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مقدمه

حاکمیت شرکتی ،مجموعهای از نظامها ،فرآیندها و ساختارهایی است که با استتااده
از سازوکارهای برونسازمانی نظیر هیئتمتدیره ،کنترلهتای داخلتی اداری و حستابداری،
حسابرسی داخلی و نیز سازوکارهای برون سازمانی مانند نظارت قانونی ،نظامهای حقوقی،
بازار سرمایه ،نظارت سهامداران عمده ،حسابرستی مستتق و مؤسستات رتبهبنتدی ،در پتی
کسب اطمینان از رعایت حقوق ذیناعان ،پاسخگویی ،شاافیت و عدالت در واحد تجاری
است.
در سالهای اخیر پیشرفتهای هنگاتتی در استتقرار نظتام راهبتری شترکتی از طریت
قانونگذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شترکتها در کشتورهای توستعهیافتته و در
حال توسعه صورت گرفته استت .سترمایهگذاران و ستهامداران آگتاهی بیشتتری در متورد
ضرورت و اهمیتت راهبتری شترکتی یافتهانتد و نستبت بته پیگیتری استتقرار ایتن نظتام در
شرکتها عالقهمند شدهاند .در یک بیان کلی ،راهبری شرکتی ،سیستت کنتترل و هتدایت
شرکت است .سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذیناعتان آن را تعیتین ،کنتترل و هتدایت
مینماید .در یک نگاه کلی ،حاکمیت شرکتی ،شام ترتیبتات حقتوقی ،فرهنگتی و نهتادی
میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیتین میکنتد و میتوانتد باعت
بهبود عملکرد شرکت شود.
با توجه به ساختار حاکمیت شرکتی متااوت و غیر همگن در کشورهای مختلف -کته
از شرایط غیرمشابه اجتماعی و اقتصادی یا قانونی در این کشورها نشتئت میگیترد -ارتبتاط
بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ارزش شرکتها میتواند در بازارهتای متالی کشتورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه متااوت باشد (نیکبختت و ستیدی .)53۳5 ،امتا در ستح بتازار
سرمایۀ خود کشتورها ازجملته ایتران نیتز نتتای ارتبتاط بتین حاکمیتت شترکتی و عملکترد
شرکتها اغلتب متاتاوت و گهگتاه متضتاد استت (رجتو شتود بته قستمت ادبیتات پیشتین
پژوهش) .با توجه به ساختار همگن و متجانس حاکمیت شرکتی و شرایط مشتابه اجتمتاعی،
اقتصادی و قانونی در ایران ،این تااوت ممکن است به دالی دیگری باشد .جتدا از دالیلتی
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مانند روشهای متااوت آماری یا اندازهگیری مختلف حاکمیت شرکتی ،مبتانی نظتری نیتز
میتواند دالیلی برای این مسئلۀ مه ارائه نماید .یکی از این دالی و عوام که ه زیربنتای
تئوریک دارد و ه میتواند از دالی آماری تضتادهای پژوهشتی در ادبیتات گذشتته بتازار
سرمایۀ ایران باشد ،اندازۀ شرکت است.
اینگونه به نظر میرسد که پژوهشهای پیشین تنها به بررسی تتثییر حاکمیتت شترکتی
بر عملکرد شرکتها پرداختهاند .در حالی که با توجه به محالب ذکرشتده در بتاال ،میتتوان
ابراز کرد که تثییر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتی میتواند تحت تثییر عوام دیگری
از جمله اندازۀ شرکت ،ضعیفتر یتا قتویتر گتردد .بتهعبارتدیگر ،متغیتر انتدازۀ شترکت
میتواند بهعنوان یک متغیر تعدی گر بسیار مه دراینارتباط در نظر گرفته شود .عتالوه بتر
تضاد پژوهشهای ذکرشتده در بتاال ،در بررستی رابحتۀ بتین حاکمیتت شترکتی و عملکترد
شترکتی ،توجته پژوهشهتای گذشتته بیشتتر معحتوه بته عملکردهتای متالی و حستتابداری
شرکتها بوده است و عملکرد اقتصادی از قبی ارزشافزوده کمتتر موردبررستی واقعشتده
است.
همچنین ،به دلی دشواری و وقتتگیر بتودن جمتعآوری دادههتا ،پژوهشهتای بستیار
معدودی به حاکمیت شرکتی بهعنوان مجموعهای از عوام خارجی (از قبی نتو مالکیتت،
نو و کیایت حسابرسی ،سایت و غیره) و عوام داخلی (از قبی ویژگیهتای هیئتمتدیره،
حسابرستی داخلتتی ،دارا بتتودن متخصتتا حستتابداری و متالی و غیتتره) در کنتتار هت توجتته
نمودهاند .بنابراین ،این مسئله یکی از خألهای پژوهشی در بتازار سترمایۀ ایتران بتوده استت.
حال با توجه به خألها و تضاد پژوهشی ذکرشده که باع

گی کننتدگی و کتاهش کیایتت

تصمی گیری مدیران و سرمایهگذاران و سایر بازیگران بازار سرمایه میشود ،یتافتن جتوابی
برای این سؤال که آیا اندازۀ شرکت میتواند تثییر حاکمیت شرکتی بتر عملکترد اقتصتادی
شتترکت را تقویتتت مینمایتتد یتتا خیتتر؟ میتوانتتد حتتائز اهمیتتت فراوانتتی بتترای بستتیاری از
استاادهکنندگان از صورتهای مالی و ذیناعان باشد .بنابراین ،هده ایتن محالعته ،بررستی
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ایر حاکمیت شرکتی بر ارزشافزودۀ اقتصادی و بررسی تتثییر انتدازۀ شترکت برشتدت ایتر
حاکمیت شرکتی و ارزشافزودۀ اقتصادی است.
مبانی نظری
عملکرد اقتصادی شرکتها

عملکرد واحدهای اقتصادی بتر استاس دستتیابی بته اهتداه تعیینشتده کوتاهمتدت و
بلندمدت اندازهگیری میشود .ازاینرو عملکرد معیار مناسبی به منظور دسترسی بته اهتداه
تعیینشده قلمداد میگردد .این ارزیابی میزان موه،قیت سازمانها و بنگاههای اقتصتادی را
در دسترستتی و نیتت بتته اهدافشتتان نشتتان میدهتتد .بتترای ارزیتتابی عملکتترد شتترکتها از
رویکردهای متااوتی استااده میشود و مه ترین این رویکردها را میتتوان بته چهتار گتروه
کلی به شرح زیر تقستی کترد( :رویکترد حستابداری ،متدیریت متالی ،اقتصتادی و تلایقتی
(خالقیمقدم و برزیده.))53۳۱ ،
ارزش افزودۀ اقتصادی یک معیتار عملکترد تلقتی میشتود کته بته کنتترل کت ارزش
ایجادشده شرکت پرداخته و تصویر واقعی از ایجاد یروت بترای ستهامداران ارائته میکنتد.
ایجاد بهبود در ارزش افزودۀ اقتصادی به معنای افزایش یتروت ستهامداران استت (رهنمتای
رود پشتتی و همکتاران .)53۳۳ ،همتانطور کته اشتاره شتد ارزش افتزودۀ اقتصتادی ،روش
اندازهگیری ارزش اقتصادی یک کسبوکار بعد از در نظر گرفتن ک هزینۀ سترمایه استت
(هزینۀ بدهی و هزینۀ حقوق صتاحبان ستهام)؛ درصتورتیکه اغلتب روشهتای ستنتی فقتط
بدهی را در حسابهای هزینه قلمداد میکند.
بر اساس پژوهشهای پیشین در بازار سرمایۀ ایتران و ستایر کشتورها ،متغیرهتایی نظیتر
عمر شرکت و اهرم مالی و نسبت نقدینگی ،میتواند بیشترین تثییر را بتر عملکترد اقتصتادی
شتترکتها داشتتته باشتتد (اولتتی و همکتتاران535۱ ،؛ ختتدادادی وتتتاکر )5355 ،کتته بتتهعنوان
متغیرهای کنترلی در این تحقی در نظر گرفته شدند.
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حاکمیت شرکتی

فدراسیون بینالمللتی حستابداران در ستال  ۱002حاکمیتت شترکتی را چنتین تعریتف
کتترده استتت :حاکمیتتت شتترکتی (حاکمیتتت واحتتد تجتتاری) عبتتارت استتت از تعتتدادی
مسئولیتها شیوههای بهکاربرده شده توسط هیئتمدیره و مدیران موظف باهتده مشتخا
کردن مسیر استراتژیک تضتمینکنندۀ دستتیابی بته هتدهها ،کنتترل ریستکهتا و مصتره
مستتئوالنه منتتابع استتت .هتتده حاکمیتتت شتترکتی در اشتتکال مختلتتف آن ،کتتاهش مشتتک
نمایندگی است (یعقوب نژاد و همکاران .)5350 ،ح مشک نمایندگی تا حدودی اطمینان
خاطر سهامداران را فراه میکند کته متدیران در تالشانتد تتا یتروت آنتان را بته حتداکرر
برسانند و بدین ترتیب میتواند در کارایی هر شرکتی تتثییر قابت توجهی داشتته باشتد .ایتن
امتتر ،تقستتی اختیتتارات و مستتئولیتهای مختلتتف شتترکا را در شتترکت مشتتخا میکنتتد
(رضایی.)53۳۱ ،
اندازۀ شرکت

اندازۀ شرکت تعیین کنندۀ حج و گستردگی فعالیت یتک شترکت استت .در بختش
ویژگیهای شرکتی عاملی همچون اندازۀ شرکت میتواند بر حاکمیت شرکتی مؤیر باشتد.
از طتتره دیگتتر ،شتترکتهای بزرگتتتر بتته دلی ت ارتباطتتات بیشتتتر بتتا ذیناعتتان و وجتتود
مکانیس های کنترلی بیشتر از ریستک تجتاری کمتتری برخوردارنتد .بتهعالوه شترکتهای
بزرگ به دلی تحم هزینههای سیاسی بیشتر ،ناچار به شتاافیت و پاستخگویی بیشتتری نیتز
هستتتند (واتتتز و زیمتترمن .)5550 ،بتتهعبارتدیگر ،شتترکتهای بتتزرگ بهواستتحۀ ارتبتتاط
بیشترشان با سایر ذیناعان مستلزم وجود سازوکارهای مناسبتری برای پاستخگویی هستتند
(آگاروا و همکاران .)۱009 ،درنتیجه انتظار متیرود انتدازۀ شترکت هت بتا رتبتۀ حاکمیتت
شرکتی رابحۀ معناداری باه داشته باشد (ملکیان و دریایی )5350،و ه ارتباط آن بتاارزش
و عملکرد شرکت ارتباط مستقیمی باشد (کی و نیکسون.)۱003 ،
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ادبیات پیشین پژوهش
ارتباط حاکمیت شرکتی و انواع عملکردها

بهطورکلی پژوهشهای گذشته در حوزۀ حاکمیتت شترکتی را میتتوان بته سته دستته
تقستتی نمتتود :دستتتۀ اول پژوهشهتتایی هستتتند کتته بتتین حاکمیتتت شتترکتی یتتا یکتتی از
مکانیس های داخلی و خارجی آن با انوا عملکرد شرکتی رابحتۀ مربتتی یافتهانتد .در دستتۀ
دوم پژوهشگران رابحۀ منای بتین حاکمیتت شترکتی و عملکترد را گتزارش کردهانتد و در
دستۀ سوم پژوهشها عدم رابحۀ بین این دو متغیر را متذکر شدهاند.
نتای بعضی از پژوهشهتای پیشتین نشتان میدهتد کته رابحتۀ مربتت و معنتاداری بتین
حاکمیت شرکتی و عملکرد وجود دارد (سمی53۳5 ،؛ گمپرز و همکتاران۱003 ،؛ بوشتمن
و اسمیت۱005 ،؛ انصتاری5355 ،؛ منداستی وگاماستی۱050 ،؛ اولتی و قتائمی .)5353 ،در
ادامه به خالصۀ ادبیات گذشته این دسته پرداخته میشود.
آمان و همکاران ( )۱055ایر ارزیابی حاکمیت شرکتی بر درجۀ رقابتت بتازار را متورد
محالعه قراردادند .نتای محالعۀ آنها نشان میدهتد کته حاکمیتت شترکتی بتهطور معنتاداری
ارزش شرکت را در صتنایع غیررقتابتی افتزایش میدهتد .بالستابرمیول و همکتاران ()۱050
مدارکی را دال بر وجود یک رابحۀ مربت بین شاخا کلی حاکمیتی و ارزش بازار شرکت
یافتند .بینر و همکاران ( )۱009از شاخا حاکمیت شرکتی هیئتمدیره و پن متغیتر دیگتر
شام ساختار مالکیت ،ویژگیهای هیئتمدیره و نسبت بتدهی بته دارایتی ،بتهمنظور ارائته
شرح جامعی از حاکمیت شرکتی در سح شرکت استتااده کردهانتد .نتتای از یتک رابحتۀ
مربت بین حاکمیت شرکتی و ارزیتابی شترکت حمایتت میکنتد .وکیلتی فترد و باونتدپور
( )53۳5رابحۀ بین معیارهتای حاکمیتت شترکتی و معیارهتای ارزیتابی عملکترد را بررستی
کردند و دریافتند که بین سهامداران نهادی و عملکرد شترکتها ،رابحتۀ مربتت معنتاداری
وجود دارد.
پژوهشگرانی همچتون (وینستت و نیکتول۱050 ،؛ گوئستت۱005 ،؛ بندستون۱00۳ ،؛
یرماک5559 ،؛ خدادادی و تاکر )5355 ،دریافتند که بین برخی از مکانیست های حاکمیتت
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شرکتی با عملکرد شترکت ،رابحتۀ مناتی وجتود دارد .در زیتر تعتدادی از ایتن پژوهشهتا
ذکرشده است .اسچاتن و همکاران ( )۱055در مقالهای با عنوان حاکمیت شترکتی و ارزش
مازاد بر داراییهای نقدی شرکتهای بزرگ اروپایی به این نتیجه رستیدند کته هزینتۀ پتول
نقد مازاد توسط شرکتهایی که با حاکمیت شرکتی ضعیف اداره میشوند ،تتثییر مناتی بتر
عملکرد آنها دارد .وکیلی فرد و باوندپور ( )53۳5رابحۀ بین معیارهای حاکمیت شترکتی و
معیارهای ارزیابی عملکرد را بررستی کردنتد و دریافتنتد کته بتین نستبت حضتور اعضتای
غیرموظف هیئتمدیره با عملکرد شرکتها رابحۀ معنادار و معکوس وجود دارد.
تعدادی از پژوهشتگران نیتز رابحتۀ معنتاداری بتین حاکمیتت شترکتی و عملکترد پیتدا
نکردند (بن و همکاران۱002 ،؛ ستبز علتی پتور و دیگتران5355 ،؛ نیکبختت و همکتاران،
53۳5؛ حستاس یگانته و یزدانیتان .)53۳7 ،کلتین و همکتاران ( )۱009ارتبتاط بتین ارزش
شرکت و شاخاهای حاکمیت شرکتی متؤیر را متورد تجزیتهوتحلی قترار دادهانتد .آنهتا
دریافتند که تمام عناصر حاکمیتی اندازهگیری شتده ،مهت نیستتند و ایرهتای حتاکمیتی بتا
مقولۀ مالکیت ،متااوت و هیچگونه مدرکی دال بر اینکه شاخا ک حاکمیتی بر عملکرد
شرکت ایر میگذارد ،پیدا نکردند.
بهطور خالصه با توجه بهمرور و بررسی نتتای پژوهشهتا و پژوهشهتای فتوق ،تضتاد
پژوهشی در نتای در پژوهشهای حوزۀ حاکمیتت شترکتی و عملکترد شترکتها ،هت در
کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران و ه در کشورهای توسعهیافته وجود دارد .بتهعالوه،
در بازار سرمایۀ ایران ،پژوهشگران معدودی در مورد نقتش و اهمیتت حاکمیتت شترکتی و
ارزشافزودۀ اقتصادی به تحقی پرداختهاند .در پژوهشهای گذشته بیشتر بته بررستی رابحتۀ
حاکمیت شرکتی با عملکردهای مالی از قبی شاخاهای مالی بازار سرمایه و عملکردهای
حسابداری مانند نسبتهای متالی بهتاداده شتده استت و ختأل پژوهشتی در حتوزۀ عملکترد
اقتصادی احساس میشود (وینست و نیکول۱050 ،؛ گوئست۱005 ،؛ لورنس۱009 ،؛ آدامز
و مهتتران۱009 ،؛ دالتتتون و دالتتتون۱009 ،؛ بندستتون .)۱00۳ ،در ضتتمن عتتالوه بتتر استتاس
پژوهشهای ذکرشده این خأل پژوهشی در این مقاله موردبررسی قرارگرفته است.
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فرضیههای پژوهش

با جتدایی مالکیتت از متدیریت در شترکتهتای ستهامی ،تضتاد منتافع بتالقوهای بتین
سهامداران و مدیران ایجاد شد .این تضاد منافع که تحت عنتوان تئتوری نماینتدگی تشتری
میشود ،باع

میشود که مدیران شرکتها بیشتر دنبال منافع خود باشند تا منتافع ذیناعتان.

از طرفی برای کاهش این تضاد منافع ،کنترل (یکی از هزینههای نماینتدگی) ،ابتزاری استت
در دستتت مالکتتان و ستتهامداران .حاکمیتتت شتترکتی از اصتتلیتتترین ابزارهتتای کنترلهتتای
سهامداران و مالکان شرکتها است .بنابراین ،بر اساس تئوری نمایندگی انتظتار متیرود در
شرکتهایی که برنامهریزی منظ و دقیت تری بترای طراحتی و اجترای حاکمیتت شترکتی
دارند به دلیت کتاهش تضتاد منتافع بتین مالتک و متدیر تتثییر بیشتتری برافتزایش عملکترد
شرکتها بگذارد .با توجه به موارد ذکر شده ،فرضیۀ اول پتژوهش بته صتورت زیتر محترح
میشود:
فرضیۀ اول :بین حاکمیت شرکتی بر ارزش افزودۀ اقتصادی ،تثییر مربت و معناداری دارد.
از طرفی طب اص مزیتت مقیتاس ،طراحتی ،اجترا و توستعه حاکمیتت شترکتی بترای
شتترکتهای بزرگتتتر مقرونبهصتترفه تتتر استتت .بتتهعبارتدیگر ،حاکمیتتت شتترکتی در
شرکتهای بزرگتر کارایی باالتری خواهد داشتت تتا شترکتهای کوچتکتر .بنتابراین،
میتوان اینگونه استدالل کرد که نتای پژوهشهتایی بتا نمونته آمتاری آنتان بیشتتر شتام
شرکتهای بزرگ هستند ،حاکمیت شرکتی تثییر مستقی بر عملکرد شرکت میگذارد .یتا
به عبارتی ،نتای آنها دال بر این است که حاکمیت شرکتی باع

افزایش عملکترد شترکتی

میشود .ولی تثییر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتی در پژوهشها بتا نمونته آمتاری کته
شام شرکتهای کوچک است میتواند ضعیف باشد یا بتهطورکلی وجتود نداشتته باشتد.
چون هزینۀ طراحتی و اجترای حاکمیتت شترکتی بترای شترکتهای کوچتکتر بته نستبت
مقیاسشان باالست یتا درواقتع مقرونبهصترفه نیستت .در اینگونته شترکتها ستازوکارهای
حاکمیت شرکتی کارایی پایینی خواهند داشت .بنتابراین ،بتا توجته بته بحت

فتوق ،شتدت
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رابحۀ بین حاکمیت شرکتی و ارزشافزودۀ اقتصتادی میتوانتد تحتت تتثییر انتدازۀ شترکت
تغییر کند .بنابراین ،فرضیۀ دوم پژوهش به صورت زیر محرح میشود:
فرضیۀ دوم :اندازۀ شرکت ،شدت ایر حاکمیت شرکتی و ارزشافزودۀ اقتصادی را افتزایش
میدهد.
روششناسی پژوهش

جامعۀ آماری این پژوهش شام کلیۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق تهتران
است که از ابتدای سال  53۳۳تا پایان سال  5353در بورس فعال بودهانتد؛ (الزم بته توضتی
است برای متغیر سرمایه از یک سال قبت  ،دادههتا از ستال 53۳7تتا  5352الزم بتوده و ایتن
متغیر در این دوره موردنظر بوده است) .بتا توجته بته ویژگیهتا و محتدودیتهای موجتود،
دادهها تنها بترای  55۳شترکت مهیتا استت .بنتابراین 70۳ ،ستال -شترکت در ایتن پتژوهش
موردبررسی قرارگرفتهاند .دادهها از نرمافزار پایگتاه دادۀ رهآورد نتوین  3و از صتورتهای
مالی و گزارشهای هیئتمدیره شرکتها جمعآوریشده است.
اندازهگیری متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته

عملکرد اقتصادی :امروزه یکی از مه ترین مسائ مالی شرکتها ،اندازهگیری عملکرد آنها
است .معیار ارزشافتزودۀ اقتصتادی در بررستیهای اقتصتادی و تصتمیمات سترمایهگذاران
بسیار متؤیر استت .ارزش افتزودۀ اقتصتادی ،معیتار جدیتد انتدازهگیری عملکترد استت کته
ادعاشده است ،تحاب بهتری برای انگیزش مدیران نسبت به سهامداران دارد .بر ایتن استاس،
شرکتهایی که مشکالت نمایندگی زیتادتری را تجربته کردهانتد ،بایتد تمایت بیشتتری بته
استااده از این سیست ارزیابی عملکرد نشان دهند (لواتا .)۱00۱ ،بنتابراین ،در ایتن پتژوهش
برای سنجش عملکرد شرکتها از ارزشافزودۀ اقتصادی استاادهشده است.
ارزشافزودۀ اقتصادی :بهاختصار میتوان گات که ارزشافزودۀ اقتصادی عبارت است از
حاص ضرب تااوت نرخ بازده و نرخ هزینۀ منابع بنگاه در مبلغ سترمایۀ بتهکار گرفتهشتده.
بهعبارتدیگر ،فزونی نرخ بازده بر هزینۀ منابع بتهکار گرفتهشتده بترای ایجتاد ایتن بتازده،
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سبب تولید ارزشافزودۀ اقتصتادی (مربتت یتا مناتی) بترای بنگتاه خواهتد شتد (استتوارت،
 .)5559استوارت روشهای زیر را برای محاسبۀ  EVAپیشنهاد میکند:
()5

EVA=NOPAT-Capital Cost

()۱

))EVA=(NOPAT-(Rate of Capital Cost×Capital

()3

EVA=(R-WACC) ×capital

در عبتتارات فتتوق :R ،نتترخ بتتازدۀ داراییهتتا استتت کتته از تقستی  :NOPATبتتر جمتتع
داراییهای غیر جاری به دست میآید :NOPAT .عبارت است از سود حسابداری که پتس
از کسر مالیات به دستت میآیتد :WACC .نترخ میتانگین هزینتۀ سترمایه بتوده و :Capital
مقدار سرمایه بهکار گرفتهشده در تثمین منابع مالی است (پیری و همکتاران .)535۱،در ایتن
مقاله هر یک از اجزای رابحۀ ارزش افزودۀ اقتصادی به شرح زیر محاسبهشده است:
نرخ بازدۀ داراییها :یکی از کاربردهای مه نرخ بازدۀ داراییها این است که مدیران را
به کنترل داراییهای عملیاتی وادار میسازد و همواره با کنترل هزینهها ،نرخ سود خالا
و حج فروش به کنترل داراییهای عملیاتی نیز میپردازند .امروزه نرخ بتازدۀ داراییهتا
یکی از مه ترین معیارها برای سنجش کتارایی متدیران بتهویژه بترای نظتارت بتر مراکتز
سرمایهگذاری است .در مقاله حاضر  ROAاز رابحۀ زیر به دست میآید.
()2

(جمع داراییهای غیر جاری /سود خالا عملیاتی پس از مالیات) =ROA

نرخ هزینۀ تأمین منابع مالی :نرخ هزینتۀ سترمایه ،نترخ متوستط ستودی استت کته بنگتاه
میبایست به تثمینکننتدگان منتابع متالی (اعت از اعتباردهنتدگان و ستهامداران) پرداختت
نماید .در محاسبۀ هزینۀ سرمایه باید مراح زیر طی شود:
 شناسایی منابع تثمین مالی. تعیین وزن هر یک از منابع در ترکیب کلی منابع مالی بنگاه. -محاسبۀ نرخ هزینۀ هر یک از منابع.
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 محاسبۀ میانگین موزون نرخ هزینۀ سرمایه با توجه به ترکیب و هزینۀ هتر یتک از اقتالممنابع مالی و نرخ مؤیر بدهی ،با توجته بتهمراتب فتوق نترخ هزینتۀ سترمایه بتا رابحتۀ زیتر
محاسبه گردید.
WACC=ΣWi ×Ki i=1,….n

( )9

که در آن :WACC ،میانگین موزون هزینۀ سرمایه؛  :kiنرخ هزینۀ مؤیر هر منبع تثمین
مالی و  :wiوزن هر منبع است.
با توجه بته رابحتۀ فتوق ،میتانگین هزینتۀ سترمایه از دو جتز اصتلی ) (wiو )(ki

تشکی شده است .با بررسی صتورتهای متالی شترکتهای بتورس تهتران و وزن منتابع،
مشاهده شد که این شرکتها از بدهی ،سهام عادی ،سود انباشته و اندوختهها برای تثمین
مالی استااده میکردند .بنابراین ،جمع ایتن منتابع در روابتط محاستباتی وارد شتد .نحتوه
محاسبۀ نرخ هزینۀ هر یک از منابع باال به شرح زیر است.
( )9
( )7

)هزینۀ تثمین مالی/تسهیالت دریافتی( =) Kdهزینۀ بدهی(
𝐷

(هزینۀ حقوق صاحبان سهام)Ks= 𝑃1 +
0

پایان هر دورۀ مالی ارزش بازار سه در  P0پرداختی هر سه درهر دورۀ مالی ،سودD1

و  gنرخ رشد ،نرخ رشد فروش بنگاه در دورۀ مالی موردنظر استت .قابت ذکر استت کته
مقدار هزینۀ بدهی ) (kdجهت محاسبۀ نرخ مؤیر هزینه در عدد ( نرخ مالیات )5-ضترب
شتده استت .بترای محاستبه وزن هتر یتک از منتابع از روش زیتر بترای هتر دورۀ متالی
استاادهشده است:
()۳
()5

جمع تسهیالت دریافتی
جمع مالی تثمین منابع
جمع حقوق صاحبان سهام
جمع منابع

= 𝑑) Wوزن بدهی بهرههای دار(

= 𝑆)Wوزن حقوق صاحبان سهام(
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بهمنظور همگتن شتدن ارزشافتزودۀ اقتصتادی شترکتهای تشتکی دهنده جامعتۀ آمتاری تحقیت
ارزشافزودۀ اقتصادی یک سال معین هر شرکت به سرمایه ک آن تقسی میگردد (پتور زمتانی و
ارضی.)5359 ،
متغیر مستقل
حاکمیت شرکتی

حاکمیتتت شتترکتی ،ستتازهای پیچیتتده و شتتام ابعتتاد درونتتی و بیرونتتی استتت و هتتیچ عنصتتر
حاکمیتی بهتنهایی بیانگر این سازۀ بنیادی نیست .استااده از شاخا ترکیبی و چندبعتدی دارای ایتن
مزیت این فایده را دارد که بهجای واردکردن هرکدام از عوام حاکمیتی در متدل تحقیت بتهعنوان
متغیر جداگانه ،تمامی این عوام در قالب یک متغیر وارد میشود (گمپرز و همکاران.)۱003 ،
در تعیین عوام حاکمیتت شترکتی در ایتران ،بتر استاس مقالتۀ مهرانتی و صتار زاده ()5350
هجده متغیر (شام مکانیست های داخلتی و ختارجی) جمتعآوری گردیتد و در پایتان نیتز از روش
کدگذاری بهمنظور عملیاتی کردن متغیر حاکمیت شرکتی استااده شد و بر این رویه بته هرکتدام از
عوام هجدهگانه حاکمیتت شترکتی امتیتاز صتار و یتک اختصتا یافتت کته از جمتع زدن ایتن
امتیازها ،نمرۀ حاکمیت شرکتی محاسبه میشود .این هجده عام عبارتند از:
استفاده از اعضای غیرموظف در هیئتمدیره :بیشتر بودن نسبت اعضتای غیرموظتف بتهک اعضتا،
اگر تعداد اعضا غیرموظف کمتر از تعداد اعضا موظف باشتد ،برابتر بتا صتار در غیتر ایتن صتورت
یک.
جدا کردن نقش مدیرعامل از رئیس هیئتمدیره :جتدا کتردن متدیرعام از رئتیس هیئتمتدیره،
صار و در غیر این صورت یک.
ثبات مدیرعامل :تغییر مدیرعام شرکت در دو سال گذشته صار در غیر این صورت یک.
استتتفاده از متصصتتا حستتابداری و متتالی :عتتدم استتتااده از متخصتتا متتالی و حستتابداری در
هیئتمدیره صار و در غیر این صورت یک.
استفاده از خدمات مشاوره تصصصی :عدم استااده هیئتمدیره از خدمات مشتاوره تخصصتی صتار
و در غیر این صورت یک.
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چرخش شرکای مؤسسۀ حسابرسی :عدمتغییر شریکان امضتاکننده گتزارش حسابرستی شترکت در
دو سال گذشته صار و در غیر این صورت یک.
اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی :کمتر بودن درآمد حسابرس از متوسط درآمد مؤسستات عضتو جامعته
صار در غیر این صورت یک.
تصصا حسابرستی در نتنعت :عتدم استتااده از حستابرس متخصتا صتنعت صتار در غیتر ایتن
صورت یک.
وجود واحد حسابرسی داخلی :نبودن واحد حسابرسی داخلی صار در غیر این صورت یک.
وجود سهامداران دارای حق کنترل :نبودن سهامدار دارای ح کنترل صار در غیتر ایتن صتورت
یک.
تمرکز مالکیت :بیشتر بتودن درصتد ستهام شتناور آزاد شترکت از میتانگین ستهام شتناور آزاد کت
شرکتها صار در غیر این صورت یک.
مالکیت یا سهامداری دولت :کمتر بودن درصد مالکیت دولت از میانگین کت شترکتها صتار در
غیر این صورت یک.
وجود دعاوی قانونی علیه شرکت :وجود دعاوی قانونی علیه شرکت در سه ستال گذشتته صتار در
غیر این صورت یک.
تعدیالت ساالنه :وجود تعدیالت سنواتی خالا از مالیات صار در غیر این صورت یک.
اظهارنظر حسابرس :بودن اظهارنامه غیر مقبول صار در غیر این صورت یک.
وبسایت اینترنتی :نبودن وبسایت اینترنتی صار در غیر این صورت یک.
زمانبندی تهیۀ اطالعات :امتیاز اطال رسانی کمتر از پنجاه صار در غیر این صورت یک
متغیر تعدیلگر

اندازۀ شرکت :لگاریت طبیعی میزان فروش خالا (جورکوس و همکاران.)۱050 ،
متغیرهای کنترلی

عمر شرکت :سالهایی که از تثسیس شرکت تا سال اف زمانی تحقی استت (ارستالن و همکتاران،
.)۱009
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اهرم مالی :نسبت ک بدهیها بهک داراییها (سالوو.)۱005 ،
نسبت جاری :حاص تقسی جمع داراییهای جاری بر جمع بدهیهای جتاری (کتورت و آتماکتا،
.)۱055
رشد شرکت :ارزش بازار شرکت  iدر زمان اعالم سود سهام بهعالوه ارزش دفتری کت بتدهیهای
شرکت  iدر زمان اعالم سود ستهام تقستی بتر ارزش دفتتری کت داراییهتای شترکت  iدر زمتان
اعالم سود سهام (دارابی و علیزاده.)535۱ ،
در ضمن برای اندازهگیری و ایجاد متغیر ایر متقاب  ،دو متغیر مستق و تعتدی گر در متدلهای
تحقی در ه ضرب نمود .چون مقیاس و واحتد انتدازهگیری متغیرهتای مستتق و تعتدی گر بتاه
متااوت هستند ،جهت همگنسازی متغیرها قب از عملیات ضرب ،استانداردسازی آنها شد.
تجزیهوتحلیل الگوهای تعدیلگری پژوهش
تجزیتتهوتحلی رگرستتیون تعتتدی گری ) )MRAبتتر استتاس الگتتوی شتتارما ( )55۳5استتت.
ازآنجاییکه تحلی رگرسیون تعدی گری ،رویکرد تحلیلی استت کته عتالوه بتر حاتم تمامیتت و
درستی نمونه ،پایهای برای کنترل ایرات متغیر تعدی گر نیتز فتراه میکنتد ،در صتورت استتااده از
 MRAبرای یک متغیر تعدی شده باید برابری ضرایب سه رگرسیون زیر بررسی شود:
()A

y= a+ b1x+ ε

()B

y= a+ b1x+ b2z +ε

()C

y=a +b1x+ b2z+ b3xz+ ε

اگتتر معادل تۀ  (b2≠0) Bو  )b3=0) Cبتتا یکتتدیگر متاتتاوت نباشتتند در ایتتن صتتورت متغیتتر z

تعدی گر نیست و تنها یک متغیر پیشبین همانند متغیر مستق است .تنهتا در صتورتی  zیتک متغیتر
تعدی گر خالا خواهد بود که معادالت  Aو  Bنتای یکسانی داشته باشند و بتا معادلتۀ  Cمتاتاوت
باشتند ( .)b2=0; b3≠0اگتر معتادالت  Aو  Bو  Cبتا یکتدیگر متاتاوت باشتند ( )b2≠b3≠0در ایتن
صورت  zیک متغیر جزئی تعدی گر است.
الگوهای این پژوهش بر اساس الگوی شارما ( )55۳5بهصورت زیر بیانشدهاند:
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()5

EVA= α+ β1CG+ β2Age+ β3Levreg+ β4CR+ β5Firm-growth+ ε

()۱

EVA= α+ β1CG+ β2size+ β3Age+ β4Levreg+ β5CR+ β6Firmgrowth+ε

(EVA= α+ β1CG+ β2Size+ β3(Size*CG)+ β4Age+ β5Levreg+ β6CR+ β7Firm- )3
growth + ε
که در آن؛  :EVAارزشافتزودۀ اقتصتادی؛  :CGحاکمیتت شترکتی؛  :Sizeانتدازۀ شترکت؛

 :Ageعمتتر شتترکت؛  :Levregاهتترم متتالی؛ CR:نستتبت جتتاری؛  :Firm-growthرشتتد شتترکت؛
 :SizeCGایر متقاب اندازۀ شرکت در رتبۀ حاکمیت شترکتی؛  :βشتدت تغییترات متغیتر مستتق ؛
 :αعرض مبدأ؛ و  :εجز خحا است.
قاب ذکر است که از الگوهای اول و دوم پژوهش صرفاً برای دیدن رفتار بتتا (شتدت تتثییرات
حاکمیت شرکتی بر ارزشافزودۀ اقتصادی) و تعیین جزئی یا کامت بتودن نتو رابحتۀ تعتدی گری
استااده شده است و برای آزمون هر دو فرضیۀ پژوهش بر اساس الگوی ) )MRAیتا همتان الگتوی
شارما ( )55۳5از الگوی سوم استااده میشود.
نتایج آمار تونیفی

نتای تحلی دادهها مرتبط به حاکمیت شرکتی حتاکی استت کته تعتداد اعضتای هیئتمتدیره
شرکتهای نمونه  0/99عضو است .نستبت اعضتای غیرموظتف بتهک اعضتای هیئتمتدیره 0/97
است ،یعنی حدود  3عضو از اعضا هیئتمدیرۀ شرکتها نمونه غیرموظتف هستتند .حتدود  0/5۱از
شرکتهای نمونه ،نقش مدیرعام از رئیس هیئتمتدیره جتدا استت .حتدود  0/79از شترکتهای
نمونه در دو سال گذشته مدیرعام خود را تغییر ندادهانتد .تعتداد اعضتای متخصتا حستابداری و
مالی هیئتمدیره  0/99در ک شرکتها نمونه است .همچنتین  0/2۳از شترکتهای نمونته حتداق
یتک عضتو هیئتمتتدیره دارای تخصتا حستتابداری و متالی استتت .حتدود  0/97از شتترکتها از
خدمات مشاوره تخصصی و حرفهای استااده میکنند .حدود  59/۳۱درصد در دو ستال گذشتته بته
تغییر شریکان امضاکننده گزارش حسابرسی ختود اقتدام کردهانتد .حتدود  0/۳۳شترکتها توستط
مؤسستات حسابرستتی بتا درآمتتدی بیشتتتر از میتانگین عضتتو جامعتته حستابداران رستتمی حسابرستتی
شتتدهاند .حتتدود  0/39از شتترکتهای نمونتته توستتط مؤسستتات حسابرستتی متخصتتا صتتنعت
حسابرسی شدهاند .حدود  0/۱2شرکتها دارای حسابرسی داخلی بودهاند .ستهامدار عمتده حتدود
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 0/57از شرکتهای نمونه ،اشخا

حقیقی هستند .درصد مالکیت ستهامداران عمتده  0/95استت.

همچنتتین  0/90از ستتهامداران عمتتده ،دارای حتت کنتتترل هستتتند .درصتتد مالکیتتت دولتتت در
شرکتهای نمونه  0/۱9است .سهام شناور آزاد  0/۱۳است .حدود  0/50شرکتهای نمونته در سته
سال گذشته فاقد دعاوی قتانونی هستتند .حتدود  0/۱9از شترکتهای در دورۀ متورد بررستی فاقتد
تعدیالت ساالنه هستند .حدود  0/32از گزارشهای حسابرسی مقبتول بتوده استت .حتدود  0/29از
شرکتها دارای وبسایت اینترنتی هستند .با توجه بته آمتارۀ توصتیای جتدول شتمارۀ  ،5کمتترین
مقدار میانگین مربوط به نسبت نقدینگی است و بیشتترین مقتدار مربتوط بته ارزشافتزودۀ اقتصتادی
است .بر طب معیارهای حاکمیت شرکتی در پتژوهش حاضتر ایتن معیتار میتوانتد بتین صتار و 5۳
باشد .ولی در شرکتهای نمونه حاضر بین  3و  55است و میانگین آن  9/52استت کته نشتاندهنده
جایگاه پایین حاکمیت شرکتی در شرکتهای نمونه تحقی حاضر است.
جدول شمارۀ  .1خالنه آمار تونیفی

متغیر

انحراه

عالمت اختصاری

حداق

حداکرر

میانگین

ارزشافزودۀ اقتصادی

Eva

-۱53937

۱5۳93۱

9239

5539

حاکمیت شرکتی

CG

3

55

9/52

5/99

اندازۀ شرکت

Size

۳/۳5

5۳/25

53/3۳

5/29

عمر شرکت

Age

5/55

2/53

3/29

0/29

نسبت نقدینگی

CR

0/03

0/25

0/07

0/07

Levreg

0/55

5/۱5

0/93

0/5۳

Firm-growth

-0/30

5/99

0/۱3

0/57

اهرم مالی
رشد شرکت

معیار

نتایج آزمون همبستگی

در این پژوهش قب از پرداختن به آزمون فرضتیهها بته بررستی همبستتگی بتین متغیرهتا بترای
مشخا شدن همبستتگی پرداختهشتده استت .بترای بررستی هت جمعتی بتین متغیرهتا از ضتریب
همبستگی استااده میگردد .با توجه به نتای جدول شمارۀ  ۱ضریب همبستتگی بتین متغیرهتا پتایین
است و نشان از عدم همبستگی بین آنها است.
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آزمونهای الگوهای پنلی

الگوهای این پژوهش با استااده از تکنیک قدرتمند پن برآورد شده استت .بترای انتختاب از
روش دادههای تلایقی ایر یابت و ایر تصادفی از آزمون اه لیمر ،بتروش پاگتان و آزمتون هاستمن
استاادهشده است.
آزمون چاو برای تعیین بتهکارگیری الگتوی ایترات یابتت در مقابت تلایت کت دادههتا
انجام شد .نتای حاص از این آزمون در جدول شمارۀ  3بیانگر استااده از روش دادههتای تتابلویی
با روش ایر یابت است .آزمون بروش پاگان بهمنظور انتخاب از بین روش دادههتای تلایقتی و روش
ایرات تصادفی انجامشده است نتای حاص از جدول شتمارۀ  3بیتانگر استتااده از روش دادههتای
پنلی به روش ایرات تصادفی است .پس باید از بتین دو روش تخمتین دادههتای پنلتی یعنتی روش
ایرات یابت و روش ایترات تصتادفی یکتی انتختاب شتود .بترای ایتن منظتور در دادههتای پنلتی از
آزمون هاسمن استااده میگردد .همانطور که در جدول شمارۀ  3آورده شتده استت مقتدار ستح
معناداری الگوهای اول و دوم پژوهش از  9درصد کمتر است که بیانگر انتخاب روش ایترات یابتت
است .در الگتوی ستوم پتژوهش ستح معنتاداری بزرگتتر  9در صتد استت بیتانگر روش ایترات
تصادفی است.
جدول شمارۀ  .2آزمون همبستگی

متغیرها

Eva

CG

SIZE

AGE

CR

Firm-growth

Eve

5/00

CG

0/02

5/00

SIZE

0/59

-0/09

5/00

AGE

0/0۳

-0/0۱

0/55

5/00

CR

0/59

-0/03

0/09

0/22

5/00

Firm-growth

-0/03

-0/0۱

0/0۳

-0/0۱

-0/00

5/00

Levreg

0/07

0/05

0/5۳

-0/50

-0/00

-0/03

Levreg

5/00
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جدول شمارۀ  .3نتایج آزمونها چاو ،بروش پاگان و هاسمن

الگو

سح معناداری چاو

سح معناداری بروش پاگان

سح معناداری هاسمن

5

0/00

0/00

0/00

۱

0/00

0/00

0/00

3

0/00

0/00

0/05

آزمون هم خطی آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی

برای آزمون ه خحی از عام تورم واریانس آمار استااده شد تا شتدت هت خحتی چندگانته
در تحلی رگرسیون کمترین مربعات معمولی ارزیتابی شتود .بتهعنوان یتک قاعتدۀ تجربتی مقتدار
عام تورم واریانس بزرگتر از  9باشد ه خحتی چندگانته بتاال استت (هیتر و همکتاران.)۱050 ،
نتای این آزمون در جدول شمارۀ  9آورده شده است .تمام ضرایب عامت تتورم واریتانس متغیرهتا
از  9کمتر بودهاند که این نشاندهندۀ وجود ه خحی بسیار ضتعیف در متدلهای پتژوهش استت.
برای تشخیا ناهمستانی واریتانس در ایتن پتژوهش از آزمتون بتروش پاگتان /کتوک ویستبرگ
استاادهشده است .نتای آن در جدول شمارۀ  2آورده شده است بیانگر ایتن استت ستح معنتاداری
مدلهای پژوهش بتزرگ تتراز  9در صتد استت .پتس ناهمستانی واریتانس در متدلهای پتژوهش
حاضر وجود ندارد .بهمنظور بررسی خودهمبستگی از آزمون وولدری استاادهشده استت .بررستی
نتای آزمون خودهمبستگی در جدول شمارۀ  2نشاندهندۀ این است که سح معنتاداری متدلهای
پژوهش بزرگتر  9در صد است و لذا خودهمبستگی در مدلهای پژوهش وجود ندارند.
جدول شمارۀ  .2آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی

آزمون خودهمبستگی

آزمون ناهمسانی واریانس
سح

ناهمسانی

معناداری

واریانس
ندارد

۱/2۳
۱/29

0/۱۱

۱/۳3

0/55

الگو

Chi2

5

2/05

0/05

۱

2/50

0/0۳

ندارد

3

2/5۱

0/0۳

ندارد

آمارۀ F

سح معناداری

خودهمبستگی

0/۱۱

ندارد
ندارد
ندارد
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نتایج آزمون فرضیهها

نتای جدول شمارۀ  ،9در سه الگتوموردبررستی قرارگرفتته استت .در الگتوی اول حاکمیتت
شتترکتی ( )CGو عملکتترد (ارزش افتتزودۀ اقتصتتادی ( ))Evaبتتهعنوان متغیرهتتای مستتتق و وابستتته
بهعالوه متغیرهای کنترلی سن ،اهترم متالی ،نستبت جتاری و رشتد شترکت ( Age, Levreg, CR,

 )Firm-growthمورد بررسی قرارگرفته است .در الگتوی دوم ( )CGعنتوان متغیتر مستتق )Eva( ،
بهعنوان متغیر وابسته و اندازۀ شرکت ( )Sizeبهعنوان متغیتر تعتدی گر و متغیرهتای کنترلتی ( Age,

 )CR Firm-growth Levreg,در نظر گرفتهشدهاند .در الگوی سوم )CG( ،بهعنوان متغیتر مستتق ،
) (Evaبهعنوان متغیر وابسته و اندازۀ شرکت بهعنوان متغیر تعدی گر و ایر متقابت انتدازۀ شترکت در
حاکمیتت شترکتی ( )Size×CGو متغیرهتای کنترلتی ( )Age, Levreg, CR, Firm-growthدر
نظر گرفتهشدهاند.

در الگوی اول ،نتای نشاندهندۀ بهینه بودن الگو است .سح معنتاداری ،مؤیتد معنتادار بتودن
الگتتو استتت .ضتتریب تعیینشتتده در ایتتن الگتتو  ،0/55ضتتریب تعیتتین تعدی شتتده  0/59و آمتتارۀ F

( ،)3/55سح معنادار در الگوی رگرسیونی  0/00است .ضریب متغیر حاکمیتت شترکتی در
الگوی اول برابر  0/59و خحا استاندارد مربوط به آن معادل  0/0۳است که با توجه به ستح
معنتتاداری  ،0/۳7در ستتح اطمینتتان  %59متغیتتر حاکمیتتت شتترکتی تتتثییر معنتتاداری بتتر
ارزشافزودۀ اقتصادی ندارد.

در الگوی دوم نتای  ،نشاندهندۀ معنادار بودن الگو استت .ضتریب تعیینشتده در ایتن
الگو  ،0/۱9ضریب تعیین تعدی شتده  ،0/۱3آمتارۀ  )۱/77( Fو ستح معنتاداری در الگتوی
رگرستتیونی  0/02استتت .نستتبت بتته الگتتوی اول بهبودیافتتته استتت .ضتتریب متغیتتر حاکمیتتت
شرکتی در الگوی دوم برابر  0/57و خحای استاندارد مربوط به آن معادل  0/07است کته بتا
توجتته بتته ستتح معنتتاداری  ،0/۳2در ستتح اطمینتتان  0/59متغیتتر حاکمیتتت شتترکتی تتتثییر
معناداری بر ارزشافزودۀ اقتصادی ندارد .ضریب متغیر اندازۀ شترکت در الگتوی دوم برابتر
 0/05و خحا استاندارد مربوط به آن معادل  0/53است که با توجه به سح معنتاداری ،0/2۳
در سح اطمینان  0/59متغیر اندازۀ شرکت تثییر معناداری بر ارزشافزودۀ اقتصادی ندارد.
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در الگتتوی ستتوم پتتژوهش ،نتتتای نشتتان میدهتتد کتته  0/37از تغییتترات مربتتوط بتته
ارزشافزودۀ اقتصادی توسط سازوکارهای معنادار نظام راهبری و متغیرهای کنترلی توضی
داده میشود .ضریب تعیتین تعدی شتده در ایتن الگتو  ،0/33آمتاره  )۱2/۳9( Chi2و ستح
معناداری در الگوی رگرسیونی 0/00با مالحظه الگتوی رگرستیونی بتهطورکلی  Chi2ستح
معناداری آماره تثیید میگردد .بر اساس نتای الگوی سوم ،ضریب متغیر حاکمیتت شترکتی
معادل  0/93و استاندارد خحا مربوط به آن  0/5۱است .با توجه به ستح معنتاداری نزدیتک
به  0/00میتوان گات بین حاکمیت شرکتی و ارزشافزودۀ اقتصادی (عملکرد) ایر مربت و
معناداری وجود دارد .درنتیجه فرضیۀ اول پژوهش پذیرفتته میشتود .ایتن تحقیت یافتتههای
(کایلر و برون۱009 ،؛ گمپرز و همکاران۱003 ،؛ ستمی53۳5 ،؛ انصتاری )5355 ،محابقتت
دارد.
ضریب متغیر ایر متقاب حاکمیتت شترکتی در انتدازۀ شترکت ( )Size×CGدر الگتوی
سوم برابر  0/09و خحای استاندارد مربوط به آن معادل  0/03استت کته بتا توجته بته ستح
معناداری  0/02در سح اطمینان  59درصد متغیتر ایتر متقابت حاکمیتت شترکتی در انتدازۀ
شرکت تثییر مربت و معناداری بر ارزشافزودۀ اقتصادی دارد .بهعبارتدیگر ،اندازۀ شرکت
ایر حاکمیت شرکتی بر ارزشافزودۀ اقتصادی را تقویت مینماید.
همانطور که مالحظه میشود بر اساس نتای جتدول شتمارۀ  ،9ضتریب شتدت تتثییر
حاکمیت شرکتی بر ارزشافزودۀ اقتصادی (در عدم حضتور متغیتر تعتدی گر و ایتر متقابت
انتتدازۀ شتترکت در حاکمیتتت شتترکتی) در الگتتوی اول  0/59استتت و ایتتر معنتتاداری بتتر
ارزشافزودۀ اقتصادی ندارد .در الگوی دوم وقتیکه متغیر تعدی گر یعنی اندازۀ شرکت بته
الگو اضافه میشود ،میزان شدت تثییر حاکمیت شرکتی بر ارزشافتزودۀ اقتصتادی بته 0/57
میرسد ،اگرچه هنوز این تثییر معنادار نیست .در الگوی سوم وقتیکه متغیر تعتدی گر یعنتی
اندازۀ شرکت و ایر متقاب حاکمیت شترکتی در انتدازۀ شترکت بته الگتو اضتافه میشتوند،
میزان شتدت تتثییر حاکمیتت شترکتی بتر ارزشافتزودۀ اقتصتادی در بیشتترین حالتت قترار
میگیتترد ( )0/93و حاکمیتتت شتترکتی تتتثییر کتتامالً معنتتاداری بتتر ارزشافتتزودۀ اقتصتتادی
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میگذارد .لذا ،این شاهد دیگری است بر این ادعا که که متغیر اندازۀ شترکت ،یتک متغیتر
تعدی گر بوده و تثییر حاکمیت شرکتی بر ارزشافتزودۀ اقتصتادی را شتدت میبخشتد .در
حقیقت اینگونه به نظر میرسد که حاکمیت شرکتی در ظتاهر تتثییری بتر عملکترد نتدارد.
ولی نتای تحقی حاضر نشان میدهتد کته بتا اضتافه شتدن انتدازۀ شترکت تتثییر حاکمیتت
شرکتی بر عملکرد قویتر شده به شکلی که در الگوی ستوم معنتادار میشتود .بتهعالوه ،بتر
طب تحلی شارما ،برای ارزیابی الگوها مراح زیر انجام میشود.
نخست :الگوی  5و  ۱پژوهش باید نتای یکسانی داشته باشد.
دوم :الگوی سوم ایر متقاب بین متغیر تعدی گر در مستتق بایتد حتمتاً تتثییر معنتاداری بتر
متغیر وابسته داشته باشد.
سوم :برای تعیین نو ایتر تعتدی گر (تعتدی گری ختالا یتا شتبه تعتدی گر) ایتر متغیتر
تعدی گر بر متغیر وابسته در الگوی سوم اینگونه تحلی میگردد؛ اگتر متغیتر تعتدی گر بتر
متغیر وابسته تثییر معناداری داشته باشد (شبه تعدی گر) است و اگتر تتثییر معنتاداری نداشتته
باشد (تعدی گر خالا) است.
بنابراین ،بر طب توضیحات بتاال و مشتاهده جتدول شتمارۀ  ،9چتون شترط اول و دوم
برقرار است میتوان نتیجه گرفت اندازۀ شرکت ،تثییر تعتدی گر در ایتن پتژوهش دارد .بنتا
بهشرط سوم در الگوی سوم ،چون اندازۀ شرکت تثییر معناداری بر عملکترد نتدارد بنتابراین
نو تعدی گری آن خالا است .در نتیجه فرضیۀ دوم پژوهش مورد تثیید قرار میگیرد.
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جدول شمارۀ  .9نتایج آزمون فرضیهها
متغیر

Levreg

AGE

CR

Firmgrowth

CG

Size

Size*CG

C

ضریب تعیین

تعدی شده

0/۱3

-0/۱9

-0/95

0/35

0/59

5/55

T Stat

الگوی اول

0/۱9

-5/75

-0/95

۱/2۱

0/5

5/79

0/59

0/52

5/0

0/53

0/۳

0/93

0/55

0/۳0

0/۳

0/99

0/3

0/۳7

0/5

5/۱

5/9

5/0

5/۱

0/57

-0/۱5

-0/79

0/۱5

0/57

/5

5/52

0/57

-۱/۱۳

-0/۳5

۱/3

0/۱0

0/75

5/59

5/3

0/5۱

0/52

0/52

/7

/53

0/9۳

0/۱9

0/۳9

0/3

0/23

0/2

/۳2

/2۳

0/9

الگوی دوم

5/5

5/7

5/0

5/۱

5/2

5/2

0/۱0

-0/0

0/99

0/52

0/93

0

0/9

-0/57

0/55

-0/07

5/7۱

5/۱5

2/3۱

/57

5/59

-0/93

0/۱0

0/۳

0/3۳

0/55

/5۱

/3

/3

/33

0/37

0/33

-

0/3۱

0/55

0/۳

0/55

0

0/۳9

0/2

0/95

الگوی سوم

5/۱

5/7

5/0

5/۱

5/2

5/2

5/52

 ،Sizeاندازۀ شرکت؛  ،SizeCGایر متقاب اندازۀ شرکت در حاکمیت شرکتی.

۱2

VIF

0

p-value

/۳9

Std. Err

ضریب تعیین

T Stat

0/59

β

0/۱3

VIF

۱/77

p-value

0/2

Std. Err

آمارۀ F

T Stat

3/55

β

Chi2

VIF

0

p-value

الگو

Std.Err

سح معناداری

β

،AGEعمر شرکت؛  ،Levregاهرم مالی؛  ،CRنسبت جاری؛  ،Firm-growthرشد شرکت؛  ، CGحاکمیتت شترکتی؛
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بحث و نتیجهگیری

نتای فرضیۀ اول در پژوهش حاضر نشاندهندۀ این است که بتین حاکمیتت شترکتی و ارزش
افزودۀ اقتصادی ،تثییر معناداری وجود دارد .فرضیۀ دوم پژوهش حاضتر نیتز نشتان میدهتد کته ایتر
حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها بهاندازۀ شرکت بستگی دارد و هرچه این اندازه بیشتتر شتود
تثییر فوق ه بیشتر میشود.
شرکتهای کوچک معموالً در برابر تغییر شرایط اقتصادی حستاس هستتند و همچنتین طبت
اص مزیت مقیاس حاکمیت شرکتی کاربرد کمتری در اینگونه شرکتها دارد و بنتابراین متدیران
شتترکتهای کوچتتک کمتتتر حاضتترند بابتتت حاکمیتتت شتترکتی هزینتته نماینتتد و بتتالحبع عملکتترد
شرکتها کمتر از آن متثیر میشود؛ درحالیکه کاربرد حاکمیت شترکتی در شترکتهای بتزرگ
پررنگتر است و درنتیجه مدیران سرمایهگذاری بیشتتری را روی آن انجتام میدهنتد .در حقیقتت،
از نتیجه فرضیۀ دوم میتوان اینگونه استنتاج کترد کته حاکمیتت شترکتی در ایتران نمتادین نیستت
بلکه حاکمیت شرکتی بر اساس اندازۀ شرکت در شترکتهای کوچتک کمتتر مورداستتااده قترار
میگیتترد و شتترکتهای بتتزرگ بهواستتحۀ ارتبتتاط بیشترشتتان بتتا ستتایر ذیناعتتان مستتتلزم وجتتود
سازوکارهای مناسبتری برای پاسخگویی و شتاافیت هستتند .ایتن شتواهد دال بتر ایتن استت کته
اندازۀ شرکت را میتوان یک عامت تعتدی گر معرفتی نمتود کته رابحتۀ بتین حاکمیتت شترکتی و
عملکرد شرکت را تقویت میکند.
این پژوهش محدودیتهایی نیز داشته است .در عملیاتی کتردن متغیتر حاکمیتت شترکتی بته
تمام عوام وزن یکسانی اختصا

یافت .با توجه بته اینکته برختی شترکتها در برختی زمینتههای

حاکمیت شرکتی قویتر هستند ،وزن دهی این عوام میتواند روی نتای ارائهشتده تتثییر متاتاوتی
داشته باشد .همچنیندر پژوهش حاضر شاخا عملکرد فقط ارزشافتزودۀ اقتصتادی در نظتر
گرفتهشده بود.از سوی دیگر ،نتای در صنایع متااوت ممکن است تغییر کند.
کاربردهای علمی و عملی

ازآنجاییکه موضو فتوق کمتتر موردتوجته پژوهشتگران قرارگرفتته استت میتوانتد حتوزۀ
جدیدی برای پژوهشگران باشد .با توجه به نتای این تحقی  ،حاکمیتت شترکتی در ایتران بیشتتر در
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، ستترمایهگذاران، بنتتابراین.شتترکتهای بتتزرگ منجتتر بتته بهبتتود عملکتترد شتترکتها میشتتود
 سهامداران و بانکها و دیگر ذیناعان میتوانند با قترار دادن محالتب فتوق در پرتاتوی،کارگزاران
. کیایت تصمی گیری خود را افزایش دهند و تصمیمات بهینه اخذ نمایند،تصمی گیریشان
بنگاهها و سرمایهگذاران هنگام تصمی گیری مالی ارزشافزودۀ اقتصتادی شترکت را متدنظر
 با وجود اهمیتت ارزشافتزودۀ اقتصتادی.قرار داده و تنها به سود حسابداری شرکتها اکتاا نکنند
 ایتن معیتار هنتوز بتین،بین معیارهای سنجش عملکرد و قابلیت اطمینان بیشتر به نتای حاص از آن
 وجتود اطالعتات نتاقا در صتورتهای متالی.مباحت اقتصتادی ایتران ناشتناخته مانتده استت
.شرکتها شاید دلی واضحی بر این گمنامی باشد
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