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چکـیده
اهداف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر توانایی مدیران ،رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و نیز
نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت
میباشد.همچنین دستاورد این پژوهش ،افزایش دانش مخاطبین در زمینه عوامل تعیین کننده ارزش شرکت و شناسایی
مکانیزم هایی که برآن ها تاثیرگذار می باشند است .در این پژوهش که از نوع توصیفی می باشد بهمنظور آزمون فرضیات
تحقیق ،از الگوي رگرسیونی چند متغیره استفادهشده است و همانند شهباز شیخ( )3507ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین
بدست آمده است و بـراي اندازه گیري توانـایی مـدیریت از الگـوي ارائه شده به وسیله دمرجیان و همکاران ( )3503که
مبتنی بر متغیرهاي حسابداري است استفاده شده اسـت .همچنین براي بازار محصول از شاخص هرفیندال هیرشمن
استفاده شده است و در نهایت براي کارایی نظام راهبري شرکتی از  8مؤلفه براي داده هاي شرکت طی  0سال اندازه
گیري شده است .در این راستا پنج فرضیه تدوین گردید که با استفاده از مدل و روش هاي آماري تشریح شده و آزمون
گردید و در نتیجه میتوان گفت توانایی مدیران بر ارزش شرکت  ،رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت و حاکمیت
شرکتی بر ارزش شرکت و رابطه بین توانایی مدیران و ارزش شرکت تاثیر دارد .همچنین از آموزن ها اینطور نتیجه گرفته
شد که رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر ندارد.

واژگـان کلـیدی :رقابت بازار محصول ،حاکمیت شرکتی ،توانایی مدیران ،ارزش شرکت
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نتایج پژوهش هاي اخیر نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده ارزش شرکت ،توانایی مدیران است .در ادبیات حسابداري،
توانایی مدیران یکی از ابعاد سرمایه هاي انسانی شرکت هاست که به عنوان دارایی نا مشهود طبقه بندي می شود .شناسایی
معیارهاي کمی توانایی مدیران بر اساس معیارهاي مختلف ازجمله ویژگیهاي شخصی ،هوشی و سبکهاي رهبري از اهداف
مطالعات پیشین بوده است .درواقع شرکتهایی را مشاهده میکنیم که با داشتن توان عملیاتی و منابع فراوان در اختیار زیان ده
هستند .بنابراین انتخاب مدیران مناسب و ارزیابی عملکرد آنها براي تصمیمگیري در خصوص ابقا یا اخراج آنها و همچنین درصورت
جذب مدیران جدید تعیین حقوق و مزایا و پاداش مناسب از اهمیت ویژه اي در شرکتها برخوردار است( .کوشافر و همکاران)0290 ،
درخصوص معیارهاي ارزیابی براي توانایی وکارایی مدیران تحقیقات محدودي صورت گرفته است .از تحقیقات پیشین چنین برمی
آید که ویژگیهاي خاص مدیر )توان  ،استعداد  ،اعتبار و سبک(بر برآیند اقتصادي تاثیرگذار بوده و به همین دلیل پژوهش در وجوه
اقتصادي  ،سرمایه گذاري  ،حسابداري و مدیریتی به همان میزانی که در اجرا مهم است از اهمیت مطالعاتی باالیی نیز برخوردار
است باتوجه به اینکه کارایی و عملکرد شرکتها با عملکرد وکارایی مدیران ارشد آن شرکتها گره خورده است که البته شرکتها
ویژگیها و محدودیتهاي خاصی نیز دارند که میتواند توانایی مدیر را افزایش و یا آن را محدود کند .بنابراین ابتدا کارایی شرکت را
محاسبه و سپس با شناسایی ویژگیهاي مختص شرکتها و کنترل آنها ،باقیمانده را به مدیریت نسبت میدهیم .همچنین با توسعه
شرکتهاي سهامی و با تفویض اختیارات نامحدود از سوي مالکان شرکت به هیات مدیره و مطرح شدن تئوري نمایندگی ،توجه به
نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشم گیري افزایش یافته است ( معین الدین و همکاران) 0277 ،و در سراسر جهان دولتها با این
چالش روبرو هستند که چگونه ساختار سازمانی یک شرکت را طراحی کنند تا متضمن دستیابی به اهداف سودآوري و نیز
پاسخگوئی مجموعه مدیران در قبال صاحبان سهام و نیز رفتاري عادالنه با سهامداران باشد بنابراین حاکمیت شرکتی به عنوان
مکانیزمی تاثیرگذار هم در انتخاب مدیران و هم در افزایش ارزش و عملکرد شرکت میباشد( آندرو و همکاران35021 ،؛ ممتازیان و
کام نژاد ) 0292 ،پژوهش هاي متعددي به بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت وارزش شرکت ،ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ارزش
عملکرد شرکت ،ارتباط حاکمیت شرکتی و توانایی مدیریت پرداخته اند ولی در هیچ یک به تاثیر سازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر
همسوسازي توانایی مدیریت با حداکثرسازي ارزش شرکت پرداخته نشده است  .روشهـاي تامین مالی براي تداوم فعالیت و اجراي
پروژه هاي سودآور در فرآی ند رشد شرکتهـا بسـیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیاي رقابتی امروز میشوند .شرکتها
میتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل یا خارج از شرکت تأمین کنند .هـدف اصـلی شـرکت ها ،افزایش بازده حقوق صاحبان
سهام است .افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجـه کاهش هزینة سرمایه  ،ارزش شرکت را باال میبرد (مشایخ و
شاهرخی )0270،عالوه بر موارد ذکر شده ضرورت انجام این تحقیق عالوه بر اینکه ویژگی ها و توانایی مدیران به عنوان یکی از
عوامل تأثیرگذار در جریان سرمایه و حرکت کلی بازار سرمایه است ،بررسی این مقوله می تواند موجب افزایش آگاهی سرمایه
گذاران و مدیران شرکتها شود تا با دانشی بیشتر در خصوص سرمایه گذاري در شرکتها تصمیم گیري نمایند .همچنین ،در این
پژوهش رفتار مدیرانی مورد بررسی قرار می گیرد که در دهه اخیر نیز از سوي سیاست گذاران اقتصادي در سند چشم انداز توسعه
کشور و ابالغیه سیاستهاي کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز مورد توجه بوده اند و یکی از بازیگران اصلی در بازار سرمایه
می باشند.
اهداف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر توانایی مدیران ،رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و نیز نقش
تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت میباشد .تعیین ارزش شرکت
و عوامل موثر بر آن در تصمیم گیري سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارد .زیرا سرمایه گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار ،عالقه
مند است از ارزش آن شرکت آگاهی یابد .ارزش اوراق بهادار به وسیله حقوق صاحبان سهام و سود بالقوه تعیین می شود .عالوه بر
آن محیط اقتصادي و عملکرد بنگاه اقتصادي در صنعت بر ارزش اوراق بهادار و نرخ بازدهی آن مؤثر است .با تبیین ارزش شرکت
در فرایند ارزشیابی اوراق بهادار ،شواهدي به دست می آید که بر پایه آن بتوان عملکرد شرکت را اندازه گیري نمود و در خصوص
بازدهی آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت راه کارهاي عملی و اجرایی ارائه کرد .از طرف دیگر ،در پژوهشهاي پیرامون
موضوع ارزش شرکت و نیز رقابت در بازار محصول ،توجهی به ویژگیهاي مدیران نشده است .مدیران شرکت ها تاثیر قابل توجهی
بر تصمیمات استراتژیک شرکت دارند ،بنابراین می توانند بر تصمیمات خرد و کالن شرکت تاثیر مستقیم و قابل تاملی بگذارند .ما
در این پژوهش با توجه به نیاز توجه به توانایی مدیران و رقابت در بازار محصول و همچنین تاثیر حاکمیت شرکتی به بررسی اینکه
آیا توانایی مدیران و حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت تاثیر گذار هست یا خیر و همچنین ،بررسی تاثیر
رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر توانایی مدیران نیز پرداخته ایم.

Andreu
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نتایج پژوهش (صالحی و همکاران )0270،حاکی از آن بود که بین توانایی مدیران و کیفیت سود رابطه مستقیم وجود دارد.
آنها توانایی مدیران را با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و براي متغیرهاي ورودي و خروجی از مدل دمرجیان استفاده نمودند.
آنها به این نتیجه رسیدند که بین پاداش و توانایی مدیریت به دلیل ناکارا بودن بازار بورس در ایران رابطه اي وجود ندارد و به
جاي اینکه پاداش عوامل بنیادي داشته باشد بیشتر تحت تأثیر عوامل سیاسی و روانی است .از اهداف اصلی شرکتها افزایش
ارزش شرکت و بیشینهسازي ثروت سهامداران است.همچنین (رهبري ،خرازي )0277 ،با بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهاي جهان ،میزان رعایت حقوق سهام داران را مورد
مطالعه قرار داده است .نتایج حاکی از آن است که حقوق سهام داران در ایران رعایت نمی شود .پژوهش حسینی رابطه با حاکمیت
شرکتی و بازده سهام داران را مورد بررسی قرار گرفته است .در این پژوهش با مطالعه سهام داران نهادي و بررسی اثر آن بر بازده
سهام داران ،سعی بر آن شده است میزان بازده اضافی سهام داران در شرکت هاي با حاکمیت خوب محاسبه شود .نتایج حاکی از
آن است که بین سهام داران نهادي و بازده سهام داران در ایران رابطه اي وجود ندارد .یکی از سرمایه هاي انسانی ،که نقش مهمی
در تبدیل منابع شرکت به درآمد و خلق ثروت براي سهامداران دارد ،مدیران شرکتهاي تجاري هستند .اطالعات مرتبط با قابلیت
مدیران شرکتها ،از قبیل توانایی آنها در استفاده از فرصتهاي سرمایه گذاري ،تأمین منابع ،تخصیص بهینه منابع ،و دانش و تجربه
آنها ،یکی از ابعاد مهم و ارزشمند داراییهاي نامشهود شرکتهاي تجاري محسوب میشوند .با وجود نقش مهم مدیران در موفقیت یا
شکست شرکتها ،توجه چندانی به این موضوع نشده است .به عبارت دیگر ،اثر نقش مدیران در موفقیت یا شکست شرکت ها از
نظرها مغفول مانده است( .حاجیها و قیالوي )0279 ،پژوهشی تحت عنوان سنجش توانایی مدیریت شرکت هاي تولیدي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند .در این تحقیق براي ارزیابی توانایی هاي مدیریت با استفاده از داده هاي مالی از
روش ریاضی تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است ..نتایج تحقیق نشان داد که ظرفیت باالي به کارگیري این تکنیک در
محاسبه امتیاز توانایی مدیریت در مقایسه با متغیرهایی مانند بازده سهام و اندازه شرکت است که درگذشته به عنوان معیار محاسبه
توانایی مدیریت به کار گرفته می شد(.صفرزاده و رفیعی  )0293،با در نظر گرفتن  75شرکت بین سالهاي  0293 – 0277به
بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و راهبري شرکتی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پراختند .نتایج
تحقیق آنان نشان داد ساختارهاي راهبري شرکتی درئصنایع رقابتی (صنایع داراي قدرت اند در بازار) ضعیف تر هستند .یافته هاي
آنان همچنین نشان داد که رقابت در بازار محصول تاثیر قابل مالحرهاي بر راهبري شرکتی دارد و به عنوان یک جایگزین براي
راهبري شرکتی محسوب میشود .عالوه بر این ،نتایج آنان بیانگرداین بود که با تفکیک شاخص ترکیبی راهبري شرکتی به اجزاي
بیشتر ،اکثر الگوها غیر معنادار میشود و توان توضیح دهندگی آنهاکاهش مییابد(.مراد زاده فرد )0290 ،در پژوهشی به بررسی
توانایی مدیریتی ،کارایی سرمایه گذاري پرداخت .یافته هاي او نشان داد که توانایی مدیریتی ،سرمایه گذاري کمتر از حد را کاهش،
سرمایه گذاري بیش ازحد را تقویت و درمجموع سبب افزایش انحراف در سطح سرمایه گذاري مورد انتظار میشود(.آبدین و کمال،
 )0290به روش مدیریت ،تأثیر مدیران بر سیاست هاي شرکت ،به بررسی ویژگی هاي فردي مدیران با رفتار سازمانی و عملکرد
شرکت پرداختند .نتایج حاکی از آن است که مدیران با ویژگی هاي شخصی و روش مدیریتی مناسب ارتباط مستقیم با تأثیرات
ناشی از مدیریت بر عملکرد شرکت داشته و مدیران با عملکرد بهتر پاداش بهتري دریافت کرده و حاکمیت شرکتی مناسب تري
داشته اند( .جعفري سیاهگورابی .)0290 ،مدیران در اجراي برنامههاي تجاري ،از توان انتخاب راهبردهاي مختلف مدیریتی
برخوردارند که هر یک از این روشها منجر به ایجاد جریانهاي نقدي متفاوتی خواهد شد که درنهایت ،کارایی مدیریت ،مستلزم
انتخاب راهبردهایی است که به باالترین ارزش مورد انتظار براي شرکت بی انجامد(.هدایتی )0290 ،بررسی ها نشان داده ،رقابت
در بازار محصول به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی برون سازمانی و یک عامل مهم و حیاتی در اتخاذ تصمیمات افشاي اطالعات
توسط شرکتها مطرح شده و به عنوان یک مولفه اثرگذار بر ارزش سهام شرکتها نیز نقشآفرینی میکند( .نیکبخت و
همکاران )0298،به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بررقابت در بازار محصول پرداخت .در این راستا ،توانایی مدیریت به صورت تمرکز
توان مدیر براي باال بردن میزان کارایی منابع شرکت تعریف کرده است .براي محاسبه رقابت نیز از شاخصهاي لرنر ،لرنر تعدیل
شده و هرفیندال – هیرشمن استفاده کرده است .جامعه آماري مورد بررسی آنها شامل 87شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران بوده که به روش تلفیق کل داده ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و در نهایت به
این نتیجه رسیدند که بین توانایی مدیران و رقابت در بازار محصول رابطه معناداري وجود دارد( .برتراد و اسچوار )3552،در پژوهش
خود تحت عنوان روش مدیریت ،تأثیر مدیران بر سیاستهاي شرکت ،به بررسی ویژگیهاي فردي مدیران با رفتار سازمانی و عملکرد
شرکت پرداختند .نتایج حاکی از آن است که مدیران با ویژگیهاي شخصی و روش مدیریتی مناسب ارتباط مستقیم با تأثیرات ناشی
از مدیریت بر عملکرد شرکت داشته و مدیران با عملکرد بهتر پاداش بهتري دریافت کرده و حاکمیت شرکتی مناسبتري داشته اند.
(یور وهمکاران )3557 ،یافته هاي تجربی حاکی از آن است که توانایی مدیران مو جب بهبود عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در

19

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)12تابستان 1911
11

بورس اوراق بهادار شده است و از طرفی عملکرد مالی بهتر ،خطر ورشکستگی آنها را کاهش داده است .در نتیجه ،بر اساس یافته
هاي تجربی نیز انتظار می رود توانایی مدیران براي بهبود عملکرد مالی ،خطر ورشکستگی این شرکت ها را کاهش دهد .انتظار بر
این است که با افزایش توانایی مدیریت ،ارزش بنگاه اقتصادي بیشتر شود .مدیران داراي توانایی باال ،قادربه درک بهتري از شرایط
داخلی و خارجی شرکت در کنار هم دارند و با احتمال بیشتري در طرح هایی سرمایه گذاري میکنند که ارزش فعلی مثبت باالتري
دارد و همچنین توانایی بهتر و بیشتري در اجراي مناسب آن خواهند داشت .در نتیجه قادربه تأمین منابع مالی بیشتر و با نرخهاي
کمتر و دوره طوالنیتر را دارند چرا که در این شرایط انتظار بر این است که هزینة ورشکستگی و ریسک عدم پرداخت بدهی کمتر
باشد .مدیر توانا باید تمام جنبه ها و موقعیتهاي شرکت را در نظر گرفته و با توجه به آنها منابع تأمین مالی درستی را انتخاب
کنند(.تی و گریس )3559از روش تحلیل پوششی داده ها براي سنجش توانایی مدیریت بهره گرفتند .ورودي پژوهش آنها نیروهاي
انسانی و خروجی میزان خسارتهاي واقعی بود .آنها دریافتند که توانایی مدیران یک ارتباط معکوس با مدت زمان باقی ماندن
شرکت در بحران مالی و احتمال ورشکستگی دارد .بهطوریکه مدیران شرکتهاي ورشکسته مهارت و توانایی کمتري نسبت به
مدیران سایر شرکتها دارند(.آلن و همکاران )3559 ،بیان میکنند در صنایعی با رقابت بازار محصول شدید ،نقش نظارتی هیات مدیره
بسیار کمرنگ تر از نقش ابتکاري و اجرایی هیات مدیره است .آنان استدتل میکنند که در صنایع با رقابت بازار قوي بازار خود به
عنوان مکانیزم نرارتی عمل میکند .آنان همچنین بیان کردند انجام نظارت مضاعف از طریق حاکمیت شرکتی قوي و بازار غیر قابل
تحمل است و این نرارت اضافی میتواند باعث جابه جایی مدیران کلیدي شود که به نوبهی خود میتواند اثر منفی در عملکرد و
جایگاه شرکت در بازار رقابتی داشته باشد .از سوي دیگر ،آنان بیان میدارند در بازارهایی که سط رقابت ضعیف است اطالعات
محرمانه ي زیادي وجود دارد .بنابراین ،استقالل هیات مدیره پیش شرط تزم براي تداوم بلندمدت یک شرکت در بازار رقابت ضعیف
است(.مارسیوکاتیت و همکاران )3505،در تحقیق خود نشان دادند که رقابت بازار باعث کاهش هزینه هاي نمایندگی شده و در
نتیجه مدیریت سود کاهش و مربوط بودن میزان سود حسابداري افزایش مییابد .همچنین ،آنان بیان کردند که در صنایع با رقابت
قوي ،عدم تقارن اطالعاتی نیز میان مدیران و بازار کاهش می یابد.
(گوادلوپ و پرز)3505،در مطالعه ي خود به این نتیجه رسیدند که هر اندازه سط رقابت در بازار محصول در صنعت بیشتر باشد،
سطح راهبري شرکتی بهبود خواهد یافت .تاثیر رقابت بر راهبري شرکتی ناشی از بهبود شفافیت اطالعاتی شرکتها و ترس از
ورشکستگی است(.دمرجیان و همکاران  )3505رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت سود را طی دوره زمانی  0979 -3558در
آمریکا بررسی کردند .آنها دریافتند که کیفیت سود به طور کلی با توانایی مدیریت رابطهاي مثبت دارد(.چو و همکاران  )3500در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرکتهاي فعال در صنایع رقابتی ،داراي ساختار راهبري شرکتی ضعیفتري هستند (.جو و
همکاران) 3500،در پژوهش خود تحت عنوان استفاده از تکنیک پوششی دادهها به منظور الگو برداري با تأکید بر نرخ بازده دارایی
با استفاده از  79شرکت در بازارهاي سرمایه آمریکا پرداختند و با استفاده از تکنیک تحلیل پوشش داده ها به سنجش کارایی فنی،
فنی خالص و ترکیبی این شرکتها با مدل دارایی کل )ورودیها :دارایی جاري ،دارایی ثابت و سایر داراییها و خروجی درآمد( و مدل
دارایی جاري )ورودیها :پول نقد ،معادل پول نقد ،حسابها و اسناد دریافتی و خروجی :درآمد فروش( مدل هزینه )ورودي :بهاي
تمامشده کاالي فروش رفته ،هزینههاي اداري و فروش ،استهالک و خروجی :درآمد فروش(پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که شرکت والمارت به عنوان کاراترین واحد از هر سه مدل برگرفته 3از مفهوم نرخ بازده دارایی) (ROAاست(.تکسمانا و
یانگ)3500،در تحقیق به بررسی رقابت بازار محصول بر انگیزههاي مدیران براي مدیریت سود جهت نیل به سودهاي از پیش
تعیین شده ،پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که ارتباط منفی بین تال ش مدیران براي دستیابی به سودهاي از پیش تعیین
شده و رقابت بازار محصول وجود دارد (.دمرجیان وهمکارن )3500اندازه گیري توانایی مدیریتی را به عنوان یک آزمون معتبر و
جدید موردبررسی قراردادند .روش بکار گرفته شده آن ها براي اندازه گیري توانایی مدیریتی ،روش تحلیل پوشش داده اي بوده و
نشان می دهد که این معیار به میزان قابل توجهی با ویژگی هاي استعداد مدیریت از قبیل عملکرد قیمت سهام ،پاداش مدیران
اجرایی و فرصت هاي سرمایه گذاري مرتبط است .آن ها همچنین رابطه منفی که با بازده غیرعادي سهام برقرار بود را از طریق
فاکتور توانایی مدیریتی کاهش دادند .آنها از مفهوم نرخ بازده دارایی به اندازه گیري توانایی مدیریتی پرداختند .آن ها براي اولین بار
الگوي جدیدي در ارتباط با سنجش توانایی مدیریت در شرکت ها ارائه کردند .آنان ابتدا ،با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و با در
نظر گرفتن متغیرهاي فروش ،بهاي تمام شده کاالي فروش رفته ،هزینه هاي فروش ،اداري و عمومی ،هزینه هاي تحقیق و
توسعه ،دارایی هاي ثابت مشهود و دارایی هاي نامشهود شرکت کارایی شرکت را محاسبه کردند .سپس ،با در نظر گرفتن کارایی
محاسبه شده به عنوان متغیر وابسته و در نظر گرفتن اندازه شرکت ،سهم بازار ،شاخص جریان نقد آزاد ،عمر شرکت ،پیچیدگی
عملیات و فعالیت برون مرزي به عنوان متغیر مستقل ،الگوي رگرسیون مناسب را برازش کردند .به اعتقاد دمرجیان و همکاران
مقدار باقیمانده این رگرسیون نشان دهنده توانایی مدیریت شرکت در کارایی به بررسی رابطه توانایی مدیران است  (.آندرو و
همکاران )3502در پژوهشی نشان دادند که توانایی مدیریت با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداري دارد .نتایج پژوهش آنان
نشان داد که شرکتهاي با مدیران تواناتر در دوره هاي بحرانی خود ،سرمایه گذاري بیشتري انجام میدهند ،سود بیشتري عاید

-3روش شناسی پژوهش
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شرکت میکنند و چنانچه روند سودآوري مناسب نباشد ،از ابزار تأمین مالی به نحو مناسب استفاده میکنند .همچنین ،توانایی
مدیریت با نامتقارنی اطالعات رابطه منفی و معناداري دارد .به بیان بهتر ،مدیر توانمند میتواند موجب عملکرد بهتر شرکت ،افزایش
سرمایه گذاري ،افزایش سودآوري ،استفاده مناسب از منابع و کاهش نامتقارنی اطالعات شود .آنان همچنین دریافتند که توانایی
مدیران بر عملکرد شرکتهایی که با بحران مواجه هستند ،تأثیر بسزایی دارد .آنها نتیجه گرفتند که توانایی مدیران ارتباط معکوس با
مدت زمان باقی ماندن شرکت در بحران مالی و احتمال ورشکستگی دارد؛ به طوري که مدیران شرکتهاي ورشکسته مهارت و
توانایی کمتري نسبت به مدیران سایر شرکتها دارند( .به ناو همکاران ) 3502،به بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول و ساختار
مالکیت شرکتها پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد با افزیش رقابت در بازار محصول ،تمرکز مالکیت شرکتها کاهش مییابد .آنان
در واقع نشان دادند ،از آنجایی که شرکتهاي فعال در رقابت بازار قوي ،توسط مکانیزم قوي بازار کنترل میشوند ،نیازي به کنترل
توسط سهامداران کنترل کننده ندارند و اغلب سهام این گونه شرکتها پراکنده است(.چن و همکاران) 3500در پژوهش خود به
بررسی اینکه آیا توانایی مدیریت منجر به تسهیل موفقیت در نوآوري شرکت میشود؟ پرداختند .در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند
که توانایی مدیران یکی از اجزاي اصلی موفقیت در تصمیمگیریهاي نوآوري بوده و داراي ارتباط مثبتی با ارزش بازار شرکتهاست(.
آنیک و همکاران) 3500،به بررسی نقش مکانیزم حاکمیت شرکتی بر رقابت بازار محصول و تاثیر آن بر عملکرد مدیریت و مدیرت
سود پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که رقابت بازار محصول بر عملکرد شرکتهاي خانوادگی و دولتی تاثیرگذار
نیست(.چانگ و همکاران  )3500در پژوهشی به بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی ،رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه
پرداختند .نتایج حاصل از آزمون فرضیههاي پژوهش مذکور ،حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان حاکمیت شرکتی ،رقابت در
بازار محصول و ساختار سرمایه بود.در پژوهش قدرت مدیرعامل ،رقابت بازار محصول و ارزش سرمایه(شهباز شیخ )3507،به صورت
تجربی به بررسی فاکتور رقابت بازار محصول در ارتباط بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت می پردازد .با استفاده از شاخص
قدرت که شامل ابعاد ساختاري ،مالکیت و متخصصان قدرت شرکت مدیران و صنایع وابسته هستند با روش کیو-توبین ارزش
سرمایه را اندازه گیري کرده است ،وي متوجه شده است که که قدرت مدیر عامل شرکت داراي ارزش مثبت و قابل توجهی در
ارزش شرکت است .با این حال ،این رقابت به دلیل رقابت بازار محصول به عنوان قدرت مدیرعامل ،تنها در بازارهاي رقابتی با
ارزش واقعی ارزش مثبت و ارزش بازار را در بازارهاي رقابتی کم نشان می دهد .همچنین متوجه شد که قدرت مدیرعامل با ارزش
واقعی در بازارهاي رقابتی باال ارتباط دارد ،در حالی که حاکمیت شرکتی قوي است که نشان می دهد که رقابت و حاکمیت شرکت
ها مکمل هستند .به طور کلی ،نتایج نشان داده که که رقابت در بازار محصول ،مدیران اجرایی قدرتمند را تحریک می کند تا از
قدرت خود براي تصمیم گیري هاي افزایش ارزش استفاده کنند.

پژوهش حاضر از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات کاربردي و از دیدگاه ماهیت و روش از جمله تحقیقات توصیفی و از نوع
همبستگی محسوب می شود .همچنین از لحاظ جمع آوري اطالعات ،تحقیقی پس رویدادي است که به منظور تجزیه و تحلیل
اطالعات از آمار توصیفی ،استنباطی -روش رگرسیون چند متغیره -استفاده شده است.

-4روش و ابزار جمعآوری اطالعات و جامعه آماری
براي گردآوري اطالعات موردنیاز در بخش مبانی نظري و پیشینهي پژوهش ،از روش کتابخانهاي (پایاننامه ،مقاالت فارسی و
التین و کتب) استفاده می شود .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي پس رویدادي (با استفاده از اطالعات گذشته) است که بر اساس
اطالعات مندرج در صورتهاي مالی شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی
انجام میشود .دادههاي موردنیاز در بخش ادبیات پژوهش از کتب ،مجالت تخصصی فارسی و التین ،مقاالت ،رسانهها و در
مواردي از پژوهشهاي انجامشده مرتبط استخراجشده (روش کتابخانهاي) و براي جمعآوري دادههاي پژوهش از بانک اطالعاتی
نرمافزار ره اورد نوین ،تدبیرپرداز و سایت  www.Codal.ir ،www.Irbourse.comو  www.tsetmc.comاستفاده خواهد
شد .جامعه آماري این پژوهش شامل شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غیر از شرکتهاي سرمایه گذاري می باشد
که داراي شرایط زیر بوده اند:
- 0در سالهاي مالی مورد تحقیق در بورس حضور داشته اند.
 -3پایان سال مالی آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دوره فوق الذکر تغییري در سال مالی نداده اند.
-2در همه سالهاي مورد بررسی در پایان سال مالی اطالعات و داده هاي موردنیاز آنها در دسترس باشد. .
-2در همه سالهاي مورد بررسی سهام شرکت حداقل یک مرتبه معامله شده باشد.
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طول دوره پژوهش شش سال طی سالهاي  0295الی 0290میباشد .انتخاب نمونه به روش حذفی و با توجه به قلمرو زمانی و
مکانی پژوهش است .ازآنجایی که براي محاسبه برخی از متغیرهاي پژوهش ،به داده هاي یک سال قبل و یک سال بعد از دوره
زمانی پژوهش نیاز بوده است ،همچنین براي استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ،استفاده از داده هاي زیادي براي کسب نتیجه
صحیح از این مدل الزامی است ،بنابراین باید شرکت ها قبل از سال از آن خارج نشده و تا آخر در بورس پذیرفته باشند و
اطالعات آن ها در این بازه زمانی در دسترس باشد .با توجه به ماهیت تحقیق و به خصوص مدل تحلیل پوششی داده ها ،باید
شرکت تولیدي یا خدماتی باشد .به عبارت دیگر ،شرکت منتخب براي نمونه نباید متعلق به صنایع "بانک ها" ،واسطه  "،مؤسسات
اعتباري و سایر نهادهاي پولی گري هاي "سرمایه  ،گذاري هاي مالی" و " شرکت هاي چند رشته اي صنعتی" باشد .همچنین
جزو صنایعی نباشد که تعداد شرکت مورد است .در مدل تحلیل هاي بورسی آن کمتر از پوششی داده ها که یک نوع مدل تصمیم
گیري است ،واحدهاي تصمیم گیري(در این پژوهش شرکت) باید داراي شرایط یکسانی باشند ،به همین دلیل فرض شده است
شرکت هایی داراي شرایط یکسان هستند که طبق طبقه بندي سازمان بورس در یک نوع صنعت قرارگرفته اند و هرسال شرکت به
عنوان واحد تصمیم گیري مستقل در نظر گرفته شده است .به جهت حفظ قابلیت مقایسه اطالعات ،پایان سال مالی شرکت ها
پایان اسفندماه هرسال بوده و در طول دوره پژوهش ،تغییر سال مالی نداده باشند.

-5متغبرهای پژوهش
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متغیرهاي مورد مطالعه در این تحقیق شامل متغیرهاي مستقل ،وابسته و کنترلی به شرح زیر اندازه گیري شده اند:

-1-5متغیر وابسته
-ارزش شرکت(Value):

در این پژوهش همانند شیخ( )3507ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین بدست می آید که از مجموع ارزش بازار حقوق صاحان
سهام و ارزش دفتري بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتري مجموع دارایی ها بدست می آید.
این نسبت توسط آقاي جیمز توبین در تجزیهوتحلیلهاي اقتصاد کالن بهمنظور پیشبینی آینده فعالیتهاي سرمایهگذاري در
سال  0987مطرح شد .هدف وي برقراري یک رابطه علت و معلومی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایهگذاري انجامشده توسط
شرکت بود .اگر شاخص کیوتوبین محاسبهشده براي شرکت بازار بزرگتر از یک باشد ،انگیزه زیادي براي سرمایهگذاري وجود دارد،
به عبارتی نسبت کیوتوبین باال ،معموالً نشانه ارزشمندي فرصتهاي رشد شرکت میباشد .اگر نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک
باشد سرمایهگذاري متوقف میشود .درصورتیکه شرکت از تمامی فرصتهاي سرمایهگذاري بهرهبرداري کند ارزش نهایی کیوتوبین
بهسوي عدد واحد یک میل پیدا میکند ،یعنی چنانچه ارزش بازار شرکت بیش از داراییهاي آن باشد ،این شرکت توانسته بهنحوي
بهینه ،از داراییهاي خود استفاده نماید .در این صورت ارزش سهام بیش از ارزش فعلی آن است.
در صورتیکه ارزش بازار شرکت ،کمتر از ارزش داراییهاي شرکت باشد ،شرکت نتوانسته از داراییهاي خود ،به صورت بهینه
استفاده کند.

-2-5متغیر مستقل
توانایی مدیراندر ایـن پـژوهش بـراي اندازه گیري توانـایی مـدیریت از الگـوي ارائه شده به وسیله دمرجیان و همکاران ( )3503که مبتنی
بر متغیرهاي حسابداري است استفاده شده اسـت .در این الگو با استفاده از کارایی شرکت به عنوان متغیر وابسته و کنترل ویژگیهاي
ذاتی شرکت ،توانایی مدیریت محاسبه می شود .به منظور اندازه گیري کارایی شرکت ،دمرجیان و همکاران از الگوي تحلیل
پوششی داده ها ) (DEAاستفاده کرده اند.
کارایی شرکتکارایی بیان کننده ي این مفهوم است که یک سازمان چگونه از منابع خود در بـراي تولیـد نـسبت بــه بهترین عملکـرد
درمقطعی از زمان اسـتفاده کرده است .کارایی در واقع نسبت خروجی واقعی به خروجی مورد انتظار با مقیاس ورودي واقعی است .با
این تعریف کارایی در مقایسه بین منابع مصرف شده و منـابع مـورد انتظـاري کـه براي رسیدن به مقاصد خاص باید مصرف شوند
تبیین میشود( .یگانه و دیدار.) ،براي محاسبه کارایی از چندین ورودي وخروجی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ،براي
محاسبه کارایی استفاده می شود.در تحقیقات مختلفی از جمله دمرجیان و همکاران از روش تحلیل پوششی داده  ،ها براي این
منظور استفاده شده است.از ایرادات محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها (دمرجیان) تعداد کم شرکت ها در هر صنعت
به عنوان جامعه آماري می باشدکه می تواند منجر به نتایج نادرست در ارزیابی شود.
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-6فرضیات تحقیق
مفروضاتی که در این تحقیق مدنظر گرفتیم به شرح زیر میباشد:
فرضیه اول :توانایی مدیران بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه دوم :رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه سوم :حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه چهارم :رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه پنجم :حاکمیت شرکتی بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر دارد.

-7انتخاب نمونه و جمع آوری داده ها
مدل 3 ، 0و  2براي آزمون فرضیات  3 ،0و  2و مدل  2و 0به ترتیب براي آزمون فرضیه  2و  0بکار می رود.

-1-7متغیر وابسته
-ارزش شرکت(Value):

در این پژوهش همانند شیخ( )3507ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین بدست می آید که از مجموع ارزش بازار حقوق صاحان
سهام و ارزش دفتري بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتري مجموع دارایی ها بدست می آید.
این نسبت توسط آقاي جیمز توبین در تجزیهوتحلیلهاي اقتصاد کالن بهمنظور پیشبینی آینده فعالیتهاي سرمایهگذاري در
سال  0987مطرح شد .هدف وي برقراري یک رابطه علت و معلومی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایهگذاري انجامشده توسط
شرکت بود .اگر شاخص کیوتوبین محاسبهشده براي شرکت بازار بزرگتر از یک باشد ،انگیزه زیادي براي سرمایهگذاري وجود دارد،
به عبارتی نسبت کیوتوبین باال ،معموالً نشانه ارزشمندي فرصتهاي رشد شرکت میباشد .اگر نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک
باشد سرمایهگذاري متوقف میشود .درصورتیکه شرکت از تمامی فرصتهاي سرمایهگذاري بهرهبرداري کند ارزش نهایی کیوتوبین
بهسوي عدد واحد یک میل پیدا میکند ،یعنی چنانچه ارزش بازار شرکت بیش از داراییهاي آن باشد ،این شرکت توانسته بهنحوي
بهینه ،از داراییهاي خود استفاده نماید .در این صورت ارزش سهام بیش از ارزش فعلی آن است.
در صورتیکه ارزش بازار شرکت ،کمتر از ارزش داراییهاي شرکت باشد ،شرکت نتوانسته از داراییهاي خود ،به صورت بهینه
استفاده کند.
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)رابطه0
Value it = a0 + ß1 ABILITY i,t + ß2Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4 LEV i,t +ß5 Profit i,t +
)رابطه3
Value it = a0 + ß1 competition i,t + ß2 Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4 LEV i,t +ß5 Profit i,t +
)رابطه2
Value it = a0 + ß1 Gover i,t + ß2Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4LEV i,t +ß5 Profit i,t +
)رابطه2
Value it = a0 + ß1 ABILITY i,t + ß2 competition i,t + ß3 ABILITY i,t × competition i,t + ß2
Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4LEV i,t +ß5 Profit i,t +
)رابطه0
Value it = a0 + ß1 ABILITY i,t + ß2 Gover i,t + ß3 ABILITY i,t × Gover i,t + ß2 Capexp i,t +
ß3 SIZE i,t + ß4LEV i,t +ß5 Profit i,t +

-2-7متغیر مستقل
توانایی مدیراندر ایـن پـژوهش بـراي اندازه گیري توانـایی مـدیریت از الگـوي ارائه شده به وسیله دمرجیان و همکاران ( )3503که مبتنی
بر متغیرهاي حسابداري است استفاده شده اسـت .در این الگو با استفاده از کارایی شرکت به عنوان متغیر وابسته و کنترل ویژگیهاي
ذاتی شرکت ،توانایی مدیریت محاسبه می شود .به منظور اندازه گیري کارایی شرکت ،دمرجیان و همکاران از الگوي تحلیل
پوششی داده ها ) (DEAاستفاده کرده اند.
𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑣1CoGS + v2SG&A + v3PPE + v4Opslease + v5R&D + v6Good Will + v7Intan

= 𝛉𝐯 𝐱𝐚𝐌
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کارایی شرکتکارایی بیان کننده ي این مفهوم است که یک سازمان چگونه از منابع خود در بـراي تولیـد نـسبت بــه بهترین عملکـرد
درمقطعی از زمان اسـتفاده کرده است .کارایی در واقع نسبت خروجی واقعی به خروجی مورد انتظار با مقیاس ورودي واقعی است .با
این تعریف کارایی در مقایسه بین منابع مصرف شده و منـابع مـورد انتظـاري کـه براي رسیدن به مقاصد خاص باید مصرف شوند
تبیین میشود( .یگانه و دیدار.) ،براي محاسبه کارایی از چندین ورودي وخروجی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ،براي
محاسبه کارایی استفاده می شود.در تحقیقات مختلفی از جمله دمرجیان و همکاران از روش تحلیل پوششی داده  ،ها براي این
منظور استفاده شده است.از ایرادات محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها (دمرجیان) تعداد کم شرکت ها در هر صنعت
به عنوان جامعه آماري می باشدکه می تواند منجر به نتایج نادرست در ارزیابی شود.
𝑡𝐹𝑖𝑟𝑚 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 𝑖,𝑡 + 𝛼2 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖,
𝑡+ 𝛼3 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖,𝑡 + 𝛼4 𝐿𝑛 (𝐴𝑔𝑒)𝑖,
+ 𝛼5 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖,𝑡 + 𝜀0
که در آن :
) 〖Firm Efficiency〗_(i,tکارایی شرکت که از رابطه تحلیل پوششی داده ها بدست آمده است.
): Ln (Total Assetsاندازه شرکت  jدر سال tاست و برابر است با لگاریتم طبیعـی مجمـوع داراییهاي شرکت.
 : Market Shareسهم بازار شـرکت jدر سـال tاست که برابـر اسـت بـا نسبت فروش شرکت به فروش کل صـنعت.
: Positive Free Cash Flow Indicatorافـزایش (کاهش) در جریانهاي نقد عملیاتی شرکت jدر سال tرا نشـان می
دهد کـه در صـورت مثبت بودن جریانهاي نقدي عملیاتی برابر  0و در صورت منفـی بـودن برابـر صـفر در نظر گرفته شده است.
) :Ln (Ageعمر پذیرش شرکت jدر بورس او راق بهادار و برابر اسـت بـا لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی که شرکت در
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
 : Foreign Currency Indicatorصادرات شرکت jدر سال tو بـراي شرکتهایی که صادرات داشته اند ،برابر 0و در غیر
این صورت ،صفر در نظـر گرفته می شود .
و ( ε_0باقیمانده ي الگو) نیز نشان دهنده میزان توانایی مدیریت ()Abilityاست که هرچه مقدار کمتر باشد نشان دهنده
بهتر بودن توانایی مدیران میباشد.

-3-7متغیرهای تعدیل کننده
رقابت در بازار محصول(Competition) :تهدید بازار محصول ،یک ریسک عملیاتی مهم است که توسط هیچ شرکتی نمی تواند نادیده گرفته شود .درجه ریسک بازار
محصول وابسته به سطح تمرکز بازار است و تمرکز بازار اغلب با شاخص هرفیندال هیرشمن اندازه گیري می شود ،که بصورت زیر
تعریف می شود(نمازي و همکاران:)0292 ،
شاخص هرفیندال-هیرشمن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار تمامی بنگاههاي فعال در صنعت به صورت فرمول زیر به
دست می آید:
HHI = ∑_(i=1)^K▒〖si〗^2

که در آن
شاخص هرفیندال هیرشمنHHI: ،
تعداد بنگاههاي فعال در بازار K:
سهم بازار شرکت ام است که از رابطه زیر بدست می آیدSi : :
رابطه)8

Si = Xj / ∑_(i=1)^n▒Xj

که در آن  Xjشان دهنده فروش شرکت jام و 0نشان دهنده نوع صنعت است .شاخص هیرفندال هیرشمن میزان تمرکز
صنعت را اندازه گیري می کند.هر چه این شاخص بزرگ تر باشد ،میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتري در صنعت وجود دارد و
ریسک بازار محصول کمتر است و بالعکس.
حاکمیت شرکتی(Gover):کارایی نظام حاکمیت شرکتی از  8مؤلفه زیر براي داده هاي شرکت طی  0سال گذشته اندازه گیري می شود .به این منظور
ابتدا شرکت ها بر اساس هر یک از معیارهاي زیر رتبه بندي شده و سپس بر اساس جمع رتبه ها نمره کلی راهبري شرکتی
محاسبه می شود:
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.0نسبت اعضاي غیر موظف  (Outsiders):تعداد اعضاي غیرموظف هیئت مدیره به تعداد کل اعضاي هیئت مدیره.این
متغیر ،متغیر موهومی است ،به طوري که اگر مشاهده اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد یک و در غیر اینصورت
عدد صفر به خود اختصاص می دهد.
.3درصد سهامداران نهادي  (Inist):درصد سهام تحت تملک شرکت هاي حقوقی ،بیمه ،بانک ،سرمایه گذاري ها ،شرکت
هاي وابسته به دولت .این متغیر ،متغیر موهومی است ،به طوري که اگر مشاهده اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد
یک و در غیر اینصورت عدد صفر به خود اختصاص می دهد.
.2تمرکز مالکیت  (Owncon):مجموع درصد تملک سهامدارانی است که حداقل 0درصد سهام شرکت را در اختیار دارند .این
متغیر ،متغیر موهومی است ،به طوري که اگر مشاهده اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد یک و در غیر اینصورت
عدد صفر به خود اختصاص می دهد.
.2کیفیت حسابرسی (AQ):متغیر مجازي که به عنوان کیفیت حسابرسی میباشد .با توجه به تقسیم بندي  300موسسه
حسابرسی در تارنماي جامعه حسابداران رسمی ایران ) (www.iacpa.irبه  2دسته الف ،ب ،ج  ،د .اگر حسابرس ،سازمان
حسابرسی و موسسههایی که جزء دسته الف باشد؛ عدد  0و در غیر اینصورت عدد صفر.
.0درصد اعضاي مستقل کمیته حسابرسی (INDEP):بیانگر تعداد اعضاي کمیته حسابرسی که داراي مدرک دانشگاهی با
مدرک حرفه اي داخلی یا معتبر بین المللی در امور حسابداري ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصادي ،سایر رشته هاي مدیریت با
گرایش مالی یا اقتصادي همراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی و گزارش هاي مالی و کنترل هاي داخلی حاکم بر
گزارشگري مالی است (سازمان بورس اوراق بهادار .)0290 ،براي سنجش این متغیر در پژوهش حاضر از نسبت اعضاي متخصص
مالی به کل اعضاي کمیته حسابرسی استفاده می شود .در مرحله بعد به متغیر موهومی تبدیل می شود ،به طوري که اگر مشاهده
اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر به خود اختصاص می دهد.
.0تخصص مالی کمیتة حسابرسی (ACEXP):برابر است با درصد اعضاي داراي تخصص مالی در کمیتة حسابرسی .بند
شش ماده 0منشور کمیتة حسابرسی ،تخصص مالی اعضا را مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه اي داخلی یا معتبر بین المللی در امور
مالی (حسابداري ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصاد ،سایر رشته هاي مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادي) همراه با توانایی تجزیه
وتحلیل صورتها و گزارشهاي مالی و کنترلهاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی ،تعریف کرده است (سازمان بورس اوراق بهادار
تهران )0290.،این متغیر ،متغیر موهومی است ،به طوري که اگر مشاهده اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد یک و
در غیر اینصورت عدد صفر به خود اختصاص می دهد.
.8تعداد اعضاي کمیته حسابرسی (AC_SIZE):کمیته حسابرسی طبق بند  0ماده  0منشور کمیته از سه تا پنج عضو با
انتخاب و انتصاب هیئت مدیره تشکیل میگردد (سازمان بورس اوراق بهادار تهران )0290،این متغیر ،متغیر موهومی است ،به طوري
که اگر مشاهده اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر به خود اختصاص می دهد.

-4-7متغیرهای کنترلی
لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها Size:
اهرم مالی که برابر نسبت مجموع بدهی ها به مجموع داراییها می باشد LEV:
نسبت سودآوري که از تقسیم سود خالص بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بدست می آید Profit:
مجموع مخارج سرمایه اي تقسیم بر مجموع دارایی هاCapexp:

-8نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
بعد از بررسی آمار توصیفی پژوهش و برخی فروض کالسیک مربوط به رگرسیون که متناسب با مدل پژوهش می باشد ،نرم
افزار Eviews 9براي تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.
فرضیه اول :توانایی مدیران بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
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جدول  -1نتایج تخمین مدل 1

𝑡Value it = a0 + ß1 ABILITY i,t + ß2Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4 LEV i,t +ß5 Profit i,t + ԑ𝑖.
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متغیر وابسته :ارزش شرکت
روش :رگرسیون حداقل مربعات معمولی (تابلویی – اثرات ثابت)
دوره زمانی 1911-1911 :تعداد مشاهدات112 :
خطای استاندارد
ضریب برآوردی
نماد
متغیر
90111
-10121
مبدأ)
از
(عرض
مقدار ثابت
C
20211
20221
توانایی مدیران
ABILITY
20211
20191
ای
مخارج سرمایه
Capexp
20111
10111
اندازه شرکت
Size
20121
202121
اهرم مالی
LEV
20212
20211
نسبت سودآوری
Profit
2099
ضریب تعیین
ضریب تعیین
20921
تعدیلشده
20191
دوربین-واتسون
110112
آماره F
20222211
احتمال (آماره )F

آماره t
-20111
20111
10111
10111
-20111
20212

احتمال
202929
202911
202111
202222
202219
202911

فرضیه دوم :رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول  -2نتایج تخمین مدل 2

𝑡Value it = a0 + ß1 competition i,t + ß2 Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4 LEV i,t +ß5 Profit i,t + ԑ𝑖.

متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
رقابت در بازار محصول
مخارج سرمایه اي
اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت سودآوري
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
دوربین-واتسون
آماره F
احتمال (آماره )F

متغیر وابسته :ارزش شرکت
روش :رگرسیون حداقل مربعات معمولی (تابلویی – اثرات ثابت)
تعداد مشاهدات995 :
دوره زمانی0290-0290 :
خطاي
ضریب
نماد
استاندارد
برآوردي
23232
738720
C
53793
03792
competition
53589
53070
Capexp
03257
03005
Size
53702
33030LEV
53323
53050
Profit
5320
53223
33222
93029325
53555503

آماره
t
330007
83835
33228
03305
2358033570

احتما
ل
535050
535555
535375
533589
535533
535287

فرضیه سوم :حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول  -3نتایج تخمین مدل 3

𝑡Value it = a0 + ß1 Gover i,t + ß2 Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4 LEV i,t +ß5 Profit i,t + ԑ𝑖.

احتمال
20211
20221
20122
20219
20221
20222

فرضیه چهارم :رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول  -4نتایج تخمین مدل4
Value it = a0 + ß1 ABILITY i,t + ß2 competition i,t + ß3 ABILITY i,t × competition i,t + ß2 Capexp i,t
𝑡+ ß3 SIZE i,t + ß4LEV i,t +ß5 Profit i,t + ԑ𝑖.
متغیر وابسته :ارزش شرکت
روش :رگرسیون حداقل مربعات معمولی (تابلویی – اثرات ثابت)
تعداد مشاهدات995 :
دوره زمانی0290-0290 :
خطاي
ضریب
احتمال
نماد
متغیر
آماره t
استاندارد
برآوردي
53028
-53052
33022
-03022
مقدار ثابت (عرض از
C
مبدأ)
توانایی مدیران
5.522
53328
53522
53505
𝑌𝑇𝐼𝐿𝐼𝐵𝐴
53555
03230
53528
53255
رقابت در بازار محصول
competition
توانایی مدیران× رقابت در بازار
5.590
5.578
5.322
5.535
𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 ×competition
محصول
53035
-03232
53502
53390
مخارج سرمایه اي
Capexp
535332
33379
53302
53290
اندازه شرکت
SIZE
-53280
-53500
اهرم مالی
5.532
5.525
LEV
سودآوري
نسبت
Profit
0.000
4.196
0.023
0.099
5329
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
5.27
33099
دوربین-واتسون
893773
Fآماره
5.555
)Fاحتمال (آماره
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متغیر وابسته :ارزش شرکت
روش :رگرسیون حداقل مربعات معمولی (تابلویی – اثرات ثابت)
تعداد مشاهدات112 :
دوره زمانی1911-1911 :
آماره t
خطای استاندارد
ضریب برآوردی
نماد
متغیر
10111
10111
90211
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
C
20191
10911
90112
حاکمیت شرکتی
Gover
10112
20211
20191
مخارج سرمایه ای
Capexp
10111
10911
20911
اندازه شرکت
Size
-20111
20221
-20211
اهرم مالی
LEV
90112
20211
20211
نسبت سودآوری
Profit
20911
ضریب تعیین
20911
ضریب تعیین تعدیلشده
20211
دوربین-واتسون
10111
آماره F
20222212
احتمال (آماره )F
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فرضیه پنجم :حاکمیت شرکتی بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول -5نتایج تخمین مدل 5
Capexp i,t + ß3 SIZE i,t ABILITY i,t × Gover i,t + ß2 Gover i,t + ß3 ABILITY i,t + ß2 Value it = a0 + ß1
ß5 Profit i,t + ԑ𝑖.𝑡 ++ ß4LEV i,t
وابسته :ارزش شرکت
روش :رگرسیون حداقل مربعات معمولی (تابلویی – اثرات ثابت)
تعداد مشاهدات995 :
دوره زمانی0290-0290 :
احتما
خطاي
ضریب
آماره
نماد
متغیر
ل
استاندارد
برآوردي
t
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
850.5
288.5508.5
530.5C
53555
023080
53533
53239
توانایی مدیران
𝑌𝑇𝐼𝐿𝐼𝐵𝐴
53523
33020
53520
53500
حاکمیت شرکتی
Gover
توانایی مدیران× حاکمیت شرکتی
مخارج سرمایه اي
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اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت سودآوري
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
دوربین-واتسون
آماره F
احتمال (آماره )F

𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 × Gover
Capexp
SIZE
LEV
Profit

53050

53532

23390

53555

88.14
53795
-53273
53009

75.17
53022
53000
53350

1.574
028.0
-33032
53723

0.115
53050
53503
53529

53203
297.5
578.3
352.72
53555

نتیجه گیری
اهداف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر توانایی مدیران ،رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و نیز نقش
تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت میباشد .در این جاست که
دانش حسابداري و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید ،تا آن ها را در تصمیمات خود یاري دهد .تعیین ارزش شرکت و
عوامل موثر بر آن در تصمیم گیري سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارد .زیرا سرمایه گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار ،عالقه
مند است از ارزش آن شرکت آگاهی یابد .ارزش اوراق بهادار به وسیله حقوق صاحبان سهام و سود بالقوه تعیین می شود .عالوه بر
آن محیط اقتصادي و عملکرد بنگاه اقتصادي در صنعت بر ارزش اوراق بهادار و نرخ بازدهی آن مؤثر است .با تبیین ارزش شرکت
در فرایند ارزشیابی اوراق بهادار ،شواهدي به دست می آید که بر پایه آن بتوان عملکرد شرکت را اندازه گیري نمود و در خصوص
بازدهی آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت راه کارهاي عملی و اجرایی ارائه کرد.
از طرف دیگر ،در پژوهشهاي پیرامون موضوع ارزش شرکت و نیز رقابت در بازار محصول ،توجهی به ویژگیهاي مدیران نشده
است .مدیران شرکت ها تاثیر قابل توجهی بر تصمیمات استراتژیک شرکت دارند ،بنابراین می توانند بر تصمیمات خرد و کالن
شرکت تاثیر مستقیم و قابل تاملی بگذارند .اهمیت بررسی توانایی مدیران در آنست که موضوع کارایی مدیریت یکی از موضوعات
مهم مورد بحث در متون حسابداري می باشد .افزایش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و خصوصی سازي شرکت ها و همچنین
تفکیک مالکیت از مدیریت ،کارایی مدیر را نزد سهامداران و سایر ذینفعان واحد تجاري موضوعی بااهمیت می نماید.
در این تحقیق پس از جمع آوري اطالعات و داده هاي الزم ،متغیر هاي مورد مطالعه در شرکت هاي نمونه محاسبه شده و
تاثیر رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت با استفاده از فروض کالسیک رگرسیون و
روش تخمین  ،مدل با توجه به نتایج آزمون اف-لیمر و هاسمن برآورد گردید .در این پژوهش براي تشخیص ناهمسانی واریانس
ها از آزمون بروش-پگان-گادفري و براي تشخیص وجود خود همبستگی بین متغیرها از آزمون خود همبستگی سریالی بروش-
گادفري استفاده شده است .در نهایت نرم افزار  Eviews9براي تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.
در نتیجه میتوان گفت بین توانایی مدیران و متغیر وابسته (ارزش شرکت) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در نتیجه
میتوان گفت بین رقابت در بازار محصول و متغیر وابسته (ارزش شرکت) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد . .به بیانی دیگر،
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حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد .درنتیجه میتوان گفت رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیران با ارزش
شرکت تاثیر ندارد .با این نتیجه میتوان گفت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین توانایی مدیران و ارزش شرکت تاثیر دارد.
یافته هاي این پژوهش معانی کلیدي متعددي را دارند ،نخست این که توانایی مدیریت یکی از عوامل مهم در موضوع
سودآوري و ارزش شرکت میباشد که شاید در مطالب حسابداري کمتر به آن پرداخته شده و از اهمیت آن غافل شده ایم ،ولی به
دلیل اینکه محاسبه توانایی مدیریت از دریافت اطالعات دقیقی همچون فروش ،هزینه ها و دارایی هاي یک شرکت بدست می آید
می تواند بسیار مورد بحث باشد و نتایج آن کمک شایانی براي تعیین ارزش شرکت داشته باشد .در عصر پرشتاب امروزي ،وجود
سیستم مدیریت با کفایت و کارا براي هدایت عملیات شرکت و باقی ماندن در عرصه رقابت ،ضروري است .بدیهی است هر چه
توانایی مدیریت در کنترل واحد تجاري بیشتر باشد ،فرآیند راهبري آن بهتر صورت گرفته و در نهایت ،شرکت توانایی الزم براي
باقی ماندن در صحنه رقابت را خواهد داشت .دوم ،رقابت در بازار محصول یا همان تهدید بازار محصول ،یک ریسک مهم عملیاتی
به شمار می آید که ریسک بازار محصول براي صنعت هاي خاص را مد نظر قرار می دهد و براي رویه هاي حسابداري میتواند
مورد توجه قرار گیرد .سوم نشان میدهد که حاکمیت شرکتی فراتر از آن است که تنها رابطه شفاف بین مدیران و سهامداران برقرار
کند و ساختاري ارائه میکند که از طریق آن ،اهداف شرکت ،ابزار دستیابی به آن ،اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود.
در اینجا می توان گفت که یافته هاي تحقیق با تحقیقات دیگران همچون (نیکبخت و همکاران )0298،به بررسی تأثیر توانایی
مدیریت بررقابت در بازار محصول پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین توانایی مدیران و رقابت در بازار محصول رابطه معناداري
وجود دارد و (ممتازیان و کام نژاد ) 0203که بیان کردند توانایی مدیران یکی از عواملی است که موجب بهبود عملکرد مالی شرکت
ها می شود و (آبدین و کمال )0290 ،که دریافتند مدیران با ویژگی هاي شخصی و روش مدیریتی مناسب ارتباط مستقیم با
تأثیرات ناشی از مدیریت بر عملکرد شرکت داشته و مدیران با عملکرد بهتر پاداش بهتري دریافت کرده و حاکمیت شرکتی مناسب
تري داشته اند و نتایج پژوهش (صالحی و همکاران )0270،که بین توانایی مدیران و کیفیت سود و ارزش شرکت رابطه مستقیم
وجود دارد و (زارع وسطی )0290 ،نشان دادند ،رقابت در بازار محصول به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی برون سازمانی و یک
عامل مهم و حیاتی در اتخاذ تصمیمات افشاي اطالعات توسط شرکتها مطرح شده و به عنوان یک مولفه اثرگذار بر ارزش سهام
شرکتها نیز نقشآفرینی میکند و تاجیکی ( )0292که به بررسی رابطه بین راهبري شرکت و رقابت بازار محصول پرداخت و (
دمرجیان وهمکارن )3500اندازه گیري توانایی مدیریتی را به عنوان یک آزمون معتبر و جدید موردبررسی قراردادند و(یور
وهمکاران )3557 ،که توانایی مدیران مو جب بهبود عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شده است و (چانگ
مالی )3502 ،که شرکتهاي داراي درصد پایین اعضاي غیرموظف هیئت مدیره  ،کمتر دچار بحران و درماندگی مالی مـی شـوندو
رابطـه مثبتـی بـین انـدازه هیئـت مـدیره و درماندگی مالی وجود دارد و دیگر محققین ساپورت شده و نتایج تحقیقات پیشین،
نتایج تحقیق مورد نظر را تائید میکنند.
با توجه به تأثیر مثبت و معنادار توانایی مدیریت بر ارزش شرکت ،پیشنهاد میگردد که زمینه هاي الزم براي شکوفایی
استعدادهاي مدیریت هر واحد تجاري ،فراهم شده و از این منظر ،عملکرد مدیریت را تقویت نموده و در نهایت مزیتهاي رقابتی
واحد تجاري را افزایش داد .با توجه به نتایج حاصله ،هر چه شرایط الزم براي بروز توانایی مدیریت واحد تجاري ،بیشتر فراهم
گردد ،ارزش شرکت نیز افزایش خواهد یافت  .همچنین به مراجع حرفه اي و استاندارد گذاري پیشنهاد میگردد که مکانیزم هاي
الزم را براي شناسایی و استاندارد گذاري فاکتورهاي سنجش توانایی مدیریت را در گزارشات مالی ،اعم از یادداشتهاي همراه
صورتهاي مالی و یا افشاي مستمر این اطالعات در گزارشات هیأت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام را تدوین نموده و
تمهیدات الزم را براي توجه بیشتر به این فاکتور مهم را فراهم آورند.
با توجه به تاثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت به تحلیلگران مالی پیشنهاد میگردد که در زمینه تحلیل بنیادي عوامل
مؤثر بر رقابت در بازار محصول ،به فاکتور مهم ارزش شرکت توجه نموده و از اثرات مهم و مثبت آن بهرهمند گردند .همچنین به
سرمایه گذاران فردي و مشارکت کنندگان در بازارهاي سرمایه پیشنهاد میگردد به وجود افشاي اطالعات کافی درباره فاکتورهاي
سنجش توانایی مدیریت نیز توجه الزم را داشته باشند.
با توجه به تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت قانون گذران نیز میتوانند براي تخصیص بهتر منابع اقتصادي ،جذب سرمایه
گذران و حفاظت از سرمایه از طریق سیاست ها و قانون گذاري هاي جدید ،شرایط ارزش گذاري شرکت ها را توسعه بخشند.
با توجه به اهمیت راهبري شرکتی در رابطه با ارزش شرکت توسط مدیریت ،پیشنهاد این پژوهش براي اقدام عملی ،تهیه و
گزارش منظمی از درجه و رتبه بندي وضعیت حاکمیت شرکتی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است ،و با توجه
به وضع قوانین راهبري شرکتی در شرکتهاي بورسی ،پیگیري هاي الزم از جهت الزامی شدن و اجرایی شدن آن قوانین بعمل آید.
به سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه پیشنهاد می شود که قدرت رقابت در بازار محصول را به عنوان یکی از معیارهاي
ارزیابی شرکت مورد توجه قرار دهند و در خصوص سرمایه گذاري در شرکت هاي فعال در محیط هاي رقابتی دقت بیشتري اعمال
دارند .به نظر میرسد بررسی ساختار مالکیتی و حاکمیتی این شرکت ها قبل از سرمایه گذاري منجر به اتخاذ تصمیمات مطلوب تري
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خواهد شد .به سرمایه گذاران و سهامداران اقلیت توصیه میشود که در تصمیمات سرمایه گذاري ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
را به عنوان یکی از متغیرهاي تصمیم گیري لحاظ کرده و شرایط حاکمیت شرکتی از نظر آنها غافل نماند زیرا که بسیاري از
تصمیمات آنها می تواند تحت تاثیر حاکمیت شرکتی باشد.
با توجه به رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت مشخص شد سطح باالتر ارزش شرکت در نتیجه افزایش کیفیت
حاکمیت شرکتی حاصل میشود .به سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات پیشنهاد می شود
انگیزۀ کافی براي تشکیل مؤسسات رتبه بندي مستقل در زمینه هاي حاکمیت شرکتی و ارزش را هرچه سریعتر ایجاد کند .استقبال
سرمایه گذاران به شرکتهایی که از این نظر رتبه باالتري دارند ،منجر به قیمتگذاري بیشتر این گونه شرکتها میشود و انگیزه هاي
الزم را به منظور افزایش شفافیت از سوي مدیریت و سهامداران عمده ایجاد میکند .به سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و تحلیلگران
پیشنهاد میشود در تجزیه و تحلیلهاي خود در بازار رقابتی ،براي تصمیم گیري صحیح ،به ساختار هیئت مدیره و تأثیري که بر
ارزش شرکت میگذارد ،توجه کنند .همچنین ،حسابرسان با استفاده از نتایج این پژوهش میتوانند با مدنظر قراردادن مؤلفه هاي
ساختار هیئت مدیره و تأثیري که در بازار رقابتی بر ارزش شرکت می گذارد ،روش حسابرسی را به شکل مناسبتري اتخاذ کنند .به
سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود با توجه به ناکارایی هیئت مدیره در ایفاي نقش حاکمیتی خود ،زمینه هاي
اجراي سریعتر آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی را فراهم کند.
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