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دانش یار حسابداری ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.

استادیار حسابداری ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.

فارغ التحصیل کارشناسي ارشد حسابداری ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.
نویسندۀ مسئول مقاله :بهزاد بیگي ()Email: behzadbeigi66@yahoo.com
تاریخ دریافت39 / 2/21 :

تاریخ پذیرش31 /5 /94 :

 /18ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی :تغییر در نقدینگی -تغییر در بحران مالی

گرفته میشود ،تأثیر اندازۀ هیأت مديره بر ريسک مالی در سطح کل شرکتها ،مثبت ،تأثیر
دوگانگی وظیفۀ مديرعامل بر ريسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات ،منفی و در بین
ويژگیهای فرايندی ،تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ريسک مالی در سطح شرکتهای
مورد بررسی ،منفی بوده است .همچنین در حالتی که تغییر در نقدينگی به عنوان معیار ريسک
مالی لحاظ می شود ،تأثیر اندازۀ هیأت مديره در صنعت محصوالت شیمیايی و تأثیر فرصت
رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ريسک مالی ،منفی بوده است .ديگر نتايج حاکی از
عدم تأثیر ساير ويژگیهای هیأت مديره اعم از فرايندی و ساختاری بر ريسک مالی در سطح
کل شرکت ها و صنايع مختلف است.

واژههای کلیدی :ساختار هیأت مديره ،فرايند هیأت مديره ،ويژگیهای شرکت و ريسک مالی .

مقدمه

بر اساس تعریف عمومي حاکمیت شرکتي که به عنوان ابزاری که شرکتها با آن،
هدایت و کنترل ميشوند .جایگاه هیأت مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کنندهای که نقش
مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایي را به منظور حفظ منافع مالکیتي سهامداران بر عهده
دارد ،بیش از پیش اهمیت ميیابد (مکرمي .)4915 ،مسئولیت اصلي هیأت مدیره ،ایجاد راهبری
کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف ،از
جمله مشتریان ،کارکنان ،سرمایهگذاران و جوامع محلي ميباشد .در کلیه اقداماتي که هیأت
مدیره به عمل ميآورد ،از مدیران انتظار ميرود تصمیمات تجاری خود را به گونهای اتخاذ
کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است (بورس اوراق بهادار تهران.)4911 ،
هیأت مدیره مستقیم ترین مکانیزم برای نظارت مدیریت است و نقش مهمي در به نظم درآوردن
مدیران در صورت اثبات نامناسب بودن عملکرد آنان بازی ميکند و باید شامل اعضایي باشد
که از مدیریت شرکت و سهامداران اصلي آن مستقل است (چن.)2111 ،4
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فروپاشي شرکت انرون در سال  ، 2114نظرها را به سوی اثربخشي عملکرد مدیران
غیرموظف هیأت مدیره جلب کرد .از دیدگاه تئوری نمایندگي ،حضور مدی ران غیرموظف
مستقل در هیأت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتي آنان به عنوان افرادی مستقل به کاهش
تضاد منافع موجود بین سهامداران و مدیران شرکت در جلسات هیأت مدیره ،کمک شایان
توجهي مي کند .البته باید توجه داشت که مدیران اجرایي شرکت ،نقش مهمي را در ایجاد
ترکیب مناسبي از مدیران موظف و غیرموظف در میان اعضای هیأت مدیره ایفا ميکنند .وجود
چنین ترکیبي از عناصر اصلي ،یک هیأت مدیره کارا و مؤثر محسوب ميشود؛ زیرا در حالي
که مدیران موظف  ،اطالعات ارزشمندی دربارۀ فعالیتهای شرکت ارائه ميکنند ،مدیران
غیرموظف با دیدگاهي حرفهای و بيطرفانه ،در مورد تصمیمگیریهای مدیران مذکور به
قضاوت مينشینند .بدین ترتیب هیأت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص ،استقالل و قدرت
قانوني الزم ،یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتي به حساب ميآید (بیرد و هیکمن،2
.)4332
بحران مالي 9در واقع شکست مدیریت ریسک در بحث روابط تجاری است .مطالعات
انجام شده در آمریکا توسط نهادهای مالي نشان ميدهد که ویژگيهای هیأت مدیره مرتبط با
فرایند تصمیمگیری هیأت مدیره ،اثر منفي بر روی تصمیمات مدیریت ریسک دارد (مولر -
کاهله و لولین 2144 ،1و لولین و مولر -کاهله .)2142 ،فینکلستین و همکارن )2113( 5معتقدند
که پیشرفتهای اخیر تحقیقاتي در زمینۀ ساختار و فرایند تصمیمگیری هیأت مدیره ،مستلزم
مطالعۀ بیشتر اثرات رفتار هیأت مدیره بر روی خروجيهای سازماني است.
این مطالعه در زمینه فرایند تصمیمگیری هیأت مدیره الهام گرفته از کار تحقیقاتي فوربس
و میلیکن  )4333( 1و در زمینه روابط بین مدیران موظف و غیرموظف نشأت گرفته از کار
پژوهشي پتیگرو و مکنولتي )4335( 7است .همچنین در مورد رابطۀ بین هیأت مدیره و عملکرد
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شرکت متکي بر کار زهرا و پیرس )4313( 1ميباشد .این رابطه واقعاً در بازارهای در حال
توسعه باألخص در ایران نادیده گرفته شده است .بنابراین این مطالعه در نظر دارد تأثیر
ویژگيهای هیأت مدیره بر روی ریسک مالي را در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسي
کند.
پیشینۀ پژوهش

مکنولتي و همکاران )2149( 3با بررسي  411شرکت طي دورۀ زماني  2113- 2111به
این نتیجه رسیدند که در شرکت هایي که اعضای غیرموظف هیأت مدیره تالش بیشتری داشته
باشند و تعارض شناختي 41در فرایند تصمیمگیری هیأت مدیره و ریسک مالي و کمتر است.
آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که در هیأت مدیرههای با سطوح باالی کار گروهي، 44
تعارض شناختي کمتر است .مینيچیلي 42و همکاران ( )2142به این نتیجه رسیدند که استفاده از
دانش و مهارت ،یک عامل تعیینکننده و مهم از عملکرد کار گروهي است .لولین و مولر -
کاهله )2142( 49و مولر -کاهله و لولین ( )2144معتقدند ویژگيهای هیأت مدیره مرتبط با
فرایند تصمیمگیری هیأت مدیره ،اثر منفي بر روی تصمیمات مدیریت ریسک دارد .مینيچیلي
و همکاران ( )2113نشان دادند که تعهد اعضای هیأت مدیره ،تأثیرات مثبتي بر روی مجموعهای

از وظایف خدماتي و کنترلي این اعضا دارد .فوربس و میلیکن ( )4333معتقدند که سه فرایند
مهم برای درک عملکرد وظیفهای هیأت مدیره عبارتند از :تالش هیأت مدیره ،تعارض شناختي
و استفاده از دانش و مهارت.
حساس یگانه ( ، )4915در تحقیقي به بررسي نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتي
پرداخت و برای این منظور ،به بررسي گزارشها و پژوهش های انجام گرفته در ایاالت متحده و
انگلستان در خصوص آئین نامه های اجرایي ساختار حاکمیت شرکتي و تأثیرات آنها مبادرت
ورزید .از جمله موضوعات مطرح شده در این پژوهش؛ تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و
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مدیرعامل و نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایي) مستقل در هیأت مدیره شرکت و عملکرد
نظارتي آن ها به عنوان افرادی مستقل ،به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران
شرکت در جلسات هیأت مدیره کمک شایاني نموده و سازکاری بالقوه توانمند در ساختار
حاکمیت شرکتي محسوب ميگردد.
پورزماني ( )4934در پژوهشي با عنوان تدوین الگوهای پیشبیني کننده بحران مالي با
استفاده از تجزیه و تحلیل دروني دادهها و تکنیکهای هوش مصنوعي طي دورۀ زماني 4971
الي  4911به تدوین الگوهای پیش بیني کننده بحران مالي برای شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبتهای مالي و تکنیک های هوش مصنوعي پرداخت
و به این نتیجه رسید که الگوی شبکۀ عصبي با استفاده از اطالعات یک سال قبل از وقوع نسبت
به سایر تکنیک های این پژوهش و سایر سالهای مالي ،دارای کارایي بیشتری در پیشبیني
بحران مالي شرکتها ميباشد.
حاجیها و اخالقي ( )4932در پژوهشي به بررسي تأثیر ویژگيهای هیأت مدیره شامل
اندازۀ هیأت مدیره ،درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و دوگانگي وظایف مدیرعامل به
عنوان شاخص حاکمیت شرکتي بر ساختار سررسید بدهي طي دورۀ زماني  4914الي  4911در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان داد که بین اندازۀ هیأت مدیره و ساختار
سررسید بدهي رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین درصد اعضای غیرموظف
هیأت مدیره و ساختار سررسید بدهي رابطۀ منفي و معنا داری وجود دارد .نتایج تحقیق بیانگر
تأثیر هیأت مدیره قوی بر تصمیمات تأمین مالي است .عالوه بر این بین متغیر دوگانگي وظیفۀ
مدیرعامل با ساختار سررسید بدهي رابطهای یافت نشد .آزمون فرضیه های تحقیق در صنایع
مختلف نشان داد که در مورد رابطه اندازۀ هیأت مدیره و ساختار سررسید بدهي ،در صنایع
خودرو و دارویي رابطۀ مثبت و در صنعت سیمان رابطۀ منفي وجود دارد .در صنایع سیمان و
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غذایي درصد اعضای غیرموظف دارای رابطۀ منفي و معنادار ميباشد .همچنین رابطۀ بین
دوگانگي وظایف مدیرعامل و ساختار سررسید بدهي در سطح صنایع شیمیایي ،دارویي و
غذایي منفي است .
مشایخي و سیدی ( )4931در پژوهشي به بررسي تأثیر درصد مالکیت نهادی ،استقالل
هیأت مدیره و اندازۀ هیأت مدیره بر اجتناب مالیاتي در  411شرکت بورسي طي دورۀ زماني
 4914الي  4934پرداختند .نتایج نشان داد که درصد مالکیت نهادی ،استقالل هیأت مدیره و
اندازۀ هیأت مدیره بر اجتناب مالیاتي تأثیر ندارند.
فرضیههای پژوهش

فرضیۀ  :4ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در نقدینگي) در سطح کل
شرکتها تأثیر دارد.
فرضیۀ  :2ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در نقدینگي) در صنایع
مختلف تأثیر دارد.
فرضیۀ  :9ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در بحران مالي) در سطح
کل شرکتها تأثیر دارد.
فرضیۀ  :1ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در بحران مالي) در صنایع
مختلف تأثیر دارد.
فرضیۀ  : 5ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در نقدینگي) در سطح
شرکتهای مورد بررسي تأثیر دارد.
فرضیۀ  :1ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در بحران مالي) در سطح
شرکتهای مورد بررسي تأثیر دارد.
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روش پژوهش

در این پژوهش از این لحاظ که به دنبال تعیین رابطۀ بین ویژگيهای هیأت مدیره و
ریسک مالي است از نوع همبستگي است؛ به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پسرویدادی
استفاده شده است .از روش پسرویدادی زماني استفاده ميشود که پژوهش گر پس از وقوع
رویدادها به بررسي موضوع ميپردازد ،افزون بر این ،امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود
ندارد (نمازی .)4973 ،دادهها از طریق مراجعه به صورتهای مالي و یادداشتهای توضیحي
شرکتهای نمونه با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین و همچنین استفاده از پرسشنامه انجام شده
است.
جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طي دورۀ زماني  4912الي ( 4931دورۀ  3ساله) است که با استفاده از روش حذفي (غربال -
گری) ،تنها شرکت هایي که تمام شرایط زیر را داشته اند به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدهاند.
این شرایط به شرح زیر است:
 .4تا پایان اسفند ماه سال  4914در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و سال مالي آن
منتهي به پایان اسفند ماه باشد.
 .2شرکت نباید سال مالي خود را در طي دورههای مورد نظر تغییر داده باشد.
 .9اطالعات مالي مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دورۀ زماني  4912الي  4931به طور
کامل ارائه کرده باشند.
 .1جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها و واسطهگری مالي نباشد.
با توجه به شرایط مذکور  451شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و بررسي شده است.
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متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر ،ویژگيهای هیأت مدیره است که عبارتند از:
 .4ساختار هیأت مدیره :41که به منظور سنجش آن از معیارهای ذیل استفاده شده است:
 .4- 4اندازۀ هیأت مدیره :45تعداد اعضای هیأت مدیره در پایان سال مالي.
 .2- 4ترکیب هیأت مدیره :41نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت .
 .9- 4دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل :47این متغیر یک متغیر مجازی است که در صورت یکي نبودن
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مقدار آن برابر با  4و در غیر این صورت مقدار آن فرض شده
است.
 .2فرایند هیأت مدیره :41به منظور محاسبۀ آن از پرسشنامۀ مکنولتي و همکاران ( )2149که به
صورت طیف  5گویه لیکرت و شامل معیارهای ذیل ميباشد ،استفاده شده است:
 .1-2تالش هیأت مدیره :43اینمعیار شامل سؤاالتي در زمینۀ تعداد جلسات هیأت مدیره ،میزان
ارتباط با اعضای غیرموظف هیأت مدیره ،زمان برگزاری جلسات هیأت مدیره و  ...در طول
سال است.
 .2-2تعارض شناختی :20این معیار شامل سؤاالتي در زمینۀ میزان اختالف نظر بین اعضای هیأت
مدیره در رابطه با اتخاذ تصمیمات کلیدی ،هدف کلي و استراتژی شرکت و  ...طي سال است.
 .3-2دانش و مهارت :24این معیار شامل سؤاالتي در زمینۀ میزان استفادۀ اعضای غیرموظف هیأت
مدیره از دانش و مهارت خویش جهت کمک به وظایف هیأت مدیره ،میزان دخالت اعضای
موظف هیأت مدیره در تصمیمات و فرایندهای استراتژیک و کلیدی شرکت ،میزان مشارکت
فعاالنۀ اعضای غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره و  ...طي سال است.
 .1-2کار گروهی :22این معیار شامل سؤاالتي در زمینۀ میزان آزادی عمل اعضای هیأت مدیره در
به چالش کشیدن یکدیگر در راستای ایفای تعهدات هیأت مدیره ،میزان احترام اعضای هیأت
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مدیره در کمک به یکدیگر در انجام امور شرکت ،میزان تأثیر روابط شخصي بین اعضای
هیأت مدیره در شکلگیری هیأت مدیره منسجم و یکپارچه و  ...طي سال است.
متغیر وابسته
29

متغیر وابسته ،ریسک مالي استکه به منظور سنجش آن از  2معیار ذیل استفاده شده
است:
 .4تغییر در نقدینگي 21که نحوۀ محاسبۀ آن به شرح ذیل است (مکنولتي و همکاران:)2149 ،
() 4
که در آن،

 ،تغییر در نقدینگي در سال  tبرای شرکت i؛

شرکت i؛ و

= نقدینگي در سال t-1برای شرکت  iاست.

 ،نقدینگي در سال  tبرای

نحوۀ سنجش نقدینگي به شرح ذیل است (مکنولتي و همکاران:)2149 ،
() 2
که در آن،

 ،میزان وجه نقد در سال  tبرای شرکت i؛

در سال tبرای شرکت i؛ و

 ،سرمایهگذاری کوتاه مدت

 ،کل دارایيها در سال  tبرای شرکت  iاست.

 .2تغییر در بحران مالي 25که نحوۀ محاسبه آن به شرح ذیل است (مکنولتي و همکاران،
:)2149
() 9
که در آن،
برای شرکت i؛ و

 ،تغییر در بحران مالي در سال  tبرای شرکت i؛

 ،بحران مالي در سال t

 ،بحران مالي در سال  t-1برای شرکت تحت مطالعه  iاست .

نحوۀ سنجش بحران مالي به شرح الگوی  1است (مکنولتي و همکاران:)2149 ،
() 1

 /39ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی :تغییر در نقدینگی -تغییر در بحران مالی

 ،میزان وجه نقد در سال  tبرای شرکت i؛

که در آن،

در سال  tبرای شرکت i؛

 ،حسابهای دریافتني تجاری در سال  tبرای شرکت i؛

میزان موجودیها در سال  tبرای شرکت i؛
شرکت i؛ و

 ،سرمایهگذاری کوتاه مدت
،

 ،حسابهای پرداختني تجاری در سال  tبرای

 ،خالص دارایيهای ثابت در سال  tبرای شرکت  iاست.

متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلي (ویژگيهای شرکت) استفاده شده در این پژوهش به عنوان سایر
عوامل تأثیرگذار بر ریسک مالي عبارتند از:
الف :اندازۀ شرکت 21که نحوۀ محاسبه آن به شرح ذیل است:
() 5
که در آن،

 ،لگاریتم طبیعي کل

 ،اندازۀ شرکت در سال  tبرای شرکت i؛ و

دارایيها در سال  tبرای شرکت  iاست.
ب :فرصت رشد 27که نحوۀ محاسبه آن به شرح ذیل است:
() 1
که در آن،

 ،فرصت رشد در سال  tبرای شرکت i؛

شرکت i؛ و

 ،میزان فروش در سال  t-1برای شرکت  iاست.

 ،میزان فروش در سال  tبرای

ج :سودآوری 21که نحوۀ محاسبه آن به شرح ذیل است:
() 7
که در آن،

 ،سودآوری (بازده دارایيها) در سال  tبرای شرکت i؛

سال  tبرای شرکت i؛ و

 ،سود خالص در

 ،کل دارایيها در سال tبرای شرکت  iاست.

د :نوع صنعت :این متغیر کنترلیي بیه ایین معنیا اسیت کیه فرضییۀ پیژوهش عیالوه بیر سیطح کیل
شرکتها در قالب دو صنعت عمده خودرو و ساخت قطعات و محصوالت شیمیایي نیز (بیه ایین
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دلیل که عمده شرکتهایي که اعضای هیأت مدیره آن در سالهای  13- 31بدون تغییر بوده ،از
دو صنعت مذکور بودهاند) مورد بررسي قرار ميگیرد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
در این پژوهش ،ابتدا رابطۀ بین ویژگيهای هیأت مدیره (ساختار هیأت مدیره) و ریسک
مالي مورد بررسي قرار ميگیرد .در طراحي الگوی رگرسیوني برای سنجش ریسک مالي ،یک
بار از تغییر در نقدینگي و یک بار از تغییر در بحران مالي استفاده شده است .از تحلیلهای
رگرسیوني تلفیقي/ترکیبي 23ذیل در سطح کل شرکت ها و صنایع مختلف استفاده ميگردد
(مکنولتي و همکاران:)2149 ،
() 1
که در آن،

 ،میزان ریسک مالي در سال  tبرای شرکت  iکه به منظور سنجش آن از 2

معیار تغییر در نقدینگي و تغییر در بحران مالي استفاده ميگردد .همچنین
مدیره در سال  tبرای شرکت i؛

 ،ترکیب هیأت مدیره در سال  tبرای شرکت i؛

دوگانگي وظیفۀ مدیرعامل در سال  tبرای شرکت i؛
شرکت i؛

 ،اندازۀ هیأت
،

 ،اندازۀ شرکت در سال  tبرای

 ،فرصت رشد شرکت در سال  tبرای شرکت i؛ و

 ،سودآوری

شرکت در سال  tبرای شرکت  iاست.
ادغام دادههای سری زماني و مقطعي (دادههای تلفیقي) و ضرورت استفاده از آن ،بیشتر
به خاطر افزایش تعداد مشاهدات ،باال بردن درجۀ آزادی ،کاهش ناهمساني واریانس و کاهش
همخطي میان متغیرها ميباشد .همچنین به منظور بررسي رابطۀ بین سایر ویژگيهای هیأت
مدیره (یعني؛ فرایند هیأت مدیره به دست آمده از اطالعات پرسشنامه) و ریسک مالي و سایر
عوامل تأثیرگذار بر ریسک مالي (ویژگيهای شرکت) در شرکتهایي که اعضای هیأت مدیره

 /38ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی :تغییر در نقدینگی -تغییر در بحران مالی

آن در دو سال آخر پژوهش بدون تغییر بودهاند  ،به صورت ذیل و در سطح کل شرکتها
بررسي شده است:
() 3
که در آن،
برای شرکت i؛

 ،تالش هیأت مدیره در سال  tبرای شرکت i؛

 ،تعارض شناختي در سال t

 ،استفاده از دانش و مهارت در سال  tبرای شرکت i؛ و

 ،کار گروهي

در سال  tبرای شرکت  iاست.
نتایج آزمون فرضیهها در سطح ویژگیهای ساختاری
نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

آمار توصیفي متغیرهای پژوهش در جدول شمارۀ  4ارائه شده است .با مقایسۀ ضریب
تغییرات (حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین) متغیرهای مستقل و وابسته در سطح کل
شرکتها و صنایع مختلف به این نتیجه ميرسیم که متغیرهای وابستۀ پژوهش (معیارهای
ریسک مالي) در مقایسه با متغیرهای مستقل پژوهش (ساختار هیأت مدیره) دارای ضریب
تغییرات بسیار بیشتری است .بر این اساس مي توان نتیجه گرفت که ریسک مالي شرکتهای
مورد بررسي ،باید عالوه بر ساختار هیأت مدیره تحت تأثیر عوامل دیگری نیز باشد .الزم به
ذکر است که در بین  451شرکت مورد بررسي در سطح کل شرکت ها ،تنها دو صنعت عمده
خودرو و ساخت قطعات و محصوالت شیمیایي (که عمده شرکتهایي که اعضای هیأت مدیره
آن در سالهای  13- 31بدون تغییر بوده ،از دو صنعت مذکور بودهاند) ،به تفکیک مورد بررسي
قرار گرفتهاند که جمعاً معادل  93شرکت هستند .
تأثیر ویژگیهای ساختاری هیأت مدیره بر ریسک مالی

قبل از آزمون فرضیههای اول تاچهارم پژوهش در سطح کل شرکتها و صنایع مختلیف ،بیه
انتخاب الگوی مناسب با استفاده از آزمونهای  Fلیمر و هاسمن پرداخته شده اسیت .مقیدار احتمیال
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آزمون  Fلیمر در سطح کل شرکتهیا و صینایع ،بییش از  %5بیوده کیه حیاکي از پیذیرش الگیوی
تلفیقي در هر سه حالت است و در جدول شمارۀ  2نییز بیه نیوع الگیو اشیاره شیده اسیت .الگوهیای
رگرسیوني تلفیقي تأثیر ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره بر جنبیههیای مختلیف ریسیک میالي در
سطح کل شرکتها و صنایع مختلف در جدول شمارۀ  2ارائه شده است.
نتایج تأثیر ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در نقدینگي) در سطح
کل شرکتها و صنایع مختلف در جدول شمارۀ  2نشان ميدهد که در بین ویژگيهای ساختاری
هیأت مدیره تنها تأثیر اندازۀ هیأت مدیره در صنعت محصوالت شیمیایي بر ریسک مالي (تغییر در
نقدینگي)  ،منفي ( )- 1/191و با توجه به سطح معناداری متغیر ( )1/121حاکي از معن ادار بودن متغیر
است؛ یعني در صنعت مذکور ،با افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره ،تغییر در نقدینگي و در نتیجه
ریسک مالي ،کاهش ميیابد.
دیگر نتایج حاکي از آن است که در سطح کل شرکتها ،سودآوری بر تغییر در نقدینگي،
تأثیر منفي ( )- 1/191و معنادار داشتهاست .این موضوع نشان ميدهد که در سطح کل شرکتها ،با
افزایش سودآوری شرکت ،تغییر در نقدینگي و در نتیجه ریسک مالي کاهش یافته است .همچنین
در صنعت خودرو و ساخت قطعات ،فرصت رشد بر تغییر در نقدینگي ،تأثیر منفي ( )- 1/194و با
توجه به سطح معناداری ( )1/123متغیر معنادار است .این موضوع نشان ميدهد که در صنعت
مذکور ،با افزایش فرصت رشد شرکت (تغییر در میزان فروش) ،تغییر در نقدینگي و در نتیجه
ریسک مالي کاهش یافته است .این امر بیانگر آن است که در صنعت خودرو و ساخت قطعات ،دو
معیار مختلف ریسک (ریسک مالي ناشي از تغییر در نقدینگي و ریسک تجاری ناشي از تغییر در
فروش) همراستا نیستند .این نتیجه ميتواند حاکي از فروشهای نسیۀ باال و تأخیر در وصول
مطالبات در صنعت مذکور باشد .با توجه به معنادار نبودن تأثیر ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره
بر ریسک مالي (تغییر در نقدینگي) در سطح کل شرکتها ،فرضیۀ اول پژوهش مورد تأیید واقع
نميشود .تأثیر ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در نقدینگي) به جز اندازۀ

 /31ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی :تغییر در نقدینگی -تغییر در بحران مالی

هیأت مدیره در صنعت محصوالت شیمیایي ،معنا دار نميباشد .لذا ،فرضیۀ دوم پژوهش نیز مورد
تأیید واقع نميشود.
جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل (ویژگيهای

(ریسک مالي)

ساختاری هیأت مدیره)

متغیرهای کنترلي

سطح و معیارها

نقدینگي

بحران

هیأت

هیأت

وظیفه

شرکت

رشد

-ی

مالي

مدیره

مدیره

مدیرعامل

صنعت محصوالت شیمیایي قطعات

صنعت خودرو و ساخت قطعات

سطح کل شرکتها

متغیرها

تغییر در

تغییر در

اندازۀ

ترکیب

دوگانگي

اندازۀ

فرصت

سودآور

تعداد

4122

4122

4122

4122

4122

4122

4122

4122

میانگین

- 1 /119

- 1 /171

5 /914

1 /142

1 /354

49 /114

1 /214

1 /429

میانه

- 1 /114

- 1 /141

5 /111

1 /111

4 /111

42 /114

1 /414

1 /412

بیشترین

1 /971

41 /994

7 /111

4 /111

4 /111

43 /124

2 /374

1 /192

کمترین

- 1 /934

- 41 /15

5 /111

1 /111

1 /111

3 /514

- 1 /731

- 1 /922

انحراف معیار

1 /111

4 /941

1 /774

1 /412

1 /229

4 /154

1 /911

1 /429

ضریب تغییرات

21 /111

41 /741

1 /419

1 /237

1 /291

1 /442

4 /132

4 /111

تعداد

241

241

241

241

241

241

241

241

میانگین

- 1 /119

- 1 /111

5 /192

1 /574

1 /312

49 /314

1 /214

1 /132

میانه

- 1 /119

1 /141

5 /111

1 /111

4 /111

49 /514

1 /432

1 /111

بیشترین

1 /97

5 /441

7 /111

4 /111

4 /111

43 /121

2 /111

1 /954

کمترین

- 1 /21

- 41 /15

5 /111

1 /111

1 /111

41 /744

- 1 /544

- 1 /214

انحراف معیار

1 /171

4 /114

1 /114

1 /219

1 /211

4 /734

1 /914

1 /114

ضریب تغییرات

29 /999

21 /147

1 /417

1 /951

1 /242

1 /423

4 /153

1 /131

تعداد

495

495

495

495

495

495

495

495

میانگین

- 1 /141

- 1 /411

5 /434

1 /514

1 /372

42 /344

1 /473

1 /411

میانه

- 1 /114

- 1 /141

5 /111

1 /11

4 /111

42 /144

1 /413

1 /443

بیشترین

1 /274

9 /744

7 /111

4 /111

4 /111

41 /471

2 /414

1 /114

کمترین

- 1 /271

- 1 /514

5 /111

1 /111

1 /111

41 /72

- 1 /91

- 1 /17

انحراف معیار

1 /171

4 /294

1 /514

1 /214

1 /474

4 /221

1 /274

1 /421

ضریب تغییرات

7 /111

1 /739

1 /411

1 /921

1 /471

1 /131

4 /541

1 /144
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جدول شمارۀ  .2تأثیر ویژگیهای ساختاری هیأت مدیره بر تغییر در نقدینگی

سطح کل شرکتها -الگوی تلفیقي

سطح -الگو

ضریب متغیر

مقدار آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

1 /191

4 /911

1 /431

اندازۀ هیأت مدیره

- 1 /119

- 4 /531

1 /449

ترکیب هیأت مدیره

- 1 /111

- 1 /134

1 /124

دوگانگي وظیفۀ مدیرعامل

- 1 /141

- 4 /542

1 /494

اندازۀ شرکت

1 /1111

1 /921

1 /751

فرصت رشد

-1 /1115

- 1 /444

1 /324

- 1 /191

- 2 /594

1 /142

متغیر

سودآوری
2

 Rتعدیل شده

سطح معناداری F

دوربین واتسون

1 /119

1 /174

2 /924

مقدار ثابت

1 /111

1 /194

1 /591

اندازۀ هیأت مدیره

- 1 /112

- 1 /214

1 /773

ترکیب هیأت مدیره

1 /121

4 /191

1 /915

دوگانگي وظیفۀ مدیرعامل

- 1 /194

- 4 /434

1 /291

اندازۀ شرکت

- 1 /114

- 1 /914

1 /719

فرصت رشد

- 1 /194

- 2 /214

1 /123

1 /152

1 /121

1 /141

ضریب تعیین

صنعت خودرو و ساخت قطعات  -الگوی

تلفیقي

1 /114

سودآوری
2

 Rتعدیل شده

سطح معناداری F

دوربین واتسون

1 /149

1 /215

2 /131

مقدار ثابت

1 /411

4 /131

1 /131

اندازۀ هیأت مدیره

- 1 /191

- 2 /214

1 /121

ترکیب هیأت مدیره

- 1 /194

- 1 /114

1 /973

دوگانگي وظیفۀ مدیرعامل

- 1 /191

- 1 /174

1 /519

اندازۀ شرکت

- 1 /114

- 1 /411

1 /134

فرصت رشد

1 /122

1 /144

1 /141

- 1 /199

- 1 /144

1 /512

ضریب تعیین

صنعت محصوالت شیمیایي  -الگوی تلفیقي

1 /114

سودآوری
ضریب تعیین
1 /151

2

 Rتعدیل شده

سطح معناداری F

دوربین واتسون

1 /141

1 /912

2 /234

 /38ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی :تغییر در نقدینگی -تغییر در بحران مالی
جدول شمارۀ  .3تأثیر ویژگیهای ساختاری هیأت مدیره بر تغییر در بحران مالی

صنعت محصوالت شیمیایي  -مدل تلفیقي

صنعت خودرو و ساخت قطعات  -مدل تلفیقي

سطح کل شرکتها  -الگوی تلفیقي

سطح  -الگو

ضریب متغیر

متغیر

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

- 1/911

- 1/714

1/114

اندازۀ هیأت مدیره

1/131

2/194

1/119

ترکیب هیأت مدیره

1/214

4/112

1/213

دوگانگي وظیفۀ مدیرعامل

- 1/411

- 4/414

1/251

اندازۀ شرکت

- 1/144

- 1/551

1/514

فرصت رشد

1/112

1/144

1/313

- 1/414

- 1/911

1/797

سودآوری
2

 Rتعدیل شده

سطح معناداری F

دوربین واتسون

1/154

1/141

1/214

2/114

مقدار ثابت

1/121

1/141

1/313

اندازۀ هیأت مدیره

1/431

4/524

1/491

ترکیب هیأت مدیره

- 1/124

- 1/114

1/374

دوگانگي وظیفۀ مدیرعامل

- 4/211

- 2/594

1/149

اندازۀ شرکت

1/112

1/111

1/371

فرصت رشد

- 1/594

- 4/311

1/152

2/92

4/744

1/113

ضریب تعیین

سودآوری
2

 Rتعدیل شده

سطح معناداری F

دوربین واتسون

1/171

1/154

1/141

4/154

مقدار ثابت

4/311

4/114

1/213

اندازۀ هیأت مدیره

- 1/444

- 1/554

1/515

ترکیب هیأت مدیره

- 1/121

- 1/114

1/311

دوگانگي وظیفۀ مدیرعامل

- 1/471

- 1/254

1/112

اندازۀ شرکت

- 1/441

- 4/414

1/211

فرصت رشد

- 1/151

- 4/444

1/213

1/574

1/119

1/517

ضریب تعیین

سودآوری
ضریب تعیین
1/124

2

 Rتعدیل شده

سطح معناداری F

دوربین واتسون

1/111

1/735

2/152
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نتایج تأثیر ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در بحران مالي) در
سطح کل شرکتها در جدول شمارۀ  9ارائه شده که نشانگر عدم تأثیر ویژگيهای ساختاری
هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در بحران مالي) است .لذا؛ فرضیۀ سوم تأیید نميشود و فقط
تأثیر اندازۀ هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر د ر بحران مالي) ،مثبت ( )1/131و با توجه به
سطح معناداری متغیر ( )1/119معنا دار بوده است .این موضوع نشان مي دهد که در سطح کل
شرکتها ،با افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره ،تغییر در بحران مالي و در نتیجه ریسک مالي،
افزایش ميیابد.
نتایج همچنین در سطح صنایع مختلف نشان ميدهد که در بین ویژگيهای ساختاری
هیأت مدیره تنها تأثیر دوگانگي وظیفۀ مدیرعامل در صنعت خودرو بر ریسک مالي (تغییر در
بحران مالي) ،منفي ( )- 4/211و با توجه به سطح معناداری متغیر ( )1/149معنادار بوده است.
این موضوع نشان مي دهد که در صنعت مذکور ،با تفکیک وظیفۀ مدیر عامل از رئیس هیأت
مدیره ،تغییر در بحران مالي و در نتیجه ریسک مالي ،کاهش مي یابد .به این ترتیب سایر
ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در بحران مالي) در صنایع مختلف تأثیر
نداشته و فرضیۀ چهارم نیز تأیید نميشود .دیگر نتایج حاکي از آن است که در سطح کل
شرکت ها و صنایع مختلف ،هیچ یک از متغیرهای کنترلي بر تغییر در بحران مالي ،تأثیر نداشته
است.
نتایج آزمون فرضیهها در سطح ویژگیهای فرایندی هیأت مدیره
نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

از آنجایي که برای جمعآوری اطالعات مربوط به ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره
الزم است از پرسشنامه استفاده شود ،لذا برای توزیع پرسشنامه از شرکتهایي استفاده گردید
که اعضای هیأت مدیره آن در سالهای  13- 31بدون تغییر بودهاند .با توزیع پرسشنامه بین

 /31ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی :تغییر در نقدینگی -تغییر در بحران مالی

آزمودنيها ،تعداد  11پرسشنامه قابل استفاده جمعآوری شده است که اطالعات آنها در
جدول شمارۀ  1ارائه شده است.
با مقایسۀ ضریب تغییرات (حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین) متغیرهای مستقل و
وابسته پژوهش در سطح کل شرکتها مشخص ميشود که معیارهای ریسک مالي (تغییر در
نقدینگي و تغییر در بحران مالي) در مقایسه با متغیرهای مستقل پژوهش (فرایند هیأت مدیره)
دارای ضریب تغییرات بسیار بیشتری است؛ یعني در حالت کلي فرایند هیأت مدیره در مقایسه
با معیارهای ریسک مالي از پایداری بیش تری برخوردار است .بر این اساس ،ميتوان نتیجه
گرفت که ریسک مالي شرکتهای مورد بررسي در سطح کل شرکتها  ،باید عالوه بر فرایند
هیأت مدیره ،تحت تأثیر عوامل دیگری نیز باشد که در این پژوهش از تعدادی از آنها به
عنوان متغیرهای کنترلي استفاده شده است.
جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نقدینگي

تغییر در

تغییر در بحران

تالش هیأت

شناختي

تعارض

دانش و مهارت

استفاده از

مالي

انحراف

1 /134

4 /174

1 /214

1 /411

1 /234

1 /214

4 /144

1 /214

1 /494

مدیره

کمترین

- 1 /274

- 7 /414

9 /111

2 /574

9 /224

9 /251

41 /154

- 1 /911

- 1 /924

گروهي

بیشترین

1 /224

4 /351

1 /999

9 /194

1 /511

1 /124

41 /111

4 /234

1 /911

کار

میانه

1 /191

- 1 /954

9 /174

9 /111

9 /199

9 /321

49 /494

1 /411

1 /171

شرکت

میانگین

1 /121

- 1 /141

9 /111

2 /334

9 /151

9 /174

49 /931

1 /474

1 /134

اندازۀ

تعداد

11

11

11

11

11

11

11

11

11

متغیرها

رشد

فرصت

سودآوری

معیار
ضریب
تغییرات

1 /551

2 /119

1 /111

1 /111

1 /171

1 /117

1 /415

4 /113

4 /111
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الگوهای رگرسیوني تأثیر ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره بر جنبه های مختلف ریسک
مالي (تغییر در نقدینگي و بحران مالي) در جداول شمارۀ  5و  1ارائه شده است .نتایج تأثیر
ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره بر تغییر در نقدینگي در جدول شمارۀ  5نشان ميدهد که تأثیر
هیچ یک از ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره بر ریسک مالي ( تغییر در نقدینگي) ،معنادار نبوده
است .این موضوع نشان ميدهد که در شرکتهای مورد بررسي ،ویژگيهای فرایندی هیأت
مدیره بر تغییر در نقدینگي تأثیر ندارد .دیگر نتایج حاکي از آن است که در شرکتهای مورد
بررسي  ،هیچ یک از متغیرهای کنترلي بر تغییر در نقدینگي  ،تأثیر نداشته است .با توجه به
معنادار نبودن تأثیر هیچ یک از ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره بر ریسک مالي (تغییر در
نقدینگي) ،فرضیۀ پنجم پژوهش مورد تأیید واقع نميشود.
جدول شمارۀ  .5الگوی رگرسیونی تأثیر ویژگیهای فرایندی هیأت مدیره بر تغییر در نقدینگی

متغیر

ضریب متغیر

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

1/414

1/914

1/711

تالش هیأت مدیره

- 1/154

- 1/341

1/915

تعارض شناختي

1/194

1/971

1/741

استفاده از دانش و مهارت

1/144

1/241

1/197

کار گروهي

1/124

1/991

1/711

اندازۀ شرکت

- 1/115

- 1/114

1/552

فرصت رشد

- 1/113

- 1/434

1/117

سودآوری

- 1/411

- 4/154

1/411

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

سطح معناداری F

دوربین واتسون

1/114

1/159

1/715

2/194

نتایج تأثیر ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره بر تغییر در بحران مالي در جدول شمارۀ 1
نشان ميدهد که در بین ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت

 /899ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی :تغییر در نقدینگی -تغییر در بحران مالی

بر ریسک مال ي (تغییر در بحران مالي) ،منف ي ( )- 4/311و با توجه به سطح معناداری متغیر
( )1/114معنادار و در سایر موارد بيتأثیر بوده است .از اینرو ،فرضیۀ ششم نیز تأیید نميشود.
این موضوع نشان ميدهد که در شرکت های مورد بررسي ،با افزایش میزان اعتقاد اعضای هیأت
مدیره به استفاده از دانش و مهارت خویش جهت کمک به وظایف هیأت مدیره ،میزان دخالت
اعضای موظف هیأت مدیره در تصمیمات و فرایندهای استراتژیک و کلیدی شرکت ،میزان
مشارکت فعاالنه اعضای غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره با تغییر در بحران مالي
و در نتیجه ریسک مالي ،کاهش ميیابد .دیگر نتایج حاکي از آن است که در شرکتهای
مورد بررسي ،هیچ یک از متغیرهای کنترلي بر تغییر در بحران مالي ،تأثیر نداشته است.
جدول شمارۀ  .1الگوی رگرسیونی تأثیر ویژگیهای فرایندی هیأت مدیره بر تغییر در بحران مالی

ضریب متغیر

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

1/414

4/994

1/413

تالش هیأت مدیره

- 1/911

- 1/914

1/722

تعارض شناختي

- 2/914

- 4/194

1/179

استفاده از دانش و مهارت

- 4/311

- 2/419

1/114

کار گروهي

4/331

4/111

1/111

اندازۀ شرکت

- 1/114

- 1/957

1/724

فرصت رشد

- 1/111

- 1/114

1/315

سودآوری

- 1/414

- 1/131

1/325

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

سطح معناداری F

دوربین واتسون

1/414

1/422

1/993

4/572

متغیر

مجله دانش حسابداری /سال ششم /ش  /88پاییز 898 /8931

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف این پژوهش بررسي تأثیر ویژگيهای هیأت مدیره (اعم از فرایندی و ساختاری) بر
روی ریسک مالي شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است .برای انجام
این پژوهش تعداد  451شرکت در طي دورۀ زماني  4912- 4931در سطح کل شرکتها و سه
صنعت عمده (در کل  51شرکت) بررسي شده است .برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای
پژوهش در سطح ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره ،از الگوهای رگرسیوني تلفیقي با توجه به
نتیجۀآزمون  Fلیمر در طي دورۀ پژوهش استفاده شده است .الزم به ذکر است که جهت
آزمون فرضیۀ پژوهش در سطح ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره ،شرکتهایي که اعضای
هیأت مدیره آنها در دو سال آخر پژوهش ،بدون تغییر بوده است ،استفاده بهعمل آمده است.
خالصه نتایج این پژوهش به شرح زیر است:
تنها در صنعت محصوالت شیمیایي ،تأثیر اندازۀ هیأت مدیره بر تغییر در نقدینگي،
منفي و معنادار بوده است .این موضوع نشان مي دهد که در صنعت مذکور ،با افزایش تعداد
اعضای هیأت مدیره ،تغییر در نقدینگي و در نتیجه ریسک مالي ،کاهش ميیابد .به دلیل عدم
تأثیر سایر ویژگيهای ساختاری هیأت مدیره بر تغییر در نقدینگي در سطح کل شرکتها و
دیگر صنایع مورد بررسي ،فرضیههای اول و دوم مورد تأیید واقع نميشوند.
در سطح کل شرکتهای مورد بررسي ،تأثیر اندازۀ هیأت مدیره بر تغییر در بحران مالي،
مثبت و معنادار و در صنعت خودرو و ساخت قطعات ،تأثیر دوگانگي وظیفۀ مدیرعامل بر تغییر
در بحران مالي ،منفي و معنادار بوده است .این امر نشان ميدهد که در این صنعت ،با تفکیک
وظیفۀ مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره ،تغییر در بحران مالي و در نتیجه ریسک مالي ،کاهش
ميیابد .نتیجۀ حاصل در رابطه با تأثیر منفي دوگانگي وظیفۀ مدیر عامل بر تغییر در بحران مالي
همراستا با نتایج مکنولتي و همکاران ( )2149است .به دلیل عدم تأثیر سایر ویژگيهای

 /898ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی :تغییر در نقدینگی -تغییر در بحران مالی

ساختاری هیأت مدیره بر تغییر در بحران مالي در سطح کل شرکت ها و دیگر صنایع مورد
بررسي ،فرضیههای سوم و چهارم نیز مورد تأیید واقع نميشوند.
دیگر نتایج حاکي از آن است که در سطح کل شرکتها ،سودآوری بر تغییر در
نقدینگي ،تأثیر منفي و معنادار و در صنعت خودرو و ساخت قطعات ،تأثیر فرصت رشد بر تغییر
در نقدینگي ،منفي و معنادار بوده است .این موضوع نشان مي دهد که در صنعت مذکور ،با
افزایش فرصت رشد شرکت (تغییر در میزان فروش) ،تغییر در نقدینگي و در نتیجه ریسک مالي
کاهش یافته است .این امر بیانگر این مطلب است که در صنعت خودرو و ساخت قطعات ،دو
معیار مختلف ریسک (ریسک مالي ناشي از تغییر در نقدینگي و ریسک تجاری ناشي از تغییر
در فروش) همراستا نميباشند که این نتیجه مي تواند حاکي از فروش های نسیه باال و تأخیر در
وصول مطالبات در صنعت مذکور باشد.
در بین ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره ،تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر تغییر در
بحران مالي ،منفي و معنادار بوده است .این موضوع نشان ميدهد که در شرکتهای مورد
بررسي ،با افزایش میزان اعتقاد اعضای هیأت مدیره به استفاده از دانش و مهارت در زمینۀ میزان
دخالت اعضای موظف هیأت مدیره در تصمیمات و فرایندهای استراتژیک و کلیدی شرکت،
میزان مشارکت فعاالنه اعضای غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره و  ،...ریسک
مالي کاهش ميیابد .نتیجۀ حاصل همراستا با نتایج پژوهش قبلي مینيچیلي و همکاران ()2142
است .به دلیل عدم تأثیر سایر ویژگيهای فرایندی هیأت مدیره بر تغییر در نقدینگي و تغییر در
بحران مالي در سطح شرکتهای مورد بررسي ،فرضیههای پنجم و ششم پژوهش نیز مورد تأیید
واقع نميشوند.
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با توجه به نتایج این پژوهش ميتوان پیشنهادهای زیر را ارائه داد:
 .4با توجه به تأثیر منفي و معنادار اندازۀ هیأت مدیره بر تغییر در نقدینگي در صنعت محصوالت
شیمیایي ،به نظر ميرسد در صنعت مذکور ،در سالهایي که تعداد اعضای هیأت مدیره در
باالترین حد خود بوده  ،تغییر در نقدینگي و در نتیجه ریسک مالي در پایینترین سطح خود
بوده است و لذا به سهامداران شرکتهای صنعت شیمیایي پیشنهاد ميشود که به تأثیرات
مثبت تعداد بیشتر اعضای هیأت مدیره در راستای کاهش ریسک مالي ،توجه داشته باشند.
 .2با توجه به تأثیر منفي و معنادار دوگانگي وظیفۀ مدیرعامل بر تغییر در بحران مالي در صنعت
خودرو و ساخت قطعات ،به نظر ميرسد در صنعت مذکور ،در سالهایي که وظیفۀ
مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره منفک بوده ،تغییر در بحران مالي و در نتیجه ریسک مالي
در پایینترین سطح خود بوده است و لذا به سهامداران شرکتهای صنعت خودرو و
ساخت قطعات پیشنهاد ميشود که به تأثیرات مثبت تعداد تفکیک وظیفۀ مدیرعامل از
رئیس هیأت مدیره در راستای کاهش ریسک مالي ،توجه داشته باشند.
 .9با توجه به تأثیر منفي و معنا دار فرصت رشد بر تغییر در نقدینگي در صنعت خودرو و ساخت
قطعات ،به نظر ميرسد در صنعت مذکور ،با افزایش فرصت رشد شرکت (تغییر در میزان
فروش) ،تغییر در نقدینگي و در نتیجه ریسک مالي کاهش یافته است .این امر نشان ميدهد
که در صنعت خودرو و ساخت قطعات ،دو معیار مختلف ریسک (ریسک مالي ناشي از
تغییر در نقدینگي و ریسک تجاری ناشي از تغییر در فروش) همراستا نميباشند که این
موضوع مي تواند حاکي از فروشهای نسیه باال و تأخیر در وصول مطالبات در صنعت
مذکور باشد .لذا ،به سهامداران شرکتهای صنعت مذکور پیشنهاد ميشود که در راستای
ارزیابي ریسک شرکت ،به جنبههای مختلف آن توجه داشته باشند.

تغییر در بحران مالی-  تغییر در نقدینگی: ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی/891

یادداشتها
1.Chen
3. Financial Crisis
5. Finkelstein
7. Pettigrew and McNulty
9. McNulty
11. Cohesiveness
13. Lewellyn and Muller-Kahle
14. Board Size (BS)
17. CEO Duality (DUAL)
19. Board Effort (BE)
21. Knowledge and Skill (KS)
23. Financial Risk
25. Change in Financial Slack (DFS)
27. Opportunity Growth
29. Pooled/Panel

2. Byrd and Hickman
4. Muller-Kahle and Lewellyn
6. Forbes and Milliken
8. Zahra and Pearce
10. Cognitive Conflict
12. Minichilli
14. Board Structure
16. Board Combination (BC)
18. Board Process
20. Cognitive Conflict (CC)
22.Cohesiveness (CO)
24. Change in Liquidity (DL)
26. Size
28. Profitability (ROA)

References
Byrd, J.W., and Hickman K.A. (1992). Do outside directors monitor managers?
Evidence from tender offer bids, Journal of Financial Economics, 32(2), 195-221.
Chen, Y. (2008). International dual listing: An analytical framework based on corporate
governance theory, Journal of American Academy of Business, 12(2), 187-194.
Finkelstein, S., Hambrick, D.C., and Cannella, J.A.A. (2009). Strategicleadership:
Theory and Research on Executives, Top Managementteams and Boards, New York:
Oxford University Press.
Forbes, D.P., and Milliken, F.J. (1999). Cognition and corporate governance:
Understanding boards of directors as strategic decisionmakinggroups, Academy of
Management Review, 24, 489–505.
Hajiha, Z., and Akhlaghi, H. (1392). Review of the impact of board features on debt
maturity structure of company, Management Accounting, 6(17), 59-74 [In Persian].
Hassas Yegane, Y. (1385). Corporate governance in Iran, Auditor Journal, 32, 32-39 [In
Persian].
Lewellyn, K.B., and Muller-Kahle, M.I. (2012). CEO power and risktaking: Evidence
from the subprime lending industry, Corporate Governance: an International
Review, 20, 289–307.

895 /8931  پاییز/88  ش/ سال ششم/مجله دانش حسابداری
Mashayekhi, B., and Seyyedi, S.J. (1394). Corporate governance and tax avoidance,
Journal of Accounting Knowledge, 6(20), 83-103 [In Persian].
McNulty, T., Florackis C., and Ormrod, P. (2013). Boards of directors and financial risk
duringthe credit crisis, Corporate Governance: An International Review, 21(1), 58–
78
Minichilli, A., Zattoni, A., Nielsen, S., and Huse, M. (2012). Board task performance: an
exploration of micro- and macro-level determinantsof board effectiveness, Journal
of Organizational Behavior, 33, 193–215.
Minichilli, A., Zattoni, A., and Zona, F. (2009). Making boards effective: an empirical
examination of board task performance, BritishJournal of Management, 20, 55–74.
Mokarrami, Y. (1386). Principles of corporate governance of agency, Auditor Journal,
8(32), 40-45 [In Persian].
Muller-Kahle, M.I., and Lewellyn, K.B. (2011). Did board configurationmatter? The
case of US subprime lenders, Corporate Governance:An International Review, 19,
405–417.
Namazi, M. (translator) (1379). Empirical Researches in Accounting: Methodological
Point of View, first publish, Shiraz: Shiraz University publications [In Persian].
Pettigrew, A.M., and McNulty, T. (1995). Power and influence in andaround the
boardroom, Human Relations, 48, 845–873.
PoorZamani, Z. (1391). Codification of predicting patterns of financial crisis through
internal analysis of data and artificial intelligence techniques, Accounting and Audit
Researches, 16, 120-135 [In Persian].
Tehran Stock Exchange (1386). Resolution of 47th meeting of Tehran Stock Exchange
board, Regulations of Corporate Governance System.
Zahra, S.A., and Pearce, J. (1989). Boards of directors and corporatefinancial
performance: a review and integrative model, Journal of Management, 15, 291334.

