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  و راهبري شركتي تبيين ارتباط بين رقابت در بازار محصول
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  چكيده
به عنوان يكي از (اين مقاله به بررسي ارتباط بين رقابت در بازار محصول 

اين تحقيق را  ةنمون. پردازد و راهبري شركتي مي) سازوكارهاي خارجي راهبري شركتي
 1386-1391زماني  ةشركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دور 212

بعدي و تركيبي  متغير حاكميت شركتي با استفاده از رويكردي چند. دهد تشكيل مي
ي سنجش رقابت در بازار محصول از دو شاخص برا ،گيري شده است؛ همچنين اندازه

دهد كه ساختارهاي  پژوهش نشان مي ةنتيج .استفاده گرديده است) هرفيندال و لرنر(
. تر هستند ضعيف) صنايع داراي قدرت اندك در بازار(راهبري شركتي در صنايع رقابتي 

جش رقابت در اين يافته در حضور متغيرهاي كنترلي و با استفاده از هر دو شاخص سن
شواهد حاكي از آن است كه رقابت در بازار محصول تاثير . باشدبازار محصول صادق مي

اي بر راهبري شركتي داشته و به عنوان يك جايگزين براي راهبري شركتي  قابل مالحظه
عالوه بر اين، نتايج بيانگر آن است كه با تفكيك شاخص تركيبي . شودمحسوب مي

 ها ندهندگي آ زاي بيشتر، اكثر الگوها غيرمعنادار شده و توان توضيحراهبري شركتي به اج
 .يابد كاهش مي
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راهبري شركتي، رقابت در بازار محصول، شاخص تركيبـي، شـاخص   : هاي كليدي واژه
  .هرفيندال، شاخص لرنر

 

  مقدمه 

 و اطالعات شفافيت ارتقاي سهامداران، حقوق رعايت عمومي، منافع حفظ امروزه
 از بيش كه است ييها نآرما ترين مهم از اجتماعي يها تمسئولي ايفاي به ها تشرك الزام

 اين تحقق. است گرفته قرار توجه مورد اجرايي و نظارتي مختلف مراجع توسط گذشته،
 مهمترين كه است مناسب اجرايي وكارهاي ساز و استوار ضوابط وجود مستلزم ها نآرما

 در شركت حيات چيز، هر از بيش شركتي راهبري نظام. باشد مي راهبري شركتي نظام ها نآ
 مقابل در سهامداران منافع از تا دارد سعي راستا اين در و است داده قرار را هدف درازمدت
 تضييع و مختلف هاي گروه ميان ثروت ناخواسته انتقال از و پشتيباني ها تشرك مديران
 مناسب نظام راهبري شركتي يك وجود. كند جلوگيري جزء سهامداران و عموم حقوق

 به منجر و كند كمك آن واقعي معناي به مستقل حسابرسان استقالل تحقق به تواند مي
 تصميمات اقتصادي عرصه بازيگران آن سايه در تا شود اطالعاتي شفاف فضاي ايجاد

راهبري شركتي خوب به جلوگيري از وقوع  .)1385بولو، (كنند  اتخاذ تري آگاهانه
مسئوليت سازمان در قبال  ،همچنين. شود لي و تقلب در سطح شركت منجر ميرسوايي ما

يك نظام راهبري شركتي خوب، سبب . يابد هاي ذينفع به صورت بالقوه كاهش مي گروه
كنندگان و  گذاران، عرضه بهبود شهرت سازمان گرديده و سازمان را براي مشتريان، سرمايه

  ).2006، 1ليپمن و ليپمن(دهد  تر جلوه مي توزيع كنندگان جذاب
رغم تمام مزايايي كه يك نظام راهبري شركتي خوب به همراه دارد، شواهد  علي

ثر عمل ؤصورت م كارهاي سنتي راهبري شركتي به و موجود بيانگر آن است كه ساز
صورت كارا   به ها تثر راهبري شركتي، بسياري از شركؤهاي م حتي در نبود نظام. كنند نمي
ي ها تتوان به شرك مي ها تجمله اين شرك از. كنند بازارهاي جهاني فعاليت ميثر در ؤو م

معتقدند ) 2000( 3آلن و گيل). 2011، 2چو و همكاران(فعال در صنايع رقابتي اشاره كرد 
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هاي رقابتي  ي فعال در محيطها توكارهاي استاندارد راهبري شركتي براي شرك كه ساز
  .ي برخوردار نيستنداز اهميت باالي) در حال تغيير(

سئوال اساسي پژوهش حاضر اين است كه آيا محيط رقابتي بازار  ،بر اين اساس
ييد أال، تؤمحصول شركت با راهبري شركتي در ارتباط است يا خير؟ پاسخگويي به اين س

 ،بين راهبري شركتي و رقابت در بازار محصول ةرقيب پيرامون رابط ةيكي از دو فرضي
براساس . باشند ين دو فرضيه رقيب فرضيه مكمل و فرضيه جايگزيني ميا. شود محسوب مي

 ،تبيين نخست، راهبري شركتي و رقابت در بازار محصول مكمل يكديگر بوده و بنابراين
وكارهاي راهبري  نمايد كه ساز د مينهااين فرضيه پيش. كنند در يك جهت حركت مي

اساس تبيين دوم راهبري  اما، بر. كنند ميثرتر عمل ؤصورت م شركتي در بازارهاي رقابتي به
كنند و بنابراين جايگزين  شركتي و رقابت در بازار محصول در يك جهت حركت نمي

تواند منجر به كاهش  طبق اين فرضيه، رقابت شديد در بازار محصول مي. يكديگر هستند
سهام كاهش در ارزش بازار . ارزش بازار سهام شركت گردد ،حاشيه سود و در نتيجه

شوند تا در مديران مجبور مي ،تواند عالمتي براي تصاحب شركت باشد و بنابراين مي
 و شود كه سازجايگزيني زماني مطرح مي ةفرضي. راستاي بهبود عملكرد خود گام بردارند
  ).1996، 4ماير(كارهاي راهبري شركتي ضعيف باشند 

حصول، عالوه بر مشاركت مشخص شدن رابطه بين راهبري شركتي و رقابت در بازار م
بين  ةييد يكي از دو فرضيه رقيب پيرامون رابطأت(در ادبيات حسابداري از ديدگاه نظري 

هاي ذينفع نيز  ، داراي منافعي براي گروه)راهبري شركتي و رقابت در بازار محصول
توان از طريق ارتقاي سطح رقابت در بازار  در صورت مثبت بودن رابطه، مي. باشد مي

در جهت بهبود سطح ) به عنوان يكي از سازوكارهاي خارجي راهبري شركتي(ول محص
توان سطح راهبري  در صورت منفي بودن رابطه نيز مي. راهبري شركتي گام برداشت
  .كارها ارتقا بخشيد و شركتي را از طريق ساير ساز

 چند توان به استفاده از يك شاخص تركيبي و  هاي تحقيق حاضر مي از جمله نوآوري
 نهااستفاده از اين شاخص، نه ت. بعدي براي عملياتي كردن متغير راهبري شركتي اشاره كرد
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عدي مدنظر قرار ب  كه راهبري شركتي را به صورت تك(ايراد وارد بر مطالعات قبلي 
الگويي براي راهبري شركتي در ايران نيز  ةسازد، بلكه ارائه دهند را مرتفع مي) اند داده

رقابت در بازار محصول با استفاده از دو شاخص هرفيندال و  ،همچنين. شود محسوب مي
  .گيري شده است لرنر اندازه

كه در ادامه خواهد آمد،  ها نبا در نظر گرفتن مباني نظري، تحقيقات گذشته و نتايج آ
هدف اساسي از انجام تحقيق، تبيين ارتباط بين راهبري شركتي و رقابت در بازار محصول 

  :باشداصلي پژوهش به شرح زير مي ةبا توجه به هدف تحقيق، فرضي. است
  .معناداري وجود دارد ةرابط ،بين رقابت در بازار محصول و راهبري شركتي :پژوهش ةفرضي

فوق در سه سطح به شرح زير مورد آزمون قرار خواهد  ةالزم به ذكر است كه فرضي
  :گرفت
  اهبري شركتي و رقابت در بازار محصول؛تبيين ارتباط بين شاخص تركيبي ر: 1سطح 
  راهبري شركتي و رقابت در بازار محصول؛ و ةگان 4هاي  تبيين ارتباط بين سرفصل: 2سطح 
  .راهبري شركتي و رقابت در بازار محصول ةگان 18هاي  لفهؤتبيين ارتباط بين م: 3سطح 
  

  مباني نظري پژوهش

  كارهاي راهبري شركتي و ساز

 گيري در مالكان، تصميم. ، مالكيت از مديريت جدا گرديدها تبا بزرگتر شدن شرك

شركت را به مديران واگذار نموده و در قبال آن، انتظار  ةخصوص امور روزمر
اما جدايي مالكيت از مديريت منجر به بروز يك مشكل  ؛حداكثرسازي منافع خود را دارند

شود كه  فرض مي ،مايندگياساس تئوري ن بر. به نام مشكل نمايندگي گرديد ،سازماني
اين احتمال وجود دارد كه مديران منافع خود را بر . مالكان و مديران تضاد منافع دارند

ميل مديران به منفعت . منافع خود را حداكثر سازند ،منافع مالكان ترجيح دهند و در نتيجه
دهي  معامالت را براي حداكثر كردن نفع خود سامان ،شود كه مديران شخصي باعث مي

تواند نتايج نامطلوبي براي شركت و مالكان به بار  ي ميها نطلبا چنين رفتار فرصت. كنند مي
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كار كنترلي  و و مالكان، چهار ساز براي همسوسازي منافع مديران ،طور كلي به. آورد
اساسي شامل سيستم كنترل داخلي، بازار سرمايه، سيستم قانوني و بازار محصول وجود دارد 

كارهاي خارجي  و وكارهاي داخلي و سه مورد بعدي از ساز نخست، از سازكه مورد 
  ).2004، 6بنكز(شوند راهبري شركتي محسوب مي

هاي  سيستم. كارهاي داخلي راهبري شركتي است و سيستم كنترل داخلي، يكي از ساز
د كنترل داخلي از چنان اهميتي برخوردارند كه در قوانين مختلف راهبري شركتي نيز مور

هاي داخلي در قانون ساربينز آكسلي صورت  كيد بر كنترلأبيشترين ت. ندا تهتوجه قرار گرف
ي مالي شركت ها تاين قانون، مديران شركت بايد صور 302براساس بخش . گرفته است

بر  ،همچنين. يد كنندأيرا ت) ها ناهميت در آ هاي داخلي و تغييرات با شامل اثربخشي كنترل(
هاي داخلي در  ي سهامي عام ملزم به گزارش كنترلها تانون، شركق 302اساس بخش 
در . ييد كنندأضمناً حسابرسان شركت نيز بايد اين موضوع را ت. اند خود شده ةگزارش ساالن

نيز آمده ) 1998(تركيبي  ةو نظامنام) 1995(، گزارش گرينبري )1992(گزارش َكدبري 
هاي كنترل داخلي شركت گزارشي را ارائه  ماست كه مديران بايد در مورد اثربخشي سيست

  .دهند
اين . بازارهاي سرمايه، جزء الينفك اقتصادهاي ملي و سيستم مالي جهاني هستند

. كنند مهيا مي ها تمين مالي از طريق ابزارهاي مختلف را براي شركأبازارها امكان ت
. دنكن را فراهم ميي مرتبط با كنترل شركت ها تامكان فعالي ،بازارهاي سرمايه همچنين

هاي خارجي براي به  شوند، گروه كارهاي داخلي با شكست مواجه مي و هنگامي كه ساز
ي مرتبط با كنترل شركت رونق ها تدست آوردن كنترل شركت داراي انگيزه شده و فعالي

گذاري در يك شركت منجر به كسب منافع نگردد، بازار به سرعت  اگر سرمايه. گيرد مي
تهديد . شان داده و در جهت تغيير سيستم راهبري شركت عمل خواهد نمودالعمل ن عكس

الزم براي باال نگه داشتن ارزش شركت توسط  ةتواند انگيز به تغيير در كنترل شركت مي
  ).2007سولومون، (مديريت را ايجاد كند 
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كارهاي خارجي بسيار حياتي فرايند راهبري شركتي  و گذاران يكي ديگر از ساز قانون
برند، اما به  كارهاي نظارتي داخلي بهره مي و از ساز ها تاگرچه شرك. دهند را شكل مي

ي مناسب ها تقادر به اعمال نظار ها تزيرا ممكن است شرك ؛گذاران نيز احتياج است قانون
گذار به دنبال ايجاد  دهاي نظارتي و قانوننها. هاي ذينفع تامين نگردد نبوده و منافع گروه

در  ،گذاران همچنين قانون. ي هستند كه منافع تمام ذينفعان را دربرگيردهاي چارچوب
 ها نبه عالوه، آ. تر كالن اقتصادي هستند كارهاي گسترده و جستجوي حمايت از ساز

هاي  مين رفاه اجتماعي و حداقل نمودن پيامدهاي جنبي معكوس از جمله هزينهأنگران ت
  ).2005، 7گرين(باشند  عمومي و مخاطرات زيست محيطي مي

 و در اين بازار نيز يكي ديگر از ساز) داخلي و خارجي(بازار محصول و رقابت 
بازار محصول، عامل . حاضر است ةكارهاي خارجي راهبري شركتي بوده كه موضوع مقال

يكي از شرايط بقا در . شود مهمي در همسوسازي منافع مديران با مالكان محسوب مي
بنابراين، اگر بازار . يي استآر راستاي دستيابي به حداكثر كاربازارهاي رقابتي، تالش د

شوند تا منافع سهامداران را حداكثر  كافي رقابتي باشد، مديران وادار مي ةمحصول به انداز
  ).2012، 8سالركا(نمايند 

  

  ثيرگذاري رقابت در بازار محصول بر راهبري شركتيأچگونگي ت

گذارد؟ طبق نظر  ثير ميأيت راهبري شركتي ترقابت در بازار محصول چگونه بر كيف
كارهاي راهبري شركتي باشد؛  و تواند يكي از ساز ، رقابت در بازار مي)2000(آلن و گيل 

وكارهاي راهبري شركتي  تواند مستقيماً جايگزين ساز ي كه رقابت در بازار مياه هنبه گو
توان در بري شركتي را ميبارز ارتباط بين رقابت در بازار محصول و راه ةنمون. گردد
ي موفق ها تاين شرك ةمدير تأهي. مشاهده كرد) مانند تويوتا و هوندا(ي ژاپني ها تشرك

ي مشابه آمريكايي و انگليسي بوده و نسبت ها تژاپني حداقل سه برابر بزرگتر از شرك
ه نظر در نگاه اول ب. باشد نيز به مراتب كمتر از همتايان خود مي ها نمديران غيرموظف آ

به داليلي همچون فقدان (ي ژاپني ها ترسد كه كيفيت راهبري شركتي در ميان شرك مي
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بسيار ) مديره و عدم وجود بازار كنترل شركت تأكارهاي نظارتي مناسب از سوي هي و ساز
از  ها نمحصوالت توليدي آ. موفق و سودآور هستند ها تاما در واقع، اين شرك. پايين است

كنندگان،  بسياري از مصرف. يمت كمتر و طراحي بهتر برخوردار استكيفيت باالتر، ق
اين . دهند را در باالي ليست خريد خود قرار مي ها تمحصوالت توليدي اين شرك

عملكرد  ةكيفيت راهبري شركتي به عنوان نشان ها نهايي هستند كه در آ نمونه ها تشرك
تواند به عنوان يك ابزار  ر محصول ميبه عبارت ديگر، رقابت در بازا. شود موفق تلقي نمي

كارهاي راهبري شركتي  و مناسب براي كنترل مديريت بوده و شكلي جايگزين از ساز
  .باشد

اي ديگر  چگونگي تاثيرگذاري رقابت در بازار محصول بر راهبري شركتي را از زاويه
ا شكلي برخالف ديدگاه قبل كه رقابت در بازار محصول ر. توان بررسي نمود نيز مي

داند، ديدگاه حاضر، رقابت در بازار  كارهاي راهبري شركتي مي و جايگزين از ساز
را در يك جهت  ها نمحصول و راهبري شركتي را مكمل يكديگر دانسته و تغييرات آ

در اين ديدگاه كه كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان ). 1996ماير، (كند  بيني مي پيش
شود كه از طريق ارتقاي سطح رقابت در بازار محصول  وان ميكنند، عن از آن حمايت مي

  .توان كيفيت راهبري شركتي را بهبود بخشيدمي
  
  تحقيق ةپيشين

ن بيانگر آن است كه درخصوص ارتباط بين رقابت در بازار اهاي محقق بررسي
 نهات ،محصول و راهبري شركتي دو تحقيق در ايران انجام شده است كه در هر دو تحقيق

. تاكيد شده است) به عنوان يكي از اجزاي حاكميت شركتي(مديره   تأعد هير بب
 ةدريافتند كه بين رقابت بازار محصول و كيفيت افشا رابط) 1392(پور و برزايي  خدامي

استقالل  ةهاي رقابت بازار محصول بر رابط شاخص ،همچنين. مثبت معناداري وجود دارد
نيز به اين ) 1392(قرباني و همكاران . معناداري ندارند ثيرأت مديره و كيفيت افشا تأهي

 Uمعنادار  ةنتيجه دست يافتند كه رقابت در بازار محصول، داراي اثر راهبردي است و رابط
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رقابت در بازار محصول سبب بهبود و  ،همچنين. شكلي با كيفيت افشاي اطالعات دارد
در خارج . شود و كيفيت افشا نمي ت مديرهأتقويت رابطه بين تعداد اعضاي غيرموظف هي

به شرح جدول  ها ناي از آ از كشور نيز مطالعاتي پيرامون موضوع صورت گرفته كه خالصه
  .است) 1( ةشمار

  خالصه مطالعات انجام شده در باب ارتباط بين راهبري شركتي و رقابت در بازار محصول. 1جدول شماره 

  نتايج  سال  )گان(نويسنده 

ي فعال در صنايع رقابتي از ساختار راهبري شركتي بهتري ها تركش  2007  9كارونا
گيري در  مديران در صنايع رقابتي از قدرت زيادي براي تصميم. برخوردارند

نظارت بيشتري بر  ،هاي شركت برخوردارند و در نتيجه خصوص استراتژي
  .گيرد فعاليت اين مديران صورت مي

كرِمرز و 
 10همكاران

ي فعال در صنايع رقابتي، حقوق سهامداران كمتر رعايت ها تدر شرك  2008
بلندمدت با مشتريان باعث تاثير صنعت بر راهبري شركتي  ةرابط. شود مي
  .شود مي

و ) راهبري شركتي ةلفؤبه عنوان يك م(مالكيت سهام توسط مديرعامل   2010  11كيم و لو
نمايندگي  رقابت در بازار محصول، داراي اثر جايگزيني در كاهش مشكالت

  .هستند
گوادلوپ و 

  12پرِز
هر اندازه سطح رقابت در صنعت بيشتر باشد، سطح راهبري شركتي بهبود   2010

تاثير رقابت بر راهبري شركتي ناشي از بهبود شفافيت اطالعاتي . خواهد يافت
  .و ترس از ورشكستگي است ها تشرك

بيون و 
  13همكاران

د سطح رعايت حقوق سهامداران، افزايش رقابت در بازار محصول سبب بهبو  2011
  .گرددمديره و ارتقاي شفافيت اطالعاتي در شركت مي تأاثربخشي هي

در صنايع غيررقابتي سبب كاهش بازده سرمايه،  نهاراهبري شركتي ضعيف ت  2011  14ژيرود و مولر
  .شودبدتر شدن عملكرد شركت و كاهش ارزش شركت مي

امان و 
  15همكاران

رقابتي سبب افزايش ارزش واحدهاي  در صنايع غير نهاي شركتي تراهبر  2011
  .شود تجاري مي

تري  ي فعال در صنايع رقابتي داراي ساختار راهبري شركتي ضعيفها تشرك  2011  چو و همكاران
راهبري شركتي در شرايط ضعيف بودن رقابت در بازار محصول، . هستند

ثير أرقابت در بازار محصول ت. اي بر عملكرد شركت دارد ثير قابل مالحظهأت
  .شودقابل توجهي بر راهبري شركتي دارد و جايگزيني براي آن محسوب مي

كيد بر رقابت در بازار محصول لزوماً منجر به ارتقاي سطح راهبري شركتي أت  2012  سالركا
رسد كه اصالحات مستقيم  اين، به نظر ميوجود با . در هندوستان نخواهد شد

  .زمينه حاكميت شركتي در هندوستان، ضروري و موثر باشد انجام شده در
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 شناسي تحقيق روش

  آماري ةجامعه و نمون
ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ها تجامعه مورد مطالعه در اين پژوهش را شرك 

. باشد مي 1391تا  1386هاي  زماني بين سال ةقلمرو زماني تحقيق نيز، فاصل. دهد تشكيل مي
بر اين . گيري هدفمند استفاده شده است تحقيق از روش نمونه ةور انتخاب نمونبه منظ
در بورس قبل از  ها نتاريخ پذيرش آ) 1يي است كه ها تتحقيق شامل شرك ةنمون ،اساس
سال ) 2ي بورسي باشند، ها تنيز در فهرست شرك 1391بوده و تا پايان سال  1386سال 

مورد بررسي، تغيير سال مالي نداده باشند،  ةوده و در دورمنتهي به پايان اسفند ب ها نمالي آ
در دسترس  ها ناطالعات آ) 4گذاري نباشد، و  تامين مالي و سرمايه ها نفعاليت اصلي آ) 3

  .شركت رسيد 212ي نمونه به ها تبا اعمال اين شرايط، تعداد شرك. باشد
  

  ها آوري داده عملياتي كردن متغيرها و جمع
گيري  به منظور اندازه. تحقيق حاضر، رقابت در بازار محصول است متغير مستقل در

  :اين متغير، از دو معيار به شرح زير استفاده شده است
ي فعال در يك ها تاين شاخص ميزان رقابت بين شرك: 16شاخص هرفيندال) الف

اين شاخص، فروش خالص شركت در يك  ةبراي محاسب. كند گيري مي صنعت را اندازه
تر براي اين  مقادير كوچك. شود مجموع فروش صنعت در همان سال تقسيم ميسال بر 

 ةدهند تر براي اين شاخص، نشان شاخص، بيانگر رقابت شديد در صنعت، و مقادير بزرگ
هاي مرتبط با اين شاخص، از  داده. ي فعال در آن صنعت استها ترقابت كمتر بين شرك
  .آوري شده است نمونه جمعي ها تي مالي شركها تطريق مراجعه به صور

گذاري باالتر از  اين شاخص، توانايي يك شركت در قيمت: 17شاخص لرنر) ب
گذاري كمتر  هر چه توانايي يك شركت در قيمت. كند گيري مي يي را اندازهنهاهاي  هزينه

اين شاخص در سه مرحله انجام  ةمحاسب .باشد، رقابت در بازار محصول بيشتر خواهد بود
؛ ابتدا سود عملياتي شركت در يك سال بر فروش خالص شركت در همان سال شود مي

بعد سود عملياتي صنعت در يك سال بر فروش خالص صنعت در  ةدر مرحل. شود تقسيم مي
. آيد دست مي شاخص لرنر، از تفاوت بين دو عدد فوق به. شود همان سال تقسيم مي
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ي نمونه ها تي مالي شركها ته به صورهاي مرتبط با اين شاخص، از طريق مراجع داده
  .آوري شده است جمع

ايـن متغيـر از عوامـل متعـددي     . باشـد  متغير وابسته در اين تحقيق، راهبـري شـركتي مـي   
عدي جهـت سـنجش ايـن    تشكيل شده است، لذا در تحقيق حاضر از معياري تركيبي و چندب

گيـري   تركيبـي بـراي انـدازه    استفاده از يك معيار چندبعـدي و . متغير استفاده گرديده است
راهبري شركتي داراي مزايايي همچون وارد نمودن يك متغير در مدل رگرسـيون بـه جـاي    

، )2003، 18گـومپرز و همكـاران  (هـاي راهبـري شـركتي     توجه جداگانه به هريـك از مولفـه  
، )2008، 19ببچـوك و همكـاران  ( ها تخاص در سطح شرك هاي توجه به بهينگي ساز و كار

و  21؛ بوشـمن 2008، 20جيانـگ و همكـاران  (هـا   لفـه ؤكاري م يري از تكرار و دوبارهو جلوگ
به منظور عملياتي كردن متغير راهبري شـركتي از الگـوي ارائـه شـده     . است) 2001اسميت، 

الگوي مزبـور كـه يكـي از الگوهـاي     . استفاده شده است) 1390(توسط مهراني و صفرزاده 
باشـد كـه بـه قـرار      لفه مـي ؤم 18 ةباشد، دربردارند ن ميجامع راهبري شركتي در محيط ايرا

  .است 2 ةجدول شمار
ي ها تهاي راهبري شركتي از طريق مراجعه به صور لفهؤهاي مربوط به م بخشي از داده

آوري مابقي  به منظور جمع. آوري گرديد جمع ها نمديره آ تأو گزارش هي ها تمالي شرك
اطالعات طراحي گرديد و براي مديران  ةك فرم خالصهاي مربوط به اين متغير نيز، ي داده

در پايان نيز از روش . ي نمونه ارسال شد تا پس از تكميل، برگشت دهندها تمالي شرك
 بر. كدگذاري و انباشت كدها به منظور عملياتي كردن متغير راهبري شركتي استفاده شد

با توجه به (از صفر و يا يك مولفه راهبري شركتي، امتي 18به هر كدام از  ،اساس اين روش
مربوط به هر  ةاختصاص يافته و از جمع زدن اين امتيازها، نمر) تعريف عملياتي انجام شده

  .شركت در هر سال محاسبه گرديد
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  )1390(مهراني و صفرزاده  ةهاي راهبري شركتي در ايران طبق مطالع لفهؤم. 2 ةجدول شمار

  تعريف عملياتي  هلفؤنام م
از اعضاي غيرموظف در استفاده 

  مديره تأهي
بيشتر بودن نسبت اعضاي غيرموظف به كل اعضا از نسبت محاسبه 

  .، صفر و در غير اين صورت، يكها تشده براي كل شرك
تفكيك نقش مديرعامل از رئيس 

  ت مديرهأهي
مديره، صفر و در غير  تأعدم تفكيك نقش مدير عامل از رئيس هي

  .اين صورت، يك
سال گذشته، صفر و در غير اين  2تغيير مدير عامل شركت در   عاملثبات مدير 

  .صورت، يك
حسابداري و استفاده از متخصص

  مالي
مديره، صفر و  تأعدم استفاده از متخصص مالي و حسابداري در هي

  .در غير اين صورت، يك
استفاده از خدمات مشاوره 

  تخصصي
ي، صفر و درغير تخصص ةمديره از خدمات مشاور تأعدم استفاده هي

  .صورت، يك اين
عدم وجود واحد حسابرسي داخلي، صفر و در غير اين صورت،   وجود واحد حسابرسي داخلي 

  .يك
سسات ؤكمتر بودن درآمد حسابرس شركت از متوسط درآمد م  حسابرسي ةموسس ةانداز

  .عضو جامعه، صفر و در غير اين صورت، يك
حسابرس متخصص صنعت، صفر و در غير اين  عدم استفاده از  تخصص حسابرس در صنعت

  .)1981استفاده از معيار پالمرز، . (صورت، يك
سال  2گزارش حسابرسي شركت در  ةعدم تغيير شركاي امضا كنند  سسه حسابرسيؤچرخش شركاي م

  .گذشته، صفر و در غير اين صورت، يك
 ،صورت صفر و درغير اين كنترل، عدم وجود سهامدار داراي حق  وجود سهامدار داراي حق كنترل

  .يك
بيشتر بودن درصد سهام شناور آزاد شركت از ميانگين سهام شناور   تمركز مالكيت

  .، صفر و در غير اين صورت، يكها تآزاد كل شرك
كمتر بودن درصد مالكيت دولت در شركت از ميانگين درصد كل   مالكيت يا سهامداري دولت

  .ك، صفر و در غير اين صورت، يها تشرك
بيشتر بودن نسبت معامله با اشخاص وابسته به فروش شركت از   معامله با اشخاص وابسته

  .، صفر و در غير اين صورت، يكها تميانگين كل شرك
سال گذشته، صفر و در غير  3وجود دعاوي قانوني عليه شركت در   وجود دعاوي قانوني عليه شركت

  .اين صورت، يك
وجود تعديالت سنواتي خالص از ماليات، صفر و در غير اين   )يتعديالت سنوات(قابليت اتكا 

  .صورت، يك
  .وجود اظهارنظر غيرمقبول، صفر و در غير اين صورت، يك  )اظهارنظر حسابرس(قابليت اتكا 
  .سايت اينترنتي، صفر و در غير اين صورت، يك عدم وجود وب  سايت اينترنتي وجود وب

  .اطالع رساني كمتر از پنجاه، صفر و در غير اين صورت، يكامتياز   اطالعات ةبندي تهي زمان
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را ) طبق ادبيات موضوعي(متغير اثرگذار بر راهبري شركتي  4 ،اين مطالعه همچنين
 ة، انداز)هاي ماهانه  همحاسبه شده براساس داد(اين متغيرها شامل بازده . كنترل نموده است

نسبت سود (ها  ، نرخ بازده دارايي)ن سهامارزش بازار حقوق صاحبالگاريتم طبيعي (شركت 
فروش سال جاري تقسيم بر فروش سال (و رشد فروش ) ها عملياتي به ارزش دفتري دارايي

ي ها تي مالي شركها تهاي مربوط به اين متغيرها نيز با مراجعه به صور داده. باشد مي) قبل
  .آوري شده است نمونه جمع

  

  ها آزمون فرضيه هاي آماري مورد استفاده براي روش
هاي ذينفع دارد، اما براساس  كه كاربردهايي براي گروه رغم اين پژوهش حاضر علي

گردآوري داده، يك پژوهش توصيفي  ةهدف، يك پژوهش بنيادي و با توجه به نحو
 ةبه وجود رابط پژوهشاين  ةفرضي ها نت. شودمي از نوع همبستگي محسوب) غيرآزمايشي(

ر بازار محصول و امتياز راهبري شركتي اشاره دارد كه به منظور آزمون معنادار بين رقابت د
تخمين الگوهاي رگرسيون با . هاي تلفيقي استفاده شده است اين فرضيه از رگرسيون داده

خطاي الگو  ةما درباره عرض از مبدأ، ضرايب شيب و جملهاي  فرضيههاي تلفيقي به  داده
مختلف درخصوص ضرايب مدل رگرسيون، سه الگوي  هاي يهبا توجه به فرض. بستگي دارد

الگوي اثرات مشترك، الگوي اثرات ثابت : متداول براي تخمين مطرح است كه عبارتنداز
از  ،اثرات مشترك و ثابت هايبه منظور انتخاب از بين الگو. و الگوي اثرات تصادفي

دفي از آزمون هاسمن اثرات ثابت و تصا هايليمر و به منظور انتخاب از بين الگو Fآزمون 
 هاي ضيهاز جمله كارهاي ديگر انجام شده در اين تحقيق، بررسي فر. استفاده شده است

هاي نرمال بودن توزيع   يهفرض ها، فرضيهمهمترين اين . كالسيك رگرسيون خطي است
همساني، و همخطي اجزاي اخالل الگو، عدم خودهمبستگي بين اجزاي اخالل، واريانس

استفاده  ها ني مناسب جهت كشف اين مشكالت و رفع آها نمركب بوده كه از آزمو
  .گرديده است
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  هاي پژوهش ها و يافته نتايج آزمون فرضيه

   ها تحليل توصيفي داده
 ةها و محاسب داده ةاولين گام در تحليل آماري، تعيين مشخصات خالصه شد

از اين تحليل، شناخت روابط دروني متغيرها و نشان هدف . باشد هاي توصيفي مي شاخص
 ةانداز ةدهند به ترتيب نشان) 4(و ) 3(هاي  جدول شماره. هاست دادن رفتار آزمودني

هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي راهبري شركتي و رقابت در بازار محصول  شاخص
  .است

  تغير راهبري شركتيهاي آمار توصيفي مربوط به م اندازه شاخص. 3 ةجدول شمار

انحراف   حداكثر  حداقل ميانه ميانگين شرح
 معيار

 472/0  1  0 0 643/0 مديره تأاستفاده از اعضاي غيرموظف در هي

  128/0  1  0  1  991/0  مديره تأجدايي نقش مدير عامل از رئيس هي
  437/0  1  0  1  679/0  ثبات مدير عامل

 523/0  1  0 1 562/0 مديره تأوجود اعضاي متخصص مالي در هي

  489/0  1  0  1  616/0 مديره از خدمات مشاوره تأاستفاده اعضاي هي
  984/0  5  1  3  491/3  مديره تأشاخص هي

 385/0  1  0 0 228/0 حسابرسي ةسسؤچرخش شركاي م

 347/0  1  0 1 832/0 حسابرسي ةسسؤم ةانداز

 482/0  1  0 0 420/0 حسابرسي در صنعت ةسسؤتخصص م

 413/0  1  0 0 413/0 اخليوجود واحد حسابرسي د

  874/0  4  0  2  893/1  شاخص حسابرسي

 488/0  1  0 0 523/0  وجود سهامدار داراي حق كنترل

 507/0  1  0 1 605/0  تمركز مالكيت

 436/0  1  0 0 355/0  سهامداري دولت

 430/0  1  0 1 677/0  معامله با اشخاص وابسته

 322/0  1  0 1 840/0  دعاوي قانوني عليه شركت

  167/1  5  0  3  3  حقوق سهامداران شاخص

 490/0  1  0 0 357/0  قابليت اتكا

 458/0  1  0 0 354/0  نوع اظهارنظر حسابرس

 475/0  1  0 0 434/0  سايت اينترنتي وجود وب

 509/0  1  0 1 566/0  اطالعات ةبندي تهي زمان

  146/1  4  0  2  711/1  شاخص شفافيت و افشا
  461/2  16  4  11  095/10  شاخص كل راهبري شركتي
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مديره  تأها حاكي از آن است كه ميانگين تعداد اعضاي هي نتايج تحليل توصيفي داده
ظف به كل اعضاي ؤميانگين نسبت اعضاي غيرم. عضو است 11/5ي نمونه ها تشرك
ي نمونه، نقش مدير عامل از ها تدرصد از شرك 99در . درصد است 3/64مديره  تأهي

ي نمونه در دو سال گذشته ها تدرصد شرك 68دود ح. باشد مديره جدا مي تأرئيس هي
ميانگين تعداد اعضاي متخصص حسابداري و مالي . اند مدير عامل خود را تغيير نداده

 6/61مديره حدود  تأاعضاي هي. عضو است 71/0ي نمونه ها تمديره براي كل شرك تأهي
ميانگين . اند دهاي استفاده كر ي نمونه از خدمات مشاوره تخصصي و حرفهها تدرصد شرك

  . است 49/3مديره نيز  تأهاي سرفصل هي لفهؤم
گزارش  ةي نمونه در دو سال گذشته، شركاي امضا كنندها تشرك از درصد 23حدود 

سسات ؤي نمونه توسط مها تدرصد شرك 83حدود . اند حسابرسي خود را تغيير داده
حسابداران رسمي  ةعحسابرسي با درآمدي باالتر از ميانگين درآمد موسسات عضو جام

ي نمونه توسط موسسات حسابرسي ها تدرصد شرك 42حدود . اند حسابرسي شده
ي نمونه داراي ها تدرصد شرك 41حدود  ،همچنين. اند متخصص صنعت حسابرسي شده
هاي سرفصل حسابرسي نيز براي كل  لفهؤميانگين م. اند واحد حسابرسي داخلي بوده

  . است 89/1هاي نمونه  سال
ميانگين . ي نمونه، اشخاص حقيقي هستندها تدرصد شرك 4/12ار عمده حدود سهامد

درصد موارد،  52در  ،همچنين. درصد است 46درصد مالكيت سهامداران عمده حدود 
ي نمونه ها تميانگين درصد سهام شناور آزاد شرك. سهامدار عمده، داراي حق كنترل است

 26ي نمونه نيز حدود ها تت در شركميانگين درصد مالكيت دول. درصد است 25حدود 
ي ها تميانگين نسبت مبلغ معامله با اشخاص وابسته به مبلغ فروش براي شرك. درصد است

سال گذشته فاقد دعاوي  3ي نمونه در ها تدرصد از شرك 84حدود . است 47/0نمونه 
 3اي نمونه ه هاي سرفصل حقوق سهامداران نيز براي كل سال لفهؤميانگين م. اند قانوني بوده

  . است
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ي نمونه ها تميانگين تعداد بندهاي قبل از اظهارنظر گزارش حسابرسي براي شرك
 ،هاي حسابرسي، مقبول و مابقي درصد از گزارش 4/35حدود  ،همچنين. بند است 93/1

. اند سايت اينترنتي بوده ي نمونه داراي وبها تدرصد از شرك 43حدود . اند مشروط بوده
 50ي نمونه داراي امتياز اطالع رساني باالتر از ها تدرصد از شرك 57حدود  ،همچنين

. است 71/1هاي نمونه  هاي سرفصل شفافيت و افشا نيز براي كل سال لفهؤميانگين م. اند بوده
ميانه، ميانگين و انحراف معيار اعداد قابل انتساب به اين  .لفه استؤم 18شاخص كل داراي 
تحليل عدد ميانگين شاخص نشان . بوده است 461/2و  095/10، 11شاخص به ترتيب 

  .اند هاي حاكميت شركتي را دارا بوده لفهؤم% 50اندكي بيش از  ها تدهد كه شرك مي

  هاي آمار توصيفي مربوط به متغير رقابت در بازار محصول شاخص ةانداز. 4 ةجدول شمار

ميانگين شاخص هرفيندال براي كل  ،دهد نشان مي) 4( ةگونه كه جدول شمار همان
به بيان ديگر، ميانگين فروش خالص بر مجموع فروش . است 282/0ي نمونه ها تشرك

ي نمونه ها تميانگين شاخص لرنر براي كل شرك. درصد بوده است 28صنعت حدود 
) نسبت به ميانگين شاخص هرفيندال(تر بودن اين عدد  علت كوچك. ديك به صفر استنز

كه نسبت سود به فروش برخي  اين شاخص نسبت داد و اين ةمحاسب ةتوان به نحو را مي
  .در مقايسه با صنعت كمتر است ها تشرك

  
  هاي راهبري شركتي و رقابت در بازار محصول همبستگي بين سرفصل. 5 ةجدول شمار

 شاخص كل
شفافيت و 

 افشا

حقوق 
 سهامداران

 ت مديرهأهي حسابرسي
ضريب همبستگي 

  پيرسن
 شاخص هرفيندال  - 115/0  - 148/0  - 132/0  - 115/0  - 213/0

 شاخص لرنر  - 125/0  - 122/0  -059/0*  - 131/0  - 107/0

  درصد 5معنادار در سطح * 

 انحراف معيار ميانه ميانگين شرح

 159/0 161/0 282/0 شاخص هرفيندال

 194/0 004/0 002/0 شاخص لرنر
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به شرح (محصول  بررسي همبستگي بين متغيرهاي راهبري شركتي و رقابت در بازار
همبستگي منفي . نيز حكايت از همبستگي منفي بين دو متغير ياد شده دارد) 5ة جدول شمار

 ةيد فرضيأيتواند بيانگر ت بين راهبري شركتي و دو شاخص رقابت در بازار محصول مي
ها بيشتر به اين مورد پرداخته خواهد  جايگزيني در محيط ايران باشد كه در آزمون فرضيه

  .شد
  

  بين رقابت در بازار محصول و راهبري شركتي در سطح شاخص تركيبي ةرابط

 ةكند كه بين رقابت در بازار محصول و راهبري شركتي رابط پژوهش عنوان مي ةفرضي
منظور آزمون فرضيه، متغير رقابت در بازار محصول به دو شيوه  به. معناداري وجود دارد

طه بين شاخص تركيبي راهبري شركتي و شاخص عملياتي شده است كه نتايج حاصل از راب
و نتايج حاصل از رابطه بين شاخص تركيبي راهبري ) 6( ةهرفيندال به شرح جدول شمار

  .است) 7( ةشركتي و شاخص لرنر به شرح جدول شمار
  

  نتايج آماري ارتباط بين شاخص كل راهبري شركتي و شاخص هرفيندال ةخالص. 6جدول شماره 

  شرح  ضريب  انحراف معيار t ةآمار  معناداري
  أعرض از مبد  179/10  290/0  095/35  000/0
  )متغير مستقل(شاخص هرفيندال   - 359/7  546/3  - 075/2  040/0
  )متغير كنترل(بازده سهام   - 236/0  116/0  - 034/2  041/0

 ) R2(ضريب تعيين تعديل شده   667/0

 )DW(دوربين واتسن  ةآمار  350/2

  )سطح معناداري( F ةآمار  525/6) 000/0(

مشهود است، ضريب متغير مستقل در سطح ) 6( ةگونه كه از نتايج جدول شمار همان
تواند بيانگر  ضريب اين متغير منفي بوده كه مي ،همچنين. درصد معنادار است 5خطاي 

متغير بازده سهام در سطح  ها ناز بين متغيرهاي كنترل، ت. جايگزيني باشد ةييد فرضيأت
ساير متغيرهاي . نيز مطابق انتظارات قبلي است ها ندرصد معنادار و ضريب آ 5خطاي 

توان توضيح دهندگي الگو نيز . اند از الگو حذف شده ،كنترل معنادار نبوده و در نتيجه
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درصد از تغييرات شاخص كل  67دهد حدود  درصد است كه اين موضوع نشان مي 7/66
گيري شده با استفاده از  اندازه(ار محصول راهبري شركتي توسط متغير رقابت در باز

رگرسيون نيز حكايت از توان  F ةبررسي آمار. شود توضيح داده مي) شاخص هرفيندال
مقدار اين آماره در سطح خطاي كمتر از يك درصد . توضيح دهندگي باالي الگو دارد

گي سريالي بيانگر عدم وجود همبست ،دوربين واتسن ةبررسي آمار ،همچنين. معنادار است
دوربين واتسن  ةدليل اين امر، تمايل آمار. قوي بين اجزاي اخالل الگوي رگرسيون است

توان عنوان كرد كه بين رقابت در بازار  هاي فوق مي با توجه به تحليل. است 2به سمت عدد 
و شاخص راهبري شركتي ) گيري شده با استفاده از شاخص هرفيندال اندازه(محصول 

نيز بايد اذعان  ،رقيب ةخصوص پذيرش يكي از دو فرضي در. ر وجود داردارتباط معنادا
  .جايگزيني مطابقت دارد ةكرد كه نتايج با فرضي

  نتايج آماري ارتباط بين شاخص كل راهبري شركتي و شاخص لرنر ةخالص .7 ةجدول شمار

  شرح  ضريب  انحراف معيار  t ةآمار  معناداري
  ز مبداعرض ا  746/9  792/0  300/12  000/0
  )متغير مستقل(شاخص لرنر   - 414/1  714/0  - 980/1  046/0
  )متغير كنترل(بازده سهام   - 141/0  691/0  - 041/2  041/0

R(ضريب تعيين تعديل شده   677/0
2 ( 

 )DW(دوربين واتسن  ةآمار  332/2

  )سطح معناداري( F ةآمار  236/7) 000/0(

  
هود است، ضريب متغير مستقل در سطح مش) 7( ةگونه كه از نتايج جدول شمار همان
تواند بيانگر  ضريب اين متغير منفي بوده كه مي ،همچنين. درصد معنادار است 5خطاي 

متغير بازده سهام در سطح  ها ناز بين متغيرهاي كنترل، ت. جايگزيني باشد ةييد فرضيأت
متغيرهاي  ساير. نيز مطابق انتظارات قبلي است ها ندرصد معنادار و ضريب آ 5خطاي 

توان توضيح دهندگي مدل نيز . اند از الگو حذف شده ،كنترل معنادار نبوده و در نتيجه
درصد از تغييرات شاخص كل  68دهد حدود  درصد است كه اين موضوع نشان مي 7/67
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گيري شده با استفاده از  اندازه(راهبري شركتي توسط متغير رقابت در بازار محصول 
رگرسيون نيز حكايت از توان توضيح  F ةبررسي آمار. شود اده ميتوضيح د) شاخص لرنر

معنادار  ،مقدار اين آماره در سطح خطاي كمتر از يك درصد. دهندگي باالي الگو دارد
بررسي آماره دوربين واتسن بيانگر عدم وجود همبستگي سريالي قوي بين  ،همچنين. است

توان عنوان كرد كه بين  مي ،هاي فوق لبا توجه به تحلي. اجزاي اخالل مدل رگرسيون است
و شاخص راهبري ) گيري شده با استفاده از شاخص لرنر اندازه(رقابت در بازار محصول 

رقيب نيز بايد  ةخصوص پذيرش يكي از دو فرضي در. شركتي ارتباط معنادار وجود دارد
  .جايگزيني مطابقت دارد ةاذعان كرد كه نتايج با فرضي

  
  ت در بازار محصول و راهبري شركتي در سطح سرفصلرابطه بين رقاب

هاي متعددي است كه  لفهؤم ةعدي نبوده بلكه دربرگيرندب راهبري شركتي متغيري تك
پس از بررسي . بندي و مقايسه نمود ها را در قالب چندين سرفصل طبقه لفهؤتوان آن م مي

خص تركيبي، در اين ارتباط بين رقابت در بازار محصول و راهبري شركتي در سطح شا
مديره، حسابرسي، حقوق  تأقسمت راهبري شركتي به چهار سرفصل مجزاي هي
ها با  هر كدام از اين سرفصل ةسهامداران، و شفافيت و افشا تفكيك گرديده و رابط

خالصه نتايج حاصل از . شود رقابت در بازار محصول بررسي مي ةگان 2هاي  شاخص
هاي هرفيندال و لرنر به شرح  هبري شركتي و شاخصهاي را بررسي رابطه بين سرفصل

هاي هرفيندال و  كدام از شاخص نتايج حاكي از آن است كه هيچ. است) 8( ةجدول شمار
ت مديره ارتباط أبا سرفصل هي) به عنوان معيارهاي سنجش رقابت در بازار محصول(لرنر 

اما  ،ط معناداري نداردمعناداري ندارند؛ شاخص هرفيندال با سرفصل حسابرسي ارتبا
شاخص لرنر با اين سرفصل ارتباط منفي معنادار دارد؛ شاخص هرفيندال با سرفصل حقوق 
سهامداران ارتباط منفي معنادار دارد اما شاخص لرنر با اين سرفصل ارتباط معناداري ندارد؛ 

اط معناداري هاي هرفيندال و لرنر با سرفصل شفافيت و افشا ارتب كدام از شاخص و هيچ
  .ندارند
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هاي راهبري  بندي نتايج حاصل از ارتباط بين رقابت در بازار محصول و سرفصل جمع
مجزا،   سرفصل 4دهد كه با تفكيك شاخص تركيبي راهبري شركتي به نشان مي ،شركتي

البته اين . كاهش يافته است ها ندهندگي آ ها غيرمعنادار شده و توان توضيح اكثر مدل
هاي راهبري شركتي در مقايسه با  طبعاً هر يك از سرفصل. از انتظار نيست موضوع دور

شاخص تركيبي از جامعيت الزم برخوردار نبوده، لذا كاهش توان توضيح دهندگي الگوها 
  .رسد طبيعي به نظر مي) نسبت به الگوي اوليه( ها نو غيرمعنادار شدن آ

  
  سرفصل ابت در بازار محصول و راهبري شركتي در سطحبين رق ةنتايج آماري رابط ةخالص. 8 ةجدول شمار

F  R ةآمار
  متغير وابسته متغير مستقل  ضريب  t ةآمار tمعناداري   2

شاخص   - 534/0  - 544/0  587/0*  569/0  926/4
  هرفيندال

سرفصل 
 مديره تأهي

  شاخص لرنر  558/0  576/1  116/0*  574/0  992/4
شاخص   - 831/0  - 049/1  295/0*  571/0  951/4

  هرفيندال
سرفصل 
  حسابرسي

  شاخص لرنر  - 671/0  - 357/2  019/0  579/0  083/5
شاخص   - 607/1  - 635/2  009/0  865/0  969/19

  هرفيندال
سرفصل 
حقوق 
  شاخص لرنر  - 119/0  - 532/0  595/0*  521/0  734/4 سهامداران

شاخص   - 123/0  - 122/0  903/0*  601/0  460/5
  هرفيندال

سرفصل 
شفافيت و 

  شاخص لرنر  304/0  799/0  425/0*  602/0  480/5  افشا
  درصد 5معنادار در سطح * 

  
  لفهؤبين رقابت در بازار محصول و راهبري شركتي در سطح م ةرابط

هاي متعددي است كه  لفهؤم ةبلكه دربرگيرند ،عدي نبودهب راهبري شركتي متغيري تك
پس از بررسي . و مقايسه نمودبندي  ها را در قالب چندين سرفصل طبقه لفهؤتوان آن م مي
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ارتباط بين رقابت در بازار محصول و راهبري شركتي در سطح شاخص تركيبي و سرفصل، 
لفه مجزا تفكيك گرديده و رابطه هر كدام ؤم 18در اين قسمت شاخص راهبري شركتي به 

انگر نتايج بي. شودرقابت در بازار محصول بررسي مي ةگان 2هاي  ها با شاخص لفهؤاز اين م
هاي راهبري شركتي وجود داشت، تا حد  آن است كه همان روابطي كه در سطح سرفصل

با تفكيك شاخص تركيبي . هاي حاكميت شركتي نيز وجود دارد لفهؤزيادي در سطح م
دهندگي  لفه مجزا، اكثر الگوها غيرمعنادار شده و توان توضيحؤم 18راهبري شركتي به 

هاي راهبري شركتي در مقايسه با شاخص  لفهؤيك از مطبعاً هر . يابد كاهش مي ها نآ
هاي راهبري شركتي از جامعيت الزم برخوردار نبوده، لذا كاهش توان  تركيبي و سرفصل

نسبت به الگوي اوليه و الگوي تفكيك ( ها نتوضيح دهندگي الگوها و غيرمعنادار شدن آ
  .رسد طبيعي به نظر مي) شده براساس سرفصل

  
  دها نهاو پيش ها تدوديگيري، محنتيجه

حاضر به دنبال يافتن پاسخي براي اين سوال بود كه آيا محيط رقابتي بازار  ةمطالع
ال، ؤمحصول شركت با راهبري شركتي در ارتباط است يا خير؟ در راستاي پاسخ به اين س

در باب عملياتي كردن . معرفي شد) جايگزيني ةمكمل و فرضي ةفرضي(رقيب  ةدو فرضي
ي پژوهش نيز، متغير راهبري شركتي از ديدگاهي چندبعدي و تركيبي، و متغير متغيرها

  .گيري شد رقابت در بازار محصول نيز با استفاده از دو شاخص مختلف اندازه
منفي معنادار  ةنتايج نشان داد كه بين رقابت در بازار محصول و راهبري شركتي رابط

در بازار محصول شديدتر باشد، سطح راهبري  به بيان ديگر، هر اندازه رقابت. وجود دارد
خصوص هر دو معيار رقابت در بازار محصول  اين نتايج در. تر است شركتي ضعيف

خصوص  در. در حضور متغيرهاي كنترل صادق است) فيندال و شاخص لرنر شاخص هر(
رقابت  پيرامون رابطه بين) فرضيه مكمل و فرضيه جايگزيني(ييد يكي از دو فرضيه رقيب أت

 ةدر بازار محصول و راهبري شركتي نيز بايد اذعان نمود كه نتايج پژوهش حاضر با فرضي
به بيان ديگر، در كشور ايران، سطح باالتر راهبري . جايگزيني همخواني بيشتري دارد
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آيد؛ بنابراين ارتقاي سطح  دست نميافزايش رقابت در بازار محصول به ةشركتي در نتيج
اين يافته با نتيجه مطالعه چو و . كارها است و يازمند توجه به ساير سازراهبري شركتي ن

) 2010(پژوهش گوادلوپ و پرِز  ةاما در تضاد با نتيج ،مطابقت دارد) 2011(همكاران 
  .است

 4هاي اضافي بيانگر آن است كه اگر شاخص تركيبي راهبري شركتي، به  نتايج تحليل
لفه مجزا ؤم 18و ) سهامداران، و شفافيت و افشا مديره، حسابرسي، حقوق تأهي(سرفصل 

. يابد كاهش مي ها ندهندگي آ تفكيك گردد، اكثر الگوها غيرمعنادار شده و توان توضيح
هاي راهبري شركتي  لفهؤها و م توان به عدم جامعيت هر يك از سرفصل علت اين امر را مي

ها و  اب ارتباط بين سرفصلدر ب. در مقايسه با شاخص تركيبي راهبري شركتي نسبت داد
دريافتند ) 2011(هاي راهبري شركتي با رقابت در بازار محصول، بيون و همكاران  مولفه

كه رقابت در بازار محصول سبب بهبود سطح رعايت حقوق سهامداران، افزايش اثربخشي 
نتايج پژوهش  ،همچنين. گردد مديره و ارتقاي شفافيت اطالعاتي در شركت مي هيئت
ي فعال در صنايع رقابتي، ها تحاكي از آن است كه در شرك) 2008(رز و همكاران كرِم

ثير صنعت بر أبلندمدت با مشتريان باعث ت ةاما رابط ؛شود حقوق سهامداران كمتر رعايت مي
  .گردد راهبري شركتي مي

كه در تحليل، تفسير و تعميم  يما يي مواجه بودهها تدر انجام اين پژوهش با محدودي
  : توجه نمود ها نايج بايد به آنت
با . ها وزن يكساني اختصاص يافت لفهؤدر عملياتي كردن متغير راهبري شركتي به تمام م. 1

تر هستند، لذا  هاي راهبري شركتي قوي در برخي زمينه ها تكه برخي شرك توجه به اين
در  ،همچنين. گرددتواند به نتايجي متفاوت با نتايج ارائه شده منتج  ها مي لفهؤدهي م وزن

) و نه اثربخشي(هاي راهبري شركتي در ايران، صرفاً به وجود  تعيين برخي از مولفه
  .توجه شد ها نآ

توان كامالً  زيرمجموعه هر سرفصل راهبري شركتي را نمي) هاي لفهؤم(وكارها  ساز. 2
احد لفه وجود وؤدر اين مطالعه، م ،به عنوان مثال. داخلي يا كامالً خارجي دانست
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را  ةلفؤكه اين م در حالي ؛حسابرسي داخلي در سرفصل حسابرسي گنجانيده شده است
در عملياتي كردن متغير راهبري  ،همچنين. توان جاي داد مديره نيز مي تأدر سرفصل هي

و نه تعريف ) تئوري نمايندگي(شركتي  شركتي، بيشتر بر تعريف محدود راهبري
  .شده استكيد أت) تئوري ذينفعان(آن  ةگسترد

  

  د كاربردينهاپيش
هاي رقابت در بازار محصول و راهبري شركتي،  منفي بين شاخص ةبا توجه به رابط

افزايش رقابت در بازار محصول  ةمشخص گرديد كه سطح باالتر راهبري شركتي در نتيج
وكارها  ارتقاي سطح راهبري شركتي نيازمند توجه به ساير ساز ،آيد؛ بنابراين دست نميبه
از جمله سازمان (مقررات راهبري شركتي  ةدهاي تدوين كنندنهابه  ،براين اساس. ستا

شود كه در تدوين مقررات و آيين  د ميها نپيش) بورس، شركت بورس، و بانك مركزي
  .وكارها نيز توجه نمايند هاي مربوطه به ساير ساز نامه
  

  دهاي پژوهشينهاپيش
  :شود د ميها نآينده پيشهاي  ، موضوعات زير براي پژوهشةدر ادام

  دهي جهت تعيين امتياز راهبري شركتي؛ استفاده از رويكرد مبتني بر وزن. الف
گيري رقابت در بازار محصول و بررسي ارتباط آن با  الگويي جامع براي اندازه ةارائ. ب

  شاخص تركيبي راهبري شركتي؛ و
بت در بازار محصول و هاي ديگر جهت عملياتي كردن متغير رقا استفاده از شاخص. پ

 .بررسي ارتباط آن با راهبري شركتي
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