تاثیز ساختار حاکمیت شزکتی بز عملکزد مالی و ارسش شزکتهای
پذیزفته شذه در بورط اوراق بهادار تهزان
دکتز ولی خذادادی
اػتبدیبس حؼبثذاسی داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص

رضا تاکز
کبسؿٌبع اسؿذ حؼبثذاسی اَّاص

چکیذه
دس ایي تحمیك ثِ ثشسػی تبثیش ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی ؿبهل توشکض هبلکیت ،ػشهبیِ-
گزاساى ًْبدی ،هبلکیت دٍلتی ،هبلکیت هذیشیتی ،دٍگبًگی ٍظیفِ هذیش ػبهل ٍ دسصذ هذیشاى
غیش هَظف دس ّیبت هذیشُ ثش ػولکشد هبلی ٍ اسصؽ ؿشکتّبی ثَسػی پشداختِ ؿذُ اػت .دس
تحلیلّب اص دادُّبی  08ؿشکت پزیشفتِ ؿذُ دس ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى دس فبصلِی صهبًی
 7801-7801اػتفبدُ ؿذُ اػت .سٍؽ هَسد اػتفبدُ ثشای آصهَى فشضیِّب ،سٍؽ سگشػیًَی
دادُّبی تشکیجی اػتً .تبیح تحمیك ًـبى داد کِ توشکض هبلکیت ٍ هبلکیت دٍلتی ثب ػولکشد ٍ
اسصؽ ؿشکتّب داسای ساثغِ هثجت هؼٌیداسی ّؼتٌذ .ػشهبیِگزاس ًْبدی ػوذُ ثب اسصؽ
ؿشکت داسای ساثغِی هثجت ٍ ثب ػولکشد ؿشکت داسای ساثغِی هٌفی اػت .دٍگبًگی ٍظیفِ
هذیش ػبهل ثب اسصؽ ؿشکت داسای ساثغِی هٌفی هؼٌیداس ثَدُ ٍ ثب ػولکشد ؿشکتّب داسای
ساثغِی هؼٌیداس ًیؼتّ .نچٌیي ػبختبس حبکویت ؿشکتی کِ ؿبهل توبم ٍیظگیّبی ػبختبسی
هَسد ثشسػی دس ایي تحمیك ثَد ثب اسصؽ ؿشکت ٍ ػولکشد آى داسای ساثغِی هثجت ٍ هؼٌی-
داسی اػت.

واصههای کلیذی :حبکویت ؿشکتیً ،شخ ثبصدُ داساییّبً ،شخ ثبصدُ حمَق صبحجبى ػْبم،
ًؼجت کیَ تَثیي
مقذمه
تب دِّ ( )7808تؼبسض ًوبیٌذگی ثیي ػْبهذاساى ٍ هذیشاى هَضَع اصلی دس ادثیبت
حبکویت ؿشکتی ثَد .ثِ عَس کلی ایي هَضَع هَسد لجَل ّوگبى ثَد کِ توشکض هبلکیت
هَخت کبّؾ هؼبیل ًوبیٌذگی هیؿَد ٍ ایي خَد هَخت ثْجَد ػولکشد ؿشکت خَاّذ
ؿذ[ . ]8هحممیي ایي ػبهل سا ایي عَس تَخیِ هیکشدًذ کِ افضایؾ توشکض هبلکیت هَخت
خَاّذ ؿذ تب ػشهبیِگزاساى ثضسگ ٍاسد ػبختبس هبلکیت ؿشکتّب ؿًَذ .ایي ػشهبیِگزاساى
اًگیضُ ٍ لذست کبفی ثشای ًظبست هذیشاى داسًذً ،ظبست آًبى هَخت خَاّذ ؿذ تب هذیشاى دس
خْت اّذاف ثلٌذهذت ؿشکت گبم ثشداسًذ [ . ]71سػَاییّبی اًشٍى ٍ ٍلذکبم دس ػبل
( )2882هَخت ؿذ تب تحمیمبت صیبدی دس صهیٌِ حبکویت ؿشکتی اًدبم ؿَد .ثؼیبسی اص
هحممیي یبفتِاًذ کِ ػبختبس حبکویت ؿشکتی هٌبػت ثش ػولکشد ؿشکت ٍ اسصؽ ثبصاس آى تبثیش
هثجت داسد [ .]1ٍ1حبکویت ؿشکتی دس ثشگیشًذُ هدوَػِ سٍاثظ ثیي ػْبهذاساى ،هذیشاى،
حؼبثشػبى ٍ ػبیش افشاد ریًفغ اػت کِ هتضوي ثشلشاسی ًظبم کٌتشلی ثِ هٌظَس سػبیت حمَق
ػْبهذاساى خضء ٍ اخشای صحیح هصَثبت هدوغ ٍ خلَگیشی اص ػَء اػتفبدُ احتوبلی اػت.
هبگ [ ]78ثِ ایي ًتیدِ سػیذ کِ اػتفبدُ ػشهبیِگزاساى ًْبدی اص تَاًبییّبیـبى ثشای ًظبست ثش
هذیشیت تبثؼی اص هیضاى ػشهبیِگزای آىّب اػتّ .ش چِ هیضاى ػغح هبلکیت ًْبدی ثیـتش ثبؿذ،
ًظبست ثش هذیشیت ثْتش اًدبم هیؿَد ٍ ایي یک استجبط هؼتمین اػت ،دس ًتیدِ هَخت ثْجَد
ػولکشد ٍ اسصؽ ؿشکت هیؿَد .ؿشکتّب هؼتمذًذ کِ حبکویت ؿشکتی هٌبػت ،هذیشیت ٍ
کٌتشل اثشثخؾ ٍاحذّبی تدبسی سا تؼْیل هیکٌذ ٍ اص ایٌشٍ لبدس ثِ اسایِ ثبصدُ ثْیٌِ ثشای کلیِ
دیًفؼبى هیثبؿٌذ .تحمیمبت اًدبم ؿذُ دس صهیٌِ حبکویت ؿشکتی ثش هجٌبی تئَسی ًوبیٌذگی
اػت ٍ ثش هؼبلِ تضبد هٌبفغ توشکض هیکٌذ .تضبد هٌبفغ صهبًی پیؾ هیآیذ کِ هٌبفغ هذیشاى ٍ

هبلکبى دس یک ساػتب ًجبؿٌذ .تئَسی ًوبیٌذگی ثیبى هیداسد ،ؿشکتّبی ثب داؿتي ػبختبس
حبکویت ؿشکتی ثْتش ،داسای ػولکشد ثْتش ٍ اسصؽ ثبالتشی ّؼتٌذ ٍ ایي اهش سا ًبؿی اص پبییي
ثَدى ّضیٌِّبی ًوبیٌذگی هیداًذ .تئَسی ًوبیٌذگی ّنچٌیي ثیبى هیداسد کِ ؿشکتّب صهبًی
ثْتش اداسُ ٍ ًظبست هیؿًَذ کِ داسای توشکض هبلکیت ثبؿٌذ ،صیشا ػْبهذاساى ػوذُ داسای
اًگیضُ ٍ تَاًبیی کبفی ثشای ًظبست هذیش ٍ افضایؾ کبسایی ؿشکت ّؼتٌذ [ّ .]77نچٌیي اًتظبس
هی سٍد کِ اگش هذیشػبهل ٍ سییغ ّیبت هذیشُ یکی ثبؿذ ،ایي ػبختبس ثِ هذیشػبهل اخبصُ هی-
دّذ تب اعالػبت دس دػتشع ػبیش اػضبی ّیبت هذیشُ سا ثِ عَس هَثشی کٌتشل کٌذ ٍ ثٌبثشایي
هوکي اػت اص ًظبست هَثش خلَگیشی ثِ ػول آٍسد [ .]0ثشٍاى ٍ کبیلش [ ،]1دیتوبس ٍ اػویث
[ ]1دس تحمیمبت اًدبم ؿذُ خَد ًـبى دادًذ ،ؿشکتّبی ثب داؿتي هکبًیضمّبی حبکویت
ؿشکتی ثْتش داسای ػولکشد ثْتش ٍ اسصؽ ثبصاس ثبالتشی ّؼتٌذّ .ذف ایي تحمیك ثشسػی تبثیش
ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی( توشکض هبلکیت ،هبلکیت ًْبدی ،هبلکیت دٍلتی ،دسصذ هذیشاى
غیش هَظف ٍ دٍگبًگی ٍظیفِ هذیش ػبهل) ثش ػولکشد هبلی ( ًشخ ثبصدُ داساییّب ٍ ًشخ ثبصدُ
حمَق صبحجبى ػْبم) ٍ اسصؽ ؿشکت ( ًؼجت کیَ تَثیي) اػت.
پیشینه تحقیك
طٍ ٍ ٍاًگ ( )7888دس تحمیمی ثِ ثشسػی ساثغِی ثیي ػبختبس هبلکیت ٍ حبکویت ؿشکتی
دس ثَسع چیي پشداختٌذً .تبیح تحمیك آىّب ًـبى داد کِ ٍخَد ػشهبیِگزاساى ًْبدی ثش هیضاى
ػَددّی ؿشکتّب تبثیش هثیت داسد[.]71
گذاخلَیک ٍ ؿبپیشٍ ( )2882دس تحمیمی ثِ ثشسػی ساثغِ ثیي توشکض هبلیکت ٍ ػولکشد
هبلی دس ؿشکتّبی طاپٌی پشداختٌذً .تبیح تحمیك آًبى ًـبى داد کِ ثیي ایي دٍ هتغیش ساثغِ
هثجت هؼٌیداسی ٍخَد داسد[ .]1خَ (ً )2888یض دس تحمیمی ًـبى داد کِ کبّؾ توشکض هبلکیت
هٌدش ثِ کبّؾ ػَدآٍسی دس ؿشکتّبی کشُای هیؿَد.

گبهپشص ٍ دیگشاى ( )2888دس تحمیمی ثِ ثشسػی ساثغِی ثیي حبکویت ؿشکتی ٍ ػولکشد
ؿشکتی پشداختٌذً .تبیح تحمیك آىّب ًـبى داد کِ ؿشکتّبی ثب داؿتي سطین حبکویت ؿشکتی
ثْتش داسای ػولکشد ثْتش ،اسصؽ ثبالتش ٍ ثبصدُ ػْبم ثبالتشی ّؼتٌذ[.]1
ثبی ٍ دیگشاى ( )2881ثِ ثشسػی ساثغِی ثیي حبکویت ؿشکتی ٍ اسصؽ ثبصاس ؿشکتّبی
ثَسػی دس چیي پشداختٌذ .یبفتِّبی تحمیك آًبى ًـبى داد کِ هبلکیت دٍلتی ثب اسصؽ ثبصاس
ؿشکت ساثغِی هٌفی هؼٌیداسی داسد[.]8
هیَلش ٍ اػپیتض ( )2881استجبط ثیي هبلکیت هذیشیتی ٍ ػولکشد ؿشکتّبی خصَصی
هتَػظ ٍ کَچک سا دس آلوبى هَسد هغبلؼِ لشاس دادًذ .یبفتِّبی تحمیك ًـبى داد کِ ػولکشد
ؿشکتّبی ثب دسصذ هبلیکت هذیشیتی ثبالی  18دسصذ ،دس حبل ثْجَد اػت[.]71
کبپبلَع ٍ الصاسیتَ ( )2881تبثیش ػبختبس هبلکیت ثش ػولکشد ؿشکت سا ثب اػتفبدُ اص
اعالػبت  711ؿشکت یًَبًی هَسد ثشسػی لشاس دادًذً .تبیح تحمیك آىّب ًـبى داد کِ ػبختبس
هبلکیت هتوشکضتش ثب ػَدآٍسی ؿشکت ساثغِی هثجت ٍ هؼٌیداسی داسد[.]72
ٍاًگ ٍ دیگشاى ( )2888دس تحمیك خَد ثِ ثشسػی تبثیش ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی ثش
ػولکشد ؿشکتّبی چیٌی پشداختٌذ .آًْب دس تحمیك خَد اص دٍ سٍیکشد حبکویت ؿشکتی
اػتفبدُ کشدًذ .اثتذا ثِ ثشسػی تبثیش ّش یک اص ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی ثش ػولکشد
ؿشکتّب پشداختٌذ ٍ ػپغ ثِ ثشسػی تبثیش توبم ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی ثش ػولکشد
ؿشکتّب پشداختٌذً .تبیح تحمیك آىّب ًـبى داد کِ ؿشکتّبی ثب داؿتي سطین حبکویت
ؿشکتی ثْتش داسای ػولکشد ثْتش ٍ اسصؽ ثبالتشی ّؼتٌذّ .نچٌیي ثیي توشکض هبلکیت ،ػشهبیِ-
گزاساى ًْبدی ،هبلکیت دٍلتی ثب ػولکشد ٍ اسصؽ ثبصاس ساثغِی هثجت ٍ هؼٌیداسی ٍخَد
داسد[.]77
ًوبصی ٍ کشهبًی(  )7801ثِ ثشسػی تبثیش ػبختبس هبلکیت ثش ػولکشد ؿشکتّبی پزیشفتِ
ؿذُ دس ثَسع ٍاساق ثْبداس تْشاى پشداختٌذً .وًَِ آهبسی آىّب ؿبهل  11ؿشکت عی ػبلّبی

 7802تب  7801ثَدً .تبیح تحمیك آًبى ًـبى داد کِ ثیي ػبختبس هبلکیت ؿشکتّب ٍ ػولکشد آى-
ّب ساثغِ هؼٌیداسی ٍخَد داسد[.]2
حؼبع یگبًِ ٍ دیگشاى ( )7801ثِ ثشسػی ساثغِ ثیي ػشهبیِگزاساى ًْبدی ٍ اسصؽ ؿشکت
پشداختٌذ .آىّب ثشای آصهَى فشضیِ تحمیك خَد اص سگشػیَى خغی چٌذگبًِ اػتفبدُ کشدًذ.
ًتبیح تحمیك آًبى ًـبىدٌّذُ ٍخَد ساثغِ هثجت ثیي ػشهبیِگزاساى ًْبدی ٍ اسصؽ ؿشکت
ثَد[.]7
فزضیههای تحقیك
فشضیِ اٍل :توشکض هبلکیت ثب ػولکشد ٍ اسصؽ ؿشکت ساثغِی هؼٌیداسی داسد.
فشضیِ دٍم :ؿشکتّبیی کِ ػوذُتشیي ػْبهذاسؿبى ،ػشهبیِگزاس ًْبدی اػت ،داسای
ػولکشد ثْتش ٍ اسصؽ ثبالتشی ّؼتٌذ.
فشضیِ ػَم :ؿشکتّبیی کِ ػوذُتشیي ػْبهذاسؿبى ،ػشهبیِگزاس دٍلتی اػت ،داسای
ػولکشد ثْتش ٍ اسصؽ ثبالتشی ّؼتٌذ.
فشضیِ چْبسم :ثیي دسصذ هذیشاى غیش هَظف دس ّیبت هذیشُ ثب ػولکشد ٍ اسصؽ ؿشکت
ساثغِی هؼٌیداسی ٍخَد داسد.
فشضیِ پٌدن :ثیي دٍگبًگی ٍظیفِ هذیشػبهل ثب ػولکشد ٍ اسصؽ ؿشکت ساثغِی هؼٌیداسی
ٍخَد داسد.
فشضیِ ؿـن :ثیي ػبختبس حبکویت ؿشکتی ثب ػولکشد ؿشکتی ٍ اسصؽ ثبصاس ؿشکت ساثغِی
هؼٌیداسی ٍخَد داسد.
روش تحقیك
جامعه آماری و انتخاب شزکتها
خبهؼِ آهبسی هَسد ًظشدس ایي تحمیك حبضش ،کلیِی ؿشکتّبیی هیثبؿٌذ کِ اصػبل 7801
ٍ یب لجل اص آى دس ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى پزیشفتِ ؿذُ ثبؿذ.

دس ایي تحمیك ،ثشای اًتخبة ًوًَِ ،اص کل دادُّبی دس دػتشع اػتفبدُ ؿذُ اػتً .خؼت
توبم ؿشکتّبیی کِ هیتَاًؼتٌذ دس ًوًَِگیشی ؿشکت کٌٌذ ،اًتخبة ؿذًذ ،ػپغ اص ثیي کلیِ
ؿشکتّبی هَخَد ،ؿشکتّبیی کِ ٍاخذ ّش یک اص ؿشایظ صیش ًیؼتٌذ ،حزف ؿذُ ٍ دس
ًْبیت کلیِی ؿشکتّبی ثبلی هبًذُ ثشای اًدبم آصهَى اًتخبة ؿذُاًذ.
 -7ػبل هبلی ؿشکت هٌتْی ثِ پبیبى اػفٌذ هبُ ّش ػبل ثبؿذ.
 - 2دس عی دٍسُ صهبًی تحمیك تغییش ػبل هبلی ًذادُ ثبؿذ.
 - 8دس عی دٍسُ صهبًی تحمیك ثِ عَس فؼبل دس ثَسع حضَس داؿتِ ثبؿذ.
 - 1اعالػبت هَسد ًظش ثشای اػتخشاج دادُ ّب دس دػتشع ثبؿذ.
 - 1ؿشکت ػشهبیِ گزاسی ٍ یب ٍاػغِ گشی هبلی ًجبؿذ.
دس ًْبیت ،ثشای آصهَى فشضیِّبی ایي تحمیك اص اعالػبت  08ؿشکت پزیشفتِ ؿذُ دس
ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى اػتفبدُ ؿذُ اػت .دس ایي تحمیك اص دادُّبی ػبالًِ دٍسُی صهبًی
 7801تب  7801اػتفبدُ ؿذُ اػت.
روش جمع آوری و تجشیه وتحلیل داده ها
دس ایي تحمیك ثشای گشدآٍسی دادُّبی هَسد ًظش اص آهبس ًبهِّبی ثَسػی ،اعالػبت اسائِ
ؿذُ ثِ ثَسع ،اعالػبت حؼبثذاسی ؿشکتّبی ثَسػی ٍ ػبیش هٌبثغ اعالػبتی هشتجظ اػتفبدُ
ؿذُ اػت .ثِ هٌظَس تدضیِ ٍ تحلیل دادُّب ٍ آصهَى فشضیِّب اص سٍؽ سگشػیَى دادُّبی
تشکیجی ٍ ًشم افضاس  Eviewsاػتفبدُ ؿذُ اػت.
متغیزها و مذل تحقیك
ثشای آصهَى فشضیِّب ،اثتذا اص سٍیکشد تک ثؼذی حبکویت ؿشکتی اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثذیي
تشتیت کِ اثتذا ثِ ثشسػی تبثیش ّش یک اص ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی ثش ػولکشد ٍ اسصؽ
ؿشکتّب پشداختِ ؿذُ ٍ ػپغ ثِ ثشسػی توبم ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی ثش ػولکشد ٍ

اسصؽ ؿشکتّب پشداختِ هیؿَد .ثشای آصهَى فشضیِّبی اٍل تب پٌدن اص هذل سگشػیًَی صیش
اػتفبدُ ؿذُ اػت (ثبی ٍ دیگشاى:]8[ )2888،

ROA/ROE/Tobin’s Q = α + αTOP + αTOP_ +
αINSTITUTION + αSTATE + αINDEPENDENT + αDUAL +
α LASSETS + α CSRATIO + αISRATIO + α LEVERAGE + ε
متغیزهای وابسته مذل
ً :ROAشخ ثبصدُ داساییّب ،ثشاثش ثب ػَد خبلص تمؼین ثش کل داساییّب
ً :ROEشخ ثبصدُ حمَق صبحجبى ػْبم ،ثشاثش ثب ػَد خبلص تمؼین ثش اسصؽ دفتشی حمَق

صبحجبى ػْبم
ً :Tobin’s Qؼجت کیَ تَثیي ،ثشای ثذػت آٍسدى ًؼجت کیَ تَثیي اص هؼبدلِ صیش اػتفبدُ
ؿذُ اػت (ثبی ٍ دیگشاى:]8[ )2881 ،
Tobin’s Q= (MVCS+BVPS+BVLTD+BVINV+BVCL-BVCA)/BVTA
کِ دس آى MVCS ،ثشاثش ثب اسصؽ ثبصاس ػْبم ػبدی ؿشکت BVPS ،ثشاثش ثب اسصؽ دفتشی
ػْبم هوتبص BVLTD ،ثشاثش ثب اسصؽ دفتشی تؼْیالت هبلی دسیبفتی ثلٌذهذت BVINV،ثشاثش
ثب اسصؽ دفتشی هَخَدی کبال BVCL ،ثشاثش ثب اسصؽ دفتشی ثذّیّبی خبسی BVCA ،ثشاثش
ثب اسصؽ دفتشی داساییّبی خبسی ٍ  BVTAثشاثش ثب اسصؽ دفتشی هدوَع داساییّب.
متغیزهای مستقل مذل
 :TOPثشاثش ثب ػوذُ تشیي ػْبهذاس ؿشکت
 :TOP_ثشاثش ثب هدوَع دسصذ ػْبم ػوذُ تشیي ػْبهذاساى اص ؿوبسُ  2تب .1
 :INSTITUTIONاگش ػوذُ تشیي ػْبهذاس ،ػشهبیِ گزاس ًْبدی ثبؿذ ثشاثش ثب یک ٍ دس
غیش ایي صَست ثشاثش ثب صفش اػت.
 :STATEاگش ػوذُ تشیي ػْبهذاس ،دٍلتی ثبؿذ ثشاثش ثب یک ٍ دس غیش ایي صَست ثشاثش ثب
صفش اػت.

 :INDEPENDENTدسصذ هذیشاى غیشهَظف دس ّیبت هذیشُ
 :DUALاگش هذیش ػبهل ٍ سئیغ ّیبت هذیشُ یکی ًجبؿذ ثشاثش ثب یک ٍ دس غیش ایي صَست
ثشاثش ثب صفش اػت.
متغیزهای کنتزلی مذل
 :LASSETSثشاثشثب لگبسیتن هدوَع داساییّب
 :CSRATIOثشاثش ثب ًؼجت اسصؽ دفتشی حمَق صبحجبى ػْبم ثِ فشٍؽ
 :ISRATIOثشاثش ثب ًؼجت ػَد ػولیبتی ثِ فشٍؽ
 :LEVERAGEثشاثش ثب اسصؽ دفتشی کل ٍاهْب ثِ کل داساییّب
ثشای آصهَى فشضیِ ؿـن اص هذل سگشػیًَی صیش ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت (ثشٍاى ٍ کبیلش)2881،
[:]1
ROA/ROE/Tobin’s Q = α+ α GOV-SCR + α LASSETS + α
CSRATIO + αISRATIO + α LEVERAGE + ε
 :GOV-SCRثشاثش ثب سطین حبکویت ؿشکتی اػت ٍ ؿبهل هَاسد صیش هیثبؿذ:
دسصذ هذیشاى غیش هَظف دس ّیبت هذیشُ ،دسصذ هبلکیت دٍلتی ،دسصذ هبلکیت ػشهبیِ-
گزساى ًْبدی ،دسصذ هبلکیت ػْبم تَػظ ػْبهذاساى ػوذُ ،دسصذ هبلکیت هذیشیتی.
ػْبهذاساى ًْبدی ؿبهل ثبًکّبًْ ،بدّبی هبلی ،ؿشکتّبی ّلذیٌگ ،ػبصهبىّبًْ ،بدّب ٍ
ؿشکتّبی دٍلتی هیثبؿٌذ.
یافتههای تحقیك
آمار توصیفی
ًتبیح ًگبسُ یک ًـبى هیدّذ کِ هیبًگیي ًشخ ثبصدُ داساییّب ثشاثش( ، )./781هیبًگیي ًشخ
ثبصدُ حمَق صبحجبى ػْبم ثشاثش ( ٍ )./821هیبًگیي ًؼجت کیَ تَثیي ثشاثش ( )7/782هیثبؿذ.
ًتبیح ًـبى هیدّذ کِ هیبًگیي هتغیشّبی ٍاثؼتِ تحمیك دس دٍسُ هَسد ثشسػی ّوگی هثجت اػت

ٍ ایي ًـبى دٌّذُ ایي هغلت اػت کِ ؿشکتّب دس دٍسُ هَسد ثشسػی سًٍذ سٍثِ سؿذی داؿتِ-
اًذّ .ن چٌیي ثیـتشیي اًحشاف اػتبًذاسد دس ثیي هتغیشّبی ٍاثؼتِ هشثَط ثِ ًؼجت کیَ تَثیي اػت
ٍ ًـبى هیدّذ کِ اسصؽ ؿشکتّب دس دٍسُ  1ػبلِ تحمیك داسای ًَػبى صیبدی ثَدُ اػت.

هیبًگیي ػشهبیِگزاساى ًْبدی ثشاثش ثب  11دسصذ اػت ٍ ًـبى هیدّذ کِ دس دٍسُ هَسد ثشسػی
ثِ عَس هیبًگیي ثیؾ اص ًصف ػشهبیِ ؿشکتّب دس دػت ػشهبیِگزاساى ًْبدی اػت کِ ثب تَخِ
ثِ ًتبیح تحمیمبت گزاؿتِ هیتَاًذ یکی اص ػَاهل ثْجَد ػولکشد ٍ اسصؽ ؿشکتّب تلمی گشدد.
ًتبیح ػبیش هتغیشّبی تحمیك ًـبى هیدّذ کِ دس ثیـتش ؿشکتّبی هَسد ثشسػی (حذٍد 88
دسصذ) هذیش ػبهل ٍ سییغ ّیبت هذیشُ اص ّن تفکیک ّؼتٌذ .اهب هیبًگیي دسصذ هذیشاى
غیشهَظف ًـبى هیدّذ کِ دس اکثش ؿشکتّب ،اػضبی ّیبت هذیشُ ،هَظف ّؼتٌذ .هیبًگیي
ػْبهذاساى ػوذُ ثشاثش ثب  11دسصذ اػت .تحمیمبت گزؿتِ ًـبى دادُاًذ کِ توشکض هبلکیت
هَخت ًظبست هَثش ثش فؼبیتّبی هذیشاى ؿذُ ٍ ثْجَد ػولکشد ؿشکت سا هٌدش خَاّذ ؿذ.
ّنچٌیي دس هیبى ؿشکتّب ثِ عَس هیبًگیي  82دسصذ اص داساییّب سا ٍامّب تـکیل هیدّذ .دس
دٍسُ صهبًی تحمیك هبلکیت دٍلتی حذٍد  78دسصذ ثَدُ کِ ًـبى دٌّذُ هـبسکت فؼبل افشاد ٍ
ثخؾ خصَصی دس هیضاى ػشهبیِگزاسی هیثبؿذ.

نگاره :1آهبس تَصیفی هتغیشّب
اًحشاف

ؿشح

هیبًگیي

هیبًِ

هبکضیون

هیٌیون

ROA

./781

./881

./188

-./821

./721

ROE

./821

./881

8/888

-2/128

./181

Tobin’s Q

7/782

./071

1/811

./778

./888

ًوشکض هبلکیت

./118

./028

./808

./78

./718

ػشهبیِ گزاساى ًْبدی

./111

./178

./808

0

./822

هبلکیت دٍلتی

./887

0

1

0

./717

دٍگبًگی هذیش ػبهل

./828

1

1

0

./217

هذیشاى غیش هَظف

./711

0

1

0

./211

هبلکیت هذیشیتی

./181

./1

./808

0

./871

لگبسیتن کل داسایی ّب

1/110

1/111

1/081

1/217

./188

ًؼجت ػَد ػولیبتی ثِ فشٍؽ

./708

./718

2/811

-./178

./222

ًؼجت حمَق ثِ فشٍؽ

./111

./881

2/187

-2/188

./128

ًؼجت ٍام ثِ کل داسایی ّب

./828

./200

7/181

-/728

./218

اػتبًذاسد

هبخز :هحبػجبت هحمك

نتایج آسمون فزضیهها
تاثیزهز یک اس ویضگیهای حاکمیت شزکتی بز ارسش شزکت
ًتبیح ًگبسُ ( )2تبثیش ّش یک اص ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی سا ثش اسصؽ ؿشکتّب ( ًؼجت
کیَ تَثیي) ًـبى هیدّذً .تیدِ آصهَى ً Fـبى هیدّذ کِ هؼٌیداسی هذل تحمیك دس ػغح
خغبی  1دسصذ تبییذ هیؿَدً .تبیح ّوبىعَس کِ ًتبیح ًـبى هیدّذ ،ثیي توشکض هبلکیت ٍ

اسصؽ ؿشکت ساثغِی هثجت ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسدٍ .خَد ػشهبیِگزاساى ًْبدی دس ؿشکت
هَخت افضایؾ اسصؽ ؿشکت هیؿَد .هبلکیت دٍلتی ثب اسصؽ ؿشکت ساثغِی هثجت ٍ هؼٌی-
داسی داسد .دٍگبًگی ٍظیفِ هذیش ػبهل ثب اسصؽ ؿشکت داسای ساثغِی هؼٌیداس اػت ،اهب ایي
ساثغِ هٌفی هیثبؿذ .دس ًْبیت ثیي دسصذ هذیشاى غیش هَظف دس ّیبت هذیشُ ٍ اسصؽ ؿشکت
ساثغِی هؼٌیداسی ٍخَد ًذاسد.
نگاره .2تبثیش ّش یک اص ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی ثش اسصؽ ؿشکت
ؿشح

ضشیت

P-value

ػشض اص هجذاء

7/182

*./888

TOP

./287

**./881

TOP

./881

**./870

INSTITUTION

./288

*./888

STATE

./821

*./888

DUAL

-./717

**./820

INDEPENDENT

-./881

./118

LASSETS

-./788

*./888

ISRATIO

2/201

*./888

CSRATIO

-./181

*./888

LEVERAGE

./880

*./888

* هؼٌیداسی دس ػغح خغبی %7
هبخز :هحبػجبت هحمك

R2

./121

** هؼٌیداسی دس ػغح خغبی %1

R2تؼذیل
ؿذُ

./172

Fآهبسُ

18/128

هؼٌیداسیF

./888

تاثیزهز یک اس ویضگیهای حاکمیت شزکتی بز عملکزد شزکت ()ROA

ًتبیح ًگبسُ ( )8تبثیش ّش یک اص ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی ثش ػولکشد ؿشکتّب ( ًشخ
ثبصدُ داساییّب) سا ًـبى هیدّذً .تبیح ایي ًگبسُ ًـبى هیدّذ ،هؼٌیداسی هذل تحمیك ثشای
آصهَى فشضیِّب دس ػغح هؼٌبداسی  81دسصذ تبییذ هیؿَدً .تبیح آصهَى هذل ًـبى هیدّذ کِ
توشکض هبلکیت ثش ًشخ ثبصدُ داساییّب تبثیش هثجت ٍ هؼٌیداسی داسد .ثیي ػشهبیِگزاساى ًْبدی
ػوذُ ٍ دسصذ هذیشاى غیش هَظف ثب ًشخ ثبصدُ داساییّب ساثغِی هٌفی ٍ هؼٌیداس ثشلشاس اػت.
ثیي هبلکیت دٍلتی ٍ ػولکشد ؿشکت ساثغِی هثجت ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسد .دس ًْبیت ثیي
دٍگبًگی ٍظیفِ هذیش ػبهل ٍ ػولکشد ساثغِی هؼٌیداسی ٍخَد ًذاسد.
نگاره .3تبثیش ّش یک اص ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی ثش ػولکشد ؿشکت()ROA
شرح

ضشیت

P-value

ػشض اص هجذاء

./788

*./888

TOP

./810

*./888

TOP

./822

***./881

INSTITUTION

-./878

**./871

STATE

./811

*./888

DUAL

./882

./072

INDEPENDENT

-./822

*./887

LASSETS

-./828

*./888

ISRATIO

./111

*./888

CSRATIO

-./871

**./822

LEVERAGE

-./721

*./888

* هؼٌیداسی دس ػغح خغبی %7
هبخز :هحبػجبت هحمك

R2

./071

R2تؼذیل
ؿذُ

./078

Fآهبسُ

هؼٌیداسیF

781/11

** هؼٌیداسی دس ػغح خغبی  *** %1هؼٌیداسی دس ػغح خغبی %78

./888

تاثیزهز یک اس ویضگیهای حاکمیت شزکتی بز عملکزد شزکت ()ROE
ّوبىعَس کِ ًتبیح ًگبسُ (ً )1ـبى هیدّذ ،توشکض هبلکیت ثب ًشخ ثبصدُ حمَق صبحجبى
ػْبم ساثغِی هثجت هؼٌیداسی داسد .ػشهبیِگزاس ًْبدی ػوذُ ٍ دسصذ هذیشاى غیش هَظف ثش
ػولکشد ؿشکت تبثیش هٌفی ٍ هؼٌیداس داسًذ .هبلکیت دٍلتی ثب ػولکشد ؿشکت ساثغِی هثجت ٍ
هؼٌیداس داسد .دس ًْبیت ثیي دٍگبًگی ٍظیفِ هذیشػبهل ٍ ػولکشد ؿشکت ساثغِی هؼٌیداسی
ٍخَد ًذاسد .دلیل ایيکِ هبلکیت ًْبدی ثب ػولکشد ؿشکتّب ساثغِی هٌفی هؼٌیداسی داسد ،هی-
تَاًذ ایي ثبؿذ کِ ػشهبیِ گزاس ًْبدی اص اًگیضُّبی کبفی ثشی تالؽ ثِ هٌظَس ثْجَد ػولکشد ٍ
کؼت ػَد ثشخَداس ًیؼتّ .نچٌیي هوکي اػت ثِ ػلت کَچک ثَدى ًوًَِ هَسد ثشسػی
(تؼذاد ؿشکتّب ) ٍ دٍسُ هَسد ثشسػی ثبؿذ.
نگاره  .4تبثیش ّش یک اص ٍیظگیّبی حبکویت ؿشکتی ثش ػولکشد ؿشکت()ROE
ؿشح

ضشیت

P-value

ػشض اص هجذاء

./888

*./888

TOP

./712

*./888

TOP

./880

**./811

INSTITUTION

-./818

*./888

STATE

./811

*./888

DUAL

-./877

./117

INDEPENDENT

-./888

*./887

LASSETS

-./878

./711

ISRATIO

7/717

*./888

CSRATIO

-./871

*./888

LEVERAGE

-./282

*./888

* هؼٌیداسی دس ػغح خغبی %7

R2

./178

R2تؼذیل
ؿذُ

./188

Fآهبسُ

11/811

** هؼٌیداسی دس ػغح خغبی  %78هبخز :هحبػجبت هحمك

هؼٌیداسیF

./888

تاثیز ساختار حاکمیت شزکتی بز ارسش شزکت
ًگبسُ ( )1تبثیش سطین حبکویت ؿشکتی سا ثش اسصؽ ؿشکت (ًؼجت کیَ تَثیي) ًـبى هی-
دّذ ،دس ایي لؼوت ػبختبس حبکویت ؿشکتی هدوَع ّش یک اص ػَاهل حبکویت ؿشکتی هَسد
ثشسػی دس تحمیك اػتً .تبیح ًـبى هیدّذ کِ هؼٌیداسی هذل تحمیك ثشای آصهَى فشضیِّب دس
ػغح خغبی  1دسصذ تبییذ هیؿَد.
ّوبىعَس کِ هـبّذُ هیؿَد ،ثیي ػبختبس حبکویت ؿشکتی ثب اسصؽ ؿشکت ساثغِی هثجت
ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسدً .تبیح ایي ًگبسُ ًـبى هیدّذ کِ ٍخَد ػْبهذاساى ػوذُ ،ػشهبیِ-
گزاساى ًْبدی ،هبلکیت دٍلتی ،دسصذ هذیشاى غیش هَظف دس ّیبت هذیشُ ٍ هبلکیت هذیشیتی

دس ػبختبس حبکویت ؿشکتی هَخت افضایؾ اسصؽ ؿشکت هیؿَدّ .نچٌیي R2تؼذیل ؿذُ

ًـبى هیدّذ کِ هتغیش هؼتمل هذل (ػبختبس حبکویت ؿشکتی) حذٍد  %08اص تغییشات هتغیش
ٍاثؼتِ سا تجییي هیکٌذ.
نگاره ( .)5تبثیش سطین حبکویت ؿشکتی ثش اسصؽ ؿشکت
ؿشح

ضشیت

P-value

ػشض اص هجذاء

7/188

*./888

GOV-SCR

./718

*./888

LASSETS

-./212

*./888

ISRATIO

2/282

*./888

CSRATIO

-./181

*./888

LEVERAGE

./817

*./888

* هؼٌیداسی دس ػغح خغبی %7
هبخز :هحبػجبت هحمك

R2

./101

R2تؼذیل
ؿذُ

./108

Fآهبسُ

220/12

هؼٌیداسیF

./888

تاثیز ساختار حاکمیت شزکتی بز عملکزد شزکت ()ROA
ّوبىعَس کِ ًتبیح ًگبسُ(ً )1ـبى هیدّذ ،ثیي سطین حبکویت ؿشکتی ٍ ًشخ ثبصدُ داساییّب

ساثغِی هثجت ٍ هؼٌیداسی( دس حذ ضؼیف) ٍخَد داسدّ .نچٌیي R2تؼذیل ؿذُ ًـبى هیدّذ

کِ هتغیش هؼتمل هذل (ػبختبس حبکویت ؿشکتی) حذٍد  %11اص تغییشات هتغیش ٍاثؼتِ ( ًشخ
ثبصدُ داساییّب) سا تجییي هیکٌذ.
نگاره ( .)6تبثیش سطین حبکویت ؿشکتی ثش ػولکشد ؿشکت ()ROA
ؿشح

ضشیت

P-value

ػشض اص هجذاء

./718

*./888

GOV-SCR

./880

*./881

LASSETS

-./827

*./888

ISRATIO

./181

*./888

CSRATIO

-./828

*./878

LEVERAGE

-./782

*./888

R2

./111

R2تؼذیل
ؿذُ

./118888

Fآهبسُ

288/178

هؼٌیداسیF

./888

* هؼٌیداسی دس ػغح خغبی %7
هبخز :هحبػجبت هحمك

تاثیز ساختار حاکمیت شزکتی بز عملکزد شزکت ()ROE
ًگبسُ ( )1تبثیش سطین حبکویت ؿشکتی سا ثش ػولکشد ؿشکت (ًشخ ثبصدُ حمَق صبحجبى
ػْبم) ًـبى هیدّذّ ،وبىعَس کِ ًتبیح ًگبسُ صیش ًـبى هیدّذ ،ثیي سطین حبکویت ؿشکتی ٍ
ًشخ ثبصدُ حمَق صبحجبى ػْبم ساثغِی هثجت ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسدً .تبیح ًگبسُ ()1( ٍ )1
ًـبى هیدّذ کِ ػبختبس ح بکویت ؿشکتی هَخت خَاّذ ؿذ تب ؿشکت ػولکشد هغلَثی داؿتِ
ثبؿذ ٍ اص ایٌشٍ اسصؽ ؿشکت افضایؾ یبثذ.

نگاره ( .)7تبثیش سطین حبکویت ؿشکتی ثش ػولکشد ؿشکت ()ROE
شرح

ضشیت

P-value

ػشض اص هجذاء

./808

*./888

GOV-SCR

./828

*./878

LASSETS

-8/871

./711

ISRATIO

7/778

*./888

CSRATIO

-8/818

*./888

LEVERAGE

-8/288

*./888

R2

./118

R2تؼذیل
ؿذُ

./110

Fآهبسُ

721/01

هؼٌیداسیF

./888

* هؼٌیداسی دس ػغح خغبی %7
هبخز :هحبػجبت هحمك
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Investigation the impact corporate governance structure on
financial Performance and valuation in public firms

Vali Khodadadi
Reza Takor
Abstract
This study investigates the effect of corporate governance mechanisms
(includes, ownership concentration, institutional investors, state
ownership, managerial ownership, percentage of independent directors
and duality of the CEO and chairman of the board of directors) on
financial Performance and valuation in public firms. A sample of listed
companies in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 
has been selected. Hypotheses have been tested using ordinary least
square (OLS) with pooled data. The results show that, ownership
concentration and state ownership have a positively and significantly
impact on firm performance and valuation. Block institutional investor
has a positive impact on valuation but have a negative impact on firm
performance. Duality has a negative impact on valuation but have not
impact on firm performance. Also, corporate governance mechanisms
have a positively and significantly impact on firm performance and
valuation.
Keywords: Corporate Governance, ROA, ROE, Tobin’s Q

