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رابطه حاکميت شرکتي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران




چكيده
در اين تحقيق به رابطه درصد مالکيت سهامداران نهادي ،تمرکز سهامداران نهادي،
پاداش هيئت مديره ،مديران غيرموظف ،و تفکيک وظايف مديرعامل و رئيس يا نايب
رئيس هيئت مديره به عنوان سازوکار حاکميت شرکتي با ارزش ايجاد شده براي
سهامداران به عنوان معيار اندازهگيري عملکرد پرداخته شده است .براي اين منظور
اطالعات  36شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره7637-7631
مورد استفاده قرار گرفت .جهت آزمون فرضيهها ،شرکت هاي نمونه به دو گروه تقسيم
شدند :گروه اول ،شرکتهايي که خلق ارزش داشتهاند (ميزان بازده واقعي سهام بيشتر از
ميزان بازده موردانتظار است) و گروه دوم ،شرکت هايي که تخريب ارزش نمودهاند
(ميزان بازده واقعي سهام کمتر از ميزان بازده مورد انتظار است) .نتايج آزمون فرضيهها با
استفاده از روشهاي آماري رگرسيون و مقايسه ميانگين دو جامعه ( )t-testنشان داد که:
 استاديار گروه حسابداري دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران (مسئول مکاتبات)
Email: yahya_yeganeh@yahoo.com

 کارشناس ارشد حسابداري دانشکده علوم اقتصادي ،تهران ،ايران
تاریخ دریافت88/12/19 :

تاریخ پذیرش09/2/12 :
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اوالً در شرکتهايي که خلق ارزش داشتهاند ،رابطه بين پاداش هيئت مديره و ارزش ايجاد
شده براي سهامداران مستقيم و معني دار است .دوم اينکه در شرکت هايي که تخريب
ارزش نمودهاند ،رابطه بين ميزان تمرکز سهامداران نهادي و ارزش ايجاد شده براي
سهامداران مستقيم و معنيدار است .سوم اينکه در شرکتهايي که تخريب ارزش نموده-
اند ،رابطه بين نسبت مديران غيرموظف و پاداش هيئت مديره با ارزش ايجاد شده براي
سهامداران معکوس و معنيدار است .چهارم اينکه بين درصد مالکيت سهامداران نهادي
و تفکيک وظايف مديرعامل از رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره با ارزش ايجاد شده
براي سهامداران رابطه معناداري يافت نشد.
واژگان کليدي :حاکميت شرکتي ،ارزش ايجاد شده براي سهامداران ،سهامداران
نهادي ،تمرکز مالکيت ،پاداش.

مقدمه
با فروپاشي شرکت هايي نظير آدلفيا ،انرون و ورلدکام در اياالت متحده و
مارکني در بريتانيا و رويال آهولد در هلند ،جامعه مالي توجه بيشتري به حاکميت
شرکتي پيدا کردند .اين رسواييهانياز براي بهبود شيوه هاي عملي حاکميت شرکتي
و شفافيت حسابداري را آشکار نمود .در پي اين رسواييهادر امريکا کنگره قوانين
جديدي نظير ساربينز آکسلي را وضع نمود و انجمن هاي جديدي نظير هيئت ناظر
عام ايجاد شدند و کميته هاي حسابرسي داراي اختيار بيشتري در سيستمهاي کنترل
داخلي شدند ]. [71
با افزايش رقابت جهاني ،واحد هاي تجاري براي اينکه در عرصه رقابت باقي
بمانند تالشهايشان را به خلق ارزش براي سهامدار معطوف کرده اند .بر اين اساس
براي واحدهاي تجاري مهم است تا ارزشي را که براي سهامدارانشان ايجاد ميکنند
اندازه گيري نمايند .حفظ توالي ارزش ايجاد شده سال به سال ،واحدهاي تجاري را
قادر مي کند تا تصميمات گذشته را ارزيابي و تصميماتي اتخاذ کنند که خلق ارزش
براي سهامدار را بهبود خواهد بخشيد .[12] 7شرکتها به داليل زيادي به دنبال انتخاب
1. Viswanadham and Poornima
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يک سيستم اندازه گيري ارزش سهامدار مي باشند .نخست ارزش بهترين معيار اندازه
گيري عملکرد است چون تنها معيار اندازه گيري است که جامع مي باشد ،و بنابراين
براي تصميم گيري مفيد است .با افزايش ارزش سهامدار ،شرکتها ميتوانند ارزش را
براي ساير ذينفعان (مشتريان،کارکنان،دولت،و تامين کنندگان سرمايه) به حداکثر
برسانند .دوم ،سهامداران تنها ذينفعاني هستند که به طور همزمان ادعاي همه کساني
را که به دنبال حداکثر کردن ثروتشان هستند ،حداکثر مي کنند .نهايتا واحدهاي
تجاري که نميتوانند براي سهامدارانشان ارزش خلق نمايند ،خواهند ديد که جريان
سرمايهها ،در مقايسه با رقبايي که براي سهامدارانشان ارزش خلق نمودهاند ،از آنها
دور مي شود ].[12
در شرکتهاي بزرگ تفکيک مالکيت و مديريت ،مشکالت نمايندگي را ايجاد
کرده است چون اهداف سرمايه گذاران و مديران از هم جدا است .حال اگر يک
سرمايهگذار تصميم بگيرد که فعاليتش را در شرکت افزايش دهد با مشکل سواري
مجاني مواجه خواهد شد ،زيرا ساير سهامداران نيز از تالشهاي وي در جهت کنترل
مديريت منتفع مي شوند .اين هزينه کنترل بايد تقبل شود و سرمايهگذار فعال از
طريق افزايش سهامش در شرکت ،خودش را در معرض تنوع سازي کمتري قرار
ميدهد .هلدرنس ( )1226بيان ميکند که دو عامل در ايجاد انگيزه کنترل نقش
دارند :
( - )7منافع مشترک حاصل از کنترل ( -)1نفع شخصي حاصل از کنترل .در حالي
که منافع مشترک حاصل از کنترل ،ارزش شرکت را افزايش ميدهد ،نفع شخصي
موجب کاهش آن ميشود و تاثير معکوسي بر سهامداران جزء دارد .به عالوه
تضادها و عدم توافقهاي مالکان نهادي داراي نفوذ ،ممکن است کارايي ائتالف آنها
1
را کاهش دهد که اين تمرکز مالکيت ميتواند به مزاياي مديريتي منفي منتج شود
] .[77تمرکز مالکيت به سه دليل بايد تاثير مثبتي بر ارزش شرکت داشته باشد:
نخست،سهامداران عمده از فعاليتهاي يکجانبه بزرگ ترين سهام دار جلوگيري
ميکنند .چون اين سهامداران انگيزه زيادي دارند تا کنترل شرکت را در دست
1. Holderness
2. Bedo, Zsolt and Acs, Barnabas
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گيرند و بزرگ ترين سهامدار را محدود سازند .دوم ،کارايي بازار براي کنترل
شرکت افزايش مييابد چون اين سهامداران عمده ميتوانند مبارزهاي را براي کنترل
شرکت به راه اندازند و يا زماني که مديريت موجود عملکرد ضعيفي دارد به شروع
يک نزاع برون سازماني بر سر کنترل کمک کنند .سوم ،سهامداران عمده انگيزه
دارند تا مديريت را مستقيما کنترل کنند ].[77
يکي از موارد مهم حاکميت شرکتي که در سالهاي اخير توجه زيادي به آن شده
و اصالح گرديده است ،ساختار هيئت مديره است .به يک هيئت مديره به عنوان
تيمي از افراد با مسئوليت رهبري و هدايت يک شرکت و با هدف اوليه محافظت از
منافع سهامداران نگريسته مي شود .بنابراين ،يک هيئت مديره در تنظيم اهداف
شرکت که همانا ارزش سهامداران در بلندمدت است ،مسئول ميباشد .همچنين
هيئت مديره در ارزيابي مناسب بودن شيوههاو استراتژيهايي که مديريت جهت
رسيدن به اهداف شرکت مورد استفاده قرار مي دهد ،مسئول است .هيئت مديره
براي اينکه از بکارگيري موثر يک استراتژي اطمينان حاصل کند ،عملکرد مديريت
را به دقت مورد بازنگري قرار ميدهد و اين کار را با هدف اعطاي پاداش يا تنبيه
مديريت انجام ميدهد .حاکميت شرکتي به عنوان يک محرک عملکرد واحد
تجاري و يک معيار حياتي براي ارزشيابي واحد تجاري و تضميني براي اعتبار
گزارش هاي مالي و حسابداري تعبير شده است .بنابراين حاکميت شرکتي مي تواند
هم اطالعات حسابداري و هم ارزش بازار را تحت تاثير قرار دهد .در تحقيقهاي
زيادي رابطه معيار هاي اقتصادي با خلق ارزش بررسي شده و نتايج متفاوتي حاصل
شده است .به عنوان مثال فرناندز ( )1221در تحقيقي که انجام داد به اين نتيجه رسيد
که معيارهاي اقتصادي نظير ارزش افزوده اقتصادي( ،) EVAسود اقتصادي و ارزش
افزوده نقدي توانايي اندازه گيري ارزش ايجاد شده براي سهامداران را ندارند ].[71
هدف از اين تحقيق يافتن پاسخي علمي به اين پرسش است که آيا بين
حاکميت شرکتي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران رابطه معنيداري وجود دارد؟
با توجه به اينکه در ايران تحقيق هايي در مورد رابطه عوامل حاکميت شرکتي با
مديريت سود ،ارزش شرکت و عملکرد شرکت صورت گرفته است ،در تحقيق
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حاضر قصد داريم مواردي بغير از موارد مشروحه فوق ،شامل رابطه برخي از ساز
وکارهاي حاکميت شرکتي از جمله وجود مديران غير موظف ،سرمايه گذاران
نهادي ،پاداش هيئت مديره ،تفکيک وظايف مديرعامل و رئيس يا نايب رئيس هيئت
مديره را با ارزش ايجاد شده براي سهام دارن مورد ارزيابي قرار دهيم.

مبانی نظري موضوع
حاکميت ضعيف شرکت نظير رسواييهاي انرون و ورلدکام و سقوط شگفت
انگيز بازارهاي سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجديد نظر در بحث منسوخ
موضوعات حاکميت شرکت شده است :در اين بحث که هدف وجودي شرکت
چيست و منافع آن متعلق به چه کسي است ] [71ديدگاه نئوکالسيکها بيان ميکند
که هدف واحد تجاري حداکثر کردن ارزش سهامدار است .منطق حاکميت شرکتي
عموما ديدگاه جايگزيني را پيشنهاد ميدهد :کانون توجه حاکميت ايجاد ارزش
افزوده براي تعداد زيادي از ذينفعان سازماني است .اين منعکس کننده حرکتي است
که به موجب آن شرکتها داراي مسئوليت اجتماعي بيشتري ميشوند و بر مفهوم
«شهروند شرکتي» تمرکز ميکنند .تنش منطقي بين گفتمان سهامدار و ذينفع موضوع
جديدي نيست .اين بحث بازتاب دو مفهوم متضاد حاکميت است که از زمان نظام
حاکميتي مدرن شرکت در قرن نوزدهم شکل گرفتهاند.
در دو تئوري که با سهامدار ارتباط دارند :مدل کارگمار ـ کارگزار (ديدگاه مالي)،7
مدل نزديک بينيبازار .1جنسن و مکلينگ ( )7713مباني تئوري نمايندگي را مطرح
نمودند .آنها مديران شرکتهارا به عنوان کارگزار(نماينده) و سهامداران را به عنوان
کارگمار (مالک) تعريف کردند .مدل کارگمار -کارگزار با اين فرض آغاز
ميشود که هدف اوليه شرکت ،افزايش ثروت سهامداران است ،ليکن در عمل
همواره اين گونه نيست .مديران احتماال به افزايش منفعت شخصي خود تمايل دارند.
مشکالت نمايندگي زماني ايجاد ميشود که نماينده در اهداف کارگزار سهيم
1. principal-agent or finance model
2. myopic market model
3. Jensen and Mechling
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نميشود .در حاليکه اين مدل شکست کنترل داخلي شرکت را ميپذيرد ولي
شکست ذاتي ساز و کارهاي بازار را انکار ميکند و تاکيد ميکند که بازارها
موثرترين تعديل کنندۀ اختيار مديريتي هستند .اين «مدل بازار کارا» ناميده شده است
].[71
مدل بازار نزديک بين(نگرش کوتاه مدت بازار) يک وجه مشترک با مدل
کارگمار ـ کارگزار دارد و آن اينکه شرکت بايد فقط در خدمت منافع سهام دار
باشد .ولي مدل آنگلو ـ آمريکايي را مورد انتقاد قرارميدهد چون فشارهاي بازار به
خاطر «نزديک بيني رقابتي» و به تبع آن مجذوبيت بازدههاي کوتاه مدت ،قيمت
سهم و ساير معيارهاي سنجش عملکرد را تحريک ميکنند .بر اساس مدل بازار
نزديک بين آنچه که در حاکميت شرکتي اشتباه شده است ،تمرکز مديران بر
کوتاهمدت به قيمت قرباني کردن ارزش بلندمدت و رقابت جويي شرکت ،ميباشد
].[71
دو تئوري اصلي در مورد حاکميت ذي نفعان وجود دارد که عبارتاند از :مدل
سوء استفاده از قدرت مديريت و مدل ذي نفعان .حاکميت شرکتي آنگلو ـ
آمريکايي کنوني قدرت اجرايي را به دستهاي مديريتي واگذار ميکند که ممکن
است از آن براي رسيدن به منافع خودش با هزينه سهام دار و جامعه سوء استفاده
نمايد .طرفداران اين ديدگاه بر اين باورند که عومل بازدارنده رايج رفتار مديريت
نظير مديران غير اجرايي ،فرايند حسابرسي ،و تهديد قبضه مالکيت واقعاً براي
جلوگيري از سوء استفاده مديران شرکت ناکافي هستند.
تئوري ذينفعان از دهه  7712توسعه يافت .يکي از اولين توضيحات در مورد اين
تئوري در رشته مديريت توسط فريمن()7731ارائه گرديد .وي تئوري عمومي
شرکت را مطرح و پاسخ گويي شرکت به گروه گستردهاي ازذي نفعان را پيشنهاد
داد ] .[1هدف حاکميت شرکتي حداکثرسازي خلق ثروت شرکت است .يک
ذينفع به اين صورت تعريف ميشود« :هرگروه يا فردي که ميتواند تحت تاثير
دستيابي به اهداف شرکت واقع شود ويا اينکه بر آن تاثيربگذارد» اين به معني تعميم
1. Anglo-American model
2. competitive myopia
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توجه به سهامدار به عنوان تنها گروهي که مديريت بايد به آن پاسخ گو باشد ،است
].[71
ديدگاه هاي متناقض بحث شده فوق در تالشند تا با روش هايي بيان کنند که
مفهوم و هدف شرکت چيست؛ داليل واقعي شکست حاکميت شرکتي کدام است؛
راه حلهاي بهينه و موثر چيست .جابجايي اخير از سهام دار محوري به ذي نفع
محوري بعد از دهه  72نه تنها توسط محققين نشان داده شده است بلکه حمايت
قانون گذاران و سياست مداران نيز از منافع ذي نفعان مؤيد اين موضوع ميباشد .از
طرف ديگر حاکميت شرکتي در کشورهايي مانند آلمان و ژاپن بعد از دهه  72به
خاطر فشار جهان شمولي و رقابت جهاني و رکود اقتصادي ملي ،کمي ازديدگاه
ذينفع محوري به سمت مدل مبتني بر بازار تغيير يافت .استفان و جيمز ] .[1223يک
ديدگاه چندگانه را با توجه به فرآيند زنجيروار حاکميت شرکتي ترسيم کردهاند که
در دو سر آن ديدگاه سهامدار و ذينفع ميباشد .اين دو بيانگر دو حد نهايي مقاصد،
سازهها و مکانيزمهاي حاکميت شرکتياند .از آنجا که واقعيت شرکت و محيط،
فرايندي (ديناميک و در حال تغيير) هستند ،پس چارچوب موثر حاکميت شرکتي
همواره بين اين دو انتها در حال تغيير خواهد بود .اين تغيير بستگي به شرايط محلي و
ساير عوامل از پيش تعيين نشده مي باشد .به عنوان مثال شايد بحران اجتماعي و
قدرت ،دو گلوگاه اصلي براي تغييرات باشند(به نمودار  7نگاه کنيد) .بنابراين به
جاي دو قطبي ساختن ديدگاهها بين سهامدار محوري در مقابل ذي نفع محوري،
مباني نظري حاکميت شرکتي بايد بازتابي از فرآيند تغيير مکان و نوسان در زنجيره
باشند .مدل هاي اخير سهام دار روشنفکر و ذينفع روشنفکر مثالهاي خوبي از اين
تعادل و نيز ديدگاه چندگانه در تدوين چارچوب نظري حاکميت شرکتي مي باشند
].[71

1. Schilling
2. Pluralistic view
3. Shifting
4. Swing
5. Enlightened Shareholder
6. Enlightened Stakeholder
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مدل ذینفع

مدل ذینفع

مدل سهامدار

روشنفكر

روشنفكر

مدل
سهامدار

نمودار  .1زنجيره فرآیند حاکميت شرکتی

مدل سهامدار روشنفکر توسط گروه رهبري قانون شرکت 7در بريتانيا به عنوان
يکي از راه هاي اصالح حاکميت شرکتي ارائه شده است ] .[71مدل ذينفع
روشنفکر که توسط ميشائيل جنسن( )1227مطرح گرديد مبتني بر حداکثرسازي
ارزش بلند مدت شرکت مي باشد .هم در تئوري و هم در عمل ما مي توانيم خط
سير و الگوي ناهنجار حاکميت شرکتي را مشاهده کنيم که تمايل زيادي به اين دو
قطب زنجيره حاکميت شرکتي ندارد ،بلکه به يادگيري متقابل و تلفيق تمايل دارد .به
عالوه از آنجا که فرآيند حاکميت شرکتي نمي خواهد در هيچ مکان ثابتي دراين
زنجيره بايستد پس به طور مستمر در حال قضاوت و تعديل است .از اين جهت
حاکميت شرکتي واقعا يک هنر است و نه علم ].[71

پيشينه تحقيق
عبداهلل ]  [7رابطه بين عملکرد شرکت ،ساختار هيئت مديره و صاحبان سهام را
با پاداش و حق الزحمه هيئت مديره در شرکتهاي ورشکسته مالزي مورد بررسي
قرار داد .وي براي تحقيق خود از  33شرکت ورشکسته و  33شرکت غير ورشکسته
براي سال مالي  1227استفاده نمود .يافتهها نشان داد که :سودآوري با پاداش هيئت
مديره رابطهاي ندارد.استقالل هيئت مديره و گسترش منافع مديران غيراجرايي يک
رابطه منفي با سطح پاداش هيئت مديره دارد .رشد و اندازه شرکت به طور مثبت در
1. Compony Law Steering Group
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سطح پاداش مديران تاثير گذار است.
المير و سبوي ] [71در پژوهشي با عنوان حاکميت شرکتي و رابطه بين ارزش
افزوده اقتصادي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران به اين نتيجه رسيدند که EVA
پارامتر مناسبي نيست چون نمي تواند  CSVرا توضيح دهد .آنها با استفاده از تحليل
رگرسيون در يافتند که هم گرايي يا واگرايي  EVAو  CSVبه طور گسترده اي از
طريق معيارهاي حاکميت شرکتي (از جمله ويژگي هاي هيئت مديره ،حسابرسان،
مالکيت سهام اعضاي اجرايي ،مالکيت نهادي و ترکيب (پاداش) توضيح داده
ميشود.
مکينتاير و همکاران ] [73نقش ماهيت روابط بين ترکيب هيئت مديره و عملکرد
شرکت را در شرکتهاي کانادايي مورد مطالعه قرار دادند .نتايج نشان داد که
سطوح باالي تجربه ،اندازه مناسب هيئت مديره ،دوره تصديگري تيم مديريت با
عملکرد شرکت همبستگي دارند .همچنين نتايج نشان داد که حجم خاصي از تنوع
دوره تصديگري و سن مديران در يک هيئت مديره سودمند است ،اما در شرکت
هايي که هيئت مديره متغيري دارند عملکرد شرکت رو به تضعيف خواهد بود.
پيشبيني ميشود هيئتهاي کوچک تر با عملکرد بهتر در ارتباط باشند ،و نيز نسبت
باالي مديران غيراجرايي با عملکرد پايينتر در ارتباط باشند.
علي ابراهيمي کردلر ] [1در تحقيق خود به بررسي نقش سهامداران نهادي
درکاهش عدم تقارن اطالعات در بازار سرمايه پرداخت .يافته هاي اين تحقيق نشان
داد که در شرکت هايي که مالکيت نهادي آنها زياد است ،در مقايسه با شرکتهايي
که مالکيت نهادي درآنها کم است ،نسبت اطالعات سودهاي آتي به سودهاي
جاري که در بازده جاري سهام منعکس شده است ،بيشتر ميباشد .لذا تقارن
اطالعات در شرکت هاي با مالکيت نهادي زياد بيشتر است.
نرگس برادران خسروشاهي ] [6اثر ساختار مالکيت از نظر ميزان پراکندگي و تمرکز
مالکيت بر عملکرد را مورد بررسي قرار داد .يافتهها نشان داد که ساختار مالکيت
 .7ارزش افزوده اقتصادي
 .1ارزش ايجاد شده براي سهامداران
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متمرکز سهام اثر مثبتي بر عملکرد از نظر سنجههاي ساختار سرمايه و بهرهوري
نيروي کار دارد .در مورد ساير سنجههاي اندازهگيري عملکرد اثر معنيداري يافت
نشد.
سيد حسين خسرونژاد ] [1به رابطه ساز و کارهاي حاکميت شرکتي ،نسبت
بدهيها ،اندازه شرکت با مديريت سود پرداخت .بدين منظور معيارهاي نسبت
مديران غيرموظف ،کفايت مديران غيرموظف ،تفکيک وظايف مديرعامل از رئيس
هيئت مديره ،عضويت مديرعامل در هيئت مديره ،تعداد اعضاي هيئت مديره،
مالکيت سهامداران نهادي ،وجود حسابرسان داخلي را به عنوان ساز و کارهاي
حاکميت شرکتي مورد مطالعه قرار دادند .فرضيه هاي تحقيق با استفاده از روش هاي
آماري ضريب همبستگي پيرسون و تي استودنت مورد آزمون قرار گرفتند و نتايج
حاکي از رد تمامي فرضيههااست درنتيجه رابطه معناداري بين سازوکارهاي
حاکميت شرکتي و مديريت سود يافت نشد.

فرضيههاي تحقيق
با توجه به مطالعات انجام شده و سوال اصلي تحقيق که در قسمت بيان مسئله و
اهميت تحقيق ارائه شد ،،فرضيههاي تحقيق بهصورت زير صورت بندي گرديد:
 .7بين نسبت سهام سرمايه گذاران نهادي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران
رابطه معني داري وجود دارد.
 .1بين تمرکز سرمايه گذاران نهادي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران رابطه
معني داري وجود دارد.
 .6بين پاداش هيئت مديره و ارزش ايجاد شده براي سهامداران رابطه معني داري
وجود دارد.
 .1بين نسبت اعضاي غيرموظف هيئت مديره و ارزش ايجاد شده براي سهامداران
رابطه معني داري وجود دارد.
 .1بين تفکيک وظايف مديرعامل و رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره با ارزش
ايجاد شده براي سهامداران رابطه معني داري وجود دارد.
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روش تحقيق
اين تحقيق ،با روش توصيفي و از نوع تحقيقات همبستگي و پس رويدادي
ميباشد .در تحقيق حاضر جهت آزمون فرضيه شماره  1به دليل کيفي بودن دادههاي
مربوط (در صورت تفکيک وظايف مدير عامل و رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره
از متغير مصنوعي صفر و در غير اين صورت از متغير مصنوعي يک استفاده شده
است) از آزمون  t-testاستفاده شد .ساير فرضيه هاي تحقيق از طريق مدل رگرسيون
مورد آزمون قرارگرفتند .همچنين از صفحه گسترده Excelبراي دسته بندي و
پردازش اوليه اطالعات گردآوري شده استفاده شد .فرضيه هاي تحقيق با استفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه  73مورد آزمون قرار گرفتند

تعریف متغيرهاي تحقيق
تعريف متغيرهاي مستقل و وابسته اين تحقيق به شرح زير مي باشد:
الف) متغيرهاي مستقل
نسبت سهام سرمایه گذاران نهادي( :)BHOLDدر اين تحقيق به اشخاص حقوقي
و حقيقي که حداقل  %1سهام عادي 7ديگر شرکتها را در اختيار دارند سهامداران
نهادي گفته ميشود .نسبت سهامداران نهادي برابر است با درصد مالکيت سهامداران
نهادي در پايان دوره.
تمرکز سرمایه گذاران نهادي( :)CONCدر اين تحقيق تمرکز سرمايهگذاران
نهادي از طريق شاخص هرفيندال هيرشمن به دست آمد .شاخص هرفيندال هيرشمن
يک شاخص اقتصادي بوده که براي سنجش ميزان انحصار در بازار استفاده
ميگردد .در اين تحقيق براي سنجش تمرکز سرمايهگذاران نهادي از رابطه زير
n

استفاده نمودهايمConc   BHOLD2 :
i 1

پاداش هيئت مدیره :منظور از پاداش هيئت مديره پاداشي است که توسط مجمع
 . 7بر اساس تعريف قانون بازار سرمايه(مصوبه  33/23/13هيات مديره سازمان بورس)
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عمومي عادي ساليانه شرکت تعيين ميشود.
مدیران غيرموظف :مدير غيرموظف عضو پاره وقت هيئت مديره است که فاقد
مسئوليت اجرايي در شرکت باشد و نسبت مديران غيرموظف( (OUTBOARDi,t
عبارتست از نسبت (درصد) تعداد مديران غيراجرايي به کل تعداد اعضاي هيئت
مديره شرکت  iدر پايان سال .t
تفكيک وظایف مدیرعامل و رئيس هيئت مدیره :منظور اين است که مسئوليت
انجام وظايف مدير عامل و رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره نبايد به شخص واحدي
داده شود .يکي بودن مديرعامل و رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره ()DUALi,t
يک متغيردو حالتي 7است و به اين صورت تعريف ميشود که اگر مدير عامل،
رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره نيز باشد عدد يک و در غير اين صورت صفر
ميباشد.
ب) متغير وابسته:

ارزش ایجاد شده براي سهامداران( :1)CSVبرابر است با حاصل ضرب ارزش
بازار سرمايه شرکت در ابتداي دوره و اختالف بين ميزان بازده واقعي سهامداران و
نرخ بازده مورد انتظار ] .[71
) Created shareholder value = Equity market value  (Shareholder return - K e

 :Equity market valueارزش بازار سرمايه .برابر است با حاصلضرب ارزش بازار
هر سهم شرکت و تعداد سهام عادي در ابتداي دوره.
 :Shareholes returnبازده واقعي سهامدار .بازده سهام هريک از شرکتهاي مورد
مطالعه از اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار قابل استخراج است.
 : K eميزان بازده مورد انتظار سهامداران.
به دليل آنکه سرمايه شرکتهاي نمونه يکسان نيست و بر محاسبه ارزش ايجاد
شده براي سهامداران نيز تاثير گذار است ،لذا جهت کاهش تاثير متغيرهاي مزاحم،
1. DUMMY
2. Creatcd
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متغير وابسته تحقيق را از نظر تعداد سهام پايان دوره تعديل نموديم و بدين ترتيب در
آزمون فرضيهها ارزش ايجاد شده هرسهم 7به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد.
در اين تحقيق جهت محاسبه ميزان بازده موردانتظار از مدل ارزيابي حسابداري
استفاده شد .در اين مدل قيمت سهم به صورت تابعي از ارزش دفتري و ارزش فعلي
سودهاي غير منتظره آتي تعريف مي شود که ميزان تنزيل مورد استفاده در اين مدل


همان هزينه سرمايه يعني Pt =  (1  r )i  Et (dt  i ) ،ميباشد که در آن:
i 1

 = Ptقيمت بازار سهم شرکت
)  = Et (dt  iسود تقسيمي مورد انتظار
 = rنرخ هزينه سرمايه.
نحوه محاسبه ميزان بازده مورد انتظار سهامداران با استفاده از مدل EBO

براي محاسبه ( K eميزان بازده مورد انتظار سهامدار) مراحل زير به ترتيب انجام شد:
 DPS)7و  EPSبراي سال هاي  7613-7631جمعآوري شد.
 )1با توجه به اينکه در محاسبه  K eاز DPSمورد انتظار استفاده ميشود ،بايد DPS
پيشبيني شده را بر مبناي  DPSسالهاي قبل محاسبه کنيم .چون مقدار  DPSدر
مقايسه با  EPSدر شرکتهاي نمونه از نوسان بيشتري برخوردار بود از اين رابطه
استفاده شدE(DPS) = Geometric Mean Payout Ratio× E(EPS):
که در آن:
) : E(DPSسود تقسيمي مورد انتظار هر سهم
) : E(EPSسود هرسهم مورد انتظار
 :Geometric Mean Payout Ratioميانگين هندسي نسبتهاي سود تقسيمي هر سهم
به سود هرسهم در  1سال گذشته
 )6براي محاسبه  EPSپيشبيني شده از مدل  EPS t  a  bEPS t 1استفاده شد.
اين مدل ،يک فرايند اتورگرسيو 1است .مدل هاي اتورگرسيو همچنان که از
)1. Created Per Share Value(CPSV
2. Auto Regressive
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اسمشان پيدا است رگرسيون روي خودشان مي باشد ] .[1
عناصر تصادفي در برخي از سريهاي زماني ممکن است آنقدر قوي باشند که
هرگونه نظمي را در سري زماني از بين ببرند .بنابراين هرگونه تفسير و تحليل ذهني و
بصري در خصوص نمودار سري زماني با مشکل روبهرو ميشود .در چنين شرايطي،
نمودار واقعي سري زماني بسيار ناهموار خواهد بود و ممکن است در عمل مجبور
باشيم براي رسيدن به تصوير واضح از سري زماني آن را «هموار» کنيم ] . [7
در اين تحقيق بهمنظور هموارسازي دادهها از مدل نمايي مضاعف 7استفاده
کرديم .بدين ترتيب  EPSسال هاي  37-31با توجه به دادههاي پنج سال قبل که به
روش نمايي مضاعف هموار شده بودند ،پيشبيني شد .مثال براي سال  37از دادههاي
سالهاي  13-32و براي سال  31از دادههاي سال هاي  11-37و به همين ترتيب براي
سال هاي بعد استفاده شد .در مدل هاي هموارسازي نمايي يک نوع خاصي از
ميانگينگيري هستند ،به هرکدام از مشاهدات وزن خاصي داده ميشود ،به اين
صورت که وزن مربوط به هموارسازي (عددي بين صفر و يک) هر چقدر به يک
نزديک باشد ،به معناي اين است که بيشترين وزن به جديدترين مشاهده،وزن کمتر
به مشاهده قبل از آن و الي آخر داده ميشود .بالعکس هرچقدر وزن هموارسازي به
صفر نزديک باشد،بيشترين وزن به قديميترين مشاهده و کمترين وزن به جديدترين
مشاهده سريزماني داده ميشود .در مدل نمايي مضاعف که بسيار شبيه تحليل روند
خطي است از دو متغير  و  براي وزندهي استفاده ميشود ].[73
چهار معيار براي ارزيابي سيستمهاي پيشبيني ،مورداستفاده قرار ميگيرند که
عبارتند از:
 .7ميانگين انحرافات
1
 .1ميانگين قدرمطلق انحرافات()MAD
6
 .6ميانگين مربع خطا()MSE
1
 .1ميانگين قدر مطلق درصد خطا()MAPE
)1. Double Exponential Smoothing Model(DESM
2. Mean Absolute Deviation
3. Mean Square Error
4. Mean Absolute Percentage Error
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از آنجا که اين معيارها بر اساس انحرافات ميباشند ،انتظار بر اين است که مقادير
آنها کوچک باشند .معروفترين اين معيارها  MAD , MSEميباشندکه از بين اين
دو چون  MSEوزن بيشتري به انحرافات ميدهد(مجذور انحرافات را محاسبه
ميکند) معموال بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد ] ..[3در تحقيق حاضر وزن مربوط
به هموارسازي را طوري انتخاب کرديم که  MSEکه به صورت زير تعريف
ميشود،کمينه باشد:
EPS t )2

n

t

 ( EPS
t 1

MSE 

n
، EPS tسود هرسهم پيشبيني شده سال  tو  EPS tنيز سود هر سهم واقعي سال t

ميباشد .پيدا کردن وزن هاي هموارسازي (  و  ) بهينه يک نوع مدل
برنامهريزي ميباشد که ميتوان از روش هاي تحقيق در عمليات براي يافتن مقادير
بهينه اين وزنها که  MSEرا کمينه کند ،استفاده نمود .امروزه نرمافزارهاي کاربردي
مختلفي براي انواع مدلهاي تحقيق در عمليات وجود دارد .در اين تحقيق از نرمافزار
 Solverکه يکي از افزودني هاي ( )add-insمربوط به  Excelميباشد ،استفاده شد.
براي هريک از سالهاي  7637تا  7631با توجه به دادههاي پنج سال قبل ،ميانگين
هندسي نسبت پرداخت سود را محاسبه نموده و عدد حاصله را در  EPSپيشبيني
شده همان سال ضرب کرديم ،بدين ترتيب  DPSموردانتظار به دست آمد .پس از
محاسبه  DPSپيشبيني شده K e ،را با استفاده از مدل  EBOمحاسبه کرديم.

جامعه آماري ونمونه تحقيق
جامعه آماري تحقيق کليه شرکت هاي فعال حاضر در بورس اوراق بهادار طي
سالهاي 7637-7631خواهد بود که داراي شرايط زير مي باشند:
 .7قبل از سال  13در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد،
 .1جزو شرکت هاي سرمايه گذاري نباشد،
 .6سال مالي شرکت منتهي به پايان اسفندماه باشد،
 .1طي دوره زماني تحقيق تغيير سال مالي نداده باشد،
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 .1شرکت زيانده نباشد ،
 .3به منظور دستيابي به قيمت بازار قابل اتکا تعداد روزهاي معامالتي سهام شرکت
حداقل  72روز در سال باشد،
 .1به منظور محاسبه سود تقسيمي مورد انتظار شرکت جهت محاسبه هزينه سرمايه
در مدل  EBOاطالعات  DPSو  EPSشرکت براي سالهاي  7613-7631و نيز
ساير اطالعات موردنياز شرکت براي محاسبه ساير متغيرها موجود باشد.
بدين ترتيب ،نهايتا  36شرکت به عنوان جامعه آماري تحقيق باقي ماندند و به
دليل محدود بودن تعداد اعضاي جامعه ،صد در صد جامعه به عنوان نمونه تحقيق
انتخاب شدند.
قلمرو تحقيق
قلمرو زماني تحقيق از ابتداي سال  7637تا پايان سال مالي  7631است و مکان
انجام تحقيق بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.

آزمون فرضيه اول
نتايج تحليل هاي آماري فرضيه اول نشان ميدهد که  sigبه دست آمده در
تمامي دورههابيشتر از سطح خطاي  %1ميباشد (يعني احتمال اينکه نتايج مشاهده
شده ناشي از شانس و تصادف باشد بيشتر از  %1است) پس مدل رگرسيون معنادار
نمي باشد و درنتيجه معنادار بودن شاخص نيکويي برازش مدل رگرسيون در سطح
اطمينان  %71تاييد نميگردد و فرض  H 0رد نميشود .بنابراين بين درصد سهام
سرمايه گذاران نهادي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران رابطه معناداري وجود
ندارد.چون نمونه تحقيق هم شامل شرکت هايي است که ارزش خلق نمودهاند و هم
شامل شرکتهايي است که تخريب ارزش داشته اند،به همگن سازي اعضاي نمونه
تحقيق بر اساس متغير  CPSVاقدام و اعضاي نمونه برحسب عالمت  CPSVتقسيم
بندي شدند .بدين ترتيب داده هاي تجمعي به دو گروه داراي ( CPSV<0شرکتهايي
 . 7حذف شرکتهاي زيانده به دو دليل انجام گرفت :اول اينکه طبق قانون تجارت ايران به مديران شرکتهاي زيانده پاداش تعلق
نميگيرد ،و دوم اينکه جهت محاسبه بازده مورد انتظار  EPSموردنياز بود.
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که بازده واقعي سهامشان کمتر از بازده موردانتظار سهامدارانشان بوده است) و
(( CPSV>0شرکتهايي که بازده واقعي سهامشان بيشتر از بازده موردانتظار
سهامدارانشان بوده است) تقسيم شدند .نتايج آزمون فرضيه اول در اين دو گروه در
جدول  1ارائه شده است .همچنان که در جدول  7مالحظه ميشود ،در جايي که
 CPSV<0رابطه نسبت سهامداران نهادي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران
مستقيم و در جايي که CPSV>0اين رابطه معکوس است ولي در هر دو گروه سطح
معني داري بهدست آمده بيشتر از  %1ميباشد ،در نتيجه فرض صفر پذيرفته شده و
فرضيه تحقيق رد ميشود.
جدول  .1نتایج آزمون تكميلی فرضيه اول از نظر عالمت  CPSVبا استفاده از تجزیه و
تحليل رگرسيون خطی
F

CPSV<0
CPSV>0

نمونه تحقيق شامل شرکتهاي صنايع مختلفي است و بيش از  %31سال ـ
شرکتهاي نمونه متعلق به پنج صنعت مواد ومحصوالت شيميايي ،ساير محصوالت
کاني غيرفلزي ،خودرو و ساخت قطعات ،انواع فرآوردههاي غذايي و آشاميدني ،و
فلزات اساسي مي باشد .بنابراين جهت تحليل بيشتر فرضيه اول را در اين پنج صنعت
مورد آزمون قرار داديم که نتايج حاکي از رد فرضيه تحقيق در همه صنايع بود.

آزمون فرضيه دوم
نتايج تحليل هاي آماري فرضيه دوم نشان ميدهد ،مثبت بودن ضريب CONCدر
سالهاي  31و  31و 31و 33و 31و داده هاي تجمعي بيانگر رابطه مستقيم بين تمرکز
سرمايهگذاران نهادي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران و منفي بودن اين ضريب
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در سال  37و 36بيان گر رابطه معکوس تمرکز سرمايهگذاران نهادي و ارزش ايجاد
شده براي سهامداران مي باشد ،ولي از آنجا که  sigبه دست آمده در تمامي
دورههابيشتر از سطح خطاي  %1است ،پس فرض  H 0رد نميشود .بنابراين بين
تمرکز سرمايه گذاران نهادي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران رابطه معناداري
وجود ندارد .همچنين در آزمون فرضيه دوم نيز دادههاي تجمعي به دو گروه داراي
 CPSV<0و  CPSV>0تقسيم شدند .نتايج آزمون فرضيه دوم در اين دو گروه در
جدول  1ارائه شده است .در سال ـ شرکتهاي با  CPSVمنفي ،سطح معنيداري
بهدست آمده کمتر از  %1است ،درنتيجه فرضيه تحقيق تاييد ميشود و با توجه به
ضريب  26737در اين گروه رابطه بين تمرکز سهامداران نهادي و ارزش ايجاد شده
براي سهامداران مثبت و معني دار است .به عبارت ديگر هرچقدر تمرکز بيشتر باشد
(پراکندگي سهامداران نهادي کمتر باشد) ،ارزش از دست رفته براي سهامداران
کمتر خواهد بود .در گروه دوم يعني سال-شرکتهاي با  CPSVمثبت  ،سطح معني
داري به دست آمده  26172است ،بنابراين در اين گروه فرض صفر پذيرفته شده و
فرضيه تحقيق رد ميشود .آزمون فرضيه دوم در صنايع مختلف نيز انجام شد که
نتايج حاکي از رد فرضيه تحقيق بود.
جدول  .2نتایج آزمون تكميلی فرضيه دوم از نظر عالمت  CPSVبا استفاده از تجزیه و
تحليل رگرسيون خطی
F

CPSV<0
CPSV>0
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آزمون فرضيه سوم
نتايج تحليل هاي آماري فرضيه فوق نشان ميدهد ،در دادههاي مقطعي 37و31
و 36و ،31سطح معنيداري به دست آمده کمتر از سطح خطاي  %1مي باشد .بنابراين
فرض صفر رد شده و فرضيه تحقيق تاييد ميشود .مثبت بودن ضريب متغير پاداش
در مدل هاي رگرسيون داده هاي مقطعي  37و 31بيان گر رابطه مثبت معني دار بين
پاداش هيئت مديره و ارزش ايجاد شده براي سهامداران ميباشد .منفي بودن ضريب
متغير پاداش در مدلهاي رگرسيون دادههاي مقطعي  36و 31بيان گر رابطه منفي
معني دار بين پاداش هيئت مديره و ارزش ايجاد شده براي سهامداران ميباشد .اما در
ساير داده هاي مقطعي و نيز داده هاي تجمعي ،سطح معناداري به دست آمده بيشتر
از  %1ميباشد که بيانگر پذيرش فرض صفر و درنتيجه رد فرضيه تحقيق ميباشد.
چون نمونه تحقيق هم شامل شرکت هايي است که ارزش خلق نمودهاند و هم شامل
شرکتهايي است که تخريب ارزش داشتهاند ،به همگن سازي اعضاي نمونه تحقيق بر
اساس مالک  CPSVاقدام و اعضاي نمونه برحسب عالمت  CPSVتقسيم بندي
شدند .بدين ترتيب داده هاي تجمعي به دو گروه داراي  CPSV<0و CPSV>0
تقسيم شدند .نتايج آزمون فرضيه سوم در اين دو گروه در جدول 6ارائه شده است.
جدول  .3نتایج آزمون تكميلی فرضيه سوم از نظر عالمت  CPSVبا استفاده از تجزیه و
تحليل رگرسيون خطی
F

CPSV
<0
CPSV
>0

باتوجه به کمتر از  %1بودن سطح معناداري به دست آمده در هر دو گروه ،فرض
صفر رد شده و درنتيجه فرضيه تحقيق تاييد ميشود .در سال-شرکت هايي که
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تخريب ارزش داشته اند( ،)CPSV<0رابطه بين پاداش و ارزش ايجاد شده براي
سهامداران منفي و معني دار است ،به اين معني که در اين گروه هرچقدر پاداش
بيشتر باشد ،ارزش از دست رفته براي سهامداران نيز بيشتر است .از سوي ديگر ،در
سال ـ شرکتهايي که ارزش خلق نمودهاند ،رابطه بين پاداش و ارزش ايجاده براي
سهامداران مثبت و معني دار است ،به اين معني که در اين گروه هرچقدر پاداش
هيئت مديره بيشتر باشد ،ارزش ايجاد شده براي سهامداران نيز بيشتر است .همچنانکه
در نمودارهاي  1و  6قابل مشاهده است ،رابطه بين ارزش ايجاد شده براي سهامداران
و پاداش در سال ـ شرکتهاي با  CPSVمثبت قوي تر از سال-شرکت هاي با CPSV
منفي است.فرضيه سوم نيز در صنايع مختلف مورد آزمون قرار گرفت که نتايج
حاکي از رد فرضيه تحقيق در همه صنايع بود.
نمودار . 2نمودار پراکنش سال ـ شرکتهاي با CPSVمنفی براي فرضيه سوم
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نمودار .3نمودار پراکنش سال ـ شرکتهاي با  CPSVمثبت براي فرضيه سوم

آزمون فرضيه چهارم
نتايج تحليل هاي آماري فرضيه فوق به شرح جدول  1خالصه شده است:
نتايج آزمون فرضيه چهارم حاکي از آنست که  sigبه دست آمده تنها در
دادههاي مقطعي سال  31کمتر از سطح خطاي  %1است ،پس فرض  H 0رد ميشود
و فرضيه تحقيق تاييد ميشود .اما براي ساير داده ها ،سطح معنيداري بيشتر از %1
است و در نتيجه فرضيه تحقيق رد ميشود .بنابراين رابطه معنيدار بين نسبت مديران
غيرموظف و ارزش ايجاد شده براي سهامداران تنها در سال  31تاييد مي شود.
همچنين در آزمون فرضيه چهارم نيز داده هاي تجمعي به دو گروه داراي CPSV<0
و  CPSV>0تقسيم شدند.
جدول  .4نتایج آزمون تكميلی فرضيه چهارم از نظر عالمت  CPSVبا استفاده از تجزیه و
تحليل رگرسيون خطی
F

CPSV<0
CPSV>0

همچنان که در جدول  1نشان داده شده است ،در سال ـ شرکتهاي با CPSV

منفي ،سطح معني داري بهدست آمده کمتر از  %1است ،درنتيجه فرضيه تحقيق تاييد
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ميشود و با توجه به ضريب  -2/766در اين گروه رابطه بين نسبت مديران
غيرموظف و ارزش ايجاد شده براي سهامداران منفي و معني دار است .به عبارت
ديگر هر قدر نسبت مديران غيرموظف بيشتر باشد ،ارزش از دست رفته براي
سهامداران نيز بيشتر است .در گروه دوم يعني سال ـ شرکتهاي با  CPSVمثبت،
سطح معنيداري به دست آمده  2617است ،بنابراين در اين گروه فرض صفر پذيرفته
شده و فرضيه تحقيق رد ميشود .فرضيه سوم در صنايع مختلف نيز مورد آزمون قرار
گرفت که نتايج حاکي از رد فرضيه تحقيق در همه صنايع بود.

آزمون فرضيه پنجم
براي آزمون اين فرضيه ،ابتدا نمونه آماري به دو گروه زير تقسيم شدند:
گروه اول :شرکت هايي که در آنها مدير عامل در سمت رئيس يا نايب رئيس هيئت
مديره فعاليت نمي کند.
گروه دوم :شرکت هايي که در آنها مدير عامل در سمت رئيس يا نايب رئيس هيئت
مديره فعاليت ميکند.
سپس ميانگين دادههاي مربوط به متغير وابسته در هر دو گروه محاسبه گرديده
است .اين آزمون دو دامنه است و سطح اطمينان  %71مي باشد .فرضيه  H 0در
صورتي رد مي شود که آماره  tمحاسبه شده از  ±7/73بيشتر باشد به عبارت ديگر
سطح معناداري ) (sig.کمتر از  2/21باشد.نتايج آزمون  t-testدر جدول  1آمده
است .در نتايج آزمون  ، t-testابتدا نتيجه آزمون  Levenجهت بررسي تساوي و يا
عدم تساوي واريانس دو گروه قابل مشاهده است .فرض تساوي واريانسهازماني
پذيرفته مي شود که سطح معناداري تساوي واريانسهابيشتر از  %1باشد .با توجه به
کمتر از  %1بودن سطح معناداري آزمون  Levenفرض تساوي واريانسهابراي داده
هاي  37و تجمعي رد مي شود و در نتيجه سطح معناداري آزمون  tبراي اين
دورههابه ترتيب  26676و  26132مي باشد ،بنابراين فرض صفر در اين دورههاتاييد
مي شود و به عبارت ديگر فرضيه پنجم تحقيق طي اين دورههارد مي شود.همچنين،
با توجه به بيشتر از  %1بودن سطح معناداري در آزمون  Levenفرض تساوي
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واريانسهابراي داده هاي  31و 36و  31و  31و  33و  31پذيرفته مي شود و در نتيجه
سطح معناداري آزمون  tبراي اين دورههابه ترتيب  26671و 26712و 26131و 26173
و  26113و  26713مي باشد .همچنان که مالحظه مي شود سطح معناداري آزمون t
براي اين دورههابيشتر از  %1است و همچنين آماره  tمحاسبه شده از ±7/73کمتر
ميباشد (در جدول  1اطالعات غيرمرتبط با رنگ خاکستري مشخص شدهاند) و در
نتيجه فرض صفر پذيرفته شده و فرضيه پنجم تحقيق رد مي شود.
جدول  .5نتایج آزمون فرضيه پنجم با استفاده از
Leven

t –test

t

F
t

t

با توجه به توضيحات فوق ميتوان به اين نتيجه رسيد که در نمونه مورد مطالعه
بين ارزش ايجاد شده براي سهامداران در شرکتهاي با نقش ترکيبي مديريت و ارزش
ايجاد شده براي سهامداران در شرکتهاي با نقش غير ترکيبي مديريت اختالف
معناداري وجود ندارد .فرضيه پنجم نيز در صنايع مختلف مورد آزمون قرار گرفت
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که حاکي از رد فرضيه تحقيق در همه صنايع بود.

نتيجهگيري
خالصه وضعيت تاييد يا رد فرضيههادر جدول  3آمده است .همچنان که مالحظه
مي شود فرضيه هاي اول و دوم و پنجم در تمامي دورههارد شدند و فرضيه چهارم
نيز تنها در سال  31تاييد شد ،اما فرضيه سوم در دادههاي مقطعي  37و 31و 36و31
تاييد شد.
در آزمون هاي تکميلي داده هاي تجمعي ،آزمون فرضيه دوم براي دو گروه از
سال ـ شرکتهاي با  CPSVمنفي و سال ـ شرکت هاي با  CPSVمثبت نشان داد که
در گروه اول رابطه بين تمرکز سهامداران نهادي و ارزش ايجاد شده براي سهامداران
مستقيم و معني دار و در گروه دوم معکوس وغير معني دار است .همچنين در
آزمونهاي تکميلي دادههاي تجمعي ،آزمون فرضيه سوم براي دو گروه از
سال ـ شرکت هاي با  CPSVمنفي و سال ـ شرکت هاي با  CPSVمثبت نشان داد
که در گروه اول رابطه بين پاداش و ارزش ايجاد شده براي سهامداران معکوس و
معني دار و در گروه دوم مستقيم و معني دار است .نتايج آزمونهاي تکميلي فرضيه
چهارم روي داده هاي تجمعي براي دو گروه از سال ـ شرکتهاي با  CPSVمنفي و
سال ـ شرکت هاي با  CPSVمثبت حاکي از آن بود که در گروه اول رابطه بين
نسبت مديران غيرموظف و ارزش ايجاد شده براي سهامداران معکوس و معني دار و
در گروه دوم مستقيم و غير معني دار است.
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جدول  .2خالصه وضعيت تایيد یا رد فرضيه ها
فرضيهها

روش آزمون

81

82

83

84

85

82

88

81-88

فرضيه اول

رگرسيون خطي

رد

رد

رد

رد

رد

رد

رد

رد

فرضيه دوم

رگرسيون خطي

رد

رد

رد

رد

رد

رد

رد

رد

فرضيه سوم

رگرسيون خطي

تاييد

تاييد

تاييد

تاييد

رد

رد

رد

رد

فرضيه چهارم

رگرسيون خطي

رد

رد

رد

تاييد

رد

رد

رد

رد

فرضيه پنجم

T-Test

رد

رد

رد

رد

رد

رد

رد

رد

با توجه به موارد فوق به نظر ميرسد که شيوههاي حاکميت شرکتي موجود
حافظ حقوق سهامداران شرکت نميباشد و بازار نسبت به اطالعات مربوط به
حاکميت شرکتي کارايي الزم را ندارد .عدم اطالع سرمايهگذاران از مفاهيم
حاکميت شرکتي و مشکالت موجود در قانون تجارت ميتواند يکي از علل عدم
کارآيي بازار سرمايه در اين مورد باشد .افزون برآن ،سهامداران نهادي به اندازه
کافي فعال نيستند و به جاي توجه به منافع بلندمدت بر منافع کوتاه مدت تاکيد دارند.
به عبارت ديگر اعمال نفوذ توسط سرمايهگذاران نهادي از طريق معامالت سهام
صورت ميگيرد و نه از طريق نظارت بر مديريت .همچنين مديران غيرموظف
حضوري صوري و بياثر در هيئت مديره دارند و با مسئوليت واقعي شان آشنايي
ندارند و مديريت اجرايي شرکت در تمامي امور برتر است.

محدودیت هاي تحقيق
از جمله محدوديتهاي اين تحقيق ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 .7نخستين محدوديت ويژگي خاص تحقيق نيمه تجربي است که در حوزه علوم
اجتماعي متداول است .به بيان ديگر عدم امکان بياثر کردن متغيرهاي ديگري
که کنترل آنها خارج از دسترس محقق است و امکان تاثير گذاري آنها بر نتايج
پژوهش منتفي نيست .متغير هايي مانند شرايط سياسي ،وضعيت بازار سرمايه ،عمر
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شرکتها ،تحصيالت و تجربه مديران شرکت ها ،استقالل اعضاي هيئت مديره،
ضعف در سيستم هاي کنترلي و غيره،
 .1نبود رويه همسان جهت افشاي پاداش و ترکيب هيئت مديره در گزارشات مالي
شرکتها.

پيشنهادهایی براي تحقيقات کاربردي
 .7آموزش مديران و سهامداران مي تواند به اجراي حاکميت شرکتي مناسب کمک
کند .سهامداران بايستي از مزاياي وجود مديران غيرموظف و مستقل در هيئت
مديره ،وجود کميته حسابرسي ،سرمايهگذاران نهادي و غيره که از معيارهاي
حاکميت شرکتي هستند ،آگاه شوند.
 .1در قالب يک پيشنهاد اجرايي ،ملزم کردن شرکت هاي پذيرفته شده در بورس به
تهيه يک فرم جامع و واحد براي گزارشگري ساالنه ،که شامل تمام اطالعات
مالي ،غيرمالي ،پيشبينيهاي آتي و اطالعات حاکميتي و ساير اطالعات
موردنياز تصميمات بازار باشد ،منجر به باال رفتن شفافيت اطالعاتي و سطح کيفي
تحقيقات خواهد شد.

پيشنهادهایی براي تحقيقات آتی
 .7اولين گام براي عملياتي ساختن مقوله حاکميت شرکتي ،آشنا نمودن شرکتها و
سهامداران اصلي بازار با اين مساله است .در اين راستا انجام تحقيقي جهت
بررسي ميزان آشنايي سهامداران اصلي بازار با حاکميت شرکتي ،اثرات آن،
مزاياي آن و محدوديتهاي آن الزم خواهد بود.
 .1در تحقيقات آتي ميتوان متغيرهاي ديگري همچون اندازه هيئت مديره ،تعداد
جلسات هيئت مديره ،جنسيت هيئت مديره ،دوره تصدي هيئت مديره ،سن
مديران ،تعداد جلسات کميته حسابرسي ،مالکيت مديريتي ،سهام دار بودن يا
نبودن دولت ،مخارج تحقيق و توسعه ،و اندازه شرکت را به عنوان متغير مستقل
در نظر گرفت و رابطه آنها را با ارزش ايجاد شده براي سهامداران مورد مطالعه

رابطه حاکميت شرکتی و ارزش ایجاد شده420 ...

قرار داد.
 .6در تحقيقات آتي ميتوان با استفاده از متغيرهايي نظير ارزش افزوده اقتصادي و
مکانيزمهاي حاکميت شرکتي مدلي براي ارزش ايجاد شده براي سهامداران ارائه
نمود.
 .1هزينه سرمايه حقيقتي است که تبديل آن به واقعيت همواره با مشکل روبرو بوده
است .در اين تحقيق جهت محاسبه نرخ بازده موردانتظارسهامداران از مدل
ارزيابي حسابداري استفاده شد ،پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي تاثير
بهکارگيري روشهاي مختلف برآورد هزينه سرمايه بر رابطه ارزش ايجاد شده
براي سهامداران و سازوکارهاي حاکميت شرکتي مورد مطالعه قرار گيرد.
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