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بهادارتهران

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

برساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق

چکیده
بعضی از پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که شرکتهای بزرگ بیشتر بدهی بلند مدت و شرکتهای کوچکتر بیشتر بددهی
کوتاه مدت دارند .شرکت های کوچکتر به سوی نسبت های اهرمی پایین تر گرایش دارند و میان انددازه دارایدی هدا و نسدبت
بدهی بلند مدت رابطه مثبت قابل توجهی وجود دارد .یکی از عواملی که فرض میشود بدر سدااتار سدرمایه و عرلکدرد مدا ی
شرکت تاثیر بگذارد رشد شرکت است .بر اساس نظریه سلسه مراتبی ،شرکتهایی که دارای ارزش بازار یا فرصت های رشددی
بیشتری هستند دارای عرلکرد ما ی بهتری هستند که که باال رفتن ارزش شرکتشان از طریق رشد و فرصت هایی رشدی کده
برایشان به وجود می آید ،می توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند زیرا از یک سو بدهی دارای هزینههایی اسدت کده مرکدن
است باعث ورشکستگی شرکت های کم ارزش با عرلکرد ما ی ضعیف اواهد شد .هدف پژوهش حاضر بررسی نقدش تعددیل
کنندگی ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه و عرلکرد ما ی در شدرکتهای پذیرفتده شدده بدورس
اوراق بهادار تهران است .به هرین منظور نرونه ای متشکل از  331شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بدازه
زمانی  3131تا  3131مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات
جزیی استفاده شد .نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان میدهد که حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی و عرلکرد
ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد ،هرچنین از بین ویژگی های شرکت که شامل اندازه شرکت ،رشد شرکت و سودآوری اسدت
فقط متغیر رشد شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی تاثیر معنی داری دارد و دیگر متغیرها هیچ تاثیر معندیداری
بر تاثیر حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی شرکت و سااتار سرمایه شرکت ندارند
واژگان کلیدی :ویژگی های شرکت ،حاکریت شرکتی ،سااتار سرمایه شرکت ،عرلکرد ما ی شرکت.
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مقدمه
از آنجا که سرمایه گذاران اواستار آن هستند که شرکتها اصول حاکریت شرکتی را برای رسیدن به بازده های سرمایه گذاری
بهتر و کاهش هزینه های نرایندگی اجرا کنند؛ ذا در اکثر مواقع ،حاضرند به شرکتها مبا غ بیشتری بپردازند تا استانداردهای
حاک ریتی سا م داشته باشند .به هرین قیاس ،گزارش حاکریت شرکتی یکی از مهرترین ابزارها برای تصریم های سرمایه
گذاران است .اهریت اطالعات حسابداری از دیدگاه تصریم گیرندگان در بازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان
سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر مفاد قراردادها و ماهیت سیاسی -اجتراعی ادمات برای از شرکتها از یک طرف و
وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهری در فرآیند مدیریت سود داشته است .ترایل مدیران به اعرال
مدیریت سود و سوء استفاده از آن و در نتیجه ارائه اطالعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتراد سهامداران وارد و
هزاران نفر از آنها را متضرر اواهد ساات .این امر در نهایت تبعات اقتصادی وایری به دنبال اواهد داشت .به نظر می رسد
حاکریت شرکتی به طور قابل توجهی با عرلکرد شرکت ،ارزش بازار و اعتبار مرتبط است ،و بنابراین هر شرکتی باید اصول
حاکریت شرکتی را به کار گیرد .اما مهرترین نکته این است که حاکریت شرکتی تنها ابزاری برای شرکتها در جهت نیل به
اهداف و راهبردهای شرکت است .بنابراین ،شرکتها باید راهبرد مسیر موثر برای اجرای اصول حاکریت را بهبود دهند .پس
شرکتها باید بررسی کنند به چه رویه و سیاست حاکریت شرکتی نیاز دارند (حساس یگانه و ابراهیری .)3133 ،حاکریت
شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعرال آن ،مشکالت نرایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطالعات ارائه شده از سوی
شرکتها بهبود یافته ،رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذی نفعان ،از جرله دو تها و عروم جامعه مورد توجه قرار می گیرد
(باباجانی و عبدی .)3133 ،هدف اصلی این مطا عه بررسی تأثیر حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه و عرلکرد شرکتهای
پذیرفتده شده در بورس اوراق بهادار تهران است .اهریت این پژوهش این است که به گونده تجربی به مدیران ،سرمایه گذاران
و سایر تصریم گیرندگان نشان دهد که متفاوت بودن سااتار حاکریت شرکتی شرکتهای بورسی بدر عرلکرد آنان تأثیر دارد.
یعنی اگر ما کان شرکت را گروههای مختلف مانند دو ت ،مؤسسات ما ی ،بانکهدا و شرکتهای اصوصی دیگر تدشکیل دهندد،
عرلکرد آنها متفاوت اواهد بود .افزون بر این ،وجود کدامیک از ترکیبهای متفاوت حاکریت شرکتی ،در بهبود شرکت مؤثرتر
است را نشان می دهد .با بزرگتر شدن شدن شرکتها ،ما کیت از مدیریت جدا گردید .ما کان تصریم گیری در اصوص امور
روزمره شرکت را به مدیران واگذار کردند و در قبال آن انتظار حداکثرسازی منافع اود را دارند ،اما جدایی ما کیت از مدیریت
من جر به بروز یک مشکل سازمانی به نام مشکل نرایندگی شد ،که بر اساس نظریه نرایندگی فرض میشود که ما کان و
مدیران تضاد منافع دارند و این احترال وجود دارد که مدیران ،معامالت را برای حداکثر کردن نفع اود سازماندهی کنند .چنین
رفتار فرصت طلبانه ای می تواند نتایج نامطلوبی را برای ما کان و شرکت به بار آورد (بنکز .)9112 ،در ادامه مبانی نظری
پشتوانه فرضیه های پژوهش و فرضیات و مد های مورد استفاده و آمار استنباطی و توصیفی و نتایج تحقیق بیان میگردد.
مبانی نظری پژوهش
امروزه یکی از مهرترین مسائل ما ی شرکتها ،ارزیابی عرلکرد شرکت است .اندازه گیری عرلکرد ما ی شرکتها از آنجا که پایه
بسیاری از تصریم گیری ها در داال و اارج از شرکت می باشد ،دارای اهریت است .تصریم گیری های مربوط به سرمایه
گذاری ها ،افزایش سرمایه شرکتها ،رابطه نرایندگی و بسیاری از تصریرات دیگر هرگی مبتنی بر اندازه گیری عرلکرد است
چرا که پس از پیدایش مشکالت نرایندگی به جهت حفظ منافع عرومی میبایست اطالعات مصون سازی شده و منافع
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مدیران و ما کان هرسو می شود (وکیلی فرد و باوندپور .)3133 ،برای سا یان مترادی در گذشته ،اقتصاددانان فرض میکردند
که ترامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترك فعا یت میکنند .اما در  11سال گذشته موارد
بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است (جنسن
و مکلینگ .)3311 ،3این موارد به طور کلی ،تحت عنوان «تئوری نراینددگی» در حسابداری مدیریت بیان میشود .طبق
تعریف جنسن و مک ینگ رابطه نرایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا ما دک ،نرایندده یدا عامدل را از
جاندب ادود منصوب و ااتیار تصریم گیری را به او تفویض میکند .در روابط نرایندگی ،هدف ما کان حداکثرسازی ثروت
است و ذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نراینده نظارت میکنند و عرلکرد او را مورد ارزیابی قدرار مدیدهندد .افزایش
در توان رقابتی ،موجب ورود جریان نقدی عرلیاتی به داال واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش
یافته و از این رو سااتار سرمایه شرکت بهبود می یابد (بنی مهد و هرکاران.)3133 ،
سااتار سرمایه مهرترین عامل موثر در ارزش گذاری شرکتها است و درجه بندی شرکتها نیز از حاظ اعتباری به سااتار
سرمایه آنها بستگی دارد (مایرز .)9111 ،اینکه چه حجری از سااتار سرمایه را بدهی تشکیل دهد و چه حجری از آن را حقوق
صاحبان سه ام تشکیل داده باشد به حداقل نرودن هزینه سرمایه و به تبع آن افزایش ارزش سهام شرکتها می گردد و به عنوان
مسئو ه ای مهم مورد توجه است (متان .)3133 ،در سال های اایر توجه زیادی به مفهوم حاکریت شرکتی شده است .در
نگاهی کلی حاکریت شرکتی ،شامل ترتیبات حقوقی ،فرهنگی و نهادی می شود که سرت و سوی حرکت و عرلکرد شرکت ها
را تعیین می کنند .عناصری که در این صحنه حضور دارند ،عبارتند از :سهامداران و سااتار ما کیت ایشان ،اعضاء هیأت مدیره
و ترکیباتشان ،مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری
برحرکت شرکت را دارند (عثرانی و هرکاران.)3133 ،
بلومفلید ،) 9112( 9معتقد است که یکی از مهم ترین منافع برقراری ساز وکارهای حاکریت شرکتی این است که این امکان را
برای آن ها به وجود می آورد تا بتوانند سرمایه اود را با هزینه سرمایه کرتری افزایش دهند (ستایش و هرکاران.)3131 ،
حسن و علی ( )9113بیان می کنند که حاکریت شرکتی شامل رویه هایی است که برای سهامداران در طی مدیریت امور
شرکت ایجاد ارزش می کند و در مورد حرایت از امور مورد عالقه سهامداران اطرینان می دهد .آنان معتقدند که رویه های
حاکریت شرکتی اوب می تواند بر تصریرات استراتژیک شرکت که در سطح هیئت مدیره گرفته می شود ،مانند تامین ما ی
اارجی تاثیر با اهریتی دارد .متغیرهای حاکریت شرکتی مانند ترکیب هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره
می تواند تاثیر با اهریتی بر تصریرات سااتار سرمایه داشته باشد .اعضای هیئت مدیره از طریق نظارت بر مدیران موظفبر
تصریرات آنان نظارت دارند در نتیجه ترکیب هیئت مدیره می تواند بر عرلکرد ما ی شرکتها اثر بگذارد در صورتی که اکثریت
اعضای هیئت مدیره را مدیران مستقل غیر موظف تشکیل دهد هیئت مدیره از کارایی بیشتر براوردار است (زارع.)3133 ،
اعضای غیر موظف هیئت مدیره به عنوان سازو کار حاکریت شرکتی ،در افزایش توانایی شرکت در دستیابی اعتراد سرمایه
گذاران اارجی نقش اساسی ایفا می کنند این ریسک مربوط به واحد تجاری را کاهش داده و توانایی آن را در دستیابی به
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وجوه افزایش می دهد و منجر به نسبت های اهرمی باالتر می شود بنابراین حاکریت شرکتی منجر به افزایش درجه اهرم
ما ی شرکت ها می شود (ساالنکیک.)3313 ،3
در یک نگاه کلی حاکریت شرکتی ،شامل ترتیبات حقوقی ،فرهنگی و نهادی میشود کده سرت و سوی حرکت و عرلکرد
شرکتها را تعیین میکنند .عناصری کده در این صحنه حدضور دارند ،عبارتندد از سهامداران و سااتار ما کیت ایشان ،اعضاء
هیئت مدیره و ترکیباتشان ،مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت میشدود و سایر ذینفعها که
امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارندد .در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روزافزون سرمایه گذاران
نهادی و حقوقی در دایره ما کین شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حدضور فعدال ایدن گدروه بدر نحدوه حکرراندی و
تو یت بر سازمانها و هرچنین عرلکرد آنها میتواند داشته باشد .اساسیترین رکن بحث حاکریت شرکتی اطرینان یدافتن از
اعرال حاکریت صحیح سدهامداران بر اداره شرکت است .با وجود این ،وجود حاالتی ااص سبب میگردد که اعرال این
حاکریت مخصوصاً برای سهامداران ارد با موانعی روبرو شود .از این رو یکی از مقوالت مهم در حاکریت شرکتی آگاهی از
سااتار ما کیت و درجه بندی آن در مقیاسهای استاندارد میباشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژیهای الزم در استقرار
حاکریت شرکتی را تدوین نرود .در پژوهش های مختلف عوامل متعددی به عنوان عوامل اثرگذار بر سااتار سرمایه و عرلکرد
ما ی شرکتها معرفی شده اند .از جرله عوامل مهم و اثرگذار بر سااتار سرمایه و عرلکرد ما ی شرکتها ،ویژگی های شرکت
است که شامل :قابلیت سودآوری ،ریسک تجاری ،اندازه شرکت ،سااتار دارایی مشهود و فرصت رشد شرکت ها است .در
پژوهش حاضر ویژگی های شرکت عبارتند از اندازه شرکت ،فرصت رشد و سودآوری ،که تاثیر آنها بر تاثیر حاکریت شرکتی بر
سااتار سرمایه و عر لکرد ما ی در نظر گرفته می شود .بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس میان
سودآوری و اهرم ما ی وجود دارد و دریافتند که میان سودآوری و سطح بدهی در سااتار سرمایه شان رابطه منفی وجود دارد.
شواهدی در مورد نقش تامین ما ی از طریق سود انباشته و رابطه آن با سااتار سرمایه وجود دارد .شرکتها ترجیح می دهند،
اول سرمایه را با سود انباشته ،دوم با بدهی و سوم با انتشار سهام جدید افزایش دهند (مایرز.)3332 ،
سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سرمایه گذاری در یک شرکت ،تنها به محاسبه سود اکتفا نری کنند .در عوض تحلیل
س ودآوری شرکت برای درك اینکه آیا شرکت بطور موثر از منابع و سرمایه ها استفاده می کند امری ضروری است .مرکن
است یک شرکت در ظاهر سودآور باشد و ی سود ده نباشد .شرکت ها استفاده از شااص های سودآوری بفهرند آیا یک پروژه
ارزش پیگیری دارد و درصد شکست را پایین می آورد یا ایر بنابراین سودآوری نشان دهنده عرلکرد ما ی یک شرکت است
که نگرش مدیریت شرکت را به سرت مقایسه سود و هزینه های یک پروژه هدایت می کند و با تقسیم ارزش فعلی جریان
های نقدی آتی به سرمایه گذاری او یه محاسبه می شود (کردستانی و نجفی .)3131 ،با توجه به اینکه حاکریت شرکتی
دربرگیرنده مجروعه روابط بین سهامداران ،مدیران ،حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضرن برقراری نظام کنتر ی به
منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجرع و جوگیری از سوء استفاده احترا ی است .ماگ به این
نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از تواناییشان برای نظارت بر مدیریت تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است و
هر چه سطح ما کیت افراد بیشتر باشد نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و در نتیجه موجب بهبود ارزش و عرلکرد ما ی
شرکت می شود و از آنجایی که یکی از شااص های نشان دهنده این ارزش و عرلکرد ،سودآوری است ،افزایش سودآوری در
Salantik

12

1

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،92پاییز ( 9322جلد اول)

شرکتها می تواند نشان دهنده تاثیری مثبت بر تاثیر عوامل حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی و سااتار سرمایه شرکت شود
(صفری گرایلی و هرکاران.)3132 ،
بعضی از پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که شرکتهای بزرگ بیشتر بدهی بلند مدت و شرکتهای کوچکتر بیشتر بدهی کوتاه
مدت دارند (هرایفر و هرکاران .)3332 ،شرکتهای کوچکتر به سوی نسبت های اهرمی پایین تر گرایش دارند و میان اندازه
دارایی ها و نسبت بدهی بلند مدت رابطه مثبت قابل توجهی وجود دارد و از طرف دیگر رابطه غیر اطی بین نسبت بدهی کل
و اندازه شرکت وجود دارد (تارك و هرکاران .)9113 ،یکی از عواملی که فرض میشود بر سااتار سرمایه و عرلکرد ما ی
شرکت تاثیر بگذارد رشد شرکت است .بر اساس نظریه ایستا ،شرکتهایی که فرصت هایی رشد آتی بیشتری دارند در مقایسه با
شرکتهایی با رشد کم ،به استقراض کرتری روی میآورند ،زیرا رشد شرکتهای رشدی را به عنوان یک دارایی نامشهود مورد
وثیقه قرار داد .به عبارت دیگر ،هر چه رشد یک شرکت بیشتر باشد ریسک آن بیشتر است و هزینه نابسامانی ما ی بیشتری را
تحرل میکند .شرکتهای با فرصت رشد بیشتر انگیزه بیشتری برای تامین ما ی عرلیات اود از طریق سهام دارند .بر اساس
نظریه سلسه مراتبی ،شرکتهایی که دارای ارزش بازار یا فرصت های رشدی بیشتری هستند دارای عرلکرد ما ی بهتری هستند
که که باال رفتن ارزش شرکتشان از طریق رشد و فرصت هایی رشدی که برایشان به وجود می آید ،می توانند از بدهی
بیشتری استفاده کنند زیرا از یک سو بدهی دارای هزینههایی است که مرکن است باعث ورشکستگی شرکت های کم ارزش
با عرلکرد ما ی ضعیف اواهد شد و از سویی دیگر در شرکتهایی با رشد باال و دارای فرصتهای رشدی زیاد ،عدم تقارن
اطالعاتی مرتبط با کیفیت پروژه های سرمایه گذاری افزایش می یابد و امکان استفاده بیشتر از بدهی فراهم می شود (نجفی
عررانی.)3131 ،
از وظایف هم مدیریت در شرکتها ،تامین ما ی و تصریرات سرمایه گذاری است ،تامین ما ی در شرکت های بزرگ از طریق
فروش سهام صورت گرفته و سااتار ما کیت به معنای ترکیب و درصد ما کیت سهامداران در شرکتهای بزرگ از اهریت
ااصی براوردار است و در شرکتهای سهامی زمانی که درصد باالیی از سهام آنها به تعداد محدودی از سهامداران واگذار شود،
مسئله حاکریت شرکتی و تعیین استراتژی های الزم برای دستیابی به اهداف شرکتها ایجاد می گردد .سهامداران نهادی به
دنبال کسب سود بیشتر و کوتاه مدت که به طبع آن ااذ تصریراتی هستند که نتیجه آن سودآوری و بازدهی و رشد شرکت
باشد بنابراین ویژگی های اندازه ،رشد و سودآوری شرکت می تواند عواملی باشند که سهامداران ارزش شرکت و عرلکرد ما ی
را برآورد کنند .با توجه به تفاوت های میان مدیران و ما کان و تضاد منافعی که در سازمان ها ایجاد می شود ،مدیران و
سهامداران عادی به دنبال کسب سود و افزایش ارزش شرکت در کوتاه مدت هستند و این نوع تصریرات مغایر با تصریرات
سهامداران عرده بوده و این سهامداران هرواره سعی در تغییر رویکردهای حاکم بر تصریرات مدیریتی دارند .در شرکتهایی که
دارای سهامداران نهادی و اعضای غیر موظف هیئت مدیره با استقالل باال می باشند و نشان ازحاکریت شرکتی قوی دارند
روش های گوناگونی برای نظارت بر مدیران سازمان مانند گزارشگری ما ی و بازرسی در سازمان وجود دارد .چنانچه شرکتها
دارای رشد و فرصت ها رشدی باال و هرچنین سودآوری در بلندمدت باشند نقش نظارتی سهامداران نهادی به مراتب بر
تغییرات سودآوری و کوته بینی مدیران را کرتر می کند بنابراین می توان گفت شرکتهایی با ارزش باال در اثر سودآوری بلند
مدت و فرصت های رشد آتی ،با قوی کردن راهبری حامیت شرکتی در سازمان ها بر سااتار بدهی و عرلکرد ما ی و ارزش
شرکت تاثیر مثبتی دارند (رمضانزاده و مومنی.)3139 ،
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پیشینه پژوهش
وا د االحد ( )9191در پژوهشی با عنوان تاثیر حاکریت شرکتی روی عرلکرد ما ی در شرکتهای بورس هند و شورای هرکاری
الیج فارس ،به بررسی تاثیر حاکریت شرکت و سازو کارهای حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی شرکت پرداات .نتایج نشان
داد مکانیسم های حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
چن و هرکاران )9133 (3به بررسی تأثیر سااتار ما کیت در سطح نوسان پذیری قیرت بازده سهام شرکت در چین پردااتهاند.
نتایج عینی این پژوهش نشان میدهد که ما کیت سهام توسط نهادهای اارجی (ما ی و غیرما ی) سطح نوسان پذیری قیرت
بازده سهام شرکت را حتی بعد از کنترل سااتار کامل ما کیت ،میزان عرضه با سفارش شرکت ،نسبت بدهی به دارایی اا ص و
رفع مشکالت داالی موجود افزایش مییابد .نتایج تجربی در رابطه با عکسا عرل نشان میدهد که ما کیت نهادی سطح
نوسان پذیری بازده را به شدت ،تأثیر در پژوهشی که توسط کوکی و گوئیزانی )9132( 9تحت عنوان سااتار ما کیت و سیاست
تقسیم انجام شد ،تأثیر هویت سهامداران روی سیاست تقسیم سود در بخشی از شرکتهای تونسی از سال  9113تا  9131مورد
بررسی قرار گرفت .این پژوهش به این نتیجه رسیده است که شرکتهای تونسی با ما کیت متررکز باال ،توزیع سود سهام
بیشتری دارند .هرچنین این پژوهش نشان داده است که بین رابطه ما کیت نهادی و سطح توزیع سود منفی و از طرف دیگر
رابطه بین ما کیت دو تی و سطح توزیع سود سهام باشد.نقدینگی در نوسان پذیری قیرت را افزایش میدهد.
چانگ و هرکاران )9132( 1در پژوهشی با عنوان حاکریت شرکتی و سااتار سرمایه به بررسی اثرات حاکریت شرکتی بر
انتخاب بهینه سااتار سرمایه پردااتند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که حاکریت شرکتی اثر مترایز بر سااتار سرمایه دارد.
شرکت های که دارای حاکریت ضعیف هستند با تهدید در تصاحب رو به رو می شوند و در نتیجه احترال کاهش اهرم و
استفاده از بدهی به عنوان یک اقدام دفاعی کرتر می شود و هرچنین شرکت هایی که دارای حاکریت ضعیف تر هستند ترایل
کرتری نسبت به تعدیل اهرم هدف دارند.
فیادور ،)9131( 2با بررسی رابطه سااتار ما کیت و قیرت سهام و ارتباط ارزشی اقالم حسابداری دریافتند که ارزش دفتری هر
سهم صرف نظر از ویژگیهای هیات مدیره دارای ارتباط ارزشی است و دوگانگی وظیفه هیات مدیره دارای اثری منفی بر قیرت
سهام است.
3
جیانگ و هرکاران ( ،)9133در پژوهشی تحت عنوان ،بررسی رابطه بین تررکز ما کیت ،افشاء داوطلبانه و تقارن اطالعات در
نیوز ند ،با بررسی رابطه بین تررکز ما کیت و ناقرینگی اطالعاتی در نیوز ند به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین اندازه
تررکز ما کیت و تفاوت قیرت ارید و فروش (به عنوان شااص ناقرینگی اطالعاتی) وجود دارد.
مسافری نژاد مقدم ( )3133در پژوهشی با عنوان بررسی ویژگی های شرکت بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای بورس اوراق
بهادار تهران ،به بررسی نقش اندازه و رشد شرکت بر کیفیت حسابرسی پرداات .نتایج نشان داد متغیرهای اندازه شرکت و رشد
شرکت در بلند مدت می تواند هزینه های حسابرسی را کاهش دهد و موجب کیفیت حسابرسی شود.

1

Chen et al.
Kouki and Guizani
3
Chang et al
4
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Jiang et al.
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فتاحی و هرکاران (،)3131در پژوهشی با عنوان تاثیر تعدیلگر سن شرکت بر رابطه حاکریت شرکتی و سااتار سرمایه در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،به بررسی تاثیر حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت و بعد از آن
به تاثیر نقش سن شرکت بر این رابطه پردااتند .نتایج نشان داد سازوکارهای حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه تاثیر به
سزایی دارد در حا یکه سن شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه تاثیر معناداری ندارد.
مهرانی و هرکاران ( ،)3131به بررسی رابطه بین ما کیت نهادی ،تررکز ما کیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری پردااتند .نتایج نشان داد که بین ما کیت نهادی و تررکز ما کیت نهادی با مربوط بودن اطالعات حسابداری روابط
معناداری وجود دارد؛ و ی جهت این روابط متفاوت است .افزایش ما کیت نهادی ،مربوط بودن ارزش اطالعات صورت سود و
زیان را افزایش می دهد؛ و ی مربوط بودن ارزش اطالعات ترازنامه ای را کاهش می دهد .این در حا ی است که افزایش
تررکز ما کیت نهادی ،کیفیت اطالعات حسابداری مندرج در صورت سود و زیان و به تبع آن مربوط بودن ارزش اطالعات
صورت سود و زیان را کاهش داده است و ی مربوط بودن ارزش اطالعات ترازنامه را افزایش می دهد.
سعیدی و شیری قهی ( ،)3139سااتار ما کیت و عرلکرد شرکتها را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق با توجه به رگرسیون
تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که بین انواع مختلف ما کیت و عرلکرد شرکت رابطه وجود ندارد ،یکن در روش رگرسیون
تعریم یافته رابطه اطی معنی دار و معکوس بین دارندگان بیش از  3%سهام شرکتها و عرلکرد آن بدست آمده است و تأثیر
دیگر شااصه های سااتار ما کیت یعنی میزان ما کیت سهامداران حقیقی ،حقوقی و بزرگترین سهامدار بر عرلکرد شرکت
تایید نشده است.
احردپور و هرکاران ( )3133در پژوهشی با عنوان تأثیر متغیرهای حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین ویژگی های سامانﮥ حاکریت شرکتی (تررکز حاکریت ،استقالل هیأت مدیره،
نسبت حضور سرمایه گ ذاران نهادی ،دوگانگی نقش رئیس هیأت مدیره و وجود حسابرس داالی) و سااتار سرمایه درشرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  3132تا  3133پردااتند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که
میان تررکز حاکریت و نسبت حضور سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی نقش رئیس هیأت مدیره با سااتار سرمایه شرکت ها
رابطه معکوس وجود دارد .هرچنین میان وجود حسابرس داالی با سااتار سرمایه رابطه مثبت وجود دارد .هرچنین نتایج
حاصل از این پژوهش رابطه معناداری را میان متغیر استقالل هیأت مدیره با سااتار سرمایه نشان نداد.
فرضیههای پژوهش
باتوجه به مبانی نظری مطرح شده ،فرضیههای این پژوهش به صورت زیر تدوین شده است:
فرضیه اول :حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم :حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم :اندازه شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه چهارم :اندازه شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه پنجم :سود آوری شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد
فرضیه ششم :سودآوری شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه هفتم :رشد شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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فرضیه هشتم :رشد شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردی است و از حاظ طبقهبندی بر حسب روش ،از نوع توصیفی ،از جهت نوع استدالل
قیاسی و از نظر ماهیت دادهها کری و روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و اسنادکاوی میباشد .از نظر ماهیت
دادهها از نوع کری میباشد .جامعه آماری مورد مطا عهی این پژوهش ،شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در بین سالهای  3131تا  3131میباشد .در این پژوهش برای انتخاب نرونه ،از کل دادههای در دسترس استفاده شده
است .نخست ترام شرکتهایی که میتوانستند در نرونهگیری شرکت کنند ،انتخاب شدند در نهایت کلیه شرکتهایی که سال
ما ی آن ها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد ،درطی دوره زمانی پژوهش تغییر سال ما ی نداده باشد ،در طی دوره زمانی
پژوهش به طور فعال در بورس حضور داشته باشند ،اطالعات مورد نظر برای استخراج دادهها در دسترس باشد ،این شرکتها
سرمایهگذاری و یا واسطهگری ما ی نباشند 331 .شرکت باقی مانده برای انجام آزمون انتخاب شدند و بقیه شرکتها از نرونه
حذف شدند .جهت تدوین مبانی نظری پژوهش و پیشینه پژوهش ،از مدارك و پایاننامههای موجود در کتابخانهها استفاده
شده است .هرچنین ،از مقاالت موجود در نرم افزار نرایه (حاوی مقاالت نشریات داال کشور) و پایگاههای جستجوی علری
در اینترنت استفاده شده است .جهت جرعآوری دادههای ما ی شرکتها ،با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و
سایت کدال ،اطالعات صورتهای ما ی شرکتها و اطالعات مربوط به متغیرهای مورد نظر این پژوهش برای دورههای
زمانی 1سا ه در قا ب فایل اکسل دریافت شد .پس از آماده سازی متغیرها و انجام محاسبات الزم ،برای تخرین مدلهای
رگرسیون چند متغیره از نرم افزار ایویوز استفاده شده است.
مدلهای پژوهش
برای آزمون فرضیات مدل از مدل رگرسیونی چندگانه به شرح زیر استفاده اواهد گردید:
در این پژوهش با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحلیل آماری موجود ،به منظور بررسی رابطه سااتار ما کیدت و
عرلکرد شرکتها ،متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار می گیرند .از یک سو ،این متغیرها در میان
شدرکتهای مختلف و از سوی دیگر ،در دوره زمانی  3131تا  3131آزمون می شوند .برای آزمون فرضیه های دوم و چهارم و
ششم و هشتم از مدل ( )3و برای آزمون فرضیه های اول وسوم وپنجم و هفتم از مدل ( )9استفاده می شود:
) (

) (

که در روابط فوق:
 :عرلکرد شرکت که از نسبت سود اا ص به ارزش دفتری دارایها در پایان دوره محاسبه می شود.
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 :درجه اهرم ما ی که از نسبت ارزش دفتری بدهی های شرکت به ارزش دفتری دارایها در پایان دوره محاسبه
می شود.
 :این متغیر نشان دهنده حاکریت شرکتی می باشد.
 :سودآوری شرکت که اگر شرکت سودآور باشد  3و در غیر اینصورت صفر می گیرد.
 :رشد شرکت که برابر است با نسبت تفاوت سود سال جاری با سود سال قبل به سود سال قبل.
 :نسبت ارزش دفتری داراییهای مشهود به ارزش دفتری کل داراییها.
 :گاریتم ارزش دفتری دارایهای شرکت در پایان سال.
متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها
متغیرهای این پژوهش شامل متغیرهای وابسته ،مستقل و کنتر ی میباشد؛ که در ادامه به توضیح هر یک از انواع متغیرها
پردااته شده است:
الف :متغیر وابسته:
متغیر (های) وابسته در این پژوهش ،عرلکرد شرکت و اهرم ما ی میباشند.
 :عرلکرد شرکت که از نسبت سود اا ص به ارزش دفتری دارایها در پایان دوره محاسبه می شود.
 :درجه اهرم ما ی که از نسبت ارزش دفتری بدهی های شرکت به ارزش دفتری دارایها در پایان دوره محاسبه
می شود.
ب :متغیر مستقل:
متغیر مستقل پژوهش ،حاکریت شرکتی است.
 :این متغیر نشان دهنده حاکریت شرکتی می باشد که با استفاده از امتیازات هر شرکت از معیارهای زیر
مورد سنجش قرار می گیرد:
 oدرصد ما کیت سهام شرکت توسط اعضای هیات مدیره
 oدرصد سهام سهامداران نهادی
 oتعداد سهامداران عرده با درصد ما کیت بیشتر از  3درصد.
 oتعداد اعضای هیات مدیره
 oوجود کریته حاکریت شرکتی در شرکت
 oتعداد اعضای کریته حسابرسی شرکت
 oدوگانگی وظیفه مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره
برای امتیازبندی شرکتها از نظر شااص حاکریت شرکتی ،بعد از محاسبه هر یک از معیارها برای هر شرکت مقادیر حاصل
شده با یکدیگر جرع و عدد حاصل شده نشان دهنده شااص حاکریت شرکتی میباشد .به عنوان مثال شرکت آ فا ،درصد
ما کیت نزد هیئت مدیره برابر با  19درصد (معادل با  )1/19میباشد ،و برای درصد سهام نزد سهامداران نهادی برابر با 93
درصد (معادل با  )1/93میباشد ،تعداد سهامداران عرده برابر با  1نفر ،تعداد اعضای هیات مدیره برابر با  3نفر ،وجود کریته
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حاکریت شرکتی عدد ( 1به علت عدم وجود کریته) ،تعداد اعضای کریته حسابرسی برابر با  1نفر ،درصد مدیران اارجی
(غیرموظف)  31درصد (برابر با  )1/3و دوگانگی وظیفه مدیر عامل عدد یک (به علت عدم وجود دوگانگی عدد یک) منظور
میشود .با جرع اعداد فوق شااص حاکریت شرکتی برای شرکت نرونه آ فا برابر با (33/11 )3+1/3+1+1+3+1+1/93+1/19
میباشد .هرچه عدد بزرگتر باشد ،حاکریت شرکتی قویتر میباشد.
ج :متغیرهای تعدیلی:
 :سودآوری شرکت که اگر شرکت سودآور باشد  3و در غیر اینصورت صفر می گیرد
 :رشد شرکت که برابر است با نسبت تفاوت سود سال جاری با سود سال قبل به سود سال قبل
 :گاریتم ارزش دفتری دارایهای شرکت در پایان سال
د :متغیرهای کنترلی:
برای کنترل تأثیر متغیرها در این پژوهش برای از آنها به عنوان متغیر کنتر ی استفاده شده است که عبارت است:
نسبت ارزش دفتری داراییهای مشهود به ارزش دفتری کل داراییها
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
آمار توصیفی شامل مجروعه روشهایی است که برای جرع آوری ،تلخیص ،طبقه بندی و توصیف حقایق عددی به کار می
رود .در واقع این آمار ،داده ها و اطالعات پژوهش را توصیف می کند و طرح یا ا گوی کلی از داده ها را برای استفاده سریع و
بهتر از آنها به دست می دهد .در یک جرع بندی با استفاده مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگیهای یک دسته از اطالعات را
بیان کرد .پارامترهای مرکزی و پراکندگی به هرین منظور به کار می روند .کارکردهای این معیارها این است که می توان
اصوصیات اصلی مجروعه ای از داده ها را به صورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آن که به فهم بهتر نتایج
یک آزمون کرک می کنند ،مقایسه نتایج آن آزمون را با آزمونها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل می نراید .آمار توصیفی
متغیرهای پژوهش در جداول زیر ارائه شده است.
متغیرها

جدول ( :)9نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
حداکثر
میانه
میانگین
1/111
1/333
1/921
1/111
1/133
1/213
33/112
33/331
33/323
3/313
1/123
1/211
3/111
3/111
1/311
1/333
1/313
1/912
1/313
1/133
1/133
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اصلی ترین شااص مرکزی ،میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شااص اوبی برای نشان
دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای اهرم ما ی برابر با  1/213میباشد که نشان میدهد بیشتر دادهها
حول این نقطه تررکزیافتهاند .میانه یکی دیگر از شااصهای مرکزی می باشد که وضعیت جامعه را نشان می دهد .هرانطور
که مشاهده می شود میانه متغیر اهرم ما ی برابر با  1/133می باشد که نشان می دهد که نیری از دادهها کرتر از این مقدار و
نیری دیگر بیشتر از این مقدار هستند .هرچنین یکسان بودن تقریبی مقدار میانگین و میانه برای متغیر اهرم ما ی شرکت نشان
دهنده نرمال بودن این متغیر میباشد.
آمار استنباطی
بررسی عدم وجود خودهمبستگی در مدل های پژوهش
برای کشف اودهربستگی یکی از آزمون های موجود ،آزمون  Xtserialمی باشد .این آزمون توسط و دریج ارائه شده و
مزیت آن در مقایسه با آزمون دوربین واتسون این است که در آن عالوه بر اودهربستگی مرتبه اول ،انواع دیگر
اودهربستگی قابل تشخیص است و در م واقعی که داده ها از نوع ترکیبی باشند ،این آزمون نیز قابل استفاده است .در جدول
( ) 1نتایج آزمون اودهربستگی برای آزمون مدل در هر سه فرضیه آمده است .با توجه به اینکه  P-Valueمندرج در جدول
( ،)1برای هر سه فرضیه ،بیشتر از سطح معنی دار  3%است ،مدل در این فرضیه ها دارای اودهربستگی نریباشد.
جدول ( :)3نتایج آزمون ولدریج مدل های پژوهش
فرضیه ها

Wooldridge Test
احترال آماره

آماره

نتیجه

مدل اول

F=3/39

1/339

عدم اودهربستگی

مدل دوم

F=3/221

1/391

عدم اودهربستگی

بررسی واریانس ناهمسانی در مدل های پژوهش
در جدول ( )2نتایج آزمون ناهرسانی واریانس برای آزمون مد های مربوط به فرضیات آمده است .در صورتی که P-Value
کرتر از سطح معنی داری  3%باشد ،فرض صفر مبنی بر هرسانی واریانس پذیرفته نری شود و مدل دارای ناهرسانی واریانس
است .با توجه به اینکه  P-Valueمندرج در جدول ( )2در فرضیه های پژوهش کرتر از سطح معنی داری  3%است ،مد های
در هر دو مدل دارای ناهرسانی واریانس می باشد .به منظور رفع این مشکل ،از روش حداقل مربعات تعریم یافته برآوردی
( )EGLSاستفاده شد.

23

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،92پاییز ( 9322جلد اول)

جدول ( :)4نتایج آزمون ناهمسانی واریانس مدل های پژوهش
فرضیه ها

آماره

نتیجه

احترال آماره

مدل اول

ᵪ2= 231/91

1/119

ناهرسانی واریانس

مدل دوم

ᵪ2= 213/32

1/111

ناهرسانی واریانس

آزمون Fلیمر برای مدلهای پژوهش
برای انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی ،از آزمون  Fیرر استفاده شده است .در آزمون  Fیرر ،فرضیه
یکسان بودن عرض از مبدأها (دادههای تلفیقی) در مقابل فرضیه مخا ف ناهرسانی عرض از مبدأها (روش دادههای
تابلویی) قرار میگیرد .االصه نتایج آزمون  Fیرر ،به شرح ذیل در جدول  3ارائه شده است:
3

مدل
3

احترال
1/111

جدول شماره ( :)5نتایج آزمون اف لیمر
نتایج آزمون
آماره آزمون
دادههای تابلویی
3/323

9

1/111

دادههای تابلویی

91/119

(مدل تلفیقی)
هرانطور که نتایج نشان میدهد ،احترال آزمون  Fیرر در کلیه مدل ها کوچکتر از  %3است؛ از اینرو فرض
تایید نری شود به بیان دیگر ،اثرات فردی و یا گروهی وجود دارد و باید از روش دادههای تابلویی برای برآورد مدلها استفاده
شود.
تعیین روش بکارگیری داده های ثابت یا تصادفی
پس از اینکه مشخص شد روش آزمون روش داده های تابلویی است آنگاه الزم است با استفاده از روش هاسرن تعیین گردد
که از آزمون داده های ثابت یا تصادفی استفاده شود که نتایج این آزمون در جدول  1ارایه شده است.
جدول ( :)6نتایج آزمون هاسمن
شراره مدل
3
9

آماره آزمون
39/911
21/311

نتیجه (مدل مناسب)
روش اثرات ثابت
روش اثرات ثابت

سطح معناداری
1/111
1/111

هرانگونه که در جدول  1دیده می شود در سطح اطرینان  33درصد،به علت اینکه سطح معنی داری برای ترامی مدل ها کرتر
از  1/13است ذا روش مناسب برای آزمون فرضیه ها روش اثرات ثابت است.
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خالصه تجزیه و تحلیلها به تفکیک هر فرضیه
پس از انجام آزمونهای  Fیرر ،و تعیین روش تخرین (تابلویی یا تلفیقی) ،مدلها تخرین زده میشود .نتایج حاصل از تخرین
مدلهای مورد استفاده در پژوهش در ادامه ارائه و تشریح شده است.
آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان می کند که تررکز ما کیت بر مدیریت سود تأثیر دارد.
فرضیه اول از حاظ آماری بصورت زیر تدوین میشود:
 :حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد.
 :حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد.
نتایج حاصل از تخرین مدل ( )9در جدول  1ارائه شده است.
جدول شماره ( :)7نتایج تخمین مدل ()9

متغیر

ضریب تعیین ا گو
آماره آزمون

آماره تی استیودنت
3/911
3/213
1/112

ضریب
1/191
1/112
1/119

-1/993
1/113
-9/319
-1/193
1/333
دوربین واتسون
سطح معنی داری

-1/113
1/191
-1/392
-1/133
1/131
1/131
99/113

سطح معناداری
1/993
1/313
1/133
1/333
1/111
1/139
1/211
1/311
3/333
1/111

نتایج حاصل از تخرین نشان میدهد که ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مستقل را نشان میدهد که قادراند به
میزان  %13/1تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند از آنجا که دوربین واتسون برابر  3/333است که بین  3.3و  9.3میباشد
ذا؛ هیچ گونه اود هربستگی در مدل وجود ندارد.
احترال آزمون  tبرای متغیر حاکریت شرکتی ( )1/993بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر حاکریت شرکتی از حاظ
آماری معنیدار نریباشد و فرضیه اول تایید نری شود .ذا می توان گفت که حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر
معناداری ندارد.
آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم بیان می کند که حاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم از حاظ آماری بصورت زیر تدوین میشود:
 :حاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.
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 :حاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
نتایج حاصل از تخرین مدل ( )3در جدول ( )3ارائه شده است
جدول ( :)8نتایج تخمین مدل ()9

متغیر

ضریب تعیین ا گو
آماره آزمون

ضریب
-1/119
1/119
-1/113

آماره تی استیودنت
-1/332
3/931
-3/191

سطح معناداری
1/311
1/993
1/332

1/193
1/333
-1/111
1/113
1/213
1/313

1/313
3/131
-9/313
3/321
3/911
دوربین واتسون

1/111
1/112
1/131
1/933
1/111
3/313

سطح معنی داری

1/111

313/123

نتایج حاصل از تخرین نشان میدهد که ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مستقل را نشان میدهد که قادراند به
میزان  %31/3تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند از آنجا که دوربین واتسون برابر 3/313است که بین  3.3و 9.3میباشد
ذا؛ هیچ گونه اود هربستگی در مدل وجود ندارد.
احترال آزمون  tبرای متغیر حاکریت شرکتی ( )1/311بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی حاکریت شرکتی از حاظ آماری
معنیدار نریباشد و فرضیه دوم تایید نری شود .ذا می توان گفت که حاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.
آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم بیان می کند که اندازه شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم از حاظ آماری بصورت زیر تدوین میشود:
 :اندازه شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد.
 :اندازه شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد.
نتایج حاصل از تخرین مدل ( )9در جدول  1ارائه شده است .که با مراجعه به جدول فوق احترال آزمون  tبرای متغیر تعاملی
اندازه شرکت در حاکریت شرکتی ( )1/313بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی اندازه شرکت در حاکریت
شرکتی از حاظ آماری معنیدار نریباشد و فرضیه سوم تایید نری شود .ذا می توان گفت که اندازه شرکت برتاثیرحاکریت
شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد.
آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم بیان می کند که اندازه شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
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فرضیه چهارم از حاظ آماری بصورت زیر تدوین میشود:
 :اندازه شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.
 :اندازه شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
نتایج حاصل از تخرین مدل ( )3در جدول  3ارائه شده است.که با مراجعه به جدول فوق احترال آزمون  tبرای متغیر تعاملی
اندازه شرکت در حاکریت شرکتی ( )1/993بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی اندازه شرکت در حاکریت
شرکتی از حاظ آماری معنیدار نریباشد و فرضیه چهارم تایید نری شود .ذا می توان گفت که اندازه شرکت برتاثیرحاکریت
شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.
آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پنجم بیان می کند که سود آوری شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد فرضیه
پنجم از حاظ آماری بصورت زیر تدوین میشود:
 :سود آوری شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد
 :سود آوری شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد.
نتایج حاصل از تخرین مدل ( )9در جدول  1ارائه شده است.که با مراجعه به جدول فوق احترال آزمون  tبرای متغیر تعاملی
سودآوری شرکت در حاکریت شرکتی ( )1/133بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی سوداوری شرکت در
حاکریت شرکتی از حاظ آماری معنیدار نریباشد و فرضیه پنجم تایید نری شود .ذا می توان گفت که سود آوری شرکت
برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد.
آزمون فرضیه ششم
فرضیه ششم بیان می کند که سودآوری شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه ششم از حاظ آماری بصورت زیر تدوین میشود:
 :سودآوری شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.
 :سودآوری شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
نتایج حاصل از تخرین مدل ( )3در جدول  3ارائه شده است.که با مراجعه به جدول فوق احترال آزمون  tبرای متغیر تعاملی
سودآوری در حاکریت شرکتی ( )1/332بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی سودآوری شرکت در حاکریت
شرکتی از حاظ آماری معنیدار نریباشد و فرضیه ششم تایید نری شود .ذا می توان گفت که سودآوری شرکت
برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.
آزمون فرضیه هفتم
فرضیه هفتم بیان می کند که رشد شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد فرضیه هفتم
از حاظ آماری بصورت زیر تدوین میشود:
 :رشد شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد.
 :رشد شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد.
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نتایج حاصل از تخرین مدل ( )9در جدول  1ارائه شده است.که با مراجعه به جدول فوق احترال آزمون  tبرای متغیر تعاملی
رشد شرکت در حاکریت شرکتی ( )1/333بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی رشد شرکت در حاکریت
شرکتی از حاظ آماری معنیدار نریباشد و فرضیه هفتم تایید نری شود .ذا می توان گفت که رشد شرکت بر تاثیر حاکریت
شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد.
آزمون فرضیه هشتم
فرضیه هشتم بیان می کند که رشد شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه هفتم از حاظ آماری بصورت زیر تدوین میشود:
 :رشد شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.
 :رشد شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
نتایج حاصل از تخرین مدل ( )3در جدول  3ارائه شده است.که با مراجعه به جدول فوق احترال آزمون  tبرای متغیر تعاملی
رشد شرکت در حاکریت شرکتی ( )1/111کوچکتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی رشد شرکت در حاکریت
شرکتی از حاظ آماری معنیدار میباشد و فرضیه هشتم تایید می شود .ذا می توان گفت که رشد شرکت بر تاثیر حاکریت
شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات
فرضیه اول بیان میکند که حاکریت شرکتی بر سااتار سرمایه تأثیر مثبت و معناداری دارد .احترال آزمون  tبرای متغیر
حاکریت شرکتی ( )1/993بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر حاکریت شرکتی از حاظ آماری معنیدار نریباشد و
فرضیه اول تایید نری شود .ذا می توان گفت که حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد .در بیان
د یل احترا ی رد این فرضیه باید گفت ترامی سازوکارهای حاکریت شرکتی نری توانند بدهی بلند مدت را در شرکت جذب
کنند .درصد باالی ما کیت مدیریتی در شرکت و نبود نظارت کافی بر کار مدیران و هزینه های نرایندگی کافی مانند
حسابرسی با کیفیت می تواند موجب افزایش دستکاری سود شود و پدیده مدیریت سود را به وجود آورد که موجب می شود
مفاد قراردادهای بدهی توسط فرصت طلبی مدیران زیر سوال برود و فرصت های تامین ما ی از طرق بدهی از دست برود.
فرضیه دوم بیان می کند که حاکریت شرکتی بر عرلکرد ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد.احترال آزمون  tبرای متغیر حاکریت
شرکتی ( )1/311بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی حاکریت شرکتی از حاظ آماری معنیدار نریباشد و فرضیه دوم تایید
نری شود .ذا می توان گفت که حاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد .از دالیل رد احترا ی این فرضیه باید
گفت در مورد اندازه هیات مدیره بر عرلکرد ما ی شرکت ،هنگامی که هیات مدره از اعضای زیادی تشکیل شده باشد
مشکالت نر اندگی افزایش می یابد و در نتیجه کنترل و نظارت بر مدیر عامل به صورت کارا صورت نری گیرد و این می تواند
بر عرلکرد ما ی و ارزش شرکت تاثیر عکس داشته باشد .که در آزمون فرضیه سوم بیان شده است ،فرضیه سوم بیان می کند
که اندازه شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد .احترال آزمون  tبرای متغیر تعاملی
اندازه شرکت در حاکریت شرکتی ( )1/313بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی اندازه شرکت در حاکریت
شرکتی از حاظ آماری معنیدار نریباشد و فرضیه سوم تایید نری شود .ذا می توان گفت که اندازه شرکت بر تاثیر حاکریت
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شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد .در دوره رونق هرانند دوره رکود ،تاثیر اندازه شرکت بر سااتار سرمایه
مثبت است .بر االف دوران رکود در شرایط رونق اقتصادی ،نسبت ارزش وثیقه گذاری دارایی ها بر سودآوری و سااتار
سرمایه شرکتها اثر منفی دارد که این مسا ه اود بیانگر پیامدهای منفی نگهداری دارایی های ثابت بیشتر در دوران رونق است
زیرا با افزایش نسبت دارایی ثابت توان تو ید جریان نقد باالتر از دست می رود .فرضیه چهارم بیان می کند که اندازه شرکت بر
تاثیر حاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد .احترال آزمون  tبرای متغیر تعاملی اندازه شرکت در حاکریت
شرکتی ( )1/993بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی اندازه شرکت در حاکریت شرکتی از حاظ آماری
معنیدار نریباشد و فرضیه چهارم تایید نری شود .ذا می توان گفت که اندازه شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر عرلکرد
شرکت تاثیر معناداری ندارد .سا های رونق شناسایی شده با دوران ساماندهی وضع اطالع رسانی بورس و آغاز روند رشد قابل
توجه در انتشار گزارشات ادواری برای شرکتهای بزرگ ،و کرتر بودن ضریب واکنش سود به شرکتهای بزرگتر هر چه قدر که
شرکت بزرگ هم باشد ،بزرگ بودن یک شرکت نری تواند ارزش و عرلکرد ما ی یک شرکت را نشان دهد.فرضیه پنجم بیان
می کند که سود آوری شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد .احترال آزمون  tبرای
متغیر تعاملی سودآوری شرکت در حاکریت شرکتی ( )1/133بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی سوداوری
شرکت در حاکریت شرکتی از حاظ آماری معنیدار نریباشد و فرضیه پنجم تایید نری شود .ذا می توان گفت که سود آوری
شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری ندارد .از دالیل احترا ی رد این فرضیه می توان
گفت ،اگر شرکت دچار هزینه های بهره باال و ناکارایی شرکت در کسب بازده گردد که با نظریه سلسله مراتبی تطابق دارد
نشان می دهد شرکتهایی که در بلند مدت نتوانند سودآور باشند کرتر به سرت اهرمی کردن سااتار سرمایه اود می روند.
فرضیه ششم بیان می کند که سودآوری شرکت برتاثیرحاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد .احترال آزمون t
برای متغیر تعاملی سودآوری در حاکریت شرکتی ( )1/332بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی سودآوری
شرکت در حاکریت شرکتی از حاظ آماری معنیدار نریباشد و فرضیه ششم تایید نری شود .ذا می توان گفت که سودآوری
شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد .از دالیل رد این فرضیه می توان گفت معیارهای
سودآوری ا زاماً نشان دهنده عرلکرد ما ی اوب شرکت نیست به این معنا که به این بستگی دارد که شرکت هدف حداکثر
کردن سود را دارد و یا فراهم کردن بازده مناسب برای سرمایه گذاری .فرضیه هفتم بیان می کند که رشد شرکت بر تاثیر
حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت تاثیر معناداری دارد .آزمون  tبرای متغیر تعاملی رشد شرکت در حاکریت شرکتی
( )1/333بزرگتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی رشد شرکت در حاکریت شرکتی از حاظ آماری معنیدار
نریباشد و فرضیه هفتم تایید نری شود .ذا می توان گفت که رشد شرکت بر تاثیر حاکریت شرکتی بر درجه اهرم ما ی شرکت
تاثیر معناداری ندارد .بر االف آنچه در فصل دوم اشاره شد و نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم ،از دالیل علری رد این
فرضیه می توان گفت که بر اساس نظریه ایستا ،شرکتهایی که فرصت هایی رشد آتی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی با
رشد کم ،به استقراض کرتری روی میآورند ،زیرا رشد شرکتهای رشدی را به عنوان یک دارایی نامشهود مورد وثیقه قرار داد.
به عبارت دیگر ،هر چه رشد یک شرکت بیشتر باشد ریسک آن بیشتر است و هزینه نابسامانی ما ی بیشتری را تحرل میکند.
شرکت های با فرصت رشد بیشتر انگیزه بیشتری برای تامین ما ی عرلیات اود از طریق سهام دارند و تامین ما ی آنها کرتر از
طریق بدهی های بلند مدت است .در نتیجه رشد شرکت تاثیری بر سااتار سرمایه و ارتباطش با حاکریت شرکتی ندارد .از آنجا
که شرکتهای رشدی به د یل افزایش هزینه های ورشکستگی مورد انتظار ترایل کرتری به استقراض دارند و در دوران رکود
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شرکتهای با قابلیت رشد باال کرتر به سراغ استقراض می روند که د یل این امر توانایی کسب سهم بازار شرکتهای با رشد
کرتر در بازار و نیاز نداشتن به تامین ما ی اارجی و استفاده نکردن از فرصتهای رشد به عنوان یک دارایی مشهود در وثیقه
گذاری است ،این امر می تواند د یلی مهم در رد این فرضیه باشد .بر اساس نظریه سلسه مراتبی ،شرکتهایی که دارای ارزش
بازار یا فرصت های رشدی بیشتری هستند دارای عرلکرد ما ی بهتری هستند که که باال رفتن ارزش شرکتشان از طریق رشد
و فرصت هایی رشدی که برایشان به وجود می آید ،می توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند زیرا از یک سو بدهی دارای
هزینههایی است که مرکن است باعث ورشکستگی شرکت های کم ارزش با عرلکرد ما ی ضعیف اواهد شد و از سویی دیگر
در شرکتهایی با رشد باال و دارای فرصتهای رشدی زیاد ،عدم تقارن اطالعاتی مرتبط با کیفیت پروژه های سرمایه گذاری
افزایش می یابد و امکان استفاده بیشتر از بدهی فراهم می شود (نجفی عررانی .)3131 ،احترال آزمون  tبرای متغیر تعاملی
رشد شرکت در حاکریت شرکتی ( )1/111کوچکتر از  3%است ذا؛ ضریب برآوردی متغیر تعاملی رشد شرکت در حاکریت
شرکتی از حاظ آماری معنیدار میباشد و فرضیه هشتم تایید می شود .ذا می توان گفت که رشد شرکت بر تاثیر حاکریت
شرکتی بر عرلکرد شرکت تاثیر معناداری دارد .نتایج فرضیات با تحقیقات مسافری نژاد مقدم ( ،)3133محرودآبادی و
هرکاران( ،)3131نهندی و هرکاران ( )3131و چن و هرکاران ( ،)9133آندریو و هرکاران ( )9132و گیل و بیگر (،)9131
بادآور نهندی و تقی زاده ( )3131و دستگیر و هنرمند ( ،)3131هراهنگ است .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهادات زیر
توصیه می شود:
 -3با توجه به آزمون فرضیه ها ،به سرمایه گذاران در هنگام ارید سهام پیشنهاد می شود سهام شرکت هایی را که حاکریت
شرکتی قویتری دارند ،اریداری نرایند .
 -9به سهامداران توصیه می شود در هنگام ارید سهام ،فریب اندازه شرکت های بزرگ را نخورند زیرا بین اندازه شرکت با
عرلکرد شرکت هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد و از طرفی اندازه شرکت با کارآیی سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد.
به پژوهش گران پیشنهاد می گردد برای پژوهش های آتی از موضوعات زیر استفاده کنند:
 -3ارزیابی تأثیر حاکریت شرکتی بر هروارسازی سود در شرکت های دو تی و اصوصی
 -9ارزیابی سازو کارهای حاکریت شرکتی برمدیریت سود به تفکیک در صنایع مختلف
 -1بررسی رابطه بین حاکریت شرکتی و عرلکرد ما ی که در آن عرلکرد ما ی بوسیله متغیرهایی هرچون ،ROE
 REVA ،EVAیا  MVAسنجیده شود.
 -2مطا عه رابطه بین ساز و کارهای مختلف حاکریت شرکتی با متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل اثر تورم و تغییرات
تو ید نااا ص ملی
 -3با توجه به اینکه بانکها و موسسات ما ی از این نرونه گیری حذف شده بودند ،پیشنهاد میشود که در آینده
پژوهشگران تاثیر تررکز ما کیت نهادی بر ریسک و عرلکرد شرکتها را برای این گروه از شرکتها مورد بررسی
قرار دهند.
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