www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،71زمستان (7318جلد دوم)

بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های

Shahriyari@kar.ac.ir

سمیه پیوسته
کارشناس ارشد مدیریت مالی ،واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران.
s.peyvasteh18@gmail.com

مصطفی نظری
دانشجوی حسابداری ،دانشگاه جامع علمی کاربردی.

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دو )

سعید شهریاری
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی کار ،گروه مهندسی صنایع ،ایران (نویسنده مسئول).

شماره  /00زمستان ( 0308جلد دو ) /صص 094-09

انتفاعی (مورد مطالعه :بورس اوراق بهادار تهران)

m.a.s.n.65.95@gmail.com

روح اهلل قربانی صمد
دانشجوی حسابداری ،دانشگاه جامع علمی کاربردی.
ruhalh.qor@gimil.com

چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاههای انتفاعی میباشد .در این راستا تعداد
 049شرکت ( 099شرکت -سال) پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طیی سیالهیای  0300الیی  0301بیه روش حیذفی
سیستماتیک انتخاب گردید .گردآوری و محاسبه دادههای پژوهش با مراجعه به صورتهای مالی شیرکتهیا و نیر افیاار ره آورد
نوین در صفحات گسترده اکسل مورد محاسبه قرار گرفت و سپس فرضیهها ،با استفاده از نیر افیاار آمیاری  Eviewsبیه روش
تحلیل رگرسیون دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند .جهت عملکرد آتی شرکت از معیار بازده دارایییهیا و جهیت بررسیی
سیستمهای حاکمیت شرکتی از دو معیار استقالل هیئت مدیره و غیر دوگانگی پست مدیرعامل بصورت یکپارچه استفاده گردیید.
سپس جهت بررسی اثر ساختار مالکیت ،دو معیار مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی منظور شد .نتایج آزمون معناداری ضرایب بیر
اساس معادلههای رگرسیون برازش شده ،به طور خالصه حاکی از تأثیر مستقیم و معنادار حاکمییت شیرکتی ،مالکییت نهیادی و
مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت میباشد.
واژگان کلیدی :حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی ،ساختارمالکیت ،عملکرد مالی.
مقدمه
عملکرد شرکتها مبنای بسیاری از تصمیمگیریها است از عوامل مهمی که اغلب اعتباردهندگان ،سرمایهگذاران ،مدیران و
سایر فعاالن اقتصادی میتوانند به آن توجه کنند ،عملکرد شرکت است .زمانی که معیارهای عملکرد شرکت به جای اعداد خا
به شکل درصد یا نسبت اندازهگیری میشوند ،این امکان به وجود میآید تا عملکرد شرکتها را اعم از کوچک و بارگ و در
صنایع مختلف در طی یک دورهی زمانی ،آسانتر سنجیده و مقایسه کنیم .به عبارت دیگر ،عملکرد شرکت ،حاصل فعالیتها و
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بازده سرمایهگذاریهای آن در یک دوره معین است .به منظور کنترل مشکالت نمایندگی ،هاینههای (نمایندگی) نظارت،
انعقاد قرارداد ،زیان باقیمانده تحمل میشود تا تضاد منافع بین مالک و نماینده کاهش یابد .یکی از انواع هاینههای نظارت به
منظور کنترل مسئله نمایندگی به کارگیری اعضای غیرموظف مستقل (در هیئت مدیره) برای نظارت بر رفتار مدیر است،
اعضای غیرموظف ،مدیران حرفهای با تخصص در کنترل تصمیم هستند .وظیفه آنها فعالیتهای همراه با مشکالت نمایندگی
جدی بین اعضای مؤظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگاینی مدیران ارشد
است.
از سویی اصول حاکمیت شرکتها ،مجموعه قوانین و رویههای حاکم بر روابط مدیران ،سهامداران و حسابرسان شرکت است
که با اعمال سیستم نظارتی ،از حقوق سهامداران حمایت می کند .این مبحث بر پایه نظریه نمایندگی و نیا توجه به مسئولیت-
های اجتماعی مدیران و سهامداران عمده استوار است .بنابراین اصول راهبری شرکتها (حاکمیت شرکتی) با نشانه گرفتن
اولین گروه ذینفعان در شرکتها یعنی هیات مدیره و ساختار مالکیت شرکت ،به دنبال آن است که هیات مدیره و سهامداران
در دستیابی به بازده سرمایه گذاری اطمینان کسب کنند .با توجه به اینکه سازمانهای امروزی به منظور کاهش تعارض منافع
بین سهامداران و مدیریت بر مجاا سازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند ،با افاایش تعداد سهامداران باالخص سهامداران
عمده ،تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران افاایش مییابد و ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد شرکت خدشه
وارد کند (مهرانی و همکاران .)0380 ،پایه و اساس مطالعات اصول حاکمیت شرکت ها نظریه نمایندگی است و مسائل
نمایندگی نیا ناشی از مجاا سازی مالکیت از کنترل می باشد .فرض نظریه نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و
مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از طریق سهامداران شرکت هستند .تعیین
نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت  ،یک اباار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست (احمدوند.)0381 ،
تحقیقات قبلی رابطه بین کنترلهای حاکمیتی و عملکرد شرکت را بررسی و به یک رابطه توا و اغلب ضعیف بین آنها دست
یافتند .یک توضیح برای این تضاد و یا نتایج ضعیف می تواند این باشد که رابطه بین کنترلهای حاکمیت شرکتی و عملکرد
شرکت ممکن است به محیط سازمانی شرکت وابسته باشد .این بدین معنی است که کنترل های حاکمیتی ممکن است برای
همه شرکتها اثربخش نباشد و محیطی که شرکت در آن فعالیت می کند به اثربخشی کنترلهای حاکمیتی وابسته است.
ویژگیهای خاص و محیط سازمانی هر شرکت سبب می شود تا شرکتها سیستمهای کنترل حاکمیتی خاصی را برای حذف
هاینههای نمایندگی مستقر نمایند .تئوری نمایندگی بیان می دارد که کنترلهای حاکمیت شرکتی با عد تقارن اطالعاتی
رابطه دارد .به هر حال همه شرکتها ،سطوح مشابهی از عد تقارن اطالعاتی را تجربه نمی کنند و بنابراین انتظار نمی رود که
کنترلهای شرکت با عملکرد گذشته همه شرکتها رابطه داشته باشد .به عبارت دیگر کنترلهای شرکت برای شرکتهایی
که عد تقارن اطالعاتی در آنها زیاد است ،مهمتر تلقی می شود .میاان بروز عد تقارن اطالعاتی برای شرکتهای در حال
رشد به دلیل داشتن اطالعات خصوصی درباره ارزش پروژههای آتی توسط مدیران و اینکه اعمال آنها به راحتی توسط
سهامداران قابل مشاهده نیست ،بیشتر است .بنابراین هر چه شرکتها رشد باالیی داشته باشند ،هاینههای نمایندگی
مدیر/سهامدار بیشتر شده و به همین دلیل کنترلهای بیشتری الز خواهد بود (گوردون 0و همکاران.)5991 ،
گفتنی است ترکیب مالکیت یعنی اینکه سهامداران چه کسانی هستند و چه افرادی از میان آنها کنترل شرکت را در اختیار
دارند .در قالب کلی رابطه ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ،نیازمند دقت و بررسی این است که قدرت گرفتن گروهی از
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مالکان به نا سرمایه گذاران نهادی که سهم مالکانه زیادی را به خود اختصاص داده اند (شریعت پناهی ،)0389 ،تعامل آنها
با اعضای هیات مدیره (از معیارهای حاکمیت شرکتی) که می تواند بر عملکرد شرکتها موثر واقع شود ،چگونه است.
سهامداران خانوادگی میتوانند قدرت خود را برای کسب منافع شخصی از شرکت ها اعمال کنند ،در نتیجه هاینه های
نمایندگی افاایش مییابد (تیتما .)5900 ،5از آنجا که سهامداران خانوادگی انگیاه زیادی برای به حداکثر رساندن ارزش سها
خود دارند ،احتمال دارد که آنها منافع خود را با سهامداران اقلیت همسان سازند و یا نقش نظارتی را برای کاهش مشکالت
سازمان بین مدیران و سهامداران بازی کنند .بنابراین ،انتظار میرود مالکیت خانوادگی عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهند
(تیتما .)5900 ،
با وجود پژوهشهای انجا شده شرایط بورس اوراق بهادار در کشور ما با کشورهای توسعه یافته متفاوت است و از دیگر سو،
در ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی به تناوب مطالعه نشده است .لذا این
پژوهش به بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاههای انتفاعی (در بورس اوراق بهادار تهران)
میپردازد.
پیشینه تجربی پژوهش
الپورتا 3و همکاران ( )5999نشان دادند که شرکتهایی که نظا راهبری شرکتی بهتری از بعد حمایتهای قانونی از
سهامداران دارند و فرصتهای رشد بهتری دارند و تملک سهامدارانشان نسبت به جریانهای نقدی بیشتر است  Qتوبین
بیشتری دارند.
کاپوپولس 4و همکاران ( )5990تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطالعات  005شرکت یونانی مورد
بررسی قرار دادند ،یافتههای تحقیق آنها نشان داد که؛ ساختار مالکیت متمرکاتر به گونه مثبت با سودآوری باالتر شرکت
ارتباط دارد و برای کسب سودآوری باالتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.
باتاچاریا  )5990( 1در فنالند به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عکس
العمل دو طرفه معناداری بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی وجود دارد.
تیتما ( ،)5900در پژوهش خود تحت عنوان ،مالکیت خانوادگی و جریان وجه نقد آزاد ،نشان داد حضور مالکیت خانوادگی
حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی را کاهش می دهد .در سطوح پایین و باالی مالکیت خانوادگی ،افاایش مالکیت
خانوادگی منجر به کاهش حساسیت جریان سرمایه به سرمایه گذاری می شود .در مقابل ،شرکت هایی که دارای مالکیت
متوسط خانوادگی هستند ،حساسیت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری دارند .تنها در سطح باالیی از مالکیت خانوادگی عملکرد
سازمانی به طور مستقیم با سهامداران خانواده مرتبط است.
شورورزی و همکاران ( )0304در مقالهای با عنوان ،ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی،
 010شرکت را مورد بررسی قرار دادند ،که بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،فرضیه رابطه بین اعضای غیر موظف در
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هیئت مدیره و وجود مالکان نهادی با عملکرد شرکت مورد تایید قرار گرفت همچنین بین نقش دو گانه مدیر عامل و عملکرد
شرکت ارتباط معناداری مشاهده نگردید.
نجف پور ( ،)0301در پژوهش خود تحت عنوان ،بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت ،تاثیر
حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت را بررسی نمود .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای فعال
بورس اوراق بهادار تهران بود .برای بررسی موضوع پژوهش از اطالعات مربوط به  09شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران برای سالهای مالی  0303-0388استفاده شده است .نتایج پژوهش وی نشان می دهد که حاکمیت شرکتی بر
عملکرد شرکتها تاثیر معناداری دارد .همچنین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه رابطه معناداری دارد .بعالوه نتایج نشان می
دهد که ساختار سرمایه بر عملکرد شرکتها تاثیر معناداری دارد.
حسن زاده ( ،)0301در پژوهش خود تحت عنوان ،بررسی اثر میانجی سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر رابطهی بین
حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،جامعه آماری تمامی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0388الی  0305مورد بررسی قرار داد .متغیر وابسته در این پژوهش
عملکرد شرکت بود و متغیر مستقل در این پژوهش حاکمیت شرکتی (استقالل هیئتمدیره ،دوگانگی وظیفه مدیرعامل،
مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی) بوده است و متغیر میانجی ،سرمایهگذاری تحقیق و توسعه میباشد .همچنین ،اهر  ،بازده
دارائیها و اندازه شرکت بهعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفتهشدهاند .نتایج فرضیه اول حاکی از آن است که بین حاکمیت
شرکتی و سرمایهگذاری تحقیق و توسعه رابطهی معنیداری وجود دارد .نتایج فرضیه دو حاکی از آن است که بین حاکمیت
شرکتی و عملکرد مالی رابطهی معنیداری وجود دارد .نتایج فرضیه سو حاکی از آن است که سرمایهگذاری در تحقیق و
توسعه بر رابطهی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی تأثیر معناداری دارد.
فرضیههای پژوهش
 -0حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی شرکت تأثیر معناداری دارد.
 -5مالکیت نهادی بر عملکرد آتی شرکت تأثیر معناداری دارد.
 -3مالکیت خانوادگی بر عملکرد آتی شرکت تأثیر معناداری دارد.
روش شناسی تحقیق
پژوهش جاری از نوع توصیفی از نوع همبستگی میباشد و از لحاظ هدف از نوع کاربردی ،از نظر فرایند اجرا از نوع کمی ،از
بعد زمانی از نوع پژوهشهای گذشته نگر و پس رویدادی است .برای آزمون فرضیههای پژوهش ،از تحلیل رگرسیون با
دادههای ترکیبی استفاده شده است .دادههای استفاده شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای از بانک اطالعاتی ره آورد
نوین و سایتهای بورس اوراق بهادار گردآوری شده و برای تجایه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از نر افاار
ایویوز  8استفاده شده است.
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جامعه آماری روش و طرح نمونه برداری
جامعه آماری این پژوهش ،شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .قلمرو زمانی پژوهش یک
دوره  1ساله از سال  0300تا  0301میباشد .روش نمونه گیری در این مطالعه ،روش غربالگری است .شرکتهایی به عنوان
نمونه انتخاب شدند که:
 -0سال مالی آنها منتهی به  50اسفند ماه هر سال باشد.
 -5طی بازه زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 -3اطالعات مالی آنها در قلمرو زمانی پژوهش در دسترس باشد.
 -4جاء شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی (بانکها و لیاینگ) نباشند.
 -1در طی بازه زمانی پژوهش بیش از  6ماه وقفه معامالتی در طی هر سال نداشته باشند.
با توجه به شرایط ذکر شده  049شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 099شرکت -سال) انتخاب
گردید.
مدلهای آزمون فرضیههای پژوهش
مدل آزمون فرضیه اول
مدل آزمون فرضیه دوم
مدل آزمون فرضیه سوم

که در روابط فوق:
متغیر وابسته

 :برابر است با عملکرد شرکت  iدر سال t+1
متغیر مستقل

 :حاکمیت شرکتی شرکت  iدر سال .t
 :سهامداران نهادی شرکت  iدر سال t
 :مالکیت خانوادگی شرکت  iدر سال t
متغیرهای کنترلی

 :اهر مالی شرکت  iدر سال t
 :اندازه شرکت  iدر سال t
 :نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت  iدر سال t
 :رشد فروش شرکت  iدر سال t
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نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش
جدول ( ) 0نحوه محاسبه متغیرهای استفاده شده در مدل های پژوهش را نشان می دهد:
جدول ( :)7متغیرهای استفاده شده در مدل اصلی پژوهش
نوع متغیر

نام متغیر

معیار اندازه گیری

عالمت اختصاری

وابسته

عملکرد آتی شرکت

از معیار بازده دارایی ها برای سنجش عملکرد شرکت استفاده
شده است که برابر است با نسبت سود خالص به مجموع
داراییهای شرکت.

ROA

حاکمیت شرکتی

مجموع متغیرهای ،استقالل هیئت مدیره و غیر دوگانگی پست
مدیرعامل .لذا این متغیر میتواند مقداری بین  9تا  5را در بر
گیرد.

CORPGOV

مالکیت نهادی

درصد سها نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی
از کل سها سرمایه شامل :شرکتهای بیمه ،موسسات مالی،
بانک ها ،شرکتهای دولتی و دیگر اجاای دولت

INST

مالکیت خانوادگی

اگر شرکت دارای مالکیت خانوادگی باشد برابر  0و در غیر این
صورت برابر صفر

FAMILY

مستقل

نسبت مجموع بدهیها بر مجموع کل داراییهای شرکت

LEV

لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت

SIZE

نسبت ارزش بازار به ارزش ارزش بازار حقوق صاحبان سها تقسیم بر ارزش دفتری حقوق
صاحبان سها
دفتری

MB

اهر مالی
اندازه شرکت
کنترلی

رشد فروش

(فروش سال جاری منهای فروش سال قبل) تقسیم بر فروش
سال قبل شرکت

SALEGROWTH

تجزیه و تحلیل دادهها
آمارتوصیفی
6

جدول ( )5آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت
مجاا میباشد .این پارامترها عمدتاً شامل اطالعات مربوط به شاخصهای مرکای ،نظیر بیشینه ،کمینه ،میانگین و میانه و
همچنین اطالعات مربوط به شاخصهای پراکندگی نظیر واریانس ،چولگی و کشیدگی است .مهمترین شاخص مرکای
میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکا ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکایت دادههاست.
برای مثال میانگین متغیر اندازه شرکت برابر با  04/530می باشد ،که نشان میدهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول
این نقطه تمرکا یافتهاند .میانه یکی از شاخص های مرکای است که وضعیت جامعه را نشان میدهد .همانگونه که در جدول
( )5مشاهده میشود میانه متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برابر با  5/519می باشد که نشان میدهد نیمی از دادهها
6

 .متغیرهای مدل بر حسب میلیون ریال برآورد شده اند.
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کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
آماره

انحراف

احتمال آماره

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

اندازه شرکت

042530

032040

002910

092035

02610

رشد فروش

92003

92019

42619

-92819

92410

32636

عملکرد شرکت

92004

92099

92656

-92080

92048

-92938

62004

52088

52519

050219

-10208

62083

02696

509218

0560116

اهرم مالی

02638

92695

092304

92995

62610

62630

0982910

33501020

92999

مالکیت نهادی

302435

58299

002099

92999

342504

92308

02108

012059

92999

مالکیت خانوادگی

92365

92999

0299

92999

92480

92109

02351

0002011

92999

حاکمیت شرکتی

02600

52999

52999

92999

92151

-02469

42003

5092144

92999

متغیر

نسبت ارزش بازار
به ارزش دفتری

معیار

چولگی

کشیدگی

آماره جارک-برا

92008

32509

652308

92999

302101

51310201

92999

4692060

92999
92999

جارک برا

آزمونهای پیش فرض مدلهای رگرسیونی
بررسی مانایی متغیرهای تحقیق
قبل از برآورد مدل به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها،
اقدا به انجا آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل گردید .پایایی متغیرهای پژوهش به این معناست
که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش بین سالهای مختلف ثابت باشد؛ در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث به
وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود .آزمونهای مابور با استفاده از نر افاار  Eviewsانجا گردید .فرضیههای آماری ریشه
یابی واحد به شرح زیر میباشد:
وجود ریشه واحدH0 :
عد وجود ریشه واحدH1 :
نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرها به شرح جدول ( )3میباشد:
جدول ( :)3نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش
Levin,lin & chut

آزمون
متغیر
حاکمیت شرکتی
مالکیت خانوادگی
مالکیت نهادی

CORPGOV
FAMILY
INST

آماره
-6/3055
-3/0008
-090/886

احتمال
9/999
9/999
9/999

اهر مالی
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
عملکرد شرکت
رشد فروش
اندازه شرکت

LEV
MB
ROA
SALEGROWTH
SIZE

-55/5908
-090/006
-58/3000
-30/3690
-60/0000

9/999
9/999
9/999
9/999
9/999

منبع :یافتههای پژوهش
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با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )3مشخص گردید که تمامی متغیّرهای پژوهش در سطح ( 099مشاهده) مانا بودند.
آزمون هم خطی
هم خطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است .اگر همخطی در یک
معادله رگرسیون باال باشد ،بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد .به عبارت دیگر با وجود آن
که مدل خوب به نظر میرسد ،ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نباشد و ممکن است باوجود باال بودن  R2مدل دارای
اعتبار باالیی نباشد .برای بررسی وجود یا عد وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده
شده است؛ که اینکار با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجا میشود .جدول ( )4نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای
مستقل را نشان میدهد.
جدول ( :)4ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل
SIZE
SIZE

SALEGRO
TH

ROA

MB

LEV

INST

FAMILY

CORPGOV

SALGRO
WTH

ROA

MB

LEV

INST

FAMIL
Y

CORPG
OV

Correlation

0/999

Probability

-

Correlation

9/9439

0/999

Probability

9/5110

-

Correlation

9/5305

9/3041

0/999

Probability

9/999

9/999

-

Correlation

9/9055

-9/9106

-9/9350

0/999

Probability

9/9040

9/0504

9/3830

-

Correlation

9/5449

-9/9104

-9/0450

9/9963

0/999

Probability

9/999

9/0069

9/9995

9/8600

-

Correlation

9/0506

9/9566

9/0544

-9/9110

9/9960

0/999

Probability

9/9996

9/4804

9/9909

9/0494

9/8148

-

Correlation

-9/9581

9/9305

9/9108

-9/9551

9/9463

9/9958

0/999

Probability

9/4194

9/0509

9/0563

9/1100

9/5590

9/0495

-

Correlation

9/953

-0/14E-91

9/094

-9/9094

9/9115

9/9063

-9/9439

0/999

Probability

9/1301

9/0084

9/9910

9/0855

9/0444

9/6614

9/5140

-

منبع :یافتههای پژوهش
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با توجه به نتایج جداول فوق مشخص گردید که ضریب هم بستگی خیلی زیاد یا خیلی کم{،نادیک به ( 0+و })0-که نتایج
تحلیل رگرسیون را تحت تأثیر قرار دهد وجود ندارد در نتیجه هم خطیای بین متغیرهای پژوهش مشاهده نمی شود.
انتخاب نوع روش برآورد در دادههای ترکیبی

از آنجائیکه به منظور تخمین مدلهای پژوهش از تکنیک دادههای ترکیبی استفاده شده است .پیش از آنکه به آزمون
فرضیههای پژوهش پرداخته شود ،ابتدا به نحوة تخمین مدلها اشاره میشود.
آزمون  Fلیمر
در دادههای ترکیبی ابتدا به منظور انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی از "آزمون  Fلیمر" استفاده
میشود .اگر  p-valueمحاسبه شده بیشتر از سطح خطای 1درصد باشد از دادههای تلفیقی ) (Pooledو در غیر اینصورت از
دادههای تابلویی ) (Panelاستفاده خواهد شد.
فرضیههای آماری آزمون  Fلیمر واحد به شرح زیر میباشد:
استفاده از روش دادههای تلفیقی (H0 :)Pooled
استفاده از روش دادههای تابلویی (H1 :)Panel
جدول ( )1نتایج آزمون  Fلیمر مدلهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول( :)5نتایج آزمون Fلیمر مدلهای پژوهش
فرضیهها

آماره

مقدار

P-Value

نتیجه آزمون

فرضیه اول

Fلیمر
)Chi-square(χ2
Fلیمر
)Chi-square(χ2
Fلیمر

1/0081
636/4393
6/0950
640/5000
1/0009

9/999
9/999
9/999
9/999
9/999

Panel

فرضیه دوم
فرضیه سوم

2

) Chi-square(χ

545/0055

Panel
Panel

5/555

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج جدول ( )1از آنجائیکه احتمال بدست آمده از آزمون  Fلیمر برای فرضیهها کوچکتر از سطح خطای  1درصد
است ،به منظور برآورد این مدلها از مدل دادههای ترکیبی ) (Panelاستفاده خواهد شد.
آزمون هاسمن

در مرحله بعد به بررسی این موضوع پرداخته میشود که آیا اثرات فردی به صورت اثرات ثابت است با اینکه در ساختار
واحدهای مقطعی به صورت تصادفی عمل میکند .آماره این آزمون که برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی بودن تفاوت-
های واحدهای مقطعی است دارای توزیع کای -دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل بوده است .جدول ( )6نتایج
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مربوط به آزمون هاسمن فرضیههای مذکور را نشان میدهد.
فرضیههای آماری آزمون هاسمن به شرح زیر میباشد:
روش اثرات تصادفیH0 :
روش اثرات ثابتH1 :
جدول( :)6نتایج آزمون هاسمن مدلهای پژوهش
فرضیه ها

آماره

مقدار

P-Value

نتیجه آزمون

فرضیه اول

Cross-section Random
Cross-section Random
Cross-section Random

0/4500
05/4964
6/0510

9/0090
9/9506
9/5400

اثرات تصادفی
اثرات ثابت)(FE
اثرات تصادفی

فرضیه دوم
فرضیه سوم

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه  P-valueبدست آمده از آزمون هاسمن برای فرضیه اول و سو پژوهش بارگتر از  1درصد است ،به منظور
برآورد این مدلها توجیه میشود که الگوی مناسب ،الگوی مبتنی بر الگوی اثرات تصادفی می باشد .همچنین با توجه به اینکه
 P-valueبدست آمده از آزمون هاسمن برای فرضیه دو پژوهش کوچکتر از  1درصد است ،به منظور برآورد این مدل توجیه
میشود که الگوی مناسب ،الگوی مبتنی بر الگوی اثرات ثابت می باشد.
بررسی خود همبستگی مدلهای پژوهش
به منظور بررسی عد وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین -واتسون استفاده میشود .چنانچه این آمارهها در بازه 0/1
تا  5/1قرار بگیرد  H0آزمون یعنی عد وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته میشود و در غیر اینصورت  H0رد میشود یعنی
میتوان پذیرفت که بین باقیماندهها همبستگی وجود دارد .از پیامدهای نادیده گرفتن خود همبستگی تخمین بدون تورش اما
ناکارا متغیرها میباشد .این ناکارایی حتی در نمونههای بارگ نیا از بین نمی رود و انحراف معیارها دارای خطا میباشند و این
امر منجر به استنتاجهای نادرست میشود (سوری.)0300 ،
با توجه به آمارههای به دست آمده میتوان بیان نمود که در مدلهای بیان شده وجود عد همبستگی بین باقیمانده پذیرفته
میشود.
جدول( :)1آزمون دوربین واتسون مدلهای پژوهش
آماره

آماره آزمون

آماره دوربین واتسون مدل اول
آماره دوربین واتسون مدل دو
آماره دوربین واتسون مدل سو

0/13
0/08
0/15

منبع :یافتههای پژوهش
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بررسی نرمال بودن خطاها

جدول شماره ( )8نتایج حاصل از آزمون نرمالیته پسماند مدلهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)8نتایج آزمون نرمال بودن پسماند
روش

مقدار

احتمال

فرضیهها

Method

Value

P-value

فرضیه اول

Jarque-Bera

651/1808

9/9999

فرضیه دوم

Jarque-Bera

5091/086

9/9999

فرضیه سوم

Jarque-Bera

636/0898

9/9999

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه  p-valueآزمون جارک برا ،برای مدلهای پژوهش کوچکتر از  9/91است ،در نتیجه فرضیة  H0مبنی بر
نرمال بودن جمالت خطا در مدلهای مذکور رد میشود .اما با توجه به اندازه بارگ نمونه و با استناد به قضیه حد مرکای،
نرمال بودن دادهها توجیه میشود.
آزمون همسانی واریانس خطاها

فرضیههای آماری آزمون همسان بودن واریانس به شرح زیر میباشد:
همسانی واریانسهاH0 :
ناهمسانی واریانسهاH1 :

جدول ( )0نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس مدلهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)1نتایج آزمون همسانی واریانس بارتلت
روش

مقدار

احتمال

فرضیه

Method

Value

P-value

فرضیه اول

Bartlett

0/8890

9/1000

فرضیه دوم

Bartlett

0/3609

9/9605

فرضیه سوم

Bartlett

5/8656

9/4033

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج جدول ( )0از آنجائیکه  P-valueآزمون ناهمسانی واریانس ،برای مدلهای پژوهش بارگتر از  9/91است؛ در
نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانسها پذیرفته میشود.
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نتایج آزمون فرضیهی اول

جدول ( )09نتایج حاصل از برآورد فرضیه اول پژوهش را با استفاده از نر افاار  Eviews8به روشدادههای ترکیبی و اثرات
تصادفی نشان میدهد:
جدول ( :)71نتایج آزمون فرضیه اول
متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهt

P-value

عرض از مبدا
حاکمیت شرکتی

-92500
929511

92030
929900

-52960
32180

92930
92994

اندازه شرکت

92953

929988

5263

929981

رشد فروش

92985

92903

12068

92999

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

-9299904

929900

-92034

92805

اهرم مالی

-929945

9299090

-42034

92999

ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون

9/08
0/13

ضریب تعیین تعدیل شده

آمارهF

39/ 65

9/00
احتمال آمارهF

9/999

منبع :یافتههای پژوهش

همانگونه که نتایج مندرج در جدول ( )09نشان می دهد P-value ،محاسبه شده برای متغیر حاکمیت شرکتی کوچکتر از
سطح خطای پنج درصد و مثبت می باشد؛ در نتیجه می توان اظهار داشت که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد آتی شرکت
ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد .با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده  00درصدی می توان گفت که  00درصد تغییرات
متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین -واتسون این مدل نادیک به 5
است ( ،)0/13می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد (تأیید یکی از مفروضات رگرسیون) .به
عالوه نتایج نشان می دهد که  p-valueآزمون  Fکوچکتر از  1درصد است و از آنجائیکه ،آماره  Fاعتبار کلی مدل را نشان
می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال  %01معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است .با این تفاسیر فرضیه
اول این پژوهش پذیرفته می شود.
نتایج آزمون فرضیه دوم
جدول ( )00نتایج حاصل از برآورد فرضیه دو پژوهش را با استفاده از نر افاار  Eviews8به روش دادههای ترکیبی و اثرات
ثابت نشان میدهد:
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جدول ( :)77نتایج آزمون فرضیه دوم
متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آماره t

P-value

عرض از مبدا
مالکیت نهادی

-920800
929900

92941
929990

-32013
02499

929990
929999

اندازه شرکت

-929060

929935

12564

929999

رشد فروش

929036

929964

002400

929999

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

-0290

929994

-92061

928684

اهرم مالی

-929950

929990

-52560

929536

9/09

ضریب تعیین
0/08

آماره دوربین واتسون

ضریب تعیین تعدیل شده

آمارهF

9/80

احتمال آمارهF

31/40

9/999

منبع :یافته های پژوهش

همانگونه که نتایج مندرج در جدول ( )00نشان میدهد P-value ،محاسبه شده برای متغیر مالکیت نهادی کوچکتر از سطح
خطای پنج درصد و مثبت میباشد؛ در نتیجه میتوان اظهار داشت که مالکیت نهادی بر عملکرد آتی شرکت اثر مستقیم دارد.
با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده  80درصدی که نشان از برازش خوب الگو و قدرت توضیح دهندگی متغیرهای استفاده
شده آن است؛ میتوان گفت که  80درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از
آنجائیکه آماره دوربین -واتسون این مدل نادیک به  5است ( ،)0/08میتوان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول
وجود ندارد (تأیید یکی از مفروضات رگرسیون) .به عالوه نتایج نشان میدهد که  p-valueآزمون  Fکوچکتر از  1درصد
است و از آنجائیکه ،آماره  Fاعتبار کلی مدل را نشان میدهد در نتیجه میتوان گفت این مدل با احتمال  %01معنی دار بوده و
از اعتبار باالیی برخوردار است .با این تفاسیر فرضیه دو این پژوهش پذیرفته می شود.
نتایج آزمون فرضیه سوم

جدول ( )05نتایج حاصل از برآورد فرضیه سو پژوهش را با استفاده از نر افاار  Eviews8به روش دادههای ترکیبی و
اثرات تصادفی نشان میدهد:
جدول ( :)72نتایج آزمون فرضیه سوم
متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آماره t

P-value

عرض از مبدا
مالکیت خانوادگی

-925309
929011

920565
929960

-02806
52393

929690
929506

اندازه شرکت

929536

929909

52699

929901

رشد فروش

929836

929049

12061

929999

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

-929990

929900

-92906

920558
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-929945

اهرم مالی

ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون

9/00
0/15

-42690

929990
ضریب تعیین تعدیل شده

آمارهF

50/84

احتمال آمارهF

929999
9/00
9/999

منبع :یافتههای پژوهش

همانگونه که نتایج مندرج در جدول ( )05نشان می دهد P-value ،محاسبه شده برای متغیر مالکیت خانوادگی کوچکتر از
سطح خطای پنج درصد و مثبت می باشد؛ در نتیجه میتوان اظهار داشت که مالکیت خانوادگی بر عملکرد آتی شرکت اثر
مستقیم دارد.
با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده  00درصدی میتوان گفت که  00درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل
مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین -واتسون این مدل نادیک به  5است ( ،)0/15میتوان گفت که در این
مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد (تأیید یکی از مفروضات رگرسیون) .به عالوه نتایج نشان میدهد که p-value
آزمون  Fکوچکتر از  1درصد است و از آنجائیکه ،آماره  Fاعتبار کلی مدل را نشان میدهد در نتیجه می توان گفت این مدل
با احتمال  %01معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است .با این تفاسیر فرضیه سو این پژوهش می شود.
بحث و نتیجه گیری
ارزیابی و اندازهگیری عملکرد شرکت از مهم ترین مسائل مالی است و عد ارزیابی و کنترل عملکرد شرکتها به عد
تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان سهامداران و در نهایت اقتصاد در سطح کالن می شود .ارزیابی
عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعین شده در برنامههای خود دست یافته است (عبداللهی .)0388 ،در
پژوهش حاضر به بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی پرداخته شد .نتایج آزمون
فرضیه اول پژوهش نشان داد که حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی شرکت تاثیر مستقیم و معناداری دارد .در ادامه نیا نتایج
آزمون فرضیه دو پژوهش نشان داد مالکیت نهادی بر عملکرد آتی شرکت تاثیر مستقیم و معناداری دارد .و در نهایت نتایج
آزمون فرضیه سو پژوهش نشان داد مالکیت خانوادگی بر عملکرد آتی شرکت تاثیر مستقیم و معناداری دارد .لذا مطابق با
یافته های تیتما ( )5900یک سهامدار خانوادگی می تواند سیاست های شرکت را برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران
کنترل کند و تحت تاثیر قرار دهد .وجود یک مالک خانوادگی بالقوه ،نظم و انضباط برای مدیریت سرمایه گذاری در پروژه
های تولیدی را فراهم می کند و باعث کاهش هاینه های نمایندگی می شود.
لذا بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادات کاربردی ذیل مطرح می شود:
به کارگیری میاان متعادل هئیت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهیادار بیه منظیور بیاال بیردن عملکیرد
شرکت ،کاهش میاان مالکیت نهادی در شرکت ها به منظور فراهم آوردن زمینه بیشیتر بیرای رقابیت بیین افیراد بیه منظیور
دستیابی به عملکرد بیشتر ،نظارت بیشتر بر تصمیمات هئیت مدیره به منظور باال بردن عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران به محققان نیا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی خود ،بررسی تاثیر سایر متغیرهای تاثیرگیذار
بر حاکمیت شرکتی از جمله مادر (اصلی) بودن شرکت ،تعداد اعضای هیات مدیره و نوع حسابرس را مد نظر قرار دهند .انجیا
پژوهش حاضر در شرکتهای مختلف در صنایع متفاوت و مقایسه نتایج آنها با یکدیگر در طی پژوهشهای آتی ،اسیتفاده از
سایر متغیرهای کنترلی در مدل پژوهش در طی پژوهشهای آتی ،مقایسه ساختار مالکیتهای متفاوت با یکدیگر از نظر تیاثیر
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آنها بر باال بردن عملکرد مالی در طی پژوهشهای آتی ،افاایش طول دوره ارزیابی پژوهش به منظور نادیک شدن نتایج بیه
واقعیت و استفاده از سایر تعیاریف متغیرهیای وابیسته و سیایر متغیرهیای ارزییابی عملکیرد ،در بررسی تأثیر ساختار مالکییت
بر عملکرد شرکتها.
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