل پذیرفته نمیشود .اما با آزمون انجام شده در نمونه شرکتهای
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ارزش آفرین مشاهده میشود ،سطح معناداری متغیر درصد سهامداران نهادی برابر با 2.2519
است و بنابراین متغیر سهامداران نهادی و بازده دارای ارتباط معنادار میباشند.

رابطه عملکرد در تمرکز مالکیت
برای آزمون فرضئیه سوم ،رابطه بین متغیرهای بازده داراییها و تمرکز مالکیت به شرح رابطه
( )4-6برآورد میشئود .در این پژوهش تمرکز مالکیت با سه شاخص درصد سهامداران با مالکیت
بیشئتر از  ،) Cr3(%2درصد سهامداران با مالکیت بیشتر از  ) Cr5(%52و سهامداران با مالکیت بیشتر
از ) ) Cr1(%2 2تعریف میشود .توجه شود که این ارتباط ابتدا در کل نمونه شرکت هاو سپس در
نمونه شرکتهای ارزش آفرین مورد آزمون قرار گرفته است.
رابطه )(1-6

ROA = α2 + α3Cr3 + α5Cr5 + α1Cr1 + α6 CS + ε2

ابتدا این فرضئیه در نمونه شئرکتهای جامع مورد بررسئی قرار گرفته است .احتمال آماره F
لیمر حاصل شده در مرحله اول  2است ،لذا از روش داده های تابلویی استفاده میشود .

سئپس آزمون هاسئمن انجام شئده که احتمال آماره  2.6592اسئت و چون این مقدار بیشتر از
 2/22است ،لذا از روش اثرات تصادفی استفاده میشود .پس از این مرحله مدل به روش داده های
تابلویی با اثرات ثابت برآورد میشئود .نتایج حاصئل شده در این مرحله در جدول شماره ( )4ارائه
شده است.
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نگاره ( :)3رابطه عملکرد و تمرکز مالکیت
ROA = α0 + α1Cr1 + α2Cr2 + α3Cr3 + α4 CS + ε0
ضریب

نمونه

سطح

تعیین -R2

آماره -F

آماره

معنادار

ضریب

معناداری

دوربین ئ

ی

تعیین

آماره F

واتسون

متغیر

ضریب

آماره t

عرض از مبدأ

-2.263922

-2.999495

2.212499

2.634292

-2.269291

-2.992933

2.299295

5.656995

اندازه شرکت

6.693919

9.435599

2

عرض از مبدأ

-5.919945

-6.619429

2

2.339993

5.452641

-2.259229

-2.911426

2.246595

1.323592

5.929236

4.992461

تعدیل شده

نمونه شرکتهای جامع

تمرکز مالکیت
%2
تمرکز مالکیت
%52
تمرکز مالکیت
%22

نمونه شرکتهای ارزش آفرین

تمرکز مالکیت
%2
تمرکز مالکیت
%52
تمرکز مالکیت
%22
اندازه شرکت

2
2.499
2
2.654
4

2.352349

39.42159

2.331145

2.2222

3.229245

2.232
9

2.229
3
2.622

2.394122

52.29146

2

2.399491

2.2222

3.499622

2.225
3
2

همان طور که در نگاره ( )1مشاهده میشود ،دوربین واتسون نمونه کل شرکتها برابر با
 3.229245میباشد ،و لذا خود همبستگی وجود ندارد .معناداری آماره  Fنیز بیانگر معنادار بودن
مدل ارائه شده است .سطح معناداری متغیر سهامداران با مالکیت بیشتر از  %22برابر با 2.2329
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میباشد .بنابراین فرضیهی ششم در کل نمونه شرکتها در ارتباط با سهامداران با مالکیت بیشتر از
 %22پذیرفته میشود.

برآورد این مدل در نمونه شرکتهای ارزش آفرین ،نتایج دقیقتری ارائه میدهد .با توجه به
ارقام ارائه شده در جدول ( )1در نمونه شرکتهای ارزش آفرین ،متغیر سهامداران با مالکیت بیشتر
از  %2و سهامداران با مالکیت بیشتر از  %22با بازده ،دارای ارتباط معنادار میباشند ،به این مفهوم که
فرضیهی ششم در نمونه شرکتهای ارزش آفرین در ارتباط با سهامداران با مالکیت بیشتر از  %2و
سهامداران با مالکیت بیشتر از  %22پذیرفته میشود و برای سهامداران با مالکیت بیشتر از  %52پذیرفته
نمیشود .

نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف انجام این پژوهش بررسی ارتباط میان شاخصهای راهبری شرکتی و عملکرد
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .عالوه بر این بررسی شد که ،اثبات این
مسئله بود که ممکن است نتایج پژوهشهای انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تأثیر
عواملی همچون عدم یکنواختی و ناهمگن بودن نمونه مورد بررسی باشد .به همین منظور بررسی
فرضیه های این پژوهش عالوه بر کل نمونه منتخب از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار یك نمونه شرکتهای ارزش آفرین از کل نمونه انتخاب شد .تفاوت نتایج حاصل شده از
برآورد مدلها در دو نمونه مورد بحث ،بیانگر لزوم انجام پژوهشها در نمونه های همگنتر میباشد
و این فرض را ایجاد میکند که شاید یکی از علل تفاوت نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در
دورهها و نمونه های متفاوت ،تفاوت در نمونه های مورد بررسی از نظر ارزش آفرینی باشد .

از دید گاه تئوری نمایندگی ،میتوان چنین فرض کرد که مدیران غیر موظف وظیفه نظارت بر
سایر اعضای هیئت مدیره را دارا میباشند ،لذا میتوانند باعث کاهش تضاد منافع شوند .و استقالل
هیئت مدیره بستگی به تعداد اعضای آن دارد ،زیرا یك هیئت مدیره با تعداد اعضای کم ممکن
است توسط باالترین مقام اجرایی و بر اساس وجود زمینه انسجام اجتماعی آسانتر کنترل شود ،در
حالی که نفوذ و سیطره باالترین مقام اجرایی بر یك هیئت مدیره با تعداد اعضای بیشتر ،دشوارتر
است( .جونگ و همکاران)5225،
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در نمونه شرکتهای ارزش آفرین ارتباط مثبت و معنادار میان درصد مدیران غیر موظف و
عملکرد مشاهده میشود که بر اساس تئوری نمایندگی ،این نتیجه تأیید میشود .این نتیجه مشابه
یافته های استیکورس ،کریوگورسکی ،کیربو ،ایزدی نیا و دیگران میباشد .مورفی در پژوهش خود
نشان میدهد که میان درصد مدیران غیر موظف و عملکرد ارتباط معنادار اما معکوس وجود دارد
که برخالف نتیجهی حاصل در شرکتهای ارزش آفرین میباشد.

قنبری و حساس یگانه و رئیسی و حساس یگانه ،عدم وجود ارتباط معنادار میان ترکیب هیئت
مدیره و عملکرد را اثبات نمودهاند ،این نتیجه گیری الزام بیشتر برای بررسی و مقایسه معیارهای
راهبری شرکتی و عملکرد ،در نمونه های یکنواخت را روشن میسازد .بر اساس نتایج این فرضیه
مشاهده میشود که نتیجه حاصل در کل نمونه شرکتها با نتیجه حاصل در نمونه شرکتهای ارزش
آفرین متفاوت میباشد .به نظر میرسد در این مورد ،تأثیر گذاری نمونه شرکتهای زایل کننده
ارزش ،نسبت به شرکتهای ارزش آفرین ،در نتایج حاصل از نمونه شرکتهای جامع بیشتر میباشد.

در بررسی فرضیه دوم ،سرمایه گذاران نهادی ،شامل شرکتهای بیمه ،صندوقهای سرمایه
گذاری ،مؤسسات مالی و بانكها تعریف شده است .این مالکان نهادی ،از طریق نظارت بر اقدامات
مدیریت ،رابطه پاسخگویی را بهبود بخشیده و باعث کاهش تضاد منافع میگردند ،لذا میتوانند
عملکرد شرکت را بهبود بخشند.

با توجه به بررسی انجام شده ،مشاهده میشود که در نمونه شرکتهای ارزش آفرین این ارتباط
به صورت معنادار و مثبت وجود دارد .اما در کل نمونه شرکتها هیچ ارتباط معناداری میان
سهامداران نهادی و بازده دارییها مشاهده نشده است .

نمازی و کرمانی وجود رابطه منفی و معنادار ،و ایزدی نیا و رسائیان ارتباط مثبت و معنا دار میان
سهامداران نهادی و عملکرد را اثبات نمودهاند .رئیسی و حساس یگانه ارتباط معناداری را میان
سهامداران نهادی و عملکرد مشاهده ننمودهاند .

در بررسی انجام شده برای فرضیه سوم ،مشاهده میشود که ،در نمونه شرکتهای جامع میان
سهامداران با مالکیت بیشتر از  %22و بازده داراییها ارتباط مثبت و معنا دار وجود دارد .در نمونه
شرکتهای ارزش آفرین میان سهامداران با مالکیت بیشتر از  %2و مالکیت بیشتر از  %22و بازده
داراییها ارتباط مثبت و معنادار مشاهده میشود .
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محمدی ،سانقون لی ،آندرس و زیتون نیز به نتیجه مشابهی در این مورد دست یافتهاند .اما عمران
در پژوهش خود ارتباط معناداری میان تمرکز مالکیت و عملکرد مشاهده ننموده است.

در ارتباط با تمرکز مالکیت به تئوری سواری مجانی که در این مورد مطرح شده است ،اشاره
نمود .بر اساس این تئوری در یك شرکت همهی سهامداران از رفتار سهامداری که منجر به بهبود
عملکرد شرکت شود ،منتفع خواهند شد ،لذا در مالکیت پراکنده هر سهامدار انتظار دارد سایر
سهامداران نظارت کافی داشته باشند و خود تالش چندانی نمیکند .همچنین میتوان بیان کرد که
سهامداران توانایی نظارت بر کارایی مدیریت را ندارند .سهامداران عادی تخصص و مهارت ادارهی
یك شرکت و در نتیجه توانایی نظارت بر یك شرکت را ندارند و از این رو تمرکز مالکیت با
عملکرد شرکتها ارتباط مستقیم دارد .

فرضیهی ضمنی این پژوهش که وجود تفاوت در نتایج حاصل از نمونه همگن و نمونه جامع
بود ،نیز تأیید شد و با توجه به تفاوت نتایج حاصل شده در این پژوهش و همچنین پژوهشهای قبلی
که به اظهار نظر واحدی دست نیافتهاند ،نیاز بررسی دقیقتر این مسئله در نمونه های یکنواخت
احساس میشود .در حالت کلی نتایج حاصل از بررسی در نمونه شرکتهای ارزش آفرینی از قابلیت
اطمینان بیشتری برخوردار میباشند .بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش در این نمونه از شرکتها
پیشنهاد میشود ،همواره درصدی از مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره شرکتها وجود
داشته باشد .عالوه بر آن حضور سهامداران نهادی نیز در شرکتها به بهبود عملکرد این شرکتها
منجر میشود .همچنین پیشنهاد میشود درصدی از تمرکز مالکیت برای شرکتها حفظ شود ،با
توجه به نتایج این پژوهش و همچنین تئوری سواری مجانی پراکندگی زیاد تأثیر منفی بر عملکرد
شرکتها خواهد داشت.

پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
 در این پژوهش برای بررسی عملکرد شرکتها از بازده داراییها و برای بررسی ارزش
شرکت ،از ارزش داراییها استفاده شده است .ارزش بازار را میتوان به کمك معیارهای
دیگری نیز ارزیابی نمود و برای بررسی بازده نیز میتوان معیارهای دیگری را استفاده کرد.
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 در این پژوهش انتخاب نمونهی همگنتر ،بر اساس معیار ارزش آفرینی بوده است ،میتوان با
تفکیك شرکتها بر اساس صنعت ،نیز این بررسی را انجام داد و ارتباط میان معیارهای مختلف
راهبری شرکتی و عملکرد را در صنایع مختلف مورد بررسی قرار داد.
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