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 شرکت سکیر و یشرکت تیحاکم یکارها و ساز

 1ابراهیم آغال

  یکارشناس ارشد حسابدار

 aghal100@gmail.com الكترونیک پست آدرس

 

 چكیده

 تحقیژ  ایژ  باشژد  در مژی ریسژک شژرکت بژرروی شژرکتی حاکمیژت سژاز و کارهژای بررسژی حاضژر پژووه  هدف

 ایژ  مژی باشژد  در وابسژت  متغیژر ریسژک شژرکت بژ  عنژاا  و مسژتق  متغیژر عنژاا  بژ  شژرکتی حاکمیژت های مكانیزم

 مالكیژژت  سژژااتار مالكیژژت  تمرکژژز نمژژادی  سژژمامدارا  مالكیژژت شژژرکتی  حاکمیژژت ماجژژاد هژژای مكژژانیزم بژژی  از مطالعژژ 

 ی هژژا شژژرکت شژژام  تحقیژ  مكژژانی قلمژژروقرارارفتنژژد   بررسژی مژژارد و نقژ  دواانژژ  مژژدیرعام  هیژژام مژژدیره اسژتقلل

 در کژژ  باشژژد مژژی 1392لغایژژت  1385سژژال  ابتژژدای از زمژژانی قلمژژرو و تمژژرا  بمژژادار اوراق بژژارس در شژژده پذیرفتژژ 

 ی هژا فرضژی  اردیژد  آزمژا  انتخژا  نمانژ  عنژاا  بژ  شژرکت165شژده  اعمژال ی هژا محژدودیت بژ  تاجژ  بژا مجماع

 هژژی  شژژرکتی حاکمیژژت مكانیزممژژای کژژ  داد نشژژا  شژژده تجمیژژ  مربعژژام حژژداق  رارسژژیا  روش از اسژژتداده بژژا تحقیژژ 

  ندارند ریسک شرکت برروی تاثیری

سااتار مالكیت  نق  دواان  مدیر عام   ریسک  مالكیت  تمرکز نمادی  سمامدارا  شرکتی  مالكیت حاکمیت :کلیدی واژاا 

 شرکت
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  مقدم 

تعژژاریز زیژژادی از حاکمیژژت شژژرکتی اراسژژ  شژژده اسژژت  اسژژلاا  راهشژژری شژژرکتی را بژژ  شژژر  زیژژر تعریژژز کژژرده 

اسژژتم مكژژانیزم هژژایی اسژژت کژژ  بژژرای کژژاه  مشژژكلم بژژ  وجژژاد آمژژده ناشژژی از جژژدایی مالكیژژت از مژژدیریت واحژژدهای 

کژ  شژرکت هژا بژ  کمژک آ   ( راهشژری شژرکتی بژ  سژاز وکارهژایی مربژا  اسژت2001تجاری  ایجاد شده است)اسژلاا   

(  پژ  از رسژاایی هژای شژرکت هژایی ماننژد انژرو    2004کار مژی کننژد و کنتژرل مژی شژاند)جای سژینک و همكژارا   

وردکژژام و پارمژژاهم کژژ  ا مینژژا  بژژ  اسژژتقلل و واعتشارماسسژژ  هژژای حسابرسژژی ونیزحرفژژ  حسژژابداری وبازارهژژای مژژالی 

(  همچنژژی  دردهژ  هژای اایژر بژژ  2011ابژ  اادجلژک کرد)ایشژراهیم   راکژاه  داد  حاکمیژت شژرکتی تاجژ  بیشژژتری ر

اصاص ب  دنشژال سژقا  اقتصژادی و بحژرا  هژای مژالی دربسژیاری ازکشژارهای تاسژع  یافتژ  ودرحژال تاسژع   نیژاز بژ  

(  حاکمیژت شژرکتی رویژ  هژا یژا اقژداماتی اسژت 2006تمرکز بر حاکمیژت شژرکتی افژزای  یافتژ  اسژت)براو  و کژایلار   

  شژژرکت هژژا از  ریژژ  آ  اداره مژژی شژژاند و بژژ  وسژژیل  آ  پاسژژخکای سژژمامدارا    کارکنژژا  و جامعژژ  مژژی باشژژند  کژژ

رسژژاایی هژژای اایژژر انژژرو  و ووردکژژام و شژژرکتمای دیکژژر ایژژ  تصژژار را باجژژاد آورده اسژژت کژژ  مژژدیریت سژژاد بصژژارم 

آنچژ  کژ  ایژ  تصژار عمژامی مندژی را فرصت  لشانژ  بژرای منژاف  شخصژی آنمژا انجژام مژی شژاد نژ  منژاف  سژمامدارا   

درمارد مدیریت ساد تقایت میكنژد ایژ  واقعیژت اسژت کژ  تژدوی  کننژداا  قژاانی  و مقژررام بژ  تژازای قژاانینی بژرای 

 مشارزه با مدیریت ساد تدوی  کرده اند  

انام در ایژژ  تحقیژژ  بژژا تاجژژ  بژژ  اهمیژژت تژژشثیرام حاکمیژژت شژژرکتی بژژر ارزش آینژژده شژژرکتما و باتاجژژ  بژژ  ناسژژ

شدید قیمژت سژمام در بژارس اوراق بمژادار تمژرا   کژ  میتاانژد حژاکی ازغیژر واقعژی بژاد  ارزش سژمام باشژد بژ  آزمژا  

اثژژر حاکمیژژت شژژرکتی و همچنژژی  نقشژژی کژژ  حاکمیژژت شژژرکتی میتژژااد بژژر ریسژژک شژژرکت در شژژرکتمای بژژارس اوراق 

 بمادار تمرا  داشت  باشد پرداات  میشاد 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 فرضی  های تحقی  م

 فرضی  اصلی    

 بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت رابط  وجاد دارد 

 فرضی  های فرعی    

 بی  سمامدارا  نمادی و ریسک شرکت رابط  وجاد دارد   1

 بی  استقلل هیام مدیره و  ریسک شرکت  رابط  وجاد دارد   2

 بی  سمامدارا  عمده با ریسک شرکت  رابط  وجاد دارد   3

 بی  درصد سمام در دست اعضای هیام مدیره با ریسک شرکت رابط  وجاد دارد   4

 بی  نق  دواان  مدیر عام  با ریسک شرکت  رابط  وجاد دارد   5

      

 ی تحقی  یر های هاغمت

 

 متغیر وابست 

 متغیر وابست  ریسک شرکت می باشد ک  ب  دو روش سیستماتیک و غیر سیستماتیک محاسش  می شاد 

 

 متغیرهای مستق 

 (INSOWNنمادی() سرمای  اذارا   مالكیت نمادی)درصد سمامدارا  مالكیت

 (BRDINDمدیره() هیام ماظز غیر استقلل هیام مدیره  )درصداعضای

 سمامدارا  عمده
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 سااتار مالكیت

 نق  دواان  مدیر عام 

 

 متغیرهای کنترلی

 اهرم  اندازه شرکت کنترلی شام  متغیرهای اذار از عاام  تاثیر سایر نظر هااز شرکت نماد  یكسا  برای تحقی   در ای 

 می شاد   استداده صنعت مالی و ناع

 

 روش ارد آوری ا لعام

داده های مارد نیاز ای   پووه  از  صارتمای  مالی حسابرسی  شده  و سایر ازارشام  مالی شرکتمایی عضا نمان  

 .شده است جم  آوری

 

 پووه  های اارجی

( رابط  بی  حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت را برسی کردند  آنما ب  ای  نتیج  رسیدند 2012هاولی جا  و همكارا  ) (1

 ک  بی  ریسک شرکت و حاکمیت شرکتی رابط  معكاس وجاد دارد 

 بررسی مارد اذارا  سرمای  واکن  روی بر را شرکتی حاکمیت های مكانیزم ( اثراجرای2014وعلیشاه ) ناشی  (2

 ارتشا  و ندارد اذارا  سرمای  واکن  برروی تاثیری هی  شرکتی حاکمیت مكانیزم ک  دهند می نشا  قراردادند  نتایج

 روی از بیشتر معاملم و باشد می سرمای  و مالی بازار کارایی عدم دهنده نشا  امر ای  میشاشد  ک  مندی آنما بی 

 میکیرد  صارم احساسام
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 پووه  های داالی

(در تحقی  ااد ب  برسی تحلیلی رابط  بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی  هزین  1392غلمحسی  ممدوی و همكارا  ) (1

 های پذیرفت  شده در بارس اوراق بمادار تمرا  پرداات  اند  در راستای تحق  هدف سرمای  و ریسک سیستماتیک شرکت

دار باد  رابط  بی  سازوکارهای وی  شده است ک  معناهای پووه  س  فرضی  اصلی و بیست و هدت فرضی  فرعی تد

دهد  نتایج حاص  از تجزی  و ها را مارد آزما  قرار میحاکمیت شرکتی  هزین  سرمای  و ریسک سیستماتیک شرکت

  های پووه  رد شده استدهد ک  تمامی فرضی های پووه  نشا  میتحلی  فرضی 

رابط  بی  کیدیت ا لعام و ریسک سیستماتیک شرکت های  ب  برسی  ,(1393بابک جمشیدی ناید و همكارا  ) (2

نتایج پووه  نشا  میدهد ک   بی  اتند در ای  پووه  ب  منظار ک  می پردا پذیرفت  شده دربارس اوراق بمادارتمرا 

دار وجاد دارد  بی  پایداری ساد وکیدیت اقلم  یستماتیک رابط  مثشت و معنیدقت پیششینی درآمد هر سمم و ریسک س

  تعمدی با ریسک سیستماتیک رابط  معنادار وجاد ندارد

  

 

 

 اراس  شده است  1های پرم در نکاره اری و حذف دادهغربال زتغیرهای مدل پ  االص  وضعیت آمار تاصیدی مربا  ب  م

 شرکتما ک  مطالع  مارد متغیرهای تاصیدی های شااص  1جدول

شاخهاي 

 آمار

ریسک غیر 

 سیستماتیک

ریسک 

 سیستماتیک

 مالكیت

 سمامداراننمادی

استقلل 

 هیام مدیره
 نسبت اهرما اندازه شرکت سااتار ملكیت سمامدارا  عمده
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 0.68 5.87 0.79 1.64 1.18 0.67 0.43 24.54 ميانگين

 0.62 5.80 1.00 0.68 0.81 0.63 0.33 18.51 ميانه

 30.59 8.01 1.00 94.08 100.00 30.48 29.26 238.77 حداکثر

 0.01 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 -38.38 0.07 حداقل

انحراف 

 0.98 0.63 0.40 8.22 5.26 1.86 2.11 22.63 معيار

 22.43 0.21 -1.46 9.01 15.47 13.15 -1.38 2.99 چولگي

 645.59 7.27 3.15 88.53 264.28 181.16 125.15 18.99 كشيدگي

 مجموع
32400.6 576.88 894.91 1558.84 2173.65 1050.0 7761.32 909.63 

تعداد 

 1319 1320 1320 1320 832 1320 1320 1320 مشاهدات

 

بطار مجزا محاسش   ملحظ  می شاد برای کلی  متغیرها  پارامترهای مرکزی و پراکندای 1 جدولهمانکان  ک  در 

سال ب  ترتیک دارای حداق   8مشاهده برای  1320ریسک سیستماتیک(  با   (شده است   ب  عناا  مثال متغیروابست 

می باشد  دامن  تغییرام تازی  متغیر یاد شده از میانکی  0.437035  29.26000   -38.38000 حداکثر و میانکینی برابر 

ش  می دهد و از اینرو تداوم فاحشی در دامن  تغییرام ملحظ  نمی اردد  با تاج  ب  مندی را پا2.11داده ها از صدر تا 

می باشد می تاا  در یافت ک  تازی   چال  ب  چپ باده و رابط  1.383680-  ( ک  برابر skewnessباد  ضریک چالکی )

می باشد و 125.15371  ای ای  متغیر برابر( بر kurtosisمد ( وجاد دارد   مقدار ضریک کشیدای ) <میان   <)میانکی  

 3کشیدای تازی  یاد شده برای ای  متغیر بلندتر از تازی  نرمال است   اار بلندی تازی  از عدد  نشا  می دهد ک  بلندی و

ارد   کاچكتر باد  کشیدای داده ها د  نشا  از 3بزراتر باشد  نشا  از بلندتر باد  کشیدای و در صارم کاچک باد  از عدد

داده هاست و برعك   کشیدای مربا  ب  یک متغیر بیشتر باشد نشا  از تجم  و تراکم بیشتر بطار الص  هر قدر بلندی و

هر چ  تازی  پم  تر باشد  دامن  ها پم  تر باده و پراکندای بی  عناصر زیادتر اااهد باد   با تاج  ب  اینك  مقدار آماده برابر 

 و نشا  از بلندتر باد  کشیدای دارد  تازی   ااتلف زیادی با بلندی تازی  نرمال دارد بلندی است لذا125.1537 
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 آزما  نرمال باد  تازی  متغیر وابست  تحقی 

 

 نرمال باد  متغیرهای وابست  تحقی نتایج آزما    2جدول

 (Sigسطح اهميت ) (K-Sآماره ) (Nتعداد ) متغير

 22/0 68/0 602 ریسک سيستماتيک

 35/0 93/0 602 ریسک غير سيستماتيک

( 350/0(و )220/0باشد )می 05/0برای متغیرهای وابست  باهاز  اسمیرنز-( آماره کالمااروف.Sigسطح معناداری )

ای  است ک  متغیرهای ریسک سیستماتیک   ریسک غیر  ارتشیید شده و بیا  %95در سطح ا مینا   0Hبنابرای  فرضی  

(  تازی  نرمال متغیرهای وابست  را Q-Q plotباشند  نمادار ) سیستماتیک بعد از فرآیند نرمال سازی  دارای تازی  نرمال می

 بعد از فرآیند نرمال سازی تاسط تاب  انتقال جانسا   ب  نمای  اذاشت  است  

نسشت تغییرام در دارایی های نقدی  بازده غیرعادی و تقاب  نسشت  باد  تازی  متغیرهای نمای  نرمالزیر نمادار 

  تغییرام در دارایی های نقدی و بازده غیر عادی بعد از فرآیند نرمال سازی

 

plot نمای  نرمال   )  Q-Qنمادار )

باد  تازی   متغیرهای وابست 

ریسک  سیستماتیک
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 ریسک غیر سیستماتیک

 

 1هااطی دادهآزما  هم

 های آماری زیر انجام شده استماطی بی  متغیرهای مستق  با فرضای  آزما  برای بررسی هم

oH
 اطی دارندهم های مستق داده:

1H:اطی ندارندهم های مستق داده 

 اقدام اااهد شد   نتایج حاص  از 1در ای  پووه  جمت آزما  هم اطی   با استداده از ضریک همشستکی پیرسا  

 ماتری  همشستکی بر اساس قاعده زیر تدسیر اااهد شد م

                                                           
1.pearson correlation coefficent 
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 باشد همشستکی زیاد وعالی بی  دو متغیر وجاد دارد   % 90  بزراتر از  rاار  (1

 باشد همشستکی باهیی بی  دو متغیر وجاد دارد   % 70-% 90  بی   rاار  (2

 باشد همشستکی متاسط بی  دو متغیر وجاد دارد   %40- % 70  بی   rاار  (3

 صدر باشد همشستکی در حد ضعیز بی  دو متغیر وجاد دارد    - % 40  بی   rاار  (4
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ضرایک  ماتری  

 همشستکی پیرسا  بی  متغیرهای تحقی 

 
ریسک غیر 

 سیستماتیک
 سیستماتیکریسک 

 مالكیت

استقلل هیام  سمامداراننمادی

 مدیره

سمامدارا  

 عمده

نسشت سمام در دست 

اعضای هیام مدیره ب  

 ک  سمام

نق  دواان  

 مدیر عام 

اندازه 

 شرکت
 نسبت اهرم

         1 ریسک غیر سیستماتیک

        1 -0.07 ریسک سیستماتیک

 مالكیتسمامداراننمادی
0.05 0.05- 1       

      1 -0.04 -0.07 -0.05 استقلل هیام مدیره

     1 0.07 -0.01 -0.04 -0.00 سمامدارا  عمده

نسشت سمام در دست اعضای هیام مدیره ب  

 ک  سمام
0.00- 0.05- 0.01- 0.08 0.01- 1    

 نق  دواان  مدیر عام 
0.01- 0.02- 0.00- 0.06 0.05 0.01- 1   

  1 -0.10 -0.01 -0.03 0.27 0.06 -0.06 0.02 اندازه شرکت

 1 -0.02 0.11 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 نسبت اهرم
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داشت  واز اینرو مشك  با تاج  ب  نتایج حاصل    ملحظ  می اردد ک  ضرایک همشستکی بی  تمامی متغیرها در حد ضعیدی وجاد 

  هم اطی در میا  متغیرهای مستق  منتدی اااهد باد

 

 نتایج حاص  از آزما  فرضی  های تحقی 

 

 فرضی  اصلی تحقی  عشارم است ازم

 شرکت رابط  وجاد دارد  بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک" 

 همچنی  فرضی  های فرعی تحقی  عشارتند از م و

 نمادی و ریسک شرکت رابط  وجاد دارد  بی  سمامدارا   1

 بی  استقلل هیام مدیره و  ریسک شرکت  رابط  وجاد دارد   2

 بی  سمامدارا  عمده با ریسک شرکت  رابط  وجاد دارد    3

 بی  درصد سمام در دست اعضای هیام مدیره با ریسک شرکت رابط  وجاد دارد   4

 بی  نق  دواان  مدیر عام  با ریسک شرکت  رابط  وجاد دارد   5

 

 نتایج حاص  از آزما  فرضی  های فرعی تحقی 

 شرکت رابط  وجاد دارد  هدف از آزما  فرضی  های فرعی تحقی  بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک

 شادم  صارم زیر تعریز می فرضی  آماری آ  ب 

0Hشرکت رابط  وجاد ندارد  م بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک 
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1Hشرکت رابط  وجاد دارد  م بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک 

شاد و در صارتی ک  ضرایک متغیرهای مستق  های پان  برآورد می( ب  صارم داده1ای  فرضی  با استداده از مدل )

1 2 3 4 5 6, , , , , ,        کلی رارسیا  بشر   دار باشد مارد تشیید قرار اااهد ارفت  ک  مدل معنی %95در سطح ا مینا

 زیر در ای  تحقی  ب  دو صارم  می باشدم

DR+ε(1)5OS+β4CONC+ β3BI +β2INSOWN + β1+ β 0SR = β 

DR+ε( 2)5OS+β4CONC+ β3BI +β2INSOWN + β1+ β 0UNSR = β 

 INSOWNنمادیم سمامدارا  مالكیت

BI      استقلل هیام مدیره 

CONC   سمامدارا  عمده 

OS  نسشت سمام در دست اعضای هیام مدیره ب  ک  سمام 

DR    نق  دواان  مدیر عام 

 .غیر سیستماتیک می باشد صارم ریسک سیستماتیک و ک  متغیر وابست )ریسک( ب  دو

رد می اردد و ردشد  فرض صدر ب  ای    H0درصد باشد فرض   5بنابرای   مقدار آماره سطح معناداری محاسش  شده کاچكتراز 

در اینصارم ناسازاار باده و  poolingمعنی است ک  عرض از مشداءها برای مقا   )شرکتما( متداوم می باشد و استداده از روش 

دقت نماد  در مرحل  دوم برای مشخص کرد  اینك  برای تخمی  مدل   panel مدلکارایی هم نخااهد داشت و لذا بایستی ب  نتایج 

می  از روش اثرام ثابت استداده کنیم و پا از اثرام تصادفی   از آزما  هاسم  استداده می کنیم ای  آزما  فرضیام زیر را بررسی

 کند م

 𝐇𝟎سازااری  تخمی  های اثر تصادفی م     

 𝐇𝟏سازااری تخمی  های اثر ثابت      م
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رد می شاد و نتیج  آ  است ک  بمتری    H0درصد است   بنابرای   فرض  5سطح معناداری محاسش  شده از ای  آزما  کاچكتر از 

 ناع برآورد   روش اثرام ثابت می باشد  

 

 اراس  شده است زیر ها در جدولنتایج حاص  از ای  آزما 

 (1برای مدل )لیمرنتایج آزما                         

 P-Value درجه آزادی مقدار آماره  آماره  آزمون

 F 43/9 (7.1028) 0.00 چاو

 2 هاسمن
2.50 8 0.96 

 

رد   H0درصد  می باشد فرض   5از انجایی ک   مقدار آماره سطح معناداری محاسشمشده  با استداده از آزما  لیمر کمتراز 

ی باشد و استداده از روش ها برای مقا   )شرکتما( متداوم ممی اردد و رد شد  فرض صدر ب  ای  معنی است ک  عرض از مشداء

pooling  در اینصارم اسازاار نشاده و کارایی هم اااهد نداشت و لذا بایستی ب  نتایج مدلpanel دقت نماد در مرحل  دوم برای

مشخص کرد  اینك  برای تخمی  مدل از روش اثرام ثابت استداده کنیم و پا از اثرام تصادفی   از آزما  هاسم  استداده می 

 کند م کنیم ای  آزما  فرضیام زیر را بررسی می

 𝐇𝟎سازااری  تخمی  های اثر تصادفی م  

 𝐇𝟏سازااری تخمی  های اثر ثابت      م

رد نمی شاد و نتیج  آ  است ک  بمتری    H0درصد است   بنابرای   فرض  5سطح معناداری محاسش  شده از ای  آزما  بزراتر از 

 ناع برآورد   روش اثرام تصادفی می باشد   
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 باشد ک  در ای  تحقی  نیز از ای  آزما  استداده شده است  نتایج آزما  برا می -یا ها  آزما  جارک یكی از ای  آزما 

 ب  هستند  برااردار نرمال تازی  از %95ا مینا   درسطح تحقی  مدل برآورد از های حاص مانده باقی ک  است و ازای  جارکی

باشد  یكی دیکر از مدروضام آماری رارسیا  کلسیک  می 05/0تر از  (بزرگ2769/0آزما  ) ای  ب  مربا  احتمال ک   اری

تری   اریک نشاده و کم ها ناهمسا  باشند برآورد کننده اطی نا باشد  در صارتی ک  واریان  ها میمانده همسانی واریان  باقی

وایت استداده شده است  با تاج  ب  سطح  ها از آزما واریان  را نخااهد داشت  در ای  مطالع  برای بررسی همسانی واریان 

تاا  ادت (  فرضی  صدر مشنی بر وجاد همسانی واریان  رد شده و می000/0باشد )می 05/0تر از معناداری ای  آزما  ک  کاچک

ربعام تعمیم باشد  در ای  مطالع  برای رف  ای  مشك  در برآورد از روش برآورد حداق  ممدل دارای مشك  ناهمسانی واریان  می

ها ک  یكی از مدروضام تجزی  و چنی   در ای  مطالع  برای آزما  همشست  نشاد  باقیمانده( استداده شده است  همGLSیافت  )

( استداده شده است  با تاج  D-Wباشد و ااد همشستکی نامیده می شاد از آزما  دوربی  واتسا  )تحلی  و تحلی  رارسیا  می

تاا  نتیج  باشد میمی 5/2و  5/1جایی ک  مابی  باده و از آ  12/2آورد مدل مقدار آماره دوربی  واتسا  برابر با ب  نتایج اولی  بر

نظر ک  آیا مدل ماردک  مدل دارای رابط  اطی است و ای باشند  علوه بر ای   برای آزما  ای ها مستق  از هم میارفت باقیمانده

  و یا غیر اطی باد  درست تشیی  شده است یا ایر از آزما  رمزی استداده اردیده است  با تاج  تحقی  از نظر رابط  اطی باد

باشد  بنابرای  فرضی  صدر ای  آزما  مشنی بر اطی باد   می 05/0تر از ( بزرگ2530/0ب  ای  ک  سطح اهمیت آزما  رمزی )

 است  شده اراس زیر در جدول فاق هایزما ا یجنتا باشد  الص مدل تشیید شده و مدل دارای اطای تصریح نمی

 

 (1های مربا  ب  مدروضام آماری مدل )نتایج آزما 
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آماره  Whiteآماره  Jarque-Beraآماره 

Durbin-

Watson 

 Ramseyآماره 

2 ValueP F ValueP D F ValueP 

56/2 27/0 2.76 

0.00 

1.9

9 

4.10 25/0 

 

 

( 2چنی   نتایج آزما  مدروضام آماری رارسیا  کلسیک  مدل )های چاو و هاسم  و همبا تاج  ب  نتایج حاص  از آزما 

 اراس  شده است   زیر شاد  نتایج برآورد مدل در جدولاثرام تصادفی برآورد می صارمهای پان  و ب تحقی  با استداده از روش داده

 

 

 

 

 

 

 های تحقی  با استداده از روش اثرام تصادفی جدول  نتایج آزما  فرضی 

 متغیر وابست م ریسک سیستماتیک
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 شرکت –سال  1320تعداد مشاهدامم 

 رابط  t P-Valueآماره  ضریک متغیر

 وجاد ندارد 0.10 -1.62 -0.63 جزء ثابت

 وجاد ندارد 0.13 -1.50 -0.04 نمادی سمامدارا  مالكیت

 وجاد ندارد 0.35 0.92 0.18 استقلل هیام مدیره

 دارد مثشت 0.00 3.88 0.04 سمامدارا  عمده

نسشت سمام در دست اعضای هیام مدیره ب  ک  

 سمام
 وجاد ندارد 0.75 -0.31 -0.00

 وجود ندارد 0.61 0.50 -0.05 نق  دواان  مدیر عام 

 وجود دارد مثبت 0.01 2.71 0.15 اندازه شرکت

 وجود ندارد 0.68 -0.40 -0.01 نسبت اهرم

 0.08 ضریب تعيين مدل

 Fآماره

(ValueP) 

6.74 

(00/0) 

 

( با 0000/0باشد )تر می کاچک 05/0از   Fدار باد  ک  مدل با تاج  ب  ای  ک  مقدار احتمال آماره  در بررسی معنی

درصد از ریسک سیستماتیک  0.09شاد  ضریک تعیی  مدل نیز اایای آ  است ک دار باد  ک  مدل تایید می معنی %95ا مینا  

 اردد  تاسط متغیرهای وارد شده در مدل تشیی  می
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برای ضریک متغیرهای سمامدارا  عمده و  tجایی احتمال آماره داری ضرایک با تاج  نتایج اراس  شده   از آ معنی در بررسی

داری متغیرهای سمامدارا  عمده و اندازه شرکت و ریسک باشد   در نتیج  وجاد رابط  معنیمی 05/0تر از اندازه شرکت کاچک

ایرد  بنابرای  فرضی  فرعی  سام تحقی  پذیرفت  شده و با ا مینا  تشیید قرار میدرصد مارد  95سیستماتیک در سطح ا مینا  

تاا  ادت بی  سمامدارا  عمده و ریسک سیستماتیک   رابط  معناداری وجاد دارد  مثشت باد  ضریک ای  متغیر درصد می 95

واحدی  1 اری ک  با افزای  باشد ب یک می( حاکی از وجاد رابط  مستقیم میا  سمامدارا  عمده و ریسک سیستمات0.041156)

های یابد  بنابرای  با تاج  ب  تجزی  و تحلی (واحد افزای  می0.041156سمامدارا  عمده   ریسک سیستماتیک نیز ب  میزا  )

ماتیک تاا  نتیج  ارفت کمشی  سمامدارا  عمده و ریسک سیستصارم ارفت  در ارتشا  با تایید فرضی  فرعی سام پووه  می

 رابط  معنادار و مستقیمی وجاد دارد 

مربا  ب  متغیر وابست  ریسک غیر سیستماتیک نتایج آزما  فرضی   

 شرکت رابط  وجاد دارد  هدف از آزما  فرضی  های فرعی تحقی  بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک

 شادم  صارم زیر تعریز می فرضی  آماری آ  ب 

0Hغیر سیستماتیک رابط  وجاد ندارد  بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک م 

1Hغیر سیستماتیک رابط  وجاد دارد  بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک م 

مستق  شاد و در صارتی ک  ضرایک متغیرهایهای پان  برآورد می( ب  صارم داده2ای  فرضی  با استداده از مدل )

1 2 3 4 5 6, , , , , ,        دار باشد مارد تشیید قرار اااهد ارفت  معنی %95در سطح ا مینا 
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 %95در سطح ا مینا   1های پان  برآورد می شاد و در صارتی ک  ضریک ( بصارم داده3ای  فرضی  با استداده از مدل )

 باشد  مارد تشیید قرار اااهد ارفت   دارمعنی

UNSR = β0 + β1INSOWN + β2BI +β3CONC+ β4OS+β5DR+ε( 2) 

(3) 









0:

0:

11

10





H

H

 

)جمت مشخص کرد   های پان  یا ترکیشی( و هاسم های چاو )جمت مشخص نماد  استداده از روش دادهنتایج مربا  ب  آزما 

 اراس  شده است  زیر ( در جدول 2های پان ( برای مدل )استداده از روش اثرام ثابت یا تصادفی در روش داده

 

 

 

 (3جدول نتایج آزما  چاو و هاسم  برای مدل )

 P-Value درجه آزادی مقدار آماره آماره آزمون

 F 24.69 (7.10) 0.00 چاو

 2 16.09 7 0.02 هاسمن
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ار ای  رد شده و بیا  %95آزما  در سطح ا مینا  0H(  فرضی 0000/0آ  ) P-Valueچاو و  با تاج  ب  نتایج آزما 

( ک  0243/0آ  ) P-Valueچنی   با تاج  ب  نتایج آزما  هاسم  و های پان  استداده نماد  همتاا  از روش دادهاست ک  می

پذیرفت  می شاد  لذا هزم است مدل با 1Hرد شده و فرضی  %95آزما  در سطح ا مینا  0Hباشد  فرضی می 05/0کمتر از 

 است ازای  حاکی برا -اب جارک نتایج آزما  استداده از روش اثرام ثابت برآورد شاد  در بررسی مدروضام رارسیا  کلسیک نیز

 ب  مربا  احتمال بطاریك  هستند برااردار نرمال تازی  از %95ا مینا   درسطح تحقی  مدل برآورد از حاص  هایمانده باقی ک 

باشد می 05/0تر از چنی   با تاج  ب  سطح معناداری آزما  وایت ک  کاچکمیشاشد  هم 05/0(بزراتراز 1421/0آزما  ) ای 

باشد  در تاا  ادت مدل دارای مشك  ناهمسانی واریان  می(  فرضی  صدر مشنی بر وجاد همسانی واریان  رد شده و می0000/0)

( استداده شده است  در آزما  ااد GLSای  فرضی  برای رف  ای  مشك  در برآورد از روش برآورد حداق  مربعام تعمیم یافت  )

باده و از  21/2واتس  -انجام شده  مقدار آماره دوربی  (DW)استداده از آماره دوربی  واتسا  های مدل ک  با همشستکی باقیمانده

ها مستق  از هم می باشند  علوه بر ای   با تاج  ب  ای  ک  مانده تاا  نتیج  ارفت باقیباشد میمی 5/2و  5/1جایی ک  مابی   آ 

( بنابرای  فرضی  صدر ای  آزما  مشنی بر اطی باد  مدل تشیید 0.3241)باشد  می 05/0سطح اهمیت آزما  رمزی  بزراتر از 

 است   شده اراس زیر درجدول فاق هایآزما  نتایج باشد  الص شده و مدل دارای اطای تصریح نمی

 (3جدول نتایج آزما  های مربا  ب  مدروضام آماری مدل )

 Ramseyآماره  Durbin-Watsonآماره  Breusch- Whiteآماره  Jarque-Beraآماره 

2 ValueP F ValueP D F ValueP 

19/1 14/0 2.46 00/0 1.98 4.10 32/0 
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چنی   نتایج آزما  مدروضام آماری رارسیا  کلسیک  مدل همبا تاج  ب  نتایج حاص  از آزما  های چاو و هاسم  و 

 اراس  شده است  زیر شاد  نتایج برآورد مدل درجدولهای پان  و بصارم اثرام ثابت برآورد می( تحقی  با استداده از روش داده3)

 

 

 

 

 

 های تحقی  با استداده از روش اثرام ثابت  جدول  نتایج آزما  فرضی 

 ریسک غیر سیستماتیک متغیر وابست م

 شرکت –سال  8تعداد مشاهدامم 

 رابط  t P-Valueآماره  ضریک متغیر

 دارد 0.01 3.21 20.67 جزء ثابت

 ندارد 0.57 -0.56 -0.33 نمادی سمامدارا  مالكیت

 ندارد 0.56 0.57 1.84 استقلل هیام مدیره

 داردمثبت **0.01 3.15 0.39 سمامدارا  عمده

دست اعضای هیام  نسشت سمام در

 مدیره ب  ک  سمام
 ندارد 0.76 0.29 0.02
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 دارد مثبت ***0.07 1.78 2.94 نق  دواان  مدیر عام 

 ندارد 0.56 0.57 0.56 اندازه شرکت

 دارد مثبت **0.00 2.72 3.16 نسشت اهرم

 0.15 ضریک تعیی  مدل

 Fآماره

(ValueP) 

13.70 

(00/0) 

 

( با 0000/0باشد )کاچكتر می 05/0از   Fدر بررسی معنی دار باد  ک  مدل با تاج  ب  ای  ک  مقدار احتمال آماره 

درصد از ریسک غیر  0.16شاد  ضریک تعیی   مدل نیز اایای آ  است ک  معنی دار باد  ک  مدل تایید می %95ا مینا  

 اردد  وارد شده در مدل تشیی  می سیستماتیک  تاسط متغیرهای

برای ضریک متغیرهای  سمامدارا  عمده  tجایی احتمال آماره داری ضرایک با تاج  نتایج اراس  شده   از آ در بررسی معنی

اری دباشد   در نتیج  وجاد رابط  معنیمی 0.10و متغییر نق  دواان  مدیر عام  کاچكتر از  05/0تر از و اندازه شرکت  کاچک

درصد  و متغییر نق  دواان    95میا  متغیرهای  سمامدارا  عمده و اندازه شرکت  و ریسک غیر سیستماتیک در سطح ا مینا  

ایرند  بنابرای  فرضی  های فرعی سام و پنجم تحقی  پذیرفت  شده درصد  مارد تشیید قرار می  0.90مدیر عام  در سطح ا مینا  

تاا  ادت بی  متغیرهای  سمامدارا  عمده   اندازه شرکت و  نق  دواان  مدیر عام  با ریسک صد میدر 0.90و  95و با ا مینا  

غیر سیستماتیک   رابط  معناداری وجاد دارد  مثشت باد  ضریک ای  متغیر ها حاکی از وجاد رابط  مستقیم میا  سمامدارا  

های صارم باشد  بنابرای  با تاج  ب  تجزی  و تحلی سیستماتیک  میعمده   اندازه شرکت و  نق  دواان  مدیر عام  با ریسک غیر 

های فرعی سام و پنجم مارد تایید قرار می  تاا  نتیج  ارفت ک  فرضی ارفت  در ارتشا  با تایید فرضی  های فرعی    پووه  می

 ایرند 
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 نتایج فرضی  های فرعی تحقی  با تاج  ب  ناع صنعت

رو مدل های رارسیا    برای صنای  مختلز ک  داده کافی  صنعت نیز بررسی می  شاد  از ای  در ای  تحقی   تاثیر ناع

 داشت  باشند انجام می شاند  

 

 فرضی  آماری آ  ب  شرکت رابط  وجاد دارد  هدف از آزما  فرضی  های فرعی تحقی  بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک

 شادم صارم زیر تعریز می

0Hشرکت با تاج  ب  ناع صنعت رابط  وجاد ندارد  م بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک 

1Hشرکت با تاج  ب  ناع صنعت رابط  وجاد دارد  م بی  سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ریسک 

 

شاد و در صارتی ک  ضرایک متغیرهای مستق پان  برآورد می های( ب  صارم داده1ای  فرضی  با استداده از مدل )

1 2 3 4 5 6, , , , , ,        دار باشد مارد تشیید قرار اااهد ارفت  معنی %95در سطح ا مینا 









0:

0:

11

10





H

H

 

 

 کلی رارسیا  بشر  زیر در ای  تحقی  ب  دو صارم  می باشد ک  مدل

SR= β0 + β1INSOWN + β2BI +β3CONC+ β4OS+β5DR+ε(1) 
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UNSR = β0 + β1INSOWN + β2BI +β3CONC+ β4OS+β5DR+ε( 2) 

 

 

 

 INSOWN       نمادی سمامدارا  مالكیت

BI             استقلل هیام مدیره        

CONC سمامدارا  عمده         

OS نسشت سمام در دست اعضای هیام مدیره ب  ک  سمام           

DR              دواان  مدیر عام  نق   

چاو آزما  جینتا  

 

   

 

 

 

 

 

 

 P-Value درج  آزادی مقدار آماره آماره آزما  ناع صنعت

 F چاو اادرو
1.57 (8.1010) 0.12 

 F چاو سیما 
0.86  ( 8.75) 0.54 

 F چاو مااد غذایی
0.81  ( 8.199) 0.59 

 F 0.46  (8.68) 0.87 چاو فلزام

 F 0.21 (8.185) 0.98 چاو شیمایی

 F 0312266 (8.1785) 08885 چاو دارویی

      

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

  0.01*سطح معناداری 0.10*** سطح معناداری 0.05سطح معناداری 
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 صنعت اادرو صنعت شیمایی صنعت مااد غذایی 

 لاجزای مد

 ضرایک

(


) 

 ضرایک

(


) 

 ریسک غیرسیستماتیک

ضرایک)


) 

ریسک 

 سیستماتیک

 ضرایک

(


) 

 ریسک غیرسیستماتیک

ضرایک)


) 

ریسک 

 سیستماتیک

 ضرایک

(


) 

 0.16 **5.41 **-3.14 -11.59 0.15 21.50 جزء ثابت

 **-7.07 مالكیتسمامداراننمادی
1.04-

** 
36.85-** 1.73-** 2.72-** 0.56** 

 -0.30 **5.45 **1.81 **15.20 **0.47 **-18.34 استقلل هیام مدیره

 **3.84 -0.51 **26.44 **1.60 5.83 سمامدارا  عمده
1.13-

*** 

نسشت سمام در دست اعضای هیام 

 مدیره ب  ک  سمام
5.939555 

0.84-

** 
0.21** 0.01** 2.24-** 0.40 

 0.06 **10.69 **0.82 **13.47 0.16 1.97 نق  دواان  مدیر عام 

 2.43 اندازه شرکت
0.08-

** 
3.62** 0.59** 0.22** 0.08** 

 **-0.05 **0.15 -0.01 0.78 -0.14 **-4.38 اهرم

Ar(1)   0.12- 0.19- 0.15-  

 0.06 0.16 0.14 0.08 0.13 0.09 ضریک تعیی 

 F 10.07 16.13 13.24 22.55 20.75 38.88آماره 

 Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00)سطح معنی داری)

 آماره دوربی 

 واتسا 

1.29 1.84 2.10 2.03 2.06 1.93 
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ار ای  است ک   رد نشده و بیا  %95آزما  در سطح ا مینا   0Hآ    فرضی  P-Valueبا تاج  ب  نتایج آزما  چاو و 

 رارسیا  کلسیک نیزهای پالی)ترکیشی( در تمامی صنای  ذکر شده استداده نماد  در بررسی مدروضام تاا  از روش داده می

از تازی  نرمال  %95های حاص  از برآورد مدل تحقی  در سطح ا مینا  مانده برا حاکی از ای  است ک  باقی -نتایج آزما  جارکیا

چنی   سطح معناداری باشد  هممی 05/0تر از   اری ک  احتمال مربا  ب  ای  آزما  در تمامی صنای  بزرگبرااردار هستند  ب 

تاا  ادت باشد   فرضی  صدر مشنی بر وجاد همسانی واریان  رد نشده و میمی 05/0  وایت در تمامی صنای  ک  بزراتر از آزما

های مدل ک  با استداده از آماره دوربی  واتسا  باشد  در آزما  ااد همشستکی باقیماندهمدل دارای مشك  ناهمسانی واریان  نمی

(DW انجام شده  از آ )هامستق  از هم می باشند مانده تاا  نتیج  ارفت باقیباشد میمی 5/2و  5/1  مابی  جایی ک 

 

تحقی  با  چنی   نتایج آزما  مدروضام آماری رارسیا  کلسیک  نتایجهای چاو و همتاج  ب  نتایج حاص  از آزما 

 اراس  شده است   زیر شاد  نتایج برآورد مدل در جدولترکیشی برآورد می هایاستداده از روش داده
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 با استداده از روش اثرام ثابت قی حهای فرعی ت نتایج آزما  فرضی  جدول

 صنعت فلزام صنعت دارویی صنعت سیما  

 اجزای مدل

 ریسک غیرسیستماتیک

 (ضرایک)

ریسک 

 سیستماتیک

 ضرایک

() 

 ریسک غیرسیستماتیک

 (ضرایک)

ریسک 

 سیستماتیک

 ضرایک

() 

 ریسک غیرسیستماتیک

 (ضرایک)

ریسک 

 سیستماتیک

 ضرایک

() 

 1.37 -4.24 4.25 -7.08 0.83 **-43.69 جزء ثابت

 -0.32 **6.59 0.18 1.65 **0.50 **11.87 مالكیتسمامداراننمادی

 **-3.77 -2.27 -0.19 **4.14 0.11 **19.72 استقلل هیام مدیره

 0.04 -1.04 -0.35 0.14 -1.56 **-22.37 سمامدارا  عمده

نسشت سمام در دست اعضای هیام مدیره ب  ک  

 سمام
11.71** 0.07 9.18-** 0.20 2.16- 1.47** 

 **-1.15 2.29 -0.00 **6.01 0.01 1.09 عام نق  دواان  مدیر 

 **0.29 **4.10 **-0.60 **4.65 0.07 **6.30 اندازه شرکت

 **0.46 **6.32 -0.072 **-3.85 -0.00 **27.46 اهرم

Ar(1)       

 0.12 0.07 0.02 0.03 0.09 0.016 ضریک تعیی 

 F 20.75 11.89 18.37 13.30 20.02 36.95آماره 

 Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00)داری)سطح معنی 
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 آماره دوربی 

 واتسا 

2.06 1.86 1.60 1.94 1.64 2.07 

 

 صارم زیر اااهد بادم ب  8Eviewsافزارمدل با استداده از نرم شك  برآورد شده

باشد تر می کاچک 05/0از   Fدار باد  ک  مدل در تمامی صنای  با تاج  ب  ای  ک  مقدار احتمال آماره در بررسی معنی

شاد  ضریک تعیی  صنای  ایرا  اادرو   شیمایی   مااد غذایی  فلزام   دار باد  ک  مدل تایید میمعنی %95( با ا مینا  0000/0)

درصد از ریسک  0.10و  0.02   0.12   0.14   0.142   0.06صنعت دارویی  و صنعت سیما  ب  ترتیک  نیز اایای آ  است ک  

 اردد  سیستماتیک تاسط متغیرهای وارد شده در صنای  تشیی  می

ضریک تعیی  صنای  ایرا  اادرو   شیمایی   مااد غذایی  فلزام   صنعت دارویی  و صنعت سیما  ب  ترتیک  نیز اایای آ  

ارد شده در صنای  تشیی  درصد از ریسک غیر سیستماتیک تاسط متغیرهای و 0.167و  0.04   0.07   0.10   0.10   0.16است ک  

 اردد  می

 نتایج فرضی  فرعی اول

 سمامدارا  برای ضریک متغیر مالكیت tجایی احتمال آماره داری ضرایک با تاج  نتایج اراس  شده   از آ در بررسی معنی

داری   در نتیج  وجاد رابط  معنی باشدمی 05/0نمادی در صنای  ایرا  اادرو   شیمایی   مااد غذایی و صنعت سیما  کاچكتر از 

همچنی  ضریک متغیر  ایرد درصد مارد تشیید قرار می 95نمادی و ریسک سیستماتیک در سطح ا مینا   سمامدارا  میا  مالكیت

شد بامی 05/0از  نمادی در صنای  ایرا  اادرو   شیمایی   مااد غذایی   صنعت سیما  و صنعت فلزام کاچكتر سمامدارا  مالكیت

درصد مارد  95سیستماتیک در سطح ا مینا   نمادی و ریسک غیر سمامدارا  داری میا  مالكیت  در نتیج  وجاد رابط  معنی

 ایردتشیید قرار می
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 هامدارا  تاا  ادت بی  مالكیتدرصد می 95فرعی اول  تحقی  در ای  صنای  پذیرفت  شده و با ا مینا    بنابرای  فرضی 

 سیستماتیک و سیستماتیک رابط  معناداری وجاد دارد   رنمادی و ریسک غی

 نتایج فرضی  فرعی دوم

برای ضریک متغیر استقلل هیام مدیره  tجایی احتمال آماره داری ضرایک با تاج  نتایج اراس  شده   از آ در بررسی معنی

داری میا  استقلل هیام تیج  وجاد رابط  معنیباشد   در نمی 05/0در صنای  ایرا  اادرو   شیمایی   مااد غذایی کاچكتر از 

 ایرد همچنی  ضریک متغیر استقلل هیام مدیرهدرصد مارد تشیید قرار می 95مدیره و ریسک سیستماتیک در سطح ا مینا  

در نتیج  باشد   می 05/0صنای  ایرا  اادرو   شیمایی   مااد غذایی  فلزام   صنعت دارویی  و صنعت سیما  فلزام کاچكتراز 

 ایرد درصد مارد تشیید قرار می 95داری میا  استقلل هیام مدیرها ریسک غیرسیستماتیک در سطح ا مینا  وجاد رابط  معنی

و  تاا  ادت بی  استقلل هیام مدیرهدرصد می 95بنابرای  فرضی  فرعی دوم  تحقی  در ای  صنای  پذیرفت  شده و با ا مینا   

 و سیستماتیک رابط  معناداری وجاد دارد   ریسک غیرسیستماتیک

 نتایج فرضی  فرعی سام

برای ضریک متغیر سمامدارا  عمده در  tجایی احتمال آماره داری ضرایک با تاج  نتایج اراس  شده   از آ در بررسی معنی

ی سمامدارا  عمده و ریسک دارباشد   در نتیج  وجاد رابط  معنیمی 05/0صنای  ایرا  اادرو   مااد غذایی کاچكتر از 

ایرد همچنی  ضریک متغیر سمامدارا  عمده صنای  ایرا  اادرو   درصد مارد تشیید قرار می 95سیستماتیک در سطح ا مینا  

 و ریسک غیر داری میا  سمامدارا  عمدهباشد   در نتیج  وجاد رابط  معنیمی 05/0شیمایی   و صنعت سیما  فلزام کاچكتراز 

 ایرد درصد مارد تشیید قرار می 95در سطح ا مینا   سیستماتیک

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


تاا  ادت بی  سمامدارا  عمده درصد می 95بنابرای  فرضی  فرعی سام  تحقی  در ای  صنای  پذیرفت  شده و با ا مینا   

 و سیستماتیک رابط  معناداری وجاد دارد   و ریسک غیرسیستماتیک

 نتایج فرضی  فرعی چمارم

برای ضریک متغیر نسشت سمام در دست  tجایی احتمال آماره ری ضرایک با تاج  نتایج اراس  شده   از آ دادر بررسی معنی

باشد   در نتیج  وجاد رابط  می 05/0اعضای هیام مدیره ب  ک  سمام در صنای  ایرا  شیمایی  مااد غذایی  و فلزام کاچكتر از 

درصد مارد تشیید  95ک  سمام و ریسک سیستماتیک در سطح ا مینا   داری نسشت سمام در دست اعضای هیام مدیره ب معنی

ایرد همچنی  ضریک متغیر نسشت سمام در دست اعضای هیام مدیره ب  ک  سمام صنای  ایرا  اادرو   شیمایی   و صنعت قرار می

در دست اعضای هیام مدیره ب  ک  داری میا  نسشت سمام باشد   در نتیج  وجاد رابط  معنیمی 05/0سیما    دارویی کاچكتراز 

 ایرد درصد مارد تشیید قرار می 95سمام و ریسک غیرسیستماتیک در سطح ا مینا  

تاا  ادت بی  نسشت سمام در درصد می 95بنابرای  فرضی  فرعی چمارم  تحقی  در ای  صنای  پذیرفت  شده و با ا مینا  

 و سیستماتیک رابط  معناداری وجاد دارد  تماتیکدست اعضای هیام مدیره ب  ک  سمام و ریسک غیرسیس

 نتایج فرضی  فرعی پنجم

برای ضریک متغیر نق  دواان  مدیر  tجایی احتمال آماره داری ضرایک با تاج  نتایج اراس  شده   از آ در بررسی معنی

داری نق  دواان  مدیر عام  و   در نتیج  وجاد رابط  معنی باشدمی 05/0عام  در صنای  ایرا  شیمایی  و فلزام کاچكتر از 

ایرد همچنی  ضریک متغیر نق  دواان  مدیر عام  صنای  درصد مارد تشیید قرار می 95ریسک سیستماتیک در سطح ا مینا  

  نق  دواان  مدیر عام  داری میاباشد   در نتیج  وجاد رابط  معنیمی 05/0اادرو  شیمایی   صنعت سیما  و دارویی کاچكتراز 

 ایرددرصد مارد تشیید قرار می 95و ریسک غیرسیستماتیک در سطح ا مینا  
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تاا  ادت بی  نق  دواان  درصد می 95بنابرای  فرضی  فرعی پنجم  تحقی  در ای  صنای  پذیرفت  شده و با ا مینا   

 د دارد  مدیر عام  و ریسک غیرسیستماتیک و سیستماتیک رابط  معناداری وجا

تاا  نتیج  ارفت ک  صنعت دارویی کمتری  تاثیر و بنابرای  با تاج  ب  ضریک تعیی  در ارتشا  با صنای  ذکر شده  می

 ها داشت  است ریسک سیستماتیک شرکت صنعت شیمایی بیشتری  تاثیر را بر

نتیج  ارفت ک  صنعت دارویی کمتری  تاثیر و  تاا بنابرای  با تاج  ب  ضریک تعیی  در ارتشا  با صنای  ذکر شده  می

 ها داشت  است صنعت سیما  بیشتری  تاثیر را برریسک غیر سیستماتیک شرکت

 ها فرضی  ازآزما  حاص  نتایج تحلی 

 :است آمده دست زیرب  نتایج تحقی  های فرضی  آزما  ب  باتاج 

 اصلی فرضی  ازآزما  حاص  نتایج

شده بی  مكانیزم های حاکمیت شرکت و ریسک  زده تخمی  مدلمای از یكی در شده زده تخمی  مدلمای بی  در اینك  ب  تاج  با

 کرد  قشال تاا  رانمی اصلی تحقی  فرضی  لذا وجاددارد دارمعنی  ای رابط  شرکت

 اول فرضی  فرعی ازآزما  حاص  نتایج

ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک  با نمادی هدف از فرضی  اول ای  پووه   بررسی ارتشا  بی  مالكیت سمامدارا 

 باده است  ب   ار کلی نتایج ای  فرضی  ب  قرار زیر استم

ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ارتشا  وجاد ندارد  بنابرای  افزای  یا کاه   با نماد بی  میزا  مالكیت سمامدارا 

 ی  اول پووه  رد می شاد ندارد  لذا فرض نمادی تاثیری بر ریسک مالكیت سمامدارا 
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و چ  دارای  نمادی سمامدارا  نتایج بدست آمده از ای  پووه  ای  است ک  شرکت ها چ  دارای میزا  باهی مالكیت

 نمادی  ارتشا ی بر میزا  ریسک ندارد  سمامدارا  میزا  پایی  مالكیت

 دوم فرعی فرضی  ازآزما  حاص  نتایج  

سیستماتیک باده  ریسک سیستماتیک و غیر با مدیره هیام بررسی ارتشا  بی  استقللهدف از فرضی  دوم ای  پووه   

 است  ب   ار کلی نتایج ای  فرضی  ب  قرار زیر استم

باریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک ارتشا  وجاد ندارد  بنابرای  افزای  یا کاه   مدیره هیام بی  میزا  استقلل

 ندارد  لذا فرضی  دوم پووه  رد می شاد  ریسک مدیره تاثیری بر هیام استقلل

مربا  تلقی شده و  در ارتشا  با ریسک شرکت یک ا لع نا مدیره هیام استقلل لذا می تاا  چنی  نتیج  ارفت  میزا 

 در افزای  یا کاه  ریسک بی اثر است 

و چ  دارای میزا  پایی   مدیره هیام تقللنتایج بدست آمده از ای  پووه  ای  است ک  شرکت ها چ  دارای میزا  باهی اس

 مدیره  ارتشا ی بر میزا  ریسک ندارد  هیام استقلل

 سام فرعی فرضی    ازآزما حاص  نتایج   

سیستماتیک و غیر سیستماتیک باده است   باریسک هدف از فرضی  سام ای  پووه   بررسی ارتشا  بی  سمامدارا  عمده

 ب   ار کلی نتایج ای  فرضی  ب  قرار زیر استم

و غیر سیستماتیک ارتشا  مثشت وجاد دارد  بنابرای  افزای  یا کاه   باریسک سیستماتیک بی  میزا  سمامدارا  عمده

 سام پووه  تایید می شاد  سمامدارا  عمده بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک تاثیر دارد  لذا فرضی 
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سمامدارا  عمدهدر ارتشا  با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک یک ا لع  لذا می تاا  چنی  نتیج  ارفت  میزا 

 مربا  تلقی شده و در افزای  یا کاه  ریسک اثراذار است 

 چمارم فرعی فرضی  ازآزما  حاص  نتایج  

سیستماتیک و غیر سیستماتیک باده  ریسک با مالكیت ارتشا  بی  سااتارهدف از فرضی  چمارم ای  پووه   بررسی 

 است  ب   ار کلی نتایج ای  فرضی  ب  قرار زیر استم

 ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ارتشا  وجاد ندارد  بنابرای  افزای  یا کاه  سااتار با مالكیت بی  سااتار

 ندارد  لذا فرضی  چمارم پووه  رد می شاد  تماتیکتاثیری بر ریسک سیستماتیک و غیر سیس مالكیت

مربا  تلقی شده و در افزای  یا  مالكیت در ارتشا  با ریسک یک ا لع نا سااتار لذا می تاا  چنی  نتیج  ارفت  میزا 

 کاه  ریسک بی اثر است 

و چ  دارای میزا  پایی   مالكیت نتایج بدست آمده از ای  پووه  ای  است ک  شرکت ها چ  دارای میزا  باهی سااتار

 مالكیت  ارتشا ی بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ندارد   سااتار
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