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 چکیده

می دهند و نمونه آماری نیز مطابق با روش حذف فعال در بورس اوراق بهادارتهران تشکیل 

تا  1396شرکت تعیین شده است. بازه زمانی گردآوری داده ها مربوط به سالهای  116سیستماتیک 

باشدو هدف از این مطالعه بررسی اثرگذاری ریسک بر بازدهی سهام شرکتهای بورسی با  می 1400

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  در نظر گرفتن نقش تعدیلگر سطح حاکمیت شرکتی در

بهادار تهران است. جامعه آماری این مطالعه را شرکتهای اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم 

افزار ایویوز نسخه هشت تجزیه و تحلیل شده اند. بر اساس شواهد به دست آمده از تجزیه و 

بر بازدهی سهام دارد. همچنین بر اساس تحلیلهای آمار استنباطی ریسک تاثیر منفی و معنادری 

 بخش دوم نتایج سطح حاکمیت شرکتی اثر تعدیلگر کاهنده بر رابطه منفی بین ریسک و بازده دارد.
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 مقدمه -1

هدف اساسی و اصلی همه سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه، کسب بازدهی مطلوب 

عین حال به دلیل کارا نبودن بازارهای سرمایه خصوصا در کشورهای در حال توسعه است. در 

ای مانند ایران، سرمایه گذاران این انتظار را دارند که هر سرمایه گذاری و خرید و فروشی در 

این بازار دارای ریسک خاص خود باشد. بنابراین آنها با در نظر گرفتن و پذیرش میزانی از 

دریافت بازدهی خاصی را دارند.  از این رو می توان ارتباطی منطقی و معنادار ریسک، انتظار 

معموالً انتظار می رود ارتباط (. 2022بین ریسک و بازده در نظر گرفت )داس گوپتا و دب، 

ریسک با بازده در بازارهای مالی مثبت باشد، به این معنی که تحمل ریسک باالتر زمانی توجیه 

(. این مبادله 2005؛ گیسلز و همکاران، 1964مورد انتظار باالتر باشد )شارپ، می شود که بازده 

ریسک و بازده باید در مورد تصمیمات استراتژیک سطح شرکت که شامل ریسک هایی مانند 

ورود به بازارهای جدید، راه اندازی محصوالت جدید و کاوش در راه های جدید برای کاهش 

بنابراین، برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، مدیران  هزینه ها است نیز اعمال شود.

رود بازدهی  های پرریسک را انجام دهند، در صورتی که انتظار می گذاری ممکن است سرمایه

 (.2019باالتری برای سهامداران داشته باشند )چاری و همکاران، 

توضیح می دهند اما  اگرچه معتقدان به نظریه فوق مسئله ریسک و بازده را در سطح فردی

(، این شماهدات را در سطح 2011( و کلیگر و تیشور )2000عده ای دیگر همچون لنر )

های بازنده )برخالف شرکتهای موفق در کسب  شرکت نیز تایید می کنند. بدین معنا که شرکت

طور ناموفق ریسک بیشتری را برای افزایش شانس کسب سود در  بازدهی(، تمایل دارند به

یت به عهده بگیرند. در نتیجه این مسئله منجر به اتخاذ رویکردهای پر ریسک در سیاستهای نها

 (.2022کالن شرکتها خواهد شد )داس گوپتا و دب، 

آید این است که مدیران شرکتها ممکن است به منظور کسب  آنچه از این توضیحات بر می

سک بزرگی مواجه نمایند و البته این منفعت باالتر و دستیابی به بازدهی باال، شرکت را با ری

مورد عمدتا در شرکتهایی بروز می کند که از دستیابی به اهدا خود در قیاس با وضعیت 

شرکتهای مشابه و هم صنعت جا مانده اند. در چنین وضعیتی احتمال آسیب دیدن منافع 

درت نظارت سهامداران باالست و بر همین اساس وجود ابزار و سازوکارهایی که بتواند ق
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سهامدارن بر رفتار مدیران را فراهم آورد حیاتی است. به همین دلیل و با همین رویکرد 

 مجموعه سازوکارهای حاکمیت شرکتی شکل گرفته است.

حاکمیت شرکتی با در اختیار داشتن قوانین و ابزارهای الزام آور، باعث افزایش قدرت 

کنترل سهامداران بر مدیران خواهد شد. بدین ترتیب به آنها این امکان را خواهد داد که با 

نظارت بهتر و دقیق تر بر رفتار و عملکرد مدیران، زمینه اقدامات فرصت طلبانه آنها را کاهش 

حتمال درگیر شدن شرکت با سرمایه گذاریهای پر ریسک را به حداقل برسانند )برد و داده و ا

 (. 2017همکاران، 

در واقع چنانچه خصیصه های حاکمیت شرکتی مانند استقالل هیئت مدیره، تخصص کمیته 

حسابرسی، گزارشگری مالی قابل اتکا، حسابرس مستقل مورد اعتماد و ... به خوبی پیاده شود، 

ان انتظار داشت که رابطه بین ریسک و بازده در عملکر و سرمایه گذاری شرکت، ارتباطی می تو

 (.2019منطقی و علمی و شامل درجه معقولی از ریسک باشد )دب و همکاران، 

اهمیت چنین مسئله ای باعث شده است که محققان مختلفی به کارکردهای حاکمیت 

بودن سازوکارهای حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه شرکتی بپردازند؛ با این حال به دلیل نوپا 

کشور ایران، خالهای تحقیقاتی فراوانی در این زمینه وجود دارد. از این رو مسئله اصلی این 

تحقیق آن است که سطوح مختلف حاکمیت شرکتی چه تاثیری بر تعدیل رابطه بین ریسک و 

 بازده در شرکتهای فعال در بازار سرمایه کشور دارد؟

 مبانی نظری تحقیق -2

 حاکمیت شرکتی  -2-1

مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر نحوه حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال 

های شود و مطابق با آن چگونگی پاسخگویی شرکت به سهامداران و همچنین سایر ذینفعمی

ن کل جامعه حائز ها و همچنیگیرد. بدین سبب، از نظر کارکرد شرکتآن شکل می سازمانی

اهمیت شمرده شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است )عثمان امام و 

( 2001های اقتصادی )المللی پول و سازمان توسعه برای همکاری(. صندوق بین2017مالیک، 

دیره های اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت محاکمیت شرکتی را ساختار روابط مابین گروه
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ها چنین ساختاری زمینه داند. از نظر این سازمانهای مترتب بر آن میو مدیران و مسئولیت

های اولیه شرکت و تنظیم معیارها و آمیزی را جهت دست یافتن به هدفعملکرد رقابت

 آورد.سازوکارهای نظارت و کنترل، فراهم می

 حاکمیت شرکتی به دالیل زیرحائزاهمیت است:

برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی  چارچوبی را .1

 سرمایه فراهم می کند.

با منصوب کردن مدیرانی که بانی تجربیات و ایده های جدید هستند،  .2

 تفکراستراتژیک را به صدر شرکت هدیه می کند.

 مدیریت و نظارت برریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد. .3

یند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود با تقسیم فرا .4

 (.1397می سازد )قدس، 

شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای 

کند. بنابراین شرکت ها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذینفعان می  تجاری را تسهیل می

 کمیت شرکتی به صورت زیرخالصه می شود:باشند. اهداف حا

 افزایش ارزش سهامداران،

محافظت ازمنافع سهامداران و سایرذینفعان شامل مشتریان، کارکنان وعموم جامعه به 

 طورکل،

اطمینان ازشفافیت و یکپارچگی درتبادل اطالعات و قابلیت دسترسی به اطالعات کامل، 

 صحیح و شفاف برای کلیه ذینفعان،

ن ازپاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی درکلیه سطوح و هدایت اطمینا

 (.1398شرکت با باالترین سطح استاندارد به منظوررقابت با دیگران )مینایی، 

 ریسک -2-2

ها اشاره  بندی اند. در زیر به اهم این تقسیم های محتلف تقسیم نموده ریسک را از نظرگاه

 شده است:
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 ساده و سوداگرانهالف( ریسک 

به ریسک های ناشی از تحقق خطرات قهری چون زلزله، سیل، طوفان، آتش سوزی، 

انفجار، جنگ، شورش و اعتصاب، ریسک های ساده و به ریسک های ناشی از فعالیت های 

عموماً مالی مانند خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری، ریسک سوداگرانه گفته می شود 

 (.1390سیاسی،  )ایثاری به نقل از

 ب( ریسک تجاری و مالی

پذیری نرخ بازده  ریسک بازار سرمایه یا ریسک مالی، ریسکی است که مربوط به نوسان

تواند بر نرخ بازده بازار سرمایه نیز اثر بگذارد. ریسک بازار محصول یا  اوراق بهادار است و می

شود.  عملیاتی شرکت مربوط می های نقدی ریسک تجاری، با عواملی سروکار دارد که به جریان

های شرکت اثر  این ریسک به تصمیمات عملیاتی و استراتژیک مدیران که بر درآمدها و هزینه

 .(1390)ایثاری به نقل از سیاسی،  بگذارند، بستگی دارد

 ج( ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک

کند و در پژوهش حاضر نیز  یبندی بیشتر در مورد اوراق مالی مصداق پیدا م این نوع تقسیم

مورد کند و کاو قرار گرفته است. خطراتی که یک شرکت برای به دست آوردن بازده بیشتر با 

روست، از طرفی به شرایط جامعه و بازار به صورت کلی)تحوالت سیاسی، شرایط  آن روبه

خلی به وضعیت دا های اقتصادی و... ( و از طرف دیگر، اقتصادی،آشوب و جنگ، دوران

شرکت نظیر مدیریت شرکت، قیمت محصول، مسائل بازاریابی، مسائل حقوقی، وضعیت 

هاست، ریسک سیستماتیک، و آن  سرمایه و... بستگی دارد. خطراتی که مربوط به کل فعالیت

شود.  قسمت از خطر که مختص هر شرکت و فعالیت است، ریسک غیرسیستماتیک نامیده می

گذاری، حذف  ن به وسیله تنوع بخشی به مجموعه سرمایهتوا این قسمت از ریسک را می

 (.1380نمود)اسکندری و حسینی، 

 بازده سهام و عوامل موثر برآن -2-3

های  اعتقاد براین است که بازده سهام توسط برخی از متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ

ای اقتصادی را بر شود. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروه بهره، ارز و تورم تعیین می
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گذاری آربیتراژ  بازارهای سهام در کشورهای مختلف نشان دهند. برای مثال، تئوری قیمت

(، برای تشریح تأثیر برخی از متغیرهای کالن 1986( و چن و همکاران )1976توسط راس )

اقتصادی بر روی بازده سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت. 

های آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ریسک و نغییرات در ساختار  یافته

ی نرخ  های مورد انتظار سهام داشتند. این درحالی بود که رابطه ی مثبتی با بازده ای، رابطه دوره

طور  های سهام مورد انتظار سهام، داشتند. به نشده، با بازده بینی شده و پیش بینی تورم و پیش

 (.1389فر،  داری منفی است)راعی و پویان معنی

 پیشینه تحقیق -2-4

نقش حاکمیت شرکتی در تعدیل پارادوکس » (، تحقیقی با عنوان 2022داس گوپتا و دب )

پارادوکس »، انجام دادند. این مقاله رابطه احتمالی بین «بازده: شواهد بین کشورها-ریسک

ها را در یک ساختار بین فرهنگی بین کشوری بررسی  و حاکمیت شرکتی شرکت« بازده-ریسک

های ریسک و بازده حسابداری برای  کند. محققان از حاکمیت شرکتی و همچنین داده می

کشور استفاده کردند و نشان می دهند که  27سال شرکت از  45322مجموعه داده بزرگی از 

خطی باشد، مشروط به ارتباط ریسک با بازده در سطح شرکت ممکن است یک ارتباط غیر

عملکرد شرکت. شرکت هایی که از نظر میانگین عملکرد کمتر از میانگین صنعت هستند، یک 

دهند، در حالی که آنهایی که باالتر  ( نشان می1980بومن )« پارادوکس»رابطه معکوس مطابق با 

، محققان به دهند. عالوه بر این بازده مثبتی را نشان می-از حد متوسط هستند، ارتباط ریسک

بازدهی می تواند ناشی از اقدامات رانت -طور تجربی ثابت می کنند که چنین ارتباط ریسک

جویانه مدیران باشد و اینکه حاکمیت شرکتی قوی در یک شرکت به طور قابل مالحظه ای این 

 اثرات را تعدیل و معکوس می کند. 

، «حاکمیت شرکتی و اهرم مالیکیفیت »، تحقیقی با عنوان 2021ژائو و همکاران در سال 

انجام دادند. نتایج تجربی نشان می دهد که بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیر قوی و منفی بر 

اهرم مالی برای نمونه کامل و زیرمجموعه مالکیت ، صنعت ، مقیاس و غیره دارد. این اثر منفی 

عالوه بر این ، از نظر  با واسطه گری تامین مالی داخلی و سهام شرکت ها انجام می شود.
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عملکرد شرکت ها ، آنها نشان دادند که اهرم مالی به طور قابل توجهی عملکرد مالی را کاهش 

می دهد ، به ویژه در دوره رکود اقتصادی  و می تواند با بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی جبران 

 شود.

گزارشات مالی و  حاکمیت شرکتی، کیفیت سود در»(، مطالعه ای با عنوان 2019سیلوا )

انجام داده است. این آزمایش با استفاده از « ریسک سقوط قیمت سهام در دوره بحران مالی

شرکت از کشورهای توسعه یافته، بررسی تأثیر کیفیت حسابداری و  1361نمونه ای از 

کند. در  حاکمیت شرکتها بر خطر تصادف غیر طبیعی ناشی از دوره پریشانی را امکان پذیر می

الی که عدم شفافیت حسابداری قبل از بحران به مؤلفه غیرطبیعی ریسک سقوط قیمت سهام ح

 در ارتباط با بحران دامن زده، شیوه های حاکمیت شرکتها عمالً هیچ تاثیری نداشته است. 

(، رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازدهی را در بورس تهران بررسی 1401رستمی چری )

و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار ایویوز و آزمون پانل دیتا نشان داد  کرده است. نتایج تجزیه

بربازده پورتفوی شرکتهای بورس  نرخ بهره و ریسک نرخ ارز متغیرهای تورم، ریسک کشوری،

 .اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد

بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر ارتباط »(، تحقیقی با عنوان 1401مظاهری و قلی زاده )

، انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر «ن و مدیریت سودبین بیش اطمینانی مدیرا

وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین بیش اعتمادی مدیران بر مدیریت سود است. همچنین این 

بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و مدیریت سود  ساختار هیئت مدیره نتیجه حاصل شد که

 .اثرتعدیل گری دارد

(، رابطه بین ریسک و بازده را در بورس تهران بررسی کردند. نتایج این 1396عسگری )

رشدی و ارزشی )در هر  سهام واقعی بازده نقدشوندگی و ریسک ه بینتحقیق نشان می دهد ک

نقدشوندگی  ریسک واقعی با بازده دو( رابطه خطی مثبت وجود دارد ولی میزان و شدت رابطه

 .در شرکتهای رشدی بسیار بیشتر از شرکتهای ارزشی دیده شد

 بنابراین فرضیه های پژوهش بصورت زیر قابل بیان است:

 ریسک بر بازده شرکتهای فعال در بورس تهران تاثیر معناداری داردفرضیه اول: 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87/
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فرضیه دوم: سطح حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ریسک و بازده شرکتهای فعال در بورس 

 اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد

 روش تحقیق -3

کیفیت  هدف کلی از این پژوهش بررسی تاثیر ریسک بر بازده با توجه به  نقش سطح و

این تحقیق از حیث هدف تحقیق ، از جمله تحقیقات کاربردی است  .باشد حاکمیت شرکتی می

. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها ، قانونمندی ها ، اصول و  فنونی که در 

 .تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد

 قلمرو موضوعی

ی: با توجه قلمرو به محتوای تحقیق،  قلمرو موضوعی تحقیق مربوط به حوزه موضوع

 حسابداری است.

 قلمرو زمانی 

 انجام می شود 1400تا  1396این تحقیق در دوره زمانی 

 قلمرو مکانی

 کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 جامعه و نمونه آماری

شرکتهای فعال در بازار سرمایه کشور ایران در یک دوره زمانی جامعه آماری این تحقیق را 

تشکیل می دهند. همچنین برای اخذ نمونه آماری از روش معمول  1400پنج ساله منتهی به 

 حذف  سیستماتیک استفاده خواهد شد. در این روش معیارهای زیر مورد توجه است:

 اسفند( 29یکسان بودن پایان سال مالی )منتهی به -1

 در دسترس بودن اطالعات-2

 عدم توقف نماد بیش از شش ماه-3

 عدم حضور در دسته بندی بانکها، بیمه ها، هلدینگ ها و شرکتهای سرمایه گذاری-4

 ها و ابزار گردآوری اطالعات:روش
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آنچه به عنوان اطالعات و داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق متصور است در قالب 

تدوین خواهد شد. در بخش اول نیاز به اطالعات تئوریک برای تکمیل و دو بخش تهیه و 

تدوین مباحث نظری، ادبیات تحقیق و سوابق مطالعاتی است. در این بخش از اطالعات منتشر 

شده در مقاالت، کتب و پایان ناهه های معتبر و مورد تایید مراکز علمی معتبر استفاده خواهد 

 شد. 

نیاز مربوط به اطالعات حوزه های تحلیل است. در این بخش بخش دوم اطالعات مورد 

اطالعات مورد نیاز که به صورت کمّی هستند از پایگاه های معتبر استحصال داده ها نظیر 

و نرم افزار ره آورد نوین استخراج خواهد شد  365سایت بورس، سایت کدال، سایت رهاورد 

نیاز روی آنها پیاده شده و تبدیل به داده های نهایی  تا با انتقال به نرم افزا اکسل محاسبات مورد

 مورد نیاز شوند.

 مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها: -4

(، 2022به منظور بررسی و تحلیل فرضیه های تحقیق مطابق با پژوهش داس گوپتا و دب )

 از مدل های کمی زیر استفاده شده است:

 مدل فرضیه اول:
R i,t=α0+ α1 σi,t + ⅀Control i,t  +ε i,t   

 مدل فرضیه دوم:
R i,t=α0+ α1 σi,t + α2 CG i,t + α3 (σ*CG)i,t + ⅀Control i,t  +ε i,t   

 

 تجزیه و تحلیل آماری  -5

 آمار توصیفی -5-1

اولین قدم در تجزیه و تحلیل آماری یک مطالعه، شرح توصیفی متغیرهای پژوهش می باشد. 

پرداخته است. دراین جدول مولفه های آماری مرکزی از جمله  به تبیین این مسئله 1-4جدول  

میانگین و میانه و مولفه های پراکندگی منجمله انحراف معیار، کشیدگی و چولگی برای پانصد 

و هشتاد مشاهده برای متغیرهای گوناگون محاسبه گشته است. در اغلب موارد، مقادیر میانگین 

که در چنین شرایطی می توان گفت که توزیع متغیرها و میانه نزدیک به یکدیگر می باشند 
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متقارن بوده است. این موضوع در کم بودن عدد چولگی و کشیدگی نیز مشخص است که خود 

 به شکلی دیگر معرف نرمال بودن توزیع داده ها نیز می باشد.
 (: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش1)جدول

 

 آماراستنباطی -5-2

 رگرسیونی سنجش نیکویی مدل آزمون های مقدماتی

ابتدا باید پیش  استفاده از مدل رگرسیون،همانگونه که بیان شد در یک پژوهش جهت 

ها، نتایج رگرسیون معتبر خواهند بود و در هایی را مد نظر قرار داد که با فرض درستی آنفرض

غیر این صورت باید مدل دیگری را جایگزین ساخت. در هر مدل رگرسیون خطی، چند پیش 

 فرض داریم. این پیش فرض ها عبارتند از:

 ای تحقیقپایایی متغیره-1

 واریانس ناهمسانی خطاها  -2

 خود همبستگی پیاپی خطاها -3

 هم خطی متغیرهای کنترلی، تعدیلگر و مستقل  -4

 میانه میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

کمترین 

 مقدار

 بیشترین

 مقدار

 60/0 -33/0 46/1 69/1 79/0 10/0 12/0 580 نرخ بازده دارایی 

 59/0 02/0 51/0 36/0 28/0 36/0 39/0 580 ریسک

 80/0 38/0 62/0 89/0 44/0 56/0 59/0 580 حاکمیت شرکتی

 11/8 42/4 33/1 23/1 11/1 08/6 23/6 580 اندازه شرکت 

 90/0 01/0 64/0 -45/0 21/0 57/0 54/0 580 مالیاهرم 

 1 0 76/0 -29/0 33/0 0 41/0 580 تقسیم سود

 82/8 19/0 05/1 18/0 10/2 14/4 08/4 580 ارزش بازار به دفتری سهام
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 در ادامه به نتایج حاصله در این رابطه اشاره می شود:

 پایایی )ایستایی( متغیرهای تحقیق

ترین آنها آزمون آزمونهای متنوعی در این حوزه وجود دارند که از اساسی ترین و مصطلح 

ال. ام. آرچ می باشد. فرض صفر این آزمون حکایت از عدم مانایی و ایستایی متغیرها دارد و 

علی القاعده چنانچه فرض صفر رد شود می توان در خصوص مانا بودن متغیرهای تحقیق در 

طی زمان اطمینان حاصل کرد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که کلیه متغیرها در سطح 

 درصد مانا می باشند. 99اطمینان 
 : بررسی شرایط مانایی2جدول 

 متغیر          

 شاخص

نرخ بازده 

 دارایی 
 ریسک

حاکمیت 

 شرکتی

اندازه 

 شرکت
 اهرم مالی تقسیم سود

ارزش بازار به 

 دفتری سهام

 -09/40 -23/15 09/60 -14/89 -13/19 -10/19 -11/26 آماره آزمون

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 احتمال آماره

 ها واریانس ناهمسانی باقیمانده

یکی از دیگر مشکالتی که باعث حصول نتایج کاذب و غیرقابل اعتماد در رگرسیون می 

شود مسئله بروز ناهمسانی واریانس است که باید به دقت کنترل شود. انجام این کار در این 

 صورت گرفته است.پژوهش توسط آزمون ال. ام. آرچ 

همانگونه که در جدول زیر دیده می شود نتیجه آزمون فرض صفر این ازمون را مبنی بر 

 عدم وجود ناهمسانی واریانس در هر دو مدل مورد تایید است.
 : بررسی وضعیت ناهمسانی واریانس3جدول 

 احتمال آماره آرچ آماره آزمون آرچ مدل برازش

 3255/0 1578/0 اول

 3098/0 1646/0 دوم

 خود همبستگی پیاپی خطاها

از دیگر مفروضات مورد نظر به جهت اطمینان از قابل اعتماد بودن برازش صورت گرفته، 

واکاوی استقالل خطاها از هم است. در صورت احراز خودهمبستگی پیاپی در خطاها، برازش 

می تواند دچار تورش شود و نتایج کاذب ارائه نماید. برای واکاوی این موضوع از شاخص 
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می  5/2تا  5/1استفاده می گردد. آستانه مورد  قبول این آزمون بین  واتسون-ومعیار دوربین

نمایش داده شده است دو مدل پژوهش از این حیث فاقد  4باشد. همانطور که در جدول 

 مشکل می باشند.
 : نتیجه بررسی خودهمبستگی پیاپی4جدول 

 آماره آزمون  مدل تحقیق

 99/1 اول

 96/1 دوم

 بررسی وضعیت همخطی

بعدی از مجموعه پیش فرضهای برازش خطی، نبود وجود همخطی مابین متغیرهای  شرط

مستقل )و کنترلی و تعدیلگر( می باشد. این مسئله به وسیله آزمونهای مختلفی نظیر وایف و 

وایت بررسی می شود. در این مطالعه از شاخص وایف برای این موضوع استفاده گشته است. 

است. بر این  5، قرار داشتن آماره آزمون پایین تر از عدد محدوده مورد قبول این شاخص

 اساس نتایج به دست آمده دال بر عدم وجود همخطی است.
 : نتیجه بررسی مسئله همخطی5جدول 

 اهرم مالی تقسیم سود اندازه شرکت حاکمیت شرکتی ریسک
ارزش بازار به دفتری 

 سهام

02/1 11/1 09/1 13/1 02/1 28/1 
 

 الگوی تخمینشناسایی 

همانطور که در فصل سوم تبیین شد با توجه به پانلی بودن داده ها انجام دو آزمون 

چاو)لیمر( و هاسمن )در صورت لزوم(، از ضروریات است تا شیوه انجام کار مشخص شود.  

 ، نمایش داده شده است. 6-4نتایج این دو معیار در جدول 
 :  نتیجه آزمونهای لیمر و هاسمن6جدول

 آماره آزمون )احتمال آماره( نوع آزمون دلم

 اول
 (000/0)23/10 لیمر

 (000/0) 41/19 هاسمن

 دوم
 (000/0)49/10 لیمر

 (000/0) 08/20 هاسمن
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رد شدن فرض صفر هر دو آزمون در هر دو برازش انجام شده، نشان از آن دارد که داده ها 

هایی از برازش حداقل  برآورد چنین مدل از نوع پانلی به روش اثرات ثابت می باشند. برای

 مربعات معمولی استفاده می گردد که در جداول بعد نشان داده شده است.

 های تحقیق:  بررسی فرضیه

پس از احراز شرایط مقتضی و اطمینان از کیفیت مطلوب برازش صورت گرفته و تعیین 

به بررسی روابط متغیرها در قالب فرضیات دوگانه پرداخته  Tالگوی کار، با استفاده از آزمون 

 آورده شده است. 8-4و  7-4می شود که نتایج به ترتیب در جداول 

 بررسی مدل نخست

 مدل اول که به منظور بررسی فرضیه اول مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از:

R i,t=α0+ α1 σi,t + ⅀Control i,t  +ε i,t   
 می باشد.  7-4نتیجه بررسی آن در شکل برازش رگرسیونی به شرح جدول که 

 OLS:  برازش مدل اول تحقیق به روش 7جدول

           

 نوع اثرگذاری سطح معناداری  tآماره  ضریب 

 منفی و معنادار 0099/0 -88/2 -24/0 ریسک

 فاقد معناداری 4253/0 88/0 02/0 اندازه شرکت

 منفی و معنادار 0020/0 -29/3 -14/0 اهرم مالی

 مثبت و معنادار 0016/0 42/3 28/0 تقسیم سود

 مثبت و معنادار 0000/0 96/4 11/0 ارزش بازار به دفتری سهام

 مثبت و معنادار 0125/0. 69/2 30/0 عدد ثابت

 )سطح معناداری(  Fآماره 
46/26 

(000/0) 

 49/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 

می باشد یعنی نسبتی  49/0( تعدیل شده  برابر R2کند مقدار ضریب تعین  )نتایج بیان می 

از واریانس متغیر وابسته که با مشارکت نسبی متغیرهای مستقل و کنترلی به حساب آمده است 

درصد از کل  49اند  است.  به عبارتی دیگر متغیرهای مستقل و کنترلی توانسته 49/0معادل 

ت را توجیه نمایند و باقیمانده نیز سهم عوامل دیگر و رویدادهای تغییرات متغیر بازدهی شرک
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 000/0با سطح معناداری  46/26تصادفی می باشد. همچنین مقدار آماره آزمون فیشر  برابر با 

 است که نشان از کفایت کلی مدل دارد. 

از این جهت با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که متغیر مستقل ریسک با 

اثر منفی معناداری بر بازده دارایی شرکت دارد و  0099/0و سطح معناداری  -24/0ضریب 

 شود. فرضیه اول تحقیق تایید می

 بررسی مدل دوم

 مدل دوم که به منظور بررسی فرضیه  دوم مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از:
R i,t=α0+ α1 σi,t + α2 CG i,t + α3 (σ*CG)i,t + ⅀Control i,t  +ε i,t   

 می باشد. 8-4که نتیجه واکاوی آن در شکل برازش رگرسیونی به شرح جدول 
 OLS:  برازش مدل دوم تحقیق به روش 8جدول

           

 نوع اثرگذاری سطح معناداری  tآماره  ضریب 

 منفی و معنادار 0110/0 -78/2 -18/0 ریسک

 معنادارمثبت و  0000/0 02/5 42/0 حاکمیت شرکتی

 مثبت و معنادار 0000/0 -88/4 -37/0 ریسک ضربدر حاکمیت شرکتی

 فاقد معناداری 3097/0 95/0 03/0 اندازه شرکت

 منفی و معنادار 0053/0 -01/3 -12/0 اهرم مالی

 مثبت و معنادار 0013/0 66/3 30/0 تقسیم سود

 مثبت و معنادار 0000/0 99/4 12/0 ارزش بازار به دفتری سهام

 مثبت و معنادار 0122/0 71/2 28/0 عدد ثابت

 )سطح معناداری(  Fآماره 
11/33 

(000/0) 

 54/0 ضریب تعیین تعدیل شده

است یعنی  54/0( تعدیل شده  برابر R2نتایج گواهی می دهد که مقدار ضریب تعین  )

نسبتی از واریانس متغیر وابسته که با مشارکت نسبی متغیرهای مستقل، کنترلی و تعدیلگر به 

است.  به عبارتی دیگر متغیرهای مستقل، کنترلی و تعدیلگر  54/0حساب آمده است معادل 

تبیین کنند و باقیمانده سهم  درصد از کل تغییرات متغیر بازده دارایی شرکت را 54اند  توانسته
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با  11/33عوامل دیگر و رویدادهای تصادفی می باشد. ضمناَ مقدار آماره آزمون فیشر  برابر با 

 است که نشان از کفایت کلی مدل دارد.  000/0سطح معناداری 

توان گفت شاخص تعدیلگر ریسک ضربدر  بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می

است که نشان از تاثیر تعدیلگر  000/0و سطح معناداری  37/0دارای ضریب  حاکمیت شرکتی

کاهنده حاکمیت شرکتی بر رابطه منفی بین  ریسک و بازده دارایی شرکت دارد. بنابراین، فرضیه 

 شود. دوم تحقیق نیز تایید می

 نتیجه گیری -6

ت تاثیرگذاری این تحقیق دارای دو هدف مهم است. هدف اول آن بررسی و تعیین کیفی

ریسک بر بازده دارایی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در بخش 

دوم نیز بنا بر این بوده است که مشخص شود سطح حاکمیت شرکتی بر رابطه بین این دو متغیر 

قرار می  چه تاثیری دارد؟ با توجه به اینکه در تحقیق حاضر ارتباط بین دو متغیر مورد تحلیل

گیرد، نوع تحقیق همبستگی بوده و به علت مورد استفاده بودن از طرف فعاالن موجود در بازار 

سرمایه، نوع تحقیق کاربردی می باشد. فصل اول به تشریح و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت 

ی انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق پرداخته شد. در فصل دوم، به ادبیات و مبانی نظر

تحقیق اختصاص داشت که در آن ضمن بررسی ادبیات و مفاهیم مربوط به متغیرهای پژوهش، 

تعدادی از مهمترین تحقیقات که در داخل و خارج از کشور به بررسی بحث مرتبط با این 

های مشابه برای  تحقیق پرداخته بودند بیان شد تا نقاط مشترک و متمایز تحقیق حاضر با نمونه

شن شود. در فصل سوم، پس از معرفی متغیر های تحقیق ، نحوه گردآوری خوانندگان رو

اطالعات و نمونه های موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در فصل چهارم، روابط و 

های تابلویی،  مورد بررسی قرار  های آماری مرتبط با داده های پژوهش به وسیله تکنیک فرضیه

-برا، فیشر، دوربین -یر لیمر، هاسمن، آرچ، وایف، جارکهایی نظ گرفت. در این زمینه آزمون

 واتسون و تی مورد استفاده قرار گرفته اند. 
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 منابع  -7

کمیته  مالی تخصص و استقالل (، نقش1394پور) سمیع مجتبی و مهدی مشکی کیهان، آزادی

ارزش،  رویکرد با حسابداری و مدیریت المللی بین کنفرانس اولین .مالی اطالعات افشای حسابرسی بر

 قابل دریافت 

، انتشارات سمت، جلد دوم، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"،  1385آذر، عادل، محمود مؤمنی، 

 چاپ نهم، تهران.

،  شرکتی حاکمیت ویژگیهای بین رابطه بررسی .( 1389 ) .چاالکی پری و محمدعلی آقایی،

 .24 -1، 4 حسابداری تحقیقات تهران، بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده شرکتهای در سود مدیریت

 (.  تئوری حسابداری مالی ، علی پارسائیان ، جلد اول ،  تهران ، ترمه1388اسکات، ویلیام.  )

(. مدیریت ریسک و تامین مالی، ترجمه: هادی اصل سرای و محمئ حسن، تهران: 1391پانتر )

 پژوهشکده بیمه.

(، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی 1385درضا )بابائی، محمدعلی و وزیرزنجانی، حمی

 19 - 14، صص17سازمانها، مجله تذبیر، شماره 

ها،  (، تاثیر مدیریت موثر ریسک بر سطح عملکرد شرکت1389پور زمانی، زهرا، کریمی، علی )

 1 – 18مجله مطالعات مالی، شماره ششم، صص 

، «قدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانیم(. »1381حافظ نیا، محمد رضا و سرمد، غالمعلی. )

 تهران، انتشارات سمت،.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و  "1387حساس یگانه، یحیی؛ اسکندر هدی مرادی ، 

 .122-107، صص 52. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره "ارزش شرکت

،انتشارات رشد "سانی و اجتماعیمبانی نظری و عملی پژوهش در علوم ان"،1384دالور،علی، 

 تهران.

(. مدیریت مالی نوین ، علی جهانخانی و مجتبی شوری  ، جلد اول ، تهران ، 1391راس، استفان. )

 انتشارات سمت 

(، بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با 1396رحیمیان، ناصر؛ توکل نیا، امیر و تیرگری، محمد )

ه شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، عملکرد و ارزش شرکتهای پذیرفت

 .67-79، صص 19شماره 
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(، بررسی رابطه بین معیارهای 1395رحیمیان، نظام الدین؛ بابائی، فاطمه و جهانگیری، حسین )

 51-72، صص 8ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت، پژوهش های کاربردی و گزارشگری مالی، شماره 

(، تاثیر انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه 1391، علی؛ غالمی، فردین و پاکیزه، کامران )رحمانی

 53-76، صص 36گذاری و ارزش آفرینی، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره 

 ( ، تئوریهای حسابداری ، علی پارسائیان ، تهران ، ترمه1391ریاحی بلکویی ، احمد. )

تاثیر هزینه های نمایندگی و  "(. 1391سین؛ حاجی زاده، سعید و نیک کار، جواد. )سجادی، سید ح

، مجله بررسی های  "کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی 

 21-42، ص  3، شماره  19حسابداری و حسابرسی ، دوره 

، «های تحقیق در علوم رفتاری روش(. »1390سرمد، زهره؛  بازرگان، عباس و حجازی، الهه. )

 چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران. 

(، تئوری حسابداری، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی 1389شباهنگ، رضا )

 58-72سازمان حسابرسی، چاپ نهم، صص 

 در شرکت ارزش بر نمایندگی هزینه تاثیر (، بررسی1395صابری، محمود و نادعلی زاده، معصومه )

تهران، دومین همایش مباحث نوین در حسابداری و  بهادر اوراق بورس شده در شرکتهای پذیرفته

 مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه آزاد مینودشت

(، بررسی عوامل موثر بر سود 1393عرب مازار یزدی، محمد؛ زندیه، مصطفی و خری، مهدی )

، 2اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری، شمارهتقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

 85-69صص 

(، بررسی نقش هیئت مدیره و کمیته حسابرسی در مدیریت ریسک در 1398غالمپور، اشکان )

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش  شرکت

 عالی سمنگان

 حد از بیش اطمینان رفتاری عامل (، تأثیر1397ح الدین و قادری، سامان )قادری، کاوه؛ قادری، صال

، صص 37حسابرسی، شماره  و مالی حسابداری های ریسک، پژوهش مدیریت اثربخشی مدیران بر

 272تا  243

(، مدیریت ریسک، رویکردی نوین برای 1385ماهنامه تدبیر، علمی آموزشی در زمینه مدیریت )

 30-43، صص 169سازمان ها، سال هفدهم، شماره ارتقای اثر بخشی 
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 عملکرد و شرکت پذیری ریسک بین رابطه (، بررسی1395محمودآبادی، حمید و زمانی، زینب )

 حسابداری تجربی مطالعات پژوهشی علمی شرکتی، فصلنامه راهبری سازوکارهای بر تاکید با مالی

  141-170، صص 49مالی، شماره 

(، بررسی چگونگی افشای ریسک در گزارش 1396ابراهیمی میممند، مهدی )نمازی، محمد و 

 30-1، صص 9ساالنه شرکتها و عوامل موثر بر آن، دانش حسابداری مالی، شماره 

(. کیفیت سود و ارزش شرکت؛ شواهدی 1395نوروش، ایرج؛ مومنی، ابوالفضل و صفری، مهدی )
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