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دکتر فاطمه صراف

مجله علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مديريت (سال اول)

مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی

چکيده

وجود راهبری شركتى قوى در موسسات مالی و بانکها ،رفتار فرصتطلبانه و سودجويانه مديران را محدود و ويژگی كیفی
قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی را بهبود می بخشد .بر اين اساس ،هدف از اين پژوهش تبیین تاثیر نظام راهبری
شركتی بر عملکرد موسسات مالی بوده و جهت دستیابی به اين منظور جامعه آماری تحقیق در برگیرنده تمامی موسسه-
های مالی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است كه از سال  6831الی  6831انتخاب شدهاند .مدل آماری به كار
گرفته شده در اين پژوهش مدل رگرسیونی است و نتايج حاكی از آن میباشد كه متغیر راهبری شركتی بر چگونگی
عملکرد موسسات مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.
واژگان کليدی :راهبری شركتی ،هموارسازی سود ،عملکرد موسسات مالی.

مقدمه

عملکرد مالی رفتاری در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازهگیری شده يا ارزشگذاری شدهاست (گرين و همکاران،6
 .)2060ساختار راهبری شركتی توزيع حقوق و مسئولیتها بین بخشهای مختلف سازمان مثل هیئت مديره ،مديران،
سهامداران ،و ديگر ذینفعان را مشخص و قواعد و رويههايی را برای تصمیمسازی معین میكند .امروزه واژه راهبری
شركتی يک مفهوم مورد توجه و در حال تکوين در دنیای كسﺐ وكار است .راهبری شركتی شالوده روابﻂ شركت با
گـروههای ذينفع است (كاروس2و همکاران .)2003 ،سقوط موسسات مالی و تخلف در بخش مالی نشان میدهد سیستم-
های مالی بسیار توسعهيافته بدون وجود راهبری مناسﺐ ،در معرض ريسک سیستماتیک ،ضعف و عملکرد نادرست قرار
دارند (الکساندر .)2001 ،8در سالهای اخیر تصمیمات زيادی در مورد ماهیت و روش اندازهگیری عملکرد سازمانها انجام
شدهاست .نتايج اين تحقیقات از آن جهت ارزشمند است كه میتوان وضعیت فعلی سازمانها را درک نمود و چالشهای
آينده در زمینه اندازهگیری عملکرد را مورد بررسی قرار داد (مهرگان و همکاران.)2001 ،4
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امروزه تحقیقات حوزه مديريت بر اهمیت مدلهای ارزيابی عملکرد بهعنوان يکی از معتبرترين شاخصهای توسعهيافتگی
سازمانها تأكید میورزد .از اينرو ،يکی از دغدغههای اساسی سازمانهای امروزی ،دستیابی به يک شیوه ارزيابی كارا و
انعطافپذير است تا با آن بتوان كلیه ابعاد عملکردی سازمان را مورد بررسی قرار داد (نیلی و همکاران .)2060 ،1فعالیتهای
يک سازمان راهبری شركتی شالوده روابﻂ شركت با گروههای ذينفـع است .همانند بسیاری از موضوعات مورد بحﺚ و در
حال تکوين از راهبری شركتی برداشتها و تعاريف متنوعی وجود دارد ،تفاوت اصلی در نگرشها به گستره حوزه روابﻂ
شركت با ذينفعان مربوط میشود .راهبری شركتی در سطﺢ خرد ،دستیابی به اهداف شركت و در سطﺢ كـالن تخصیص
بهینه منابع جامعه را در نظر دارد .در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل مالحظهای در استقرار نظام راهبری (حاكمیت)
شركتی از طريق قانونگذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شركتها در كشورهای توسعهيافته و در حالتوسعه
صورت گرفته است .سرمايهگذاران و سهامداران آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت راهبری شركتی يافتهاند و
نسبت به پیگیری استقرار اين نظام در شركتها عالقـهمند شدهاند.
برخی تحقیقات تجربی حکايت از رابطهی مثبت نظام راهبری شركتی و بازده شركتها دارد .نظام راهبری شركتی
سیستم كنترل و هدايت شركت است .در يک بیان كلی راهبری شركتی سیستمی كـه ارتباط بین شركت و ذينفعان آن را
تعیین ،كنترل و هدايت مینمايد .راهبری شركتی در سطﺢ خرد دستیابی به اهداف شركت و در سطﺢ كالن تخصیص
بهینه منابع را دنبال میكند (آرمسترانگ و همکاران.)6831 ،2
هدف اصلی اين مقاله بررسی تجربی اين امر است كه آيا مکانیسمهای سختگیرانه نظام راهبری شركتی با پوشش طیفی
گسترده از عوامل مهم مرتبﻂ با عدم ريسکپذيری بیشتر ،عملکرد بهتر برای موسسات مالی را به همراه دارد يا خیر؟ به
همین منظور از معیار ريسک برای موسسات مالی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تجارت عمومی به منظور
بررسی پرسش های تحقیقاتی خود استفاده نموديم .در اين راستا ،ما به بررسی اجزاء خاص راهبری شامل :مالکیت حقوق
صاحبان سهام مديران اجرايی ،استقالل هیات مديره ،كمیتههای هیات مديره و هیات مديره طبقهبندی شده پرداختیم.
اين امر به ما اجازه می دهد ارزيابی نمايیم چگونه مالکیت حقوق صاحبان سهام با تركیﺐ مديران و هیات مديره مربوط به
ريسکپذيری بیشتر و عملکرد شركتهای مالی مرتبﻂ است .بر اين اساس مسئله پیش روی اين پژوهش استفاده از
شاخصهای راهبری شركتها و ذخیره خاص راهبری برای موسسات مالی مختلف پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران جهت ارزيابی عملکرد موسسات مالی است و به دنبال اين است كه اين ارزيابی را از طريق راهبری شركتی مورد
مطالعه قرار دهد و رابطه بین آنها را سنجیده و به اين سوال كه تا چه اندازه نظام راهبری شركتی با عملکرد موسسات
مالی و هموارسازی سود رابطه دارد ،پاسخ دهد.
پيشينه پژوهش
پيشينه داخلی
برادرانحسنزاده ،پاکمرام ،بابايی و فريادیبناب ( )6831به بررسی تاثیر سازوكارهای حاكمیت شركتی بر عملکرد شركت
پرداختند و برای بررسی سازوكارهای حاكمیت شركتی از چهار شاخص استفاده كردند .يافتهها نشان میدهند تفکیک
وظايف مديرعامل از رئیس هئیت مديره و مجمع حسابرسی نیز ،تعداد بندهای بعد از بند اظهارنظر را كاهش میدهد .از
سوی ديگر ،مالکان نهادی و مرجع حسابرسی ،تعداد بندهای عدم توافق را كاهش داده و استقالل هئیت مديره نیز به
افزايش بندهای عدم توافق منجر شده است.
NEELY et .al
Armstrong et.al
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حیدرزاده و يزدانی ( )6831در پژوهشی به بررسی رابطه بازدهی نظام راهبری شركتی و پويايی ساختار سرمايه در قالﺐ
يک مدل رياضی پرداختند .در اين پژوهش بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده دارايی و بازده مورد انتظار سهام ،به عنوان
متغیرهای مستقل؛ ساختار سرمايه به عنوان متغیر وابسته و اندازه شركت ،نرخ رشد دارايی و نرخ رشد درآمد عملیاتی به
عنوان متغیرهای كنترلی در نظر گرفته شدهاند .در پژوهش آنان شواهد گردآوری شده از طريق نمونه آماری بر پايه تئوری
احتماالت ،از چهار فرضیه پشتیبانی كرده است؛ بدين معنا كه ساختار سرمايه بر متغیرهای مستقل بازده حقوق صاحبان
سهام ،بازده دارايی و اندازه شركت تاثیر منفی و معنادار دارد؛ بر متغیر بازده مورد انتظار سهام تاثیر مثبت و معنادار
میگذارد و بر متغیرهای نظام راهبری شركتی ،نرخ رشد دارايی و نرخ رشد درآمد عملیاتی ،بیتاثیر است.
حجازی و همکاران ( )6831پژوهشی تحت عنوان شخصیت مديريت سود و با استفاده از تغییرات در گردش دارايی و
حاشیه سود انجام دادند .تحقیق صورت گرفته به اثرگذاری موقعیت اقتصادی شركتها در انگیزه مديران برای دستکاری
سود و همچنین احتمال اينکه انگیزههای اعمال مديريت سود در شركتها و همچنین به ارزيابی عملکرد گروههای
مختلف پرداخت .در اين تحقیق برای ارزيابی عملکرد شركت از تجزيه و تحلیل دو پونت استفاده شده است .در اين مقاله
از اين نسبت برای تشخیص مديريت سود استفاده گرديد به همین منظور نمونه آماری متشکل از  16شركت پذيرفته شده
در ب ورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد به منظور بررسی الگوهای تحقیق از روش تجزيه تحلیل رگرسیون چند متغیره
حداقل مربعات معمولی و رگرسیون لجستیک استفاده شده است .يافتههای پژوهش نشان میدهد كه نسبت حاشیه سود/
گردش دارايی در شناسايی مديريت سود ،اطالعات بیشتری نسبت به اقالم تعهدی غیراختیاری ارايه میكند و همچنین
تغییر حاشیه سود و گردش دارايی در جهت مخالف به علت مديريت سود میباشد.
ملکیان و شايسستهمند ( )6834در پژوهشی به تبیین تاثیر سازوكارهای مديريتی راهبری شركتی بر ريسکپذيری
شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .پژوهش مزبور تاثیر سازوكارهای مديريتی راهبری
شركتی شامل ويژگیهای هیات مديره (اندازه و استقالل) و مديرعامل (دوگانگی ،نفوذ و مدت تصدی) بر ريسکپذيری
شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهد .در اين پژوهش انحراف معیار
باقیمانده مدل سه عاملی فاما -فرنچ (ريسک غیرسیستماتیک) به عنوان جانشین ريسکپذيری شركت در نظر گرفته
شده است .همچنین آثار سه متغیر اهرم مالی ،نرخ بازده دارايیها و سن شركت كه انتظار میرفت بر روابﻂ بین متغیرهای
مستقل و وابسته تاثیرگذار باشد ،كنترل گرديد .با بررسی  621شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره
زمانی  6831تا  6832و با بهرهگیری از تحلیل رگرسیونی پانل ديتا ،نتايج پژوهش نشان میدهد ،اندازه و استقالل هیات
مديره و نفوذ مديرعامل بر ريسکپذيری شركتها تاثیرگذار بوده ولی شواهدی حاكی از تاثیر مدت تصدی و دوگانگی
نقش مديرعامل بر ريسکپذيری مشاهده نگرديد.
پيشينه خارجی
دیگلوريا و مانتوانی ( ،)2061در پژوهشی به بررسی رابطه بین ويژگیهای مالکیت شركت و سازوكارهای حاكمیت
شركتی بر عملکرد شركت پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان داد در شركتهای با مالکیت خصوصی ،رابطه معناداری میان
سازوكارهای حاكمیت شركتی و عملکرد شركت ندارد ،اما در شركتهای بزرگ بین اين دو ،رابطه قوی و معناداری برقرار
است.
ايمران خان و واسیم ( ،)2061به بررسی رابطه حاكمیت شركتی و ساختار مالکیت بر ساختار سرمايه پرداختند .نتايج اين
بررسی نشان داد اندازه هیئت مديره ،دوگانگی مدير عامل ،ساختار پاداش و  ROAبر نسبت بدهی به حقوق صاحبان
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سهام ،تاثیر منفی دارند .اما تعداد حضور هئیت مديره در جلسات ،مالکیت مديريتی و اندازه شركت بر اهرم مالی اثر مثبتی
میگذارد.
يوهانگ ( ،)2061پژوهشی تحت عنوان تاثیر راهبری شركت بر گزارشگری مالی انجام داد .نتايج گويای آن بود كه چهار
متغیر نسبت مالکیت شخصی ،نسبت مالکیت دولتی ،نسبت اعضای غیرموظف هیات مديره و ساختار هدايتی يگانه ،تاثیر
معناداری بر سطﺢ افشای اختیاری میگذارد ،اما واگذاری شركتها به بخش خصوصی ،اثر چهار متغیر نام برده بر سطﺢ
افشای اختیاری را تشديد نمیكند.
رونالد ( ،)2062در پژوهشی مالکیت مديران و عملکـرد مالی واحد تجاری را مورد بررسی قرار دادند و فرض كردند كه
بین شدت مالکیت و عملکرد مالی واحد تجاری رابطه وجود دارد و مالکیت مديران بـه عنـوان يـک عامل تعديل كننده
عمل میكند .نتـايج نـشان داد كـه شـركتهـايی كـه از مالکیت مديران مناسبی بهرهمند هستند از عملکرد بـاالتری
برخـوردار مـیباشـند بررسی انجام شده بر مبنای اطالعات حاصل از مدير واحدهای تجـاری و از طريـق انجام مصاحبه
شخصی صورت گرفت.
ون چانگ و همکاران ( )2062در پژوهشی با عنوان مطالعه راهبری شركتی و عملکرد مالی شركت پرداختند .آنها نمونه
ای متشکل از  213شركت در بازار اياالت متحده كه مدل راهبری شركتی را طی سالهای  2004-6334پیادهسازی
كرده بودند مورد آزمون قرار دادند .در اين پژهش توسعه محصول توسﻂ فاكتورهای مختلف اندازهگیری و به اين نتیجه
رسیدند كه ارتباط مثبتی بین توسعه محصول ،راهبری شركتی و عملکرد مالی وجود دارد.
روش تحقيق
اين تحقیق توصیفی از نظر هدف كاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی و تركیبی -سری زمانی و مقطعی است .نوع
دادهها كمی با استفاده از دادههای بورسی و از نوع استدالل استقرايی است و بر پايه مطالعات كتابخانهای انجام میگیرد.
از آنجا كه در اين تحقیق از اطالعات گذشته استفاده شده است ،روش و ماهیت تحقیق ،تحلیلی از نوع شبه تجربی است.
در اين تحقیق برای جمعآوری دادهها از دو روش كتابخانهای و میدانی استفاده شده است .در بخش كتابخانهای مبانی
نظری تحقیق از كتﺐ و مجالت تخصصی فارسی و التین و كتابخانههای ديجیتالی و سايتهای اينترنتی استخراج شده
است و در بخش میدانی تحقیق دادههای مورد نیاز از فايلهای فشرده شده توسﻂ سازمان بورس اوراق بهادار تهران به
ويژه سايت «مديريت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی» استفاده شده است .دادهها بر اساس معیار های ذيل انتخاب
شده اند:
 موسسههايی كه سال مالی آنها منتهی به پايان اسفند ماه باشد.
 موسسههايی كه اطالعات آنها برای سالهای  6831الی  6831در دسترس باشد.
 در دوره زمانی پژوهش ،زيانده نباشند.
 در دوره زمانی پژوهش ،تغییر فعالیت يا تغییر سال مالی نداده باشند.
جامعه آماری ،نمونهگيری ،حجم نمونه ،قلمرو زمانی تحقيق و نحوه جمعآوری دادهها
جامعه مورد مطالعه در تحقیق ،بانکها و موسسات مالی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود كه
صورتهای مالی آنها طی يک دوره  60ساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در تحقیق آتی ،برای تعیین نمونه آماری ،از
رابطه يا مدل خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونهگیری استفاده نخواهد شد ،بلکه ،از روش حذفی سیستماتیک كه در
اغلﺐ تحقیقهای حسابداری و مديريت مالی مرسوم است استفاده خواهد شد.
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فرضيه تحقيق
فرضیه  :6بین نظام راهبری شركتی و ارزيابی عملکرد موسسات مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :2بین نظام راهبری شركتی و هموارسازی سود موسسات مالی رابطه معناداری وجود دارد.
نحوه سنجش متغيرهای تحقيق
در جدول زير نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق ارايه شده است:
جدول  .1نحوه سنجش متغيرهای تحقيق
شماره

متغیر

عالمت
اختصاری

نوع متغیر

6

كمیته هیات مديره

CG

مستقل

2

استقالل هیات مديره

CG

مستقل

8

مالکیت مديران

CG

مستقل

4

مالکیت نهادی

CG

مستقل

1

مالکیت دولتی

CG

مستقل

1

تغییر در دارايیهای
غیرجاری /مجموع
دارايیها
تغییر در مجموع
دارايیها

X

كنترلی

X

كنترلی

3

دارايیهای غیرجاری /
مجموع دارايیها

X

كنترلی

3

عملکرد مالی

Y

وابسته

60

هموارسازی سود

Y

وابسته

1

توضیﺢ
كمیته هیات مديره ارزش  0تا  6داشته ،كه در آن يک نقطه
برای وجود حسابرسی ،پاداش ،راهبری و كمیته پیشنهادی
تخصیص میيابد.
استقالل هیات مديره دارای ارزش  ،6هنگامیكه هیات
مديره دارای اكثريت افراد خارجی مستقل باشد ،و در غیر
اينصورت صفر خواهد بود.
مالکیت مديران در صورتیكه مدير دارای بیش از  60درصد
سهام در گردش باشد دارای ارزش يک و در غیر اينصورت
صفر خواهد بود.
میزان درصد سهام در اختیار سرمايهگذاران نهادی كه به
استناد بند  21ماده  6قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا عبارت
است از درصد سهام در اختیار شركتهای دولتی ،بانکها،
هلدينگها ،هر شخص حقیقی دارای بیش از  1درصد ارزش
اسمی سهام ،سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی.
عبارت است از نسبت مالکیت دولتی و شبه دولتی در
بنگاهها.
تغییر در دارايیهای غیرجاری از زمان  t-1تا  tتقسیم بر
مجموع دارايی در .t-1
تغییر مجموع دارايی از زمان  t-1تا  tتقسیم بر مجموع
دارايی در .t-1
دارايیهای غیرجاری  /مجموع دارايی به عنوان نسبت
دارايیهای غیرجاری به مجموع دارايی در  t-1محاسبه می-
گردد.
عملکرد مالی بانکها تحت پنج معیار اصلی :سهم جذب
منابع ،سودآوری ،نرخ بازده دارايیها ،نسبت كفايت سرمايه و
نسبت سوخت مطالبات مورد ارزيابی قرار میگیرد (موتمنی،
.)6833
نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار جريان
نقد عملیاتی
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Yit    1CGit  2 X it  eit

( )6
 :Yمتغیر وابسته (عملکرد مالی و هموارسازی سود)
 : CGبرداری است از مولفههای نظام راهبری شركتی
 : X itماتريسی است از متغیرهای كنترلی
it

یافتههای پژوهش
آمار توصيفی
آمار توصیفی دادههای جمعآوری شده كه شامل متغیرهای وابسته ،مستقل و كنترل است در جدول شماره  2آمده است در
اين جدول میانگین ،انحراف معیار و حداقل و حداكثر ارايه گرديده است .اعداد جدول آمار توصیفی بعد از استاندارد كردن
تمامی متغیرها محاسبه شده تا مقادير بیان شده در بین موسسات مالی و بانکی با اندازهها ،فعالیتها و ويژگیهای متفاوت
معنادار باشد .كه با توجه به نتايج ذيل كمتر بودن درصد انحراف معیار نسبت به میانگین نشان از پراكندگی پايین دادهها
بوده و نرمال بودن دادهها را بیان میكند.
شرح

كمیته هیئت مديره
استقالل هیات مديره
مالکیت مديران
مالکیت نهادی
مالکیت دولتی
دارايیهای غیرجاری
تغییر در مجموع دارايیها

مجموع دارای ها
عملکرد مالی
هموارسازی سود

جدول  .2آمار توصيفی متغيرهای تحقيق
بیشترين
میانگین
انحراف معیار
(درصد)
(درصد)
(درصد)

0/611148
0/682488
0/68428
0/008412
0/611482
0/631843
0/084216
0/008421
0/002486
0/084216

0/114112
0/111842
0/181246
0/011114
0/111082
0/166238
0/114182
0/842148
0/80826
0/418246

0/331111
0/131184
0/141182
0/031114
0/114182
0/306283
0/313111
0/111481
0/821418
0/114811

كمترين
(درصد)

0/084124
0/814128
0/411812
0/011141
0/811481
0/824611
0/114181
0/848286
0/226101
0/641826

آمار استنباطی
نتايج آزمونهای استنباطی در جدولهای  8و  4درج شده است.
جدول  .9ضریب همبستگی اسپيرمن بين نظام راهبری شرکتی و ارزیابی عملکرد و هموارسازی سود
ارزيابی عملکرد موسسات مالی

هموارسازی سود

0/412

0/816

00028

00006

ضريﺐ همبستگی اسپیرمن
نظام راهبری شركتی
سطﺢ معنا داری
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جدول  .4نتایج آزمون ليمر و هاسمن

فرضیهها
فرضیه اول
فرضیه دوم

لیمر Fآزمون
احتمال
مقدار آماره
آماره
0/0061
8/221
0/0041
6/261

آزمون هاسمن
روش

مقدار آماره

تركیبی 0/088
تركیبی 0/014

احتمال آماره روش
تصادفی
ثابت

0/033
0/008

آزمون نهایی فرضيههای پژوهش
فرضیه اول :بین نظام راهبری شركتی و عملکرد موسسات مالی رابطه معناداری وجود دارد.
در اين فرضیه میزان ضريﺐ تعیین برابر با  0/36است كه اين مقدار نشان میدهد متغیر مستقل توانايی پیشبینی متغیر
وابسته را دارد .آماره دوربین -واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها مورد استفاده قرار میگیرد .در صورتی كه مقدار
آماره دوربین -واتسون در فاصله  6/1تا  2/1باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده
كرد كه در اين فرضیه مقدار آن برابر  2/08بوده كه بین اين رنج قرار میگیرد بنابراين فرض استقالل خطاها پذيرفته
میشود .از طرفی سطﺢ معنیداری آزمون فیشر كمتر از  1درصد است ،كه اين بدين معنا است مدل اين فرضیه
معنیداری شده است .در جدول فوق سطﺢ معنیداری آزمون  tكمتر از  1درصد است ،بنابراين متغیر مستقل توانايی
تاثیرگذاری بر متغیر وابسته را دارد.
جدول  .5بين نظام راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی رابطه معناداری وجود دارد
Y i;t = β0 + β1CG i;t.+ ei,t.

متغیر
تاثیرپذير
عملکرد
موسسات
مالی

B

خطای
معیار

T

سطﺢ معنیداری
()Prob

نظام راهبردی

81/26

---

2/83

1/33

0/0006

مقدارثابت
كمیته هیات مديره

---

68/62

8/003

1/03

0/0088

متغیر تاثیرگذار

مقدار ثابت تغییرات اهرم مالی

ضريﺐ تعیین

0/36

مقدار فیشر

4/13

سطﺢ معنیداری فیشر

0/0013

مقدار دوربین واتسون

2/08

فرضیه دوم :بین نظام راهبری شركتی و هموارسازی سود موسسات مالی رابطه معناداری وجود دارد.
در اين فرضیه میزان ضريﺐ تعیین برابر با  0011است كه اين مقدار نشان میدهد متغیر مستقل توانايی پیشبینی متغیر
وابسته را دارد .آماره دوربین -واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها مورد استفاده قرار میگیرد .در صورتی كه مقدار
آماره دوربین -واتسون در فاصله 601تا  201باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده
كرد كه در اين فرضیه مقدار آن برابر  6030بوده كه بین اين رنج قرار میگیرد بنابراين فرض استقالل خطاها پذيرفته
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میشود .از طرفی سطﺢ معنیداری آزمون فیشر كمتر از  1درصد است ،كه اين بدين معنا است مدل اين فرضیه
معنیداری شده است .در جدول فوق سطﺢ معنیداری آزمون  tكمتر از  1درصد است ،بنابراين متغیر مستقل توانايی
تاثیرگذاری بر متغیر وابسته را دارد.
جدول .6بين نظام راهبری شرکتی و هموارسازی سود موسسات مالی رابطه معناداری وجود دارد
Y i;t = β0 + β1CG i;t.+ ei,t.

متغیر
تاثیرپذير
عملکرد
موسسات
مالی

B

سطﺢ معنیداری
()Prob

مقدار ثابت

تغییرات اهرم مالی

خطای
معیار

T

نظام راهبردی

46/03

---

6/20

4/84

0/0000

مقدارثابت
كمیته هیات مديره

---

8/03

8/324

4/38

0/0041

متغیر تاثیرگذار

ضريﺐ تعیین

0/11

مقدار فیشر

8/84

سطﺢ معنیداری فیشر

0/021

مقدار دوربین واتسون

6/30

نتيجهگيری و پيشنهادها
با توجه به نتايج آزمون فرضیه اول ،نتايج آزمون فرضیه نشان میدهد كه نظام راهبری شركتی با ارزيابی عملکرد
موسسات مالی رابطه معناداری دارد .در اين پژوهش ،فرضیههای مطرح شده مبنی بر وجود رابطه معنیدار ،بین نظام
راهبری شركتی و عملکرد موسسات مالی ،مورد آزمون قرار گرفت .به عبارت ديگر افزايش كیفیت نظام راهبری شركتی
میتواند موجﺐ بهبود عملکرد موسسات مالی شود .سرمايهگذاران نهادی با توجه به محرکهايی كه برای بهبود عملکرد
شركتهای سرمايهپذير دارند ،نظارتی كارآمد بر آنها اعمال میكنند .به عبارت ديگر وجود سرمايهگذاران نهادی سبﺐ
بهبود عملکرد و در نتیجه افزايش ارزش شركت میشود .نتايج بدست آمده با نتايج پژوهش انجام شده توسﻂ ناظمی و
همکاران ( )6832و ونگ چانگ و همکاران ( )2062همخوانی دارد .با توجه به نتايج آزمون فرضیه دوم ،پژوهشگر بدنبال
اين مسئله است كه وجود سرمايهگذاران نهادی در موسسات مالی منجر به بهبود عملکرد و درنتیجه منجر به كاهش
عدم تقارن اطالعاتی و سود آوری برای موسسات مالی میشود كه بر اساس متغیر نظام راهبری شركتی نتايج آزمون
فرضیه نشان میدهد كه نظام راهبری شركتی با هموارسازی سود موسسات مالی رابطه معناداری دارد .همچنین وجود
سرمايهگذاران نهادی میتواند كمیت و كیفیت افشای اطالعات شركت را افزايش داده و موجﺐ كاهش عدم تقارن
اطالعاتی شود و در نتیجه سودآوری ايجاد شود .نتايج اين پژوهش نشان میدهد كه مديران دربارة سیاست تقسیم سود
شركت تصمیم میگیرند .اين تصمیم يکی از مهمترين تصمیمات مديريت شركت است؛ زيرا استفاده از فرصتهای رشد
شركت را تحت تأثیر قرار میدهد و حتی به تغییر ارزش موسسات مالی نیز منجر میشود نتايج بدست آمده با نتايج
پژوهش انجام شده توسﻂ اسماعیلزاده مقری و همکاران ( )6833و بیک و همکاران ( )2060همخوانی دارد.
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نتايج اين پژوهش در تدوين و تصويﺐ آيیننامه نظام راهبری (حاكمیت شركتی) در موسسههای مالی پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میتواند مورد استفاده قرارگیرد .همچنین ،پیشنهاد میشود كه جامعه حسابداران رسمی ايران،
با در نظرگرفتن معیارهای گوناگونی از جمله كیفیت گزارشهای حسابرسی ،اقدام به رتبهبندی مؤسسات مالی كند.
 مؤسسات مالی را با استفاده از معیارهای گوناگون نظیر عمر مؤسسات ،تعداد شركا ،تعداد كاركنان و حوزه فعالیت آنهاردهبندی كرده و اقدام به بررسی عوامل اثرگذار بر انتخاب مؤسسات كنند.
 از آنجايی كه نتايج تحقیق رابطه معنادار بین نظام راهبری شركت و مديريت هموارسازی سود را نشان میدهد بهسرمايهگذاران پیشنهاد میشود كه قبل از اتخاذ تصمیم مبنی بر سرمايهگذاری در شركت ،تركیﺐ هیات مديره شركت را
مورد مطالعه قرار دهند و در خصوص شركتهايی كه مديران غیرموظف كمتری دارند با احتیاط بیشتری تصمیمگیری
نمايند.
 اعضای غیرموظف هیئت مديره استقالل خود را حفظ و نقش نظارتی بر عملکرد شركت را به نحو مطلوب ايفا نمايند.بر اساس نتايج پژوهش ،پیشنهادهايی در قالﺐ تحقیقات آتی ارايه میگردد:
 تأثیر نوع صنعت بر هموارسازی سود و ارتباط آن با سازوكارهای راهبری شركتی در تحقیقات آتی لحاظ گردد. تاثیر مالکیت دولتی ،سهامداران عمده ،مالکین خانوادگی و مالکیت مديران با ارزيابی عملکرد موسسات مالی بررسیگردد.
 تاثیر ساير عوامل تاثیرگذار بر ابعاد نظارتی مديران غیرموظف مانند تحصیالت ،عضويت همزمان در هیات مديره سايرشركتها ،سن ،دوره عضويت در هیات مديره و ...با عملکرد موسسات مالی مطالعه قرار گیرد.
 بررسی تاثیر وضعیت راهبری شركت بر تصمیمات سرمايه گذاری استفادهكنندگان، بررسی تاثیر راهبری شركتی بر افزايش كیفیت گزارشگری مالی، بررسی تاثیر راهبری شركتی بر كاهش میزان تقلﺐ، بررسی تاثیر راهبری شركی بر رابطه بین سود و جريان های نقد عملیاتی، بررسی ساير كنترلكنندههای خارجی از قبیل تاثیر موسسات حسابرسی بر تعديل رابطه بین مديريت سود و جريانهایعملیاتی،
 بررسی رابطه بین محافظه كاری و ديگر مشخصات هیات مديره از جمله تخصص مالی اعضای هیئت مديره و تعدادجلسات هیات مديره.
منابع
 آرمسترانگ ،مايکل ،)6831( ،مديريت استراتژيک منابع انسانی (راهنمای عملی) ،ترجمه سید محمد اعرابی و داوود
ايزدی ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
 اسماعیلزاده مقری ،علی ،جلیلی ،محمد ،زند عباسآبادی ،عباس ،)6833( ،بررسی تاثیر حاكمیت شركتی بركیفیت
سود در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله حسابداری مديريت ،سال سوم ،شماره  ،1صص.18-16
 برادرانحسنزاده ،رسول ،پاکمرام ،عسگر ،حسینبابايی ،قادر ،فريادیبناب ،علی .)6831( ،بررسی تاثیر سازوكارهای
حاكمیت شركتی بر محتوای گزارش حسابرسان ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،سال  ،28شماره  ،34صص
.612-611
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 تشخیص مديريت سود و با استفاده از تغییرات.،)6831( ، مصطفی، بهرامی زيارتی، سمیرا، آدم پیرا، رضوان،حجازی
-18  صص،23  شماره،3  سال، فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی،در گردش دارايی و حاشیه سود
.31
 نظام راهبری شركتی و پويايی ساختار سرمايه در، بررسی رابطه بازدهی،)6831( ، مريم، يزدانی، علیرضا،حیدرزاده
.6831  خرداد، همايش ملی پژوهشهای مديريت و علوم انسانی در ايران،قالﺐ يک مدل رياضی
 مطالعات مديريت، ارزيابی عملکرد راهبردی بانکها،6833( ، مهدی، تیزفهم، محمد، جوادزاده، علیرضا،موتمنی
.613-646  صص،6  شماره،6  دوره،راهبردی
 رابطه بین سازوكارهای حاكمیت شركتی و كارايی،)6832( ، محسن، صالحینیا، علیرضا، ممتازيان، امین،ناظمی
 مطالعات تجربی،) شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:مديريت موجودی كاال (مطالعه موردی
.634-611 صص،42  شماره،66  دوره،حسابداری مالی
 تبیین تاثیر سازوكارهای مديريتی راهبری شركتی بر ريسکپذيری،)6834( ، حمیدرضا، شايستهمند، اسفنديار،ملکیان
 صص،23  شماره، سال هفتم، فصلنامه حسابداری مالی،شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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