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در تئوري نمايندگي ،کنترل مهمترين وظیفه هیئت مديره است .در اين راستا حضور مديران غیر
موظف در ترکیب هیئت مديره نقش ارزندهاي را در سازماندهي بهتر دروني و بهبود فرايندهاي
تصمیمگیري و به تبع بهبود عملکرد شرکت ايفا ميکند .هدف از اين پژوهش بررسي نقش تعديل
گر مديران غیر موظف بر رابطه بین فرصتهاي سرمايهگذاري و عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در اين تحقیق اطالعات مالي  85شرکت پذيرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني  1388تا  1394جمعآوري گرديد .نتايج پژوهش حاکي از
آن است که درصد مديران غیرموظف در رابطه بین فرصتهاي سرمايهگذاري و عملکرد مالي نقش
تعديل گري ايفا ميکنند .يافتهها نشان ميدهد که مديران غیر موظف با نظارت بیشتر ،عدم تقارن
اطالعاتي و هزينههاي نمايندگي را کاهش و از اين طريق تأثیر فرصتهاي سرمايهگذاري بر عملکرد
مالي را در شرکتهاي مورد مطالعه افزايش دادهاند.
واژههای کلیدی :درصد مديران غیرموظف ،عملکرد مالي ،فرصتهاي سرمايهگذاري ،نسبت ارزش
بازار به ارزش دفتري داراييها.
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مقدمه
يکي از عوامل اصلي بهبود کارايي اقتصادي ،نظام راهبري بنگاه يا حاکمیت شرکتي است
که دربرگیرنده مجموعهاي از روابط میان مديريت شرکت ،هیئتمديره ،سهامداران و ساير
گروههاي ذينفع است (ياسیم و الحداد .)2012 ،نظام راهبري بنگاه ساختاري را فراهم ميکند
که از طريق آن هدفهاي بنگاه تنظیم و وسايل دستیابي به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین
ميشود .اين نظام ،انگیزه الزم براي تحقق اهداف بنگاه را در مديريت ايجاد کرده و زمینه
نظارت مؤثر را فراهم ميکند (مکرمي .)1385 ،اساسيترين و مهمترين سازوکار حاکمیت
شرکتي ،هیئتمديره است که در ادبیات حاکمیت شرکتي و در کشورهاي توسعهيافته و نوظهور
بسیار به آن پرداختهشده و موردتوجه بوده است (مانیندي و هیلر .)2014 ،مسئولیتهاي مهم
هیئتمديره در کاهش تعارضات نمايندگي ،جايگاه ويژهاي را در ساختار حاکمیتي شرکت به
هیئتمديره داده است .بهطورکلي هیئتمديره دو وظیفه اصلي شامل  )1مديريت تصمیم ،مانند
تعیین راهبرد بلندمدت شرکت ،تصمیمگیري در مورد تأمین مالي و سرمايهگذاري و  )2وظیفه
کنترل تصمیم ،مانند استخدام ،تعیین پاداش و برکناري مديران ارشد و کنترل تصمیمات
تخصیص سرمايه را بر عهده دارد )فاما و جنسن.)1983 ،
از مباحث مهم در حوزه هیئت مديره ،ترکیب هیئت مديره است .ترکیب هیئت مديره به عنوان
نسبت اعضاي غیرموظف هیئت مديره به کل تعداد اعضاي هیئت مديره تعريف شده است.
تئوري نمايندگي براي افزايش استقالل هیئت مديره از مديريت ،از اين ايده پشتیباني ميکند
که هیئت مديره ميبايست تحت اختیار مديران بیروني (غیر اجرايي) باشد (حساس يگانه و
همکاران ،)1393 ،زيرا رفتارهاي فرصت طلبانه مديريت بايد توسط مديران غیراجرايي شرکت
تحت کنترل و نظارت باشد .وجود چنین مديراني ميتواند کیفیت تصمیمات مديريت را
تحتتأثیر قرار داده و راهکارهاي مناسبي که بايد توسط مديريت انجام شود تا عملکرد شرکت
بهبود يابد را در اختیار وي قرار ميدهد (مانیندي و همکاران .)2014 ،يکي از سؤاالتي که در
اين حوزه مطرح ميگردد اين است که مديران غیرموظف تا چه حد تصمیمات آنها منجر به
سرمايهگذاريهاي موفق و کشف فرصتهاي سودآور شده است .در راستاي اهمیت اين
موضوع در اين پژوهش به بررسي تأثیر مديران غیرموظف بر رابطه بین فرصتهاي
سرمايهگذاري و عملکرد مالي پرداخته شده است.
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ساختار مقاله در ادامه به شرح زير است که در ابتدا به بررسي مباني نظري و پیشینه پژوهش
پرداخته ميشود ،سپس فرضیههاي پژوهش ،روش و مدل ژوهش ،يافتههاي پژوهش و درنهايت،
نتیجهگیري بیان ميشوند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ترکیب هیئت مديره در مرکز توجه مطالعات بحث هیئتمديره است (احمد و همکاران،
 .)2006ترکیب هیئتمديره بهعنوان نسبت اعضاي غیرموظف هیئتمديره بهکل تعداد اعضاي
هیئتمديره نگريسته ميشود .هر چه ترکیب هیئتمديره از اعضاي مستقلتري تشکیلشده باشد،
مشکالت نمايندگي کمتر ميگردد (هر ماشین و ويسبچ .)1991 ،شرکتها بايد از ساختاري
استفاده نمايند که در آن رفتار مديران موظف بهوسیله مديران غیرموظف کنترل شود و بنابراين
تضاد منافع بین مديريت و سهامداران کاهش يابد .تفاوت اين دو ديدگاه بر اساس سطح کنترل
اعمالشده بر مديران موظف توسط سهامداران است .درواقع اعضاي غیرموظف هیئتمديره از
طريق نظارت بر مديران موظف ،بر تصمیمات آنان نظارت دارند .درنتیجه ترکیب هیئتمديره
ميتواند بر عملکرد مالي شرکتها اثرگذار باشد .درصورتيکه اکثريت اعضاي هیئتمديره
را مديران مستقل غیرموظف تشکیل دهد ،هیئتمديره از کارايي بیشتري برخوردار خواهد بود
(حساس يگانه و همکاران .)1390 ،نتايج پژوهشهاي مختلف در رابطه با ارتباط بین استقالل
هیئت مديره و عملکرد مالي تاکنون مبهم ،غیرقطعي و متضاد بوده است و به همین دلیل محققان
به نتیجه واحد پذيرفتهشدهاي دست نیافتهاند .ازجمله کامل و همکاران ( )2010و المناصر و
همکارانش ( )2012بر وجود رابطه مثبت بین نسبت اعضاي غیرموظف و عملکرد تأکید کردند.
همبريک و جکسون ( )2000معتقدند هر چه تعداد اعضاي مستقل هیئتمديره در ترکیب
هیئتمديره بیشتر باشد ،عملکرد شرکت بهتر خواهد بود؛ نتیجهاي که محققاني همچون
دونالدسون و ديويس ( )1991خالف آن را به تائید رساندهاند .هارت بر اساس نظريه مباشرت
بیان ميدارد که بازار با سازوکارهاي خود راهحلي طبیعي براي رفع مسئله نمايندگي ارائه ميکند.
درنتیجه وجود مديران غیرموظف در هیئتمديره غیرضروري به نظر ميرسد .مرادي و
همکارانش در پژوهش خود بیان کردند که اثربخشترين هیئتمديره ،متشکل از اعضايي است
که در میان مديران موظف و غیرموظف آن تعادل برقرار باشد ،زيرا عدم تعادل شديد به نفع هر
يک از طرفین ،موجب جابجايي موازنه قدرت به سمتي نادرست خواهد گرديد (مرادي و
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همکاران .)2012 ،ياسر ( )2011و نیکبخت و همکاران ( )1389هم بر پژوهش خود بر عدم
وجود رابطه معني دار بین نسبت اعضاي غیرموظف و عملکرد اشاره دارند .در پژوهش خدامي
پور ( )1393و نمازي ( )1392نیز وجود رابطه معني دار بین درصد مديران غیرموظف و عملکرد
مورد تايید قرار نگرفت.
از سوي ديگر يکي از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مالي شرکتها فرصتهاي رشد است،
زيرا نشاندهنده استعداد بالقوه شرکت در سودآوري و سرمايهگذاري است .فرصتهاي رشد،
نیروي محرکي هستند که ايجاد انگیزه کرده و براي سرمايهگذاران پاداش محسوب ميشوند؛
بنابراين آنچه در شرايط کنوني باعث موفقیت ميگردد ،شناخت صحیح محرکهاي
سرمايهگذاري و استفاده بهینه از فرصتهاي سرمايهگذاري موجود است (مرينو .)2004 ،بر اين
اساس وظیفه مديران ،تالش در جهت تأمین منابع مالي ،سرمايهگذاري بهموقع در طرحهاي
سودآور ،تخصیص بهینه منابع سودآور و استفاده بهینه از فرصتهاي سرمايهگذاري است (سان،
لن و ما .)2014 ،با توجه به تفکیک اعضاي هیئتمديره به اعضاي موظف و غیرموظف ،اين
تفکر وجود دارد که اعضاي برونسازماني هیئتمديره يا غیرموظف ميتوانند با انتقال تجارب
و دانشي خارج از شرکت ،فرصتهاي رشد را دريابند و موجب ارتقاي سطوح عملکرد مالي
شرکتها و ايجاد ارتباط شرکت با ساير سازمانها شوند (مانیندي و هیلر .)2014 ،گاور ()1993
بیان کرد که عدم تقارن اطالعاتي در شرکتهاي رشد يافته بیشتر نمايان است و اين منجر به
انتقال حجم عظیمي از ثروت به سهامداران و مديران دروني ميگردد .ازاينرو حضور بیشتر
مديران غیرموظف ميتواند هزينههاي نمايندگي را در ارتباط با بهکارگیري فرصتهاي
سرمايهگذاري کاهش دهد (سان ،لن و ما .)2014 ،هیلر و مانیندي ( ،)2014سان و همکارانش
( )2014و هاچینسون ( )2012در پژوهش خود نشان دادند که نظارت توسط درصد بیشتري از
مديران غیرموظف ،تأثیر فرصتهاي رشد بر عملکرد مالي را بهبود ميبخشد .اين در حالي است
که هاگات و بلک ( )2002و آدام و فريا ( )2007بیان کردند که مديران دروني از اطالعات
بهتري نسبت به مديران بیروني برخوردارند ،درنتیجه توانايي بهتري در تصمیمگیري بهینه در
سرمايهگذاري و بهکارگیري فرصتهاي سرمايهگذاري دارند .مکلین ( )1998به پیروي از فاما
و جنسن ( )1983بیان کردند که نظارت هیئتمديره بر استراتژيهاي بلندمدت سرمايهگذاري به
میزان زيادي توسط مديران غیرموظف اتخاذ ميگردد (مانیندي و هیلر .)2014 ،با توجه بر عدم
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توافق نظر در اين زمینه در اين پژوهش سعي شده است که نقش تعديلگر درصد حضور مديران
غیرموظف در رابطه بین فرصتهاي سرمايهگذاري و عملکرد مالي در شرکتهاي پذيرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران موردسنجش و بررسي قرار گیرد.
فرضیات پژوهش
با توجه به ادبیات و پژوهشهاي صورت گرفته ،هدف از اين پژوهش بررسي نقش درصد
مديران غیرموظف بر رابطه بین فرصتهاي سرمايهگذاري و عملکرد مالي در شرکتهاي
پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار طي دوره زماني  1388تا  1394است .در اين پژوهش به
منظور سنجش عملکرد مالي از دو متغیر نرخ بازده داراييها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
استفاده شده است که از مهمترين و رايجترين معیارهاي ارزيابي عملکرد است که براي
سرمايهگذاران ،سهامداران ،مديران ،اعتباردهندگان و تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زيادي
برخوردار است .با توجه به مزيت در دسترس بودن اطالعات موردنیاز در اين مدلها و آساني
محاسبات مربوط به آن ،اين گروه از معیارهاي ارزيابي عملکرد به شکل گستردهاي توسط
استفادهکنندگان قرار ميدهد که در تصمیمگیريهاي آنها بسیار مؤثر است .بدين ترتیب
فرضیههاي پژوهش بهصورت زير مطرحشدهاند:
 .1درصد مديران غیرموظف بر رابطه بین فرصتهاي سرمايهگذاري و نرخ بازده داراييها در
شرکتهاي پذيرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداري دارد.
 .2درصد مديران غیرموظف بر رابطه بین فرصتهاي سرمايهگذاري و نرخ حقوق صاحبان
سهام در شرکتهاي پذيرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداري دارد.
روششناسی پژوهش
اين پژوهش ازلحاظ جهتگیري پژوهش ،کاربردي است .همچنین ازلحاظ هدف ،از نوع
علي است که درصدد تحلیل روابط بین متغیرها با استفاده از آزمونهاي آماري است .در اين
پژوهش براي گردآوري دادهها در بخش مباني نظري و پیشینه پژوهش ،از روش کتابخانهاي
استفادهشده است .همچنین براي گردآوري دادههاي موردنیاز براي آزمون فرضیهها از روش
اسناد کاوي استفادهشده است و دادههاي موردنیاز بهصورت ساالنه از صورتهاي مالي
حسابرسي شده شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و بانکهاي اطالعاتي
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موجود در اين زمینه ،از قبیل نرمافزار «رهآورد نوين» جمعآوريشده است .جامعه مورد مطالعه
در اين پژوهش شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1394-1388
است که با توجه به شرايط زير  85شرکت بهعنوان نمونه مطالعاتي اين پژوهش در نظر گرفته
شدند:
 .1حداقل از ابتداي سال  1388در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفتهشده باشند.
 .2اطالعات موردنیاز جهت متغیرهاي پژوهش در مورد آن شرکتها ،در طول دوره پژوهش
در دسترس باشد.
 .3معامالت سهام شرکتها طي سالهاي مورد مطالعه وقفه معامالتي بیش از سهماه نداشته
باشد .هدف از در نظر گرفتن اين شرط ،مورد توجه قرار دادن شرکتهايي است که از فعالیت
وگردش معامالت بااليي برخوردار باشند.
 .4جزء شرکتهاي واسطهگري ،تأمین مالي و سرمايهگذاري نباشد ،زيرا اين شرکتها داراي
ساختار سرمايه متفاوتي از ساير شرکتهاي تولیدي هستند.
 .5سال مالي شرکت منتهي به  29اسفندماه باشد و شرکت در دوره موردمطالعه سال خود را
تغییر نداده باشد.
 .6زيان ده نباشد.
مدل پژوهش
براي آزمون فرضیه پژوهش ،مدلي طراحي گرديد که برگرفته از مدل مانیندي و هیلر ()2015
است؛ بدين ترتیب مدلهاي رگرسیون بهصورت زير مطرح ميگردند:
𝑅𝑂𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑’ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 + 𝛽2 𝑀𝐵𝐴 +
𝛽3 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠’ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 ∗ 𝑀𝐵𝐴 + 𝛽4 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 + 𝛽5 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝐴𝑔𝑒 +
𝑡𝑖𝜀 𝛽6 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 +
(مدل )1
𝑅𝑂𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑’ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 + 𝛽2 𝑀𝐵𝐴 +
𝛽3 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠’ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 ∗ 𝑀𝐵𝐴 + 𝛽4 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 + 𝛽5 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝐴𝑔𝑒 +
𝑡𝑖𝜀 𝛽6 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 +
(مدل )2
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 :Board independencyدرصد مديران غیرموظف،
 :MBAارزش بازار به ارزش دفتري (معیار اندازه فرصتهاي سرمايهگذاري)،
 :FSIZEاندازه شرکت ،لگاريتم طبیعي مجموع داراييها،
 : Leverageاهرم مالي ،حاصل تقسیم مجموع بدهيها بر مجموع داراييها و
 :Ageسن شرکت از لگاريتم طبیعي عمر شرکت از زمان ثبت محاسبه ميشود.
متغیرهای پژوهش
متغیرهاي وابسته :متغیر وابسته تحقیق عملکرد مالي است .براي ارزيابي عملکرد مالي
شاخصهاي زيادي وجود دارد که از رايجترين آنها ميتوان به نرخ بازده داراييها و نرخ بازده
حقوق صاحبان سهام اشاره نمود (مانیندي و همکاران .)2014 ،در اين پژوهش نیز بهمنظور
سنجش عملکرد مالي شرکت از اين دو معیار استفاده ميگردد.
نرخ بازده داراييها (ROA):میزان واقعي سوددهي شرکت را نشان ميدهد که
منعکسکننده اين است که داراييهاي شرکت با چه کارايي و اثربخشي مورداستفاده قرار
ميگیرند .هر چه سود خالص براي مقدار مشخصي از داراييها بیشتر باشد بازده بیشتر
است .

سود خالص

= 𝐴𝑂𝑅

مجموع دارايي ها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE):میزان کارايي يک شرکت ،در خلق سود خالص
براي سهامداران را بررسي ميکند .درواقع اين نسبت بیان مينمايد که بنگاه اقتصادي به اجزاء
هر يک واحد سرمايهگذاري سهامداران ،به چه میزان سود خالص براي آنها کسب ميکند.
همچنین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام نیز از رابطه زير به دست ميآيد:
سود خالص
حقوق صاحبان سهام

= 𝐸𝑂𝑅

بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر...
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متغیرهاي مستقل :در پژوهش حاضر فرصتهاي سرمايهگذاري بهعنوان متغیر مستقل در نظر
گرفتهشده است که در اين پژوهش همانند پژوهش مانیندي و همکاران ( )2014و تیم و همکاران
( ،)2003بهوسیله نسبت ارزش بازار داراييها به ارزش دفتري داراييها ) (MBAاندازهگیري
ميشود .در اين رابطه ارزش بازار داراييها بهصورت زير محاسبهشده است:
ارزش بازار داراييها= جمع ارزش بازار سهام ( +جمع ارزش دفتري سهام – جمع ارزش
دفتري داراييها)
جمع ارزش دفتري داراييها= جمع ارزش دفتري داراييها در تاريخ ترازنامه.
متغیر تعديل گر :متغیر تعديل گر در اين پژوهش درصد مديران غیرموظف است .درصد
مديران غیرموظف در هیئتمديره شرکت (نسبت اعضاي غیرموظف هیئتمديره بهکل تعداد
اعضاي هیئتمديره) است .اين متغیر در پژوهشهاي فیلدز و همکاران ( )2010و اندرسون
( )2004و خواجوي و زارع ( )1391نیز با همین تعريف بهکاررفته است.
متغیرهاي کنترلي :متغیرهاي کنترلي در اين پژوهش شامل اندازه )(Sizeاست که همانند
پژوهش (مالین و همکاران )2014 ،از لگاريتم طبیعي کل داراييهاي شرکت بهدست ميآيد.
همچنین سن شرکت )(Ageبه عنوان متغیر کنترلي در نظر گرفته شد ،سن شرکت نیز از طريق
لگاريتم طبیعي عمر شرکت از زمان ثبت شرکت مورد محاسبه قرار گرفت و درنهايت اهرم مالي
نیز بهعنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد .موديلیاني و میلر ( )1958ابتدا معتقد بودند که اهرم
مالي نبايد روي عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد ،اما بعدازآن در سال  1963پذيرفتند که
صرفهجوييهاي مالیاتي ناشي از بهره بدهيها باعث افزايش ارزش شرکت ميشود .تحقیقات
انجامشده در ايران در مورد تأثیر اهرم مالي بر جنبههاي مختلف عملکرد شرکتها نشاندهنده
شواهد مختلف در اين زمینه ميباشند .بنابراين به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد که از
تقسیم مجموع بدهيهاي شرکت بر جمع کل داراييهاي شرکت به دست ميآيد.
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
نتايج آمار توصیفي متغیرهاي تحقیق در نگاره شماره ( )1آورده شده است که بیانگر
پارامترهاي توصیفي براي هر متغیر بهصورت مجزا است .دادههاي اين بخش شامل اطالعات
مربوط به نرخ بازده داراييها (𝐴𝑂𝑅) ،نرخ حقوق صاحبان سهام ( 𝐸𝑂𝑅) ،نسبت ارزش بازار
به ارزش دفتري داراييها ))𝐴𝐵𝑀 ،استقالل هیئتمديره(𝑦𝑐𝑛𝑒𝑑𝑛𝑒𝑝𝑒𝑑𝑛𝑖 ’𝑑𝑟𝑎𝑜𝑏)،
اندازه شرکت (𝑒𝑧𝑖𝑆) ،اهرم مالي در اول دوره (𝑣𝑒𝐿) و سن شرکت (𝑒𝑔𝐴) در بورس اوراق
بهادار تهران است.
نگاره ( :)1آمار توصیفی متغیرها
نماد متغیر

ROE

ROA

MBA

’directors
independency

Size

Lev

Age

میانگین

1/811

0/341

1/339

0/299

5/177

0/604

2/807

میانه

0/342

0/121

1/150

333/0

8/333

0/608

2/890

بیشینه

425/24

34/18

8/863

0/631

4/525

0/011

4/060

کمینه

0/0221

0/109

0/507

0/0001

2/425

0/011

0/000

انحراف معیار

22/16

2/32

0/736

0/287

0/465

0/310

0/808

چولگي

17/95

13/71

4/396

160/0

0/576

4/91

0/426

کشیدگي

337/25

192/33

33/790

482/1

3/004

50/011

2/680

تعداد
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مشاهدات

نتایج آزمون فرضیه اول
در اين مدل براي تشخیص کارآمدي روش دادههاي پانل در برآورد مدل ،آزمون چاو اجرا
شد .آزمون هاسمن نیز براي تعیین روش اثرهاي ثابت يا اثرهاي تصادفي به اجرا درآمد که نتايج
اين آزمونها در نگاره  2آمده است .با توجه به نگاره  ،2ازآنجاکه مقدار احتمال آزمون چاو در
مدل کمتر از  0/05است ،ناهمساني عرض از مبدأها پذيرفته ميشود .بنابراين براي برآورد مدل ،
بايد روش دادههاي پانل اجرا شود .همچنین با توجه به نتايج آزمون هاسمن ،مقدار احتمال در
مدل (کمتر از  )0/05نشان ميدهد که مدل بايد به کمک روش اثرهاي ثابت برآورد شود.
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نگاره ( :)2نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل فرضیه اول پژوهش
نوع آزمون
با متغیر تعديلگر
بدون متغیر تعديلگر

آماره

مقدار آماره

درجه

مقدار

آزمون

آزمون

آزادي

احتمال

آزمون چاو

F

4/839

()84 ،427

0/0000

آزمون هاسمن



42/8668

4

0/0000

آزمون چاو

F

4/8488

()84 ،425

0/0000

آزمون هاسمن



42/7339

2

2

6

0/0000

نگاره  3نتايج رگرسیون کالسیک و برآورد مدل را نمايش ميدهد .در بررسي اين فرضیه
يک بار فرضیه بدون متغیر متعديل گر و بار ديگر با حضور متغیر تعديل گر مورد بررسي قرار
گرفته است .همانطور که نتايج نشان ميدهد در آزمون فرضیه اول ،زماني که متغیر تعديلگر در
نظر گرفته نميشود ،بین فرصتهاي سرمايهگذاري و عملکرد مالي رابطه معناداري وجود دارد ،
اما وجود رابطه معنادار بین درصد مديران غیرموظف و نرخ بازده داراييها موردتايید قرار
نگرفت .زماني که متغیر تعديلگر وارد مدل ميگردد ،نتايج نشان ميدهد که نه تنها بین درصد
مديران غیرموظف و نرخ بازده داراييها رابطه معنادار وجود دارد ،بلکه درصد مديران
غیرموظف بر رابطه بین فرصتهاي سرمايهگذاري و نرخ بازده داراييها در شرکتهاي
پذيرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداري داشته و نقش تعديلکننده در اين رابطه
ايفا ميکند .اين تأثیر بهصورت مثبت و مستقیم است .همچنین نتايج نشان ميدهد که ضريب
متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري (معیار اندازه گیري فرصتهاي سرمايهگذاري) افزايش
يافته است.
در رابطه با متغیرهاي کنترل همانطور که مشاهده ميشود بین تمام متغیرهاي کنترل و متغیر
وابسته رابطه معناداري وجود دارد .ضريب تعیین تعديلشده مدل فوق  87درصد است .بنابراين،
ميتوان نتیجه گرفت که در معادلههاي رگرسیوني مزبور ،حدود  87درصد از تغییرات نرخ بازده
داراييهاي شرکتهاي مورد بررسي توسط متغیرهاي مستقل و کنترل مزبور تبیین ميشوند .در
اين نگاره اعداد مثبت (منفي) در ستون مقدار ضريب نشاندهنده میزان تأثیر مستقیم (معکوس)
هر يک از متغیرها بر نرخ بازده داراييها است .براي بررسي همساني واريانسها ،آزمون بروش-
پاگان اجرا شد .مقدار احتمال اين آزمون در مدل کمتر از  0/05به دست آمد که ناهمساني
واريانس باقيماندههاي مدل را گزارش ميدهد .اين مشکل به کمک روش حداقل مربعات
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تعمیم يافته برطرف شد؛ بدين ترتیب که هنگام برآورد ،به مدل ضرايب وزني اختصاص يافت.
درنهايت همانطور که مشاهده ميشود ،آماره دوربین واتسون هم بین  1/5و  2/5قرار دارد که
اين حاکي از عدم وجود خودهمبستگي است .در بررسي معنادار بودن کلي مدل ،با توجه به
اينکه مقدار احتمال آماره  Fدر مدل از  0/05کوچکتر است با اطمینان  95درصد ،معناداري
کلي مدل تائید ميشود.
نگاره ( :)3نتایج برآورد مدل فرضیه اول پژوهش
برآورد مدل با متغیر تعديل گر

برآورد مدل بدون متغیر تعديل گر
متغیرها

ضريب

ß0

4/622

0/42

Directors
Independence
MBA

-0/0005

0/066

-0/007

0/0438

0/034

1/262

0/0107

-

-

-

-

0/199

-0/149

0/077

-1/942

0/0423

-0/146

0/076

LEV

-3/819

0/169

-22/52

0/0000

-3/879

0/166

AGE

-0/545

0/081

-6/716

0/0000

-0/549

0/078

Directors
Independence
*MBA
FSIZE

ضريب

آماره t

انحراف

معني

آماره

انحراف

معني

معیار

داري

t

معیار

داري
0/4204

10/765

0/0000

10/93

0/0000

4/526

2/102

0/0361

0/9940

0/325

0/154

0/0309

0/127

0/058

2/165

0/092

2/155

0/0317

-1/922

0/0442

-23/23

0/0000

-6/99

0/0000

ضريب تعیین

0/89

0/89

ضريب تعیین

0/87

0/87

تعديلشده
1/51

1/52

آماره دوربین-واتسون
آماره ( Fاحتمال)

(48/94 )0/0000

(45/35 )0/0000

آماره بروش پاگان

(8/52 )0/0000

(8/39 )0/0000

(احتمال)

نتایج آزمون فرضیه دوم
در اين مدل براي تشخیص کارآمدي روش دادههاي پانل در برآورد مدل ،آزمون چاو اجرا
شد .آزمون هاسمن نیز براي تعیین روش اثرهاي ثابت يا اثرهاي تصادفي به اجرا درآمد که نتايج
اين آزمونها در نگاره  4آمده است .با توجه به نگاره  ،4ازآنجاکه مقدار احتمال آزمون چاو در
مدل کمتر از  0/05است ،ناهمساني عرض از مبدأها پذيرفته ميشود .بنابراين براي برآورد مدل ،
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بايد روش دادههاي پانل اجرا شود .همچنین با توجه به نتايج آزمون هاسمن ،مقدار احتمال در
مدل (کمتر از  )0/05نشان ميدهد که مدل بايد به کمک روش اثرهاي ثابت برآورد شود.
نگاره ( :)4نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل فرضیه اول پژوهش
نوع آزمون
با متغیر تعديلگر
بدون متغیر تعديلگر

آماره

مقدار آماره

درجه

مقدار

آزمون

آزمون

آزادي

احتمال

آزمون چاو

F

1/8445

()84 ،427

0/0001

آزمون هاسمن



22/3756

4

0/0002

آزمون چاو

F

1/8122

()84 ،425

0/0002

آزمون هاسمن



24/297

2

2

6

0/0005

نگاره  5نتايج رگرسیون کالسیک و برآورد مدل را نمايش ميدهد .در بررسي اين فرضیه
يک بار فرضیه بدون متغیر متعديلگر و بار ديگر با حضور متغیر تعديلگر مورد بررسي قرار
گرفته است .همانطور که نتايج نشان ميدهد در آزمون فرضیه دوم ،زماني که متغیر تعديلگر
در نظر گرفته نميشود ،بین فرصتهاي سرمايهگذاري و عملکرد مالي رابطه معناداري وجود
دارد ،اما وجود رابطه بین درصد مديران غیرموظف و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مورد تايید
قرار نگرفت .همچنین زماني که متغیر تعديلگر وارد مدل ميگردد ،نتايج نشان ميدهد که نه
تنها بین درصد مديران غیرموظف و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنادار وجود دارد،
بلکه درصد مديران غیرموظف بر رابطه بین فرصتهاي سرمايهگذاري و نرخ بازده حقوق
صاحبان سهام در شرکتهاي پذيرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداري داشته و نقش
تعديلکننده در اين رابطه ايفا ميکند .اين تأثیر بهصورت مثبت و مستقیم است .همچنین نتايج
نشان ميدهد که ضريب متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري (معیار اندازه گیري فرصتهاي
سرمايهگذاري) افزايش يافته است .در رابطه با متغیرهاي کنترل همانطور که مشاهده ميشود
بین تمام متغیرهاي کنترل و متغیر وابسته رابطه معناداري وجود دارد .ضريب تعیین تعديلشده
مدل فوق  69درصد است .بنابراين ،ميتوان نتیجه گرفت که در معادلههاي رگرسیوني مزبور،
حدود  69درصد از تغییرات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهاي مورد بررسي توسط
متغیرهاي مستقل و کنترل مزبور تبیین ميشوند .در اين نگاره اعداد مثبت (منفي) در ستون مقدار
ضريب نشاندهنده میزان تأثیر مستقیم (معکوس) هر يک از متغیرها بر بازده ساالنه سهام است.
براي بررسي همساني واريانسها ،آزمون بروش -پاگان اجرا شد .مقدار احتمال اين آزمون در
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مدل کمتر از  0/05به دست آمد که ناهمساني واريانس باقيماندههاي مدل را گزارش ميدهد.
اين مشکل به کمک روش حداقل مربعات تعمیميافته برطرف شد؛ بدين ترتیب که هنگام برآورد
به مدل ضرايب وزني اختصاص يافت .درنهايت همانطور که مشاهده ميشود ،آماره دوربین
واتسون هم بین  1/5و  2/5قرار دارد که اين حاکي از عدم وجود خودهمبستگي است .در بررسي
معنادار بودن کلي مدل ،با توجه به اينکه مقدار احتمال آماره  Fدر مدل از  0/05کوچکتر است
و با اطمینان  95درصد ،معناداري کلي مدل تائید ميشود.
نگاره ( :)5نتایج برآورد مدل فرضیه دوم پژوهش
برآورد مدل بدون متغیر تعديل گر
متغیرها

ضريب

آماره

انحراف

معني

برآورد مدل با متغیر تعديل گر
ضريب

آماره t

انحراف

معني

t

معیار

داري

معیار

داري

ß0

0/090

0/146

7/424

0/000

1/098

0/149

7/335

0/0000

Directors
Independence
MBA

-0/015

0/021

-0/737

0/4616

0/163

0/0504

3/234

0/0013

0/055

0/013

4/017

0/0001

0/108

0/021

5/051

0/0000

-

-

-

-

-0/132

0/0377

-3/503

0/0005

-0/098

0/025

-3/893

0/0001

-0/106

0/0265

-4/023

0/0001

LEV

0/149

0/057

2/602

0/0096

0/1178

0/0594

1/982

0/0481

AGE

-0/111

0/024

-4/528

0/0000

-0/113

0/0217

-5/227

0/0000

Directors
Independence
*MBA
FSIZE

ضريب تعیین

0/75

0/74

ضريب تعیین تعديلشده

0/70

0/69

آماره دوربین-واتسون

1/51

1/54

آماره ( Fاحتمال)

(16/93 )0/0000

(15/96 )0/0000

آماره بروش پاگان

(23/10 )0/0000

(20/35 )0/0000

(احتمال)

بحث و نتیجهگیری
هدف از اين پژوهش بررسي نقش درصد مديران غیرموظف بر رابطه بین فرصتهاي
سرمايهگذاري و عملکرد مالي بود .در اين پژوهش بهمنظور سنجش عملکرد مالي از دو متغیر
نرخ بازده داراييها و نرخ حقوق صاحبان سهام استفاده گرديد .بنابراين با استفاده از دادههاي
 85شرکت پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي  1388تا  ،1394فرضیههاي
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پژوهش يک بار بدون در نظر گرفتن متغیر تعديلگر و يک بار با حضور متغیر تعديلگر مورد
آزمون قرار گرفت .زمانيکه مدل رگرسیون بدون توجه به متغیر تعديلگر مورد آزمون قرار
گرفت ،نتايج نشان داد که بین درصد مديران غیرموظف و عملکرد مالي رابطه معناداري وجود
ندارد ،اما زماني که اثر تعديل درصد مديران غیرموظف در مدل آزمون فرضیه قرار گرفت،
وجود رابطه معنادار بین حضور مديران غیرموظف و عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفتهشده در
بورس اوراق بهادار مورد تايید قرار گرفت .اين دستاورد با پژوهش وانگا و همکارانش ()2012
همخواني دارد .نتايج تحقیق حاضر نیز بیانگر همخواني نقش مديران غیرموظف در ايران با
نظريه مباشرت است .بنابراين پیشنهاد ميشود در سازوکار مشخصشده در آيیننامه نظام
راهبري شرکتها به خصوصیات مديران غیرموظف نیز توجه شود و با ارائه راهکارهايي،
عملکرد مديران غیرموظف در ترکیب هیئتمديره را تقويت کرد.
همچنین نتايج بیان ميکند که حضور مديران غیرموظف در رابطه بین فرصتهاي
سرمايهگذاري و عملکرد مالي نقش تعديلگري ايفا ميکند؛ اين نتیجه با يافتههاي پژوهش
مانیندي و هیلر ( )2014و سان ،لن و ما ( )2014و هاچینسون ( )2012مطابقت دارد .اين نتیجه
حاکي از آن است که مديران غیرموظف ميتوانند با نظارت بیشتر ،عدم تقارن اطالعاتي و
هزينههاي نمايندگي را کاهش دهند که اين امر تأثیر فرصتهاي رشد بر سودآوري و افزايش
ثروت سهامداران را افزايش خواهد داد ،درنتیجه عملکرد بهتري را براي شرکتها به ارمغان
ميآورد .به محققان پیشنهاد ميگردد که در پژوهشهاي آتي به بررسي نقش تعديل گر ساير
ويژگيهاي هیئتمديره (خصوصاً اندازه ،استقالل ،چند عضويتي بودن و غیره) بر تأثیر
فرصتهاي سرمايهگذاري بر عملکرد مالي به تفکیک صنعت و براي دورههاي مختلف بپردازند.
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