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چکیده
کارایی ،یکی از مهمترین معیارهایی است که سررمایهگرااران بررا ییرکاکر ن
فرصت ها مناسب سرمایهگاار به نبال عوامل تأثیرگراار بررنن هترتنک .هرک
اصلی این یژوهش بررسی تأثیر کوتاهبینی مکیریتی بر کارایی شررکتهرا برا نقرش
تعکیلکننکه کیفیت حاکمیت شرکتی ر شرکتهرا یایرفتره شرکه برورو اورا
بها ار تهران است .ر این راستا گزارش ها مالی شرکت ها طی ورۀ زمانی 6831
تا  6838مور بررسی قرارگرفت .همچنین از الگو رگرسیون خطی چنرک متغیرره
برا نزمون فرضیهها یژوهش استفا ه شکه است .نتایج یژوهش بیانگر ایرن اسرت
که کوتاه بینی مکیریتی بر کارایی شرکت ها ،تأثیر منفی و معنا ار

ار و همچنرین

کیفیت حاکمیت شرکتی نقش تعکیل کننکه بر تأثیر کوتاه بینی مکیریتی برر کرارایی
از تحمل ننها به سرت نور ن

ار  .مکیران کوتاه بین باکاهش هزینه هایی که هک
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منافع بلنکمکت است باعث کاهش ارزش شرکت میشونک که با برا برر ن سرط
نظارت بر مکیریت میتوان این گونه رفتارها مکیریت را کاهش ا .

واژههای کلیدی :کوتاهبینی مکیریتی ،کارایی شرکتها ،کیفیت حاکمیت شرکتی.

مقدمه

لزوم استفادۀ بهینه از منابع محدود اقتصادی از دیربااز مماواره ماورد توجاه بشار باوده
است .از لحاظ علم مدیریت مم مفامیمی چون تقسیم کار ،وضع استانداردما ،زماانسانیی،
و تدوین مبنای علمی مربوط ،ممگی در راستای افزایش میزان تولیاد باا بهارهگیاری مقادار
مشخصی از منابع بوده است .ممچنین توجه به شرایط نیروی کار و حاالت روحای و روانای
و انگیزشای آن ،عاماد دیگاری در افازایش بهارهوری وکاارایی شارکتماا اسات .لاذا ،باا
اندازهگیری آن میتوان به شکد باازخوردی انحاراا از آنهاا را مشاخ

کارد و باا اقادام

اصالحی برای رسایدن باه ایان مریاار بهیناه گاام برداشات؛ اینیاسات کاه بحاه بهارهوری
وکارایی مطرح میشود (دادخواه و ممکاران .)9881 ،مدیران در اجرای برنامهمای تیااری
از توان انتخاب رامبردمای مختلف مدیریتی برخوردارند ،که مار یاا از ایانماا منیار باه
اییاد جریان مختلفی خوامد شاد و در نهایات کاارایی مادیریت ،مساتلزم انتخااب بهتارین
رامبرد است که به باالترین ارزش مورد انتظار بیانیامد .اما در عمد گامی باه جاای تمرکاز
به امداا بلندمدت و خلق بیشترین ارزش مورد انتظار از طریق انتخاب بهتارین رامکاار ،باه
رامکارمایی روی میآورند که عملکرد کوتاهمدت آنها را بهبودمی بخشاد و در بلندمادت
عملکردآنان مطلوب نخوامد بود و به گفتهای درگیر مدیریت کوتاهبین میشوند (لوینتال9و
مارچ.)9118 ،
فرالیتمای کوتاهبینانه دارای نتاای موقات مطلاوبی مساتند و پیامادمای منفای آن در
بلندمدت نمایان میشود؛ زیرا بازارمای سرمایه قادر به درک صحیح پیامادمای کوتااهبینای
در زمان وقوع نیستند .مدیران با نگرش کوتاهبین  ،زماانی کاه باا ساود کمتار از ساود ماورد
انتظار مواجه میشوند ممکن است با قطع مخارج تحقیق و توسره و بازاریاابی ایان نقا

را

بهطور موقت مرتفع سازند ولی در بلندمدت این نوع دستکاریما مؤثر نخوامد بود (لهمان،2
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 .)2002تاثثیر رفتارمااای کوتاااهبیناای ماادیریتی ماننااد کااامش مزینااهمااای تحقیااق ،توسااره و
بازاریابی در یا دورۀ بلندمدت باعه کامش ارزش شارکت مایشاود (مارادی و بااقری،
 .)9818چون مدیران ممکن است بر اساس منافع شخصی خود عمد کنناد ،ضارروی اسات
که سهامداران از طریق اییاد سازوکارمای مناسب مشاکالت ناشای ازتضااد مناافع راخنثای
کنند .یکی از ایان ساازوکارما حاکمیات شارکتی اسات .حاکمیات شارکتی مساتحکم در
شرکتما ،رفتار فرصتطلبانه مدیران را محدودترکرده و در نتییه،کیفیت و تاوان اتکاای
گزارشگری مالی را بهبود میبخشد (مهرانی و صفرزاده .)9810،حاکمیت شرکتی پایش از
مر چیز حیات بنگاه اقتصادی را در بلندمدت مدا قرار میدمد و درصدد است تا از مناافع
سهامداران در مقابد مدیریت سازمانما محفاظت کناد .دو مادا مهام حاکمیات شارکتی
عبارتاند از (کیاسی 8و ممکاران:)2002 ،
 .9بهباااود کاااارایی بلندمااادت ساااازمان از طریاااق جلاااوگیری از خودکاااامگی و عااادم
مسئولیتپذیری مدیریت اجرایی.
 .2کامش ریسا بنگاه اقتصادی از طریق ارتقای شفافیت پاسخگویی.
سازوکار حاکمیت شرکتی بهعنوان یا نظام موجب تراادل اماداا جمرای و فاردی
شده ،از سوی دیگر باعه تخصی

بهینه منابع و ارتقاء ارزش و در نهایت باال بردن کارایی

شرکت میشود (نمازی و کرمانی .)9881 ،با توجاه باه ادبیاات بیاان شاده در بااال ،در ایان
پژومش ابتدا نقش کوتاهبینی مدیریتی که یا بحه روان شناختی در بااب مادیریت اسات
بر کارایی شرکتما مشخ

می شود و سپس به این سؤال پاساخ داده شاده اسات کاه آیاا

میتوان با افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی باعه تردید اثر کوتاهبینی مدیریتی بار کاارایی
شرکتما شد.
مبانی نظری پژوهش
کارایی

کارایی مربوط به اجرای درستکارما در سازمان است ،یرنی تصامیماتی کاه بامادا
کامش مزینه ما ،افازایش مقادار تولیاد و بهبودکیفیات محصاول اتخاا مایشاوند .کاارایی
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عبارت است از نسبت بازده واقری بهدستآمده باه باازدمی اساتاندارد و تریاینشاده (ماورد
انتظار)یا نسبت مقدار کاری که انیام میشود به مقدار کاری که باید انیام شود.
کوتاهبینی مدیریتی

در ترریف کوتاهبینی تماید یا نگرش در ترریف ترصب یا سوگیری ،بهویاژه باه منزلاه
محدودیت دید ،آمده است .قضااوت بایدلیاد مرباوط باه ترریاف ساوگیری ،در ترااریف
کوتاهبینی به مرنای عدم پیشبینی یا تفکر سطحی تربیر میشود .ترریف متداول کوتااهبینای
و سوگیری حاکی از آن است که کوتاهبینی شکلی از سوگیری یا پیشداوری پایادار اسات
که در ارتباط با دید افراد و سازمان ماا باه دنیاا ثابات شاده اسات (کارن .)2009 ،2شاناخت
اشکال مختلف کوتاهبینی میتواند در جلوگیری از انیام رفتارمای کوتااهبیناناه مفیاد واقاع
شود (مزیا .)2090 ،9لوینتال و مارچ ( )9118اشکال کوتهبینای را در ساه ساطح شناساایی
کردهاند .با توجه به ویژگی مورد بررسی ،مدیران کوتاهبین در این پژومش مادیرانی را کاه
از منافع بلندمدت بهخاطر منافع کوتاه مدت چشم پوشی میکنند را شامد میشود .لذا ،ایان
پژومش را از نوع کوتاهبینی زمانی میتوان طبقهبندی کرد.
کوتاهبینی فاصلهای :کوتاهبینی فاصلهای به ناآگامی از فناوریما ،فرایندمای جاری موجود
در داخااد و خااارج از سااازمان (میلاار )2002 ،1و فناااوری مطلااوب یااادگیری جدیااد باارای
یادگیرنده (لوینتال و مارچ )9118 ،اطالق میشود.
کوتاااهبیناای زمااانی :کوتاااهبیناای زمااانی بااه ناآگااامی از منااافع یااا فرصااتمااا و اقاادام بااه
سرمایهگذاریمای کوتاهمدت گفته مایشاود و احتماال باه خطار اناداختن اداره بلندمادت
سازمان در ازای یا دورۀ کوتاهمدت را در پی دارد.
کوتاهبینی ناشی از اعتماد به نفس کاذب :اعتماد به نفس کا ب موجب میشود که مادیران
ارشد برای تفسیر نتای تاریخی ،برآوردی بیش ازتوانایی خود در مدیریت و کنترل ریسا
داشته باشند .این مدیران ،موفقیت را باه توانااییماای خودشاان و شکسات را باه شاانس یاا
عوامد خارجی نسبت میدمند.
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حاکمیت شرکتی

حساس یگانه ( )9882در مقالۀ حاکمیات شارکتی در ایاران باا بررسای ترریافماا و
مفامیم حاکمیت شارکتی و مارور دیادگاهماای صااحب نظاران ،چناین بیاان مایکناد کاه
«حاکمیت شرکتی قوانین ،مقررات ،ساختارما ،فرایندما ،فرمنگما و سیستممایی است که
موجب دستیابی به ماداماای پاساخگویی ،شافافیت ،عادالت و رعایات حقاوق ینفراان
میشود» .رابرت مانگزو ند مینو ،دوصاحب نظری که پژومشمای مترادد و گساتردهای در
مورد حاکمیت شرکتی انیام دادهاناد .درساال  9112حاکمیات شارکتی را چناین ترریاف
کردهاند :ابزاری که مراجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تریین میکناد و یاا باه
عبارت دیگر ،حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میاان گاروه ماای مختلاف در تریاین
جهت گیری و عملکارد شارکت .گاروه ماای اصالی عبارتناد از :ساهامداران ،مادیرعامد و
میئتمدیره .سایرگروه ما ،شامد کارکنان مستند (حساس یگانه.)9882 ،
پیشینۀ پژوهش

مرادی و باقری ( )9818در پژومشی به بررسی مقایسهای تاثثیر کوتااهبینای مادیریتی و
مدیریت سود بر بازدۀ سهام پرداختند و دریافتندکه کوتاهبینی مدیریتی در بلندمادت باعاه
کامش بازدمی بلندمدت میشود و آثار مخرب کوتاهبینی مدیریتی در مقایساه باا مادیریت
سود بر بازده در بلندمدت بیشتر است .تائبی نقندری و ممکاران ( )9819بیاان مایکنناد کاه
حاکمیت شرکتی عملکرد اقتصادی شرکت را بهبود میبخشاد و ایان رابطاه توساط انادازۀ
شرکت به عنوان متغیر تردیدگر تقویت مایشاود .غالمای جمکرانای و خرمای ( )9812در
پژومشی با عنوان سازوکارمای نظام رامبری شرکت و خاوشبینای مادیریتی دریافتندکاه از
میان سازوکارمای انتخاب شده از نظام رامبری شرکتی ،مالکیت مدیریت ،تمرکاز مالکیات
و ویژگیمای میئتمدیره شاامد عادم دوگاانگی وظیفاه ،انادازه و اساتقالل میئاتمادیره،
مالکیت مدیریت و استقالل میئتمدیره توانسته میزان خوشبینی مدیران را کامش دمد.
عرب مازار ( )9810در مقالهای با عنوان « DEAدر مقابد ساایر تکنیااماای سانیش
کارایی» برد از مقایسۀ این روش با سایر روشمای سنیش کارایی نظیر استفاده از نسبتماا
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و شاخ

مای مهندسی ،رگرسیون تابع مرزی تصاادفی ( )SAFو شااخ

ماالم کوئیسات،

در نهایت به این نتییه رسید که روش  DEAنسبت به سایر روشما بهتار و کامادتار اسات.
چاودوری )2092( 8از شاخ

جدیدی برای کوتاهبینی مدیریتی اساتفاده کارد و نشاان داد

که سن مدیران ،شاخصی برای کوتاهبینی است به این صورت کاه مرچاه سان مادیر بیشاتر
باشد ،مدت زمان حضورش در دفترش کمتر است و باهطاور متوساط مادت زماان کمتاری
برای تحقیق و توسره و مزینهمای سرمایهای اختصاا

مایدماد و ممچناین احتماال اینکاه

دچار کوتاهبینی باشد بیشتر است .میتوان ادعاکرد که مدیران جوانتار تمایاد باه مادیریت
شرکتمای صنرتی دارند و مزینهمای تحقیق و توساره و مزیناهماای سارمایهای را افازایش
میدمند.
میزیا و جاکوبسون ( )2001توجه خود را به کامش مزینهمای بازاریاابی شارکتماا
مرطوا کردند و دریافتند کاه شارکتماای درگیار مادیریت کوتااهباین ،در زماان رکاود
1

اقتصادی ،عملکرد مالی بسیار پایینتری نسبت به ساایر شارکتماا خوامناد داشات .باشای

( )9118نقش سرمایهگذاران و پاداشمای مدیریتی در رفتار کوتهبینانه را ارزیابی کرد .نگاه
ویژه باشی در این ارزیابی به کامش مخارج تحقیق و توسره باه منزلاۀ رامکاار جباران افات
درآمدما بود .وی نتییه گرفته است که شرکتمای دارای مالکیت سازمانی ،تماید کمتری
به کامش مزینهمای تحقیق و توسره دارند؛ زیرا کنترلمای سازمانی تاا حاد زیاادی ماانع از
بروز رفتار کوتاهبینانه میشود .او ممچنین دریافت که در زمان افزایش سهم سرمایهگاذاران
و مالکیت شخصی به خاطر عدم نظارت احتمال کامش مزیناهماای تحقیاق و توساره بیشاتر
میشود.
اودیاله )2090( 90به بررسی تثثیر ویژگیمای میئتمدیره برعملکرد شرکت پرداخات.
نتای این پژومش نشان داد که بین دوگانگی وظیفۀ مدیر عامد با مریار بازدۀ سرمایه به کاار
گرفته شده ،رابطۀ مثبت و قوی وجاود دارد .در ایان پاژومش بارای محاسابه باازده سارمایه
99

بهکار گرفته شده ،از نسبت سود برد از مالیات به سرمایه منتشر شده استفاده میشود .آمان
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و ممکاران ( )2099اثر ارزیابی حاکمیت شرکتی بر درجه رقابت بازار را مورد مطالره قارار
دادند .نتای آنها نشان می دمد که حاکمیت شرکتی به طور مرنااداری ،ارزش شارکت را در
صنایع غیر رقابتی افزایش میدمد.
گمپرز 92و ممکاران ( )2008در تحقیقای باه بررسای رابطاه باین حاکمیات شارکتی و
عملکرد شرکت پرداختند .نتای تحقیق آنهاا نشاان دادکاه شارکتماا باا داشاتن حاکمیات
شرکتی بهتر ،دارای عملکرد بهتر ،ارزش باالتر و بازدۀ ساهام بااالتری مساتند .جاساتین 98و
ممکاران ( )2001در تحقیق خود به بررسی تثثیر ویژگیمای حاکمیت شرکتی بار عملکارد
شرکتمای چینی پرداختناد .نتاای تحقیاق آنهاا نشاان دادکاه شارکتماا باا داشاتن رمیام
حاکمیت شرکتی بهتر دارای عملکرد بهتار و ارزش بااالتری مساتند ،ممچناین باین تمرکاز
مالکیت ،سرمایهگذاران نهادی ،مالکیت دولتای باا عملکارد و ارزش باازار ،رابطاۀ مثبات و
مرناداری وجود دارد.
مطالب یاد شده در باال عمدتاً بیانگر این بوده است که کوتاهبینی مدیریتی اثر منفی بار
ارزش شرکت در بلندمادت داشاته و ساازوکارمای حاکمیات شارکتی دارای نقاش ماوثر
نظارتی بر مدیریت است .با توجه به عدم وجود پژومش جامع در زمینه تثثیر کوتااهبینای بار
کارایی شرکتما با در نظر گرفتن نقش ترادید کنناده کیفیات حاکمیات شارکتی در ایان
رابطه ،سبب انیام این پژومش شده است.
فرضیههای پژوهش

با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژومش در این زمینه در مورد شکدگیری فرضایهماای
پژومش حاضر میتوان گفت ،مدیرانی که به پیروی از نگارش کوتااهبیناناه خاود از تحماد
برضی مزینهمای استراتژیا صرا نظر میکنند (مدیرانی که در سالمای پایاانی مادیریت
خود بوده یا زمانی که پاداش مدیریت بر مبنای سود آخر سال تریین مایشاود و ماواردی از
این قبید) .در این حالت برای مدیریت صرا مزینهمایی که منافع آنها به صورت بلندمدت
است ،اممیت خود را از دست خوامد داد و در پی کامش آنها اقادام خوامناد کارد کاه در
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نهایت موجب پایین آمدن کیفیت سود و به دنبال آن باعه پایین آمادن کاارایی مریارماای
ارزیابی عملکرد خوامد شد .با توجه به موارد کر شده فرضیۀ اول را مایتاوان باه صاورت
زیر مطرح کرد:
فرضیۀ اول :کوتاهبینی مدیریتی بر کارایی شرکت تثثیر مرناداری دارد.
رفتار کوتاهبینانه مدیران که در بیشتر مواقع بدون در نظر گارفتن حقاوق و مناافع کلیاۀ
ینفران است و فقط منافع خود مدیر یا گروه خاصی را در بار مایگیارد ،یکای از دالیلای
است که میتوان گفت اجازۀ چنین رفتاری را به مدیران خوامد داد .عدم نظاارت کاافی بار
عملکرد مدیران ،این رفتار را تشدید می نماید .پس به نظر میرساد مایتاوان باا بااال باردن
کیفیت سطح نظارتی مکانیزممای حاکمیت شرکتی تاثثیر کوتااهبینای مادیریتی بار کاارایی
شرکتما را تردید کرد .لذا ،فرضیۀ دوم پژومش به صورت زیر مطرح میشود:
فرضیۀ دوم :کیفیت حاکمیت شرکتی ،تثثیر کوتاهبینای مادیریتی بار کاارایی شارکتماا را
تردید میکند.
روش انجام پژوهش

جامرۀ آماری این پاژومش کلیاۀ شارکتماای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار
تهران است .برای آمادهسازی دادهما از اطالعات رهآورد نوین،گزارشمای میئاتمادیره و
یادداشتمای ممراه صورتمای مالی استفاده شده اسات .دورۀ زماانی  9889-9818اسات.
شرایط و محدودیتمای زیر برای انتخاب نمونه آماری از بین کلیۀ شرکتما قرار دادهشده
و به روش تصاادفی و حاذا سیساتماتیا نموناه انتخاابشاده اسات .اطالعاات موردنیااز
شرکتما ،در طول دورۀ تحقیق در دسترس باشد .سال مالی شرکت منتهی به  21اسافند مار
سال باشد و در دورۀ مورد مطالره سال مالی خود را تغییر نداده باشد .وقفۀ مرامالتی بایش از
 9ماه نداشته باشد و سهام شرکت طی سالمای مورد بررسی مورد مرامله قرار گرفتاه باشاد.
تا پایان  9818از فهرست شرکتمای بورس اوراق بهاادار تهاران خاارج نشاده باشاد .جازء
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شرکتمای واسطه گاری ماالی نباشاد .در نهایات 909 ،شارکت باارای دورۀ 9889-9818
انتخاب شد.
متغیر وابسته

به منظاور محاسابه متغیار «کاارایی شارکت» از روش تحلیاد پوششای دادهماا ()DEA
استفاده شده است .تحلید پوششی دادهما یا تکنیا ناپارامتریاا کالسایا و مبتنای بار
برنامهریزی است .مزیت قابد توجه آن عدم نیاز به تریاین مشخصاات پارامتریاا (ممچاون
تابع تولید) برای بهدست آوردن امتیازات کاارایی اسات (سایرپولوس 2و ممکااران)2090 ،
که درمحاسبۀ آن دو روش مهم بازده به مقیاس ثابت و متغیر وجود دارد .اماا ازآنیاایی کاه
الگوی بازده به مقیاس متغیر ترداد بیشتری از شرکتما را کاارا نشاان مایدماد و در مقاباد
بازده باه مقیااس ثابات تراداد کمتاری از شارکتماا را کاارا نشاان مایدماد (خواجاوی و
ممکاران ،)9882 ،لذا ،به منظور انطباق با واقریات و رعایات محافظاهکااری ،رویکارد ایان
تحقیق بازده به مقیاس ثابت انتخاب شده است (مارادی و ممکااران )9819 ،و باه پیاروی از
تحقیقات دیدار و ممکااران ( )9818و لیاائو (  )2090ورودیماا شاامد مزیناهماای جااری
ساالنه ،میانگین داراییمای غیر جاری در طی سال ،و ترداد کارکنان و خروجیمای شاامد
فروش ناخال

 ،سود قیاد از مالیاات ،و باازدۀ ساهام شارکت در بازاراسات ونارک کاارایی

شرکتما در صنرت مربوطه با استفاده از نرم افزار  MAX DEAمحاسبه شده است.
متغیر مستقل

متغیر مستقد این پژومش ،کوتاهبینی مدیریتی است .انتظار میرود زمانی که شرکتما
به موفقیت مالی چشمگیری دست مییابند ،فرصت و منابع الزم را برای سارمایهگاذاری در
داراییمای بلندمدت درآینده داشته باشند .بنابراین ،شرکتمایی که بهطاور ممزماان باازدۀ
دارایی بیش از حد موردانتظار و مزینه بازاریابی و تحقیق و توسرۀ کمتر از حد ماورد انتظاار
را گزارش میکنند ،به احتمال زیاد درگیر مدیریت کوتاهبین مستند .برای شناسایی و تریاین
شرکتمای کوتاهبین ابتدا الزم است سطح مورد انتظاار باازدۀ دارایای ،مزیناه بازاریاابی ،و
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مزینۀ تحقیق و توسره را برای مر شرکت در مر دورۀ زمانی بر آورد کرد .در ایان راساتا باه
پیروی از اندرسون92و مسایو ( )9182از روابط یا تا سه استفاده میشود.
( )9

ROA IT  β 0  β1ROA IT1  ε IT

( )2

MKTG IT  β 0  β1MKTG IT1  ε IT

( )8

R & DIT   0  1 R & DIT 1   IT

که در آن؛  ،ROAITبازدۀ دارایی سال جااری؛
 ،MKTGITمزینۀ بازاریابی سال جاری؛

T-1

T-1

 ،ROAIباازدۀ دارایای ساال قباد؛

 ،MKTGIمزینۀ بازاریاابی ساال قباد؛ ،R&DIT

مزینۀ تحقیق توسره سال جاری؛ و  ،R&D T-1مزینۀ تحقیق و توسره سال قبد است.
برآورد مقادیر بازدۀ داراییما ،مزینه بازاریابی و مزیناۀ تحقیاق و توساره باا اساتفاده از
الگومای فوق انیام میگیرد و مقادیر پیشبینای شاده حاصاد از الگاوی باا مقاادیر واقرای
مقایسه شده ،سپس با توجه به خطای پیش بینی این سه الگو ،شرکتما در دو گاروه اصالی
تقسیم بندی میشود .از آنیایی که اندازهگیری متغیر کوتاهبینی مدیریتی به صاورت کیفای
است ،بنابراین شارکتماای کاه دارای ویژگای کوتااهبینای مادیریتی اسات عادد ( )9و باه
شرکتمای که شامد چنین ویژگی نهستند عدد ( )0ترلق میگیرد.
متغیر تعدیلگر

متغیر تردیدگر پژومش حاضر ،کیفیت حاکمیت شرکتی ( )govاست کاه طباق آیاین
نامۀ نظام رامبری شارکتی مصاوب ساال  9889و ممچناین بار اسااس مقالاۀ حسااس یگاناه
( )9882این متغیرکیفی بر اساس 91عامد زیر اندازهگیری میشود .اگر مار یاا از عواماد
مصداق داشته باشد عدد یا و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ خوامد شد .در پایان از
جمع زدن این امتیازما ،نمره حاکمیت شرکتی محاسبه میشود (دیدار و بیگی.)9812 ،
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جدول شمارۀ .1معیارهای اندازهگیری کیفیت حاکمیت شرکتی

عنوان

عوامد مربوطه
 .9آیا نقش رئیس میئت مدیره و مدیر عامد شرکتما از مم تفکیا شده است؟
 .2آیا رئیس میئت مدیره مستقد است؟
 .8آیا اکثریت مدیران غیر اجرایی مستند؟
 .2آیا مدیران به وضوح به اجرایی و غیر اجرایی طبقهبندی شدهاند؟
 .2آیا بیوگرافی میئتمدیره افشا شده است؟
 .9آیا عضویت میئتمدیره در مدیریت دیگر شرکتما افشا شده است؟
 .1آیا عضو میئتمدیره به عنوان عضو میئت مدیره بیش از پن شرکت کر شده فرالیت نمیکنند؟
 .8آیا تمام جلسات میئت مدیره افشا شده است؟

( )9میئت مدیره

 .1آیا سوابق جلسات شخصی میئتمدیره افشا شده است؟
 .90آیا ترداداعضای میئتمدیره به حداقد ترداد مقرر در پیش نویس آیین نامه رامبری شرکتی (1
نفر) رسیده است؟
 .99آیا اعضای میئتمدیره حداقد ترداد سهامی را که باید تا پایان ممکاری در اختیار داشته باشند،
دارا مستند؟
 .92آیا دستور کار جلسات میئت مدیرۀ قبد از برگزاری جلسات در اختیار مدیران قرار میگیرد؟
 .98آیا اعضای میئت مدیره برای دوره  2ساله انتخاب میشوند؟
 .92آیا میئت مدیره طرحمای رامبردی شرکت و مسائد پیش روی شرکت را در سال ،حداقد در
یا جلسه مورد بررسی قرار میدمد؟
 .92آیا برنامهمایی برای آموزش مستمر کلیۀ اعضای میئتمدیره در سال تدوین میشود؟
 .99آیا مدیران شرکت تحت پوشش بیمۀ مسئولیت برای پرداخت غرامتمای احتمالی قرار دارند؟

امتیاز بخش9

99
 .9آیا کمیته تثسیس شده است؟
 .2آیا صالحیت کمیته افشا شده است؟
 .8آیا کمیته از ترداد کافی از مدیران غیرموظف تشکید شده است؟

( )2کمیتۀ حسابرسی

 .2آیا مویت رئیس میئت مدیره کمیته افشا شده است؟
 .2آیا رئیس کمیته مستقد است؟
 .9آیا کمیته حداقد  2عضو دارد؟
 .1آیا مویت اعضای کمیته افشا شده است؟
 .8آیا جلسات کمیته افشا شده است؟
 .1آیا سوابق جلسات کمیته افشا شده است؟
 .90آیا اعضای کمیته حسابرسی در کمتر از  8کمیته حسابرسی شرکتمای سهامی عام پذیرفته شده
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عنوان

عوامد مربوطه
در بورس فرالیت دارند؟
 .99آیا کمیته حداقد  9بار در سال جلسه تشکید میدمد؟

امتیازبخش 2

99
 .9آیا کمیته تثسیس شده است؟
 .2آیا صالحیت کمیته افشا شده است؟
 .8آیا کمیته از ترداد کافی از مدیران غیرموظف تشکید شده است؟
 .2آیا مویت رئیس کمیته افشا شده است؟

( )8کمیتۀ مدیریت ریسا

 .2آیا رئیس کمیته مستقد است؟
 .9آیا مویت اعضای کمیته افشا شده است؟
 .1آیا جلسات کمیته افشا شده است؟
 .8آیا سوابق جلسات کمیته افشا میشوند؟
 .1آیا برد از مر جلسه کمیته ،نتای جلسه به جلسه بردی میئت مدیره گزارش میشود؟
 .90آیا کمیته حداقد سه عضو دارد؟
 .99آیا کمیته حداقد  2بار در سال جلسه تشکید داده؟
 .92آیا کمیته ،خطرات پیش روی شرکت را افشا میکند؟
 .98آیا شرکت دارای روشمای کنترل روشن برای مدیریت ریسا است؟

امتیازبخش 8

98
 .9آیا کمیته تثسیس شده است؟
 .2آیا صالحیت کمیته افشا شده است؟

()2
کمیتۀ جبران
خدمات یا
حقوق و مزایا

 .8آیا کمیته حداقد  2عضو دارد؟
 .2آیا مویت رئیس کمیته افشا شده است؟
 .2آیا رئیس کمیته مستقد است؟
 .9آیا مویت اعضای این کمیته افشا شده است؟
 .1آیا جلسات کمیته افشا شده است؟
 .8آیا سوابق جلسات کمیته افشا شده است؟
 .1آیا کمیته در سال حداقد 2 ،جلسه تشکید میدمد؟

امتیازبخش 2

1

( )2افشاوشفافیت

 .9آیا ساختار مالکیت شرکت افشا شده است؟
 .2آیا جزئیات پاداش میئت مدیره افشا شده است؟
 .8آیا واممای شرکت افشا شده است؟
 .2آیا عملکرد شرکت افشا شده است؟
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عوامد مربوطه

عنوان

 .2آیا امداا و استراتژیمای شرکت افشا شدهاند؟
 .9آیا فرالیتمای اصلی شرکت افشا شدهاند؟
 .1آیا سیاستمای تقسیم سود افشا شدهاند؟
وابسته افشا شده است؟

 .8آیا مرامالت با اشخا

 .1آیا موارد استثناء از پیش نویس آیین نامه رامبری شرکتی افشا شده است؟
1

امتیازبخش 2
داخلی

( )9کنترلمای

 .9آیا نتییه حسابرسی اثر بخش بودن سیستم کنترلمای داخلی شرکت ،افشا شده است؟
 .2آیا صورتمای مالی توسط میئتمدیره و مدیرعامد امضا میشود؟
 .8آیا شرکت بیانیهای در مورد خروج از استانداردمای حسابداری تهیه میکند؟
 .2آیا شرکت پیش نویسی برای حاکمیت شرکتی فرامم مینماید؟
2

امتیازبخش 9

عمومی

( )1حقوق سهامداران و میمع

 .9آیا میمع عمومی حداقد سالی یکبار تشکید میشود؟
 .2آیا دستور کار میمع در وب سایت شرکت منتشر شده است؟
 .8آیا سهامداران میتوانند شخ

دیگری را به جای خود در جلسات میمع عمومی بفرستند؟

 .2آیا تاریخ تشکید میمع را از قبد آگهی مینمایند؟
 .2آیا نتای نشست بالفاصله به اطالع سایت بورس اعالم میشود؟
 .9آیا میمع در ظرا  9ماه برد از پایان سال مالی تشکید میشود؟
 .1آیا شرکت مشارکتمای اجتماعیاش را افشا میکند؟

امتیازبخش 1

1

جمع کد

91

متغیرهای کنترلی

برای اندازهگیری اندازۀ شرکت ( ،)sizeاز لگاریتم طبیری ارزش بازار حقوق صااحبان
سهام؛ امرم مالی شارکت ( ،)LEVاز نسابت کاد بادمی باه کاد دارایایماا؛ و ساودآوری
( ،)Profitاز نسبت سود به فروش استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی

میانگین به عناوان پرکااربردترین شااخ

مرکازی ،بسایار باا اممیات اسات .میاانگین

متغیرمای اصلی پژومش مانند کارایی ،کوتاه بینای و کیفیات حاکمیات شارکتی بار اسااس
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جدول شماره  2به ترتیب  0/292 ، 0/229و  92/19است .مقادیر فوق نشانگر آن اسات کاه
سطح میانگین کارایی ،نگرش کوتاهبینی و کیفیت حاکمیت شرکتی در بین شرکتما پایین
است .بر اساس مقادیر ضریب تغییرات بیشاترین مقادار مرباوط باه کوتااه بینای مادیریت و
سودآوری است که بیان کننده اختالا بیشتر سطح نگرش کوتاهبینی و ساودآوری در باین
شرکتمای نمونه پژومش است.
جدول شمارۀ  .2نتایج آمار توصیفی

کوتاهبینی مدیریت

0/292

9/000

0/000

0/229

9/919

918/999

0/000

کیفیت حاکمیت شرکتی

92/192

88

8

2/982

0/218

89/909

0/000

سودآوری

28/918

299/222

-909/298

80/802

9/218

2909/9

0/000

اندازه

98/229

98/121

1/098

2/098

0/928

8/821

0/092

امرم مالی

0/212

9/291

0/092

0/911

0/889

22/12

0/000

متغیر

میانگین

بیشترین

کمترین

انحراا مریار

ضریب تغییرات

مقدار جاک برا

احتمال جاک برا

کارایی شرکت

0/229

9/000

0/000

0/289

0/209

99/199

0/000

باا توجاه باه حیام بااالی مشاامدات از ممبساتگی پیرساون بارای بررسای رابطاۀ بااین
متغیرمای مستقد استفاده شده است .جدول شمارۀ  8نشان میدمد که میچ ممبستگی جادی
بین متغیرمای مستقد وجود ندارد ،لذا الگومای طراحی شده برای آزمون فرضیهماا ،از ایان
نظر مطلوب مستند.
نوع الگوی دادمای ترکیبی :نتای آزمون اا لیمر برای فرضیۀ اول باا آمااره ()8/221
و سطح مرناداری ( )0/000و برای فرضیۀ دوم با آماره ( )2/121و سطح مرنااداری ()0/000
نشان میدمد الگوی مار دو فرضایه دارای سااختار تاابلویی اسات و آزماون ماسامن بارای
فرضاایۀ اول بااا آماااره (  )99/228و سااطح مرناااداری ( )0/022و باارای فرضاایۀ دوم باآماااره
( )91/129و سطح مرناداری ( )0/008نشاان مایدماد الگاوی مار دو فرضایه در نهایات باه
صورت اثرات ثابت است.
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جدول شمارۀ  .3همبستگی بین متغیرها (پیرسون)

امرم

اندازه

سودآوری

کیفیت حاکمیت

()Lev

()Size

()Profit

شرکتی ()Gov

کوتاهبینی
مدیریتی
()Myopic

کارایی
()EF
9

9

متغیر
EF

9

-0/092

Myopic

9

0/098

0/882

Gov

9

0/088

0/009

0/901

Profit

9

0/012

0/098

-0/081

0/221

Size

-0/922

-0/228

-0/091

0/901

-0/008

Lev

به منظاور آزماون بررسای ناممساانی واریاانس جملاه خطاا از آزماون نسابت درسات
نمایی( 92افالطونی )9812 ،استفاده شده است که برای فرضیۀ اول با آماره ( )919/8و سطح
مرناداری ( )0/000و فرضایۀ دوم باا آمااره ( )299/29و ساطح مرنااداری ( ،)0/0009نشاان
میدمد الگومای مر دو فرضیه دارای مشکد ناممسانی جمله خطا مستند .برای حد مشاکد،
الگوی فرضیهما با روش حداقد مربرات ترمیم یافتاه تخمینای(99دیادار و ممکااران)9818 ،
اجرا شده است.
نتایج آزمون فرضیۀ اول

فرضیۀ اول بیان مینمود که کوتاهبینی مادیریتی بار کاارایی شارکت ،تاثثیر مرنااداری
دارد .نتای آزمون فرضیۀ اول در جدول شماره  2آورده شده است .ممانطور که در جادول
شماره  2مشامده میشود نتای مربوط به سطح مرناداری آمارۀ  )0/000( Fنشان میدمد که
الگو در حالت کلی مرنادار بوده و با توجه به آمارۀ دورباین واتساون ( ،)9/22مشاکد خاود
ممبستگی وجود ندارد .عالوه بر آن نتای مربوط به ضریب تریین تردید شده نشان میدماد
که در دورۀ پژومش  0/22از تغییرات متغیر وابسته تحات تاثثیر متغیرماای مساتقد پاژومش
بوده است .نتای متغیر کوتاهبینی مدیریتی بار اسااس ضاریب رگرسایونی  -0/022و ساطح
مرناداری  0/000نشان میدمد که کوتاهبینی مادیریتی تاثثیر منفای و مرنااداری بار کاارایی
شرکت دارد .ممچنین متغیرمای کنترلی اثر مثبت و مرناداری بر کارایی دارند.
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جدول شمارۀ  .4نتایج آزمون فرضیۀ اول

EFi,t = β0 + β1 Myopici,t + β2 Size i,t +β3 profit i,t + β4 Levi,t + εi,t
سطح مرناداری
آمارۀ t
ضریب
متغیر
کوتاهبینی مدیریتی

-0/022

-2/018

0/000

سودآوری

0/009

2/98

0/000

اندازه

0/091

1/211

0/000

امرم

0/998

2/882

0/002

مقدار ثابت

0/928

8/008

0/008

ضریب تریین

0/902

آمارۀ F

90/822

ضریب تریین تردید شده

0/221

سطح مرناداری F

0/000

دوربین واتسون

9/222

نتای حاصد از آزمون فرضایۀ اول نشاان مایدمدکاه کوتااهبینای مادیریتی برکاارایی
شرکتما ،تثثیر منفی و مرناداری دارد .البته بهخاطر باال نباودن ضارایب ،ایان نتییاه گیاری
باید با احتیاط صورت بگیرد .شرکتمایی که درگیر مدیریت کوتاه باین مساتند باا کاامش
مزینهمایی مانند تحقیق و توسره وبازاریابی و یا مزینهمای مشابه با مامیت این نوع مزیناهماا،
که تحمد این قبید مزینهما عموماً امداا بلند دارند؛ باعه پایین آمدن کاارایی شارکتماا
میشوند .مر چند فرالیت کوتاه بینانه ممکن اسات دارای مناافع موقات باشاد ولای باهخااطر
اینکه بازار سرمایه قادر به شناسایی یاا درک صاحیح پیامادمای کوتااهباین در زماان وقاوع
نیست وپیامدمای آن در زمانمای آینده و با تثخیر ارزیابی میشود بهتر است تمامی اشکال
آن مورد توجه قرار گیرد .نتای حاصد از فرضیۀ اول با مبانی نظری و تحقیقات انیاام شاده
توسط لهمن ( ،)2002و مرادی و باقری ( )9818سازگار است.
نتایج آزمون فرضیۀ دوم

فرضیۀ دوم بیان مینمود که کیفیت حاکمیت شارکتی ،تاثثیر کوتااهبینای مادیریتی بار
کارایی شرکتما را تردید میکناد .نتاای آزماون فرضایه دوم در جادول شامارۀ  2آورده
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شده است .ممانطور که در جدول شمارۀ  2مشامده میشود نتای مربوط به سطح مرنااداری
آمارۀ  )0/000( Fنشان میدمد که الگو در حالت کلای مرناادار باوده و باا توجاه باه آماارۀ
دوربین واتسون ( )9/91مشکد خود ممبستگی ندارد .عالوه بر آن نتای مرباوط باه ضاریب
تریین تردید شده نشان میدمد که در دورۀ پژومش  0/21از تغییارات متغیار وابساته تحات
تثثیر متغیرمای مستقد این پژومش بوده است .با توجه به ساطح مرنااداری متغیار ترادیدگار
(کوتاهبینی مدیریتی درکیفیت حاکمیت شرکتی) برابار( )0/000باا ضاریب مثبات ،کیفیات
حاکمیت شرکتی نقش تردیدگر مثبت بر تثثیر کوتاهبینی مدیریتی بر کارایی شارکت دارد.
ممچنین از میان متغیرمای کنترلی ،سودآوری و اندازۀ شرکت بر کاارایی شارکتماا تاثثیر
دارد.
جدول شمارۀ  .5نتایج آزمون فرضیۀ دوم

EFi,t = β0 + β1 Myopici,t + β2 Gov i,t +β3 (Myopic× Gov )i,t + β4 Sizei,t + β5
profit i,t + β6 Levi,t+ εi,t
نام متغیر

ضریب

آمارۀ t

کوتاهبینی مدیریتی

-0/288

-9/922

0/000

کیفیت حاکمیت شرکتی

0/092

8/228

0/000

متغیر تردیدگر

0/099

2/829

0/000

سودآوری

/009

2/891

0/000

اندازه

0/098

1/882

0/000

امرم

0/082

9/199

0/021

مقدار ثابت

-0/029

-9/089

0/809

ضریب تریین

0/929

آمارۀ F

92/801

ضریب تریین تردید شده

0/218

سطح مرناداری F

0/000

دوربین واتسون

9/912

سطح مرناداری
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کیفیت حاکمیت شرکتی ،تثثیر کوتاهبینی مادیریتی بار کاارایی شارکتماا را ترادید
میکند .نتای حاصد از آزمون فرضیۀ دوم نشان میدمد که کیفیت حاکمیت شرکتی نقش
تردیدکننده باین کوتااه بینای مادیریتی و کاارایی شارکتی دارد؛ یرنای مار چاه قادر رفتاار
مدیریت در چار چوب قواعد از پیش تریین شده باشد و این قواعاد مناافع تماام گاروهماای
درون سازمانی و برون سازمانی را درنظر گرفته باشد ،فرصات اینکاه مادیریت بیشاتر مناافع
خود را لحاظ کند از آن گرفته خوامد شد یا الاقد میتوان تاا حادودی انتظاار داشات ایان
گونه تصمیمات به مرز حداقد برسد .لذا ،به اعتباردمندگان و سرمایهگاذاران در واحادمای
اقتصادی توصیه میشود در انتخاب واحدمای سرمایه گذاری بار لازوم اجرایای شادن نظاام
رامبری شرکتی در باالترین سطح توجه کنند.
نتیجهگیری و پیشنهادها

کارایی ،یکی از مهمترین مریارمای ارزیابی عملکرد اسات کاه سارمایهگاذاران بارای
پیداکردن فرصتمای مناسب سرمایهگذاری به دنبال عوامد تثثیر گذرا برآن مستند .مادا
اصلی این پژومش بررسی تثثیر کوتاهبینی مدیریتی برکارایی شرکتما با نقش تردیدکننده
کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتمای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران بود .در این
پژومش دو فرضیه بررسی شد .یافتهمای پژومش نشان میدمدکاه کوتااهبینای مادیریتی بار
کارایی شرکتما تثثیر منفی و مرناداری دارد .البته به خاطر باال نباودن ضارایب ،ایان نتییاه
گیری باید با احتیاط صورت بگیرد .شرکتمایی که درگیار مادیریت کوتااهباین مساتند باا
کامش مزینهمایی مانند تحقیق و توسره و بازاریابی و یا مزینهمای مشابه با مامیت ایان ناوع
مزینهما ،که تحمد این قبید مزینهما عموماً امداا بلند دارند ،باعاه پاایین آمادن کاارایی
شرکتما میشوند .مر چند فرالیت کوتاه بینانه ممکن است دارای مناافع موقات باشاد ولای
بهخاطر اینکه بازار سرمایه قادر به شناسایی یا درک صاحیح پیامادمای کوتااهباین در زماان
وقوع نیست وپیامدمای آن در زمانمای آینده و با تثخیر ارزیابی میشود ،بهتر است تماامی
اشکال آن مورد توجه قرار گیرد.
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کیفیت حاکمیت شرکتی ،تثثیر کوتاه بینی مادیریتی بار کاارایی شارکتماا را ترادید
میکند؛ یرنی کیفیت حاکمیت شرکتی نقش تردیدکننده بین کوتاهبینی مدیریتی و کارایی
شرکتی دارد .پس مر چه قدر رفتار مدیریت در چار چوب قواعد از پیش تریین شاده باشاد
و این قواعد منافع تمام گروهمای درون سازمانی و بارون ساازمانی را درنظار گرفتاه باشاد،
فرصت اینکه مدیریت بیشتر منافع خاود را لحااظ کناد از آن گرفتاه خواماد شاد یاا الاقاد
میتوان تاا حادودی انتظاار داشات ایان گوناه تصامیمات باه مارز حاداقد برساد .لاذا ،باه
اعتباردمناادگان و ساارمایهگااذاران در واحاادمای اقتصااادی توصاایه ماایشااود در انتخاااب
واحدمای سرمایهگذاری بر لزوم اجرایی شدن نظام رامباری شارکتماا در بااالترین ساطح
توجه کنند .با توجه به نتای فوق پیشنهاد میشاود تاثثیر ساایر اشاکال کوتااهبینای مادیریتی
(ناشی از اعتماد به نفس کا ب و یا فاصلهای) بر کارایی شرکتما در شرکتماای پذیرفتاه
شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود .ممچنین پیشنهاد مایشاود تاثثیر کوتااهبینای
مدیریتی بر سایر مریارمای ارزیابی عملکرد با نقش تردیدکنندۀ کیفیات حاکمیات شارکتی
بررسی شود.
یادداشتها
2. Lehman
4. Siriopoulos
6. Mizik
8. Chowdhury
10. Uadiale
12. Gompers
14. Aderson
16. EstimateGeneralized least squares

1. Levinthal
3. keasey
5. Kern
7. Miller
9. Bushee
11. Amman
13. Justin
15. Likelihood-ratio
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خواجوی ،شکراله؛ سلیمیفرد ،علیرضا؛ ربیره ،مسرود .)9882( .کاربرد تحلید پوششی دادهما ( )DEAدر تریین
پرتفویی از کاراترین شرکتمای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادارتهران .میلۀ علوم اجتماعی و انسانی،)2(22 ،
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دیدار ،حمزه؛ بیگی ،خدییه .)9812( .بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و مازاد بازده با تثثیر کیفیت حاکمیت شرکتی

به عنوان متغیر تردیدگر در شرکتمای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران .پایاننامۀ کارشناسیی ارشد،
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