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و حسابرسي داخلي درشفافيت اطالعات  استقالل اعضاي هيات مديره  تاثير

در شركتهاي پذيرفته شده در ورابطه با سرعت تغييرپذيري ساختار سرمايه 

 بورس اوراق بهادار تهران

 
0Fمحسن حميديانآقاي دكتر 

1 
1Fمهرنازخليلي

2 

 چكيده

 
در سيستم هاي اقتصادي، شفافيت اطالعـات مـالي يكـي از عناصـر الينفـك      
رقابت پذيري در بازار محسوب مـي شـود،اين مهـم از وظـايف سيسـتم هـاي       
حاكميت شركتي و به ويژه سيستم هـاي كنتـرل بـه شـمار مـي رود. بنـابراين       

شارهاي منتهي به تقلـب  مسئله حاكميت را بايد ستون و ركن بنيادي در برابر ف
به اين منظـور، تحقيـق    در نتيجه عدم شفافيت جريانات اطالعاتي قلمداد نمود.

حاضر براي فراهم آوردن شواهدي در رابطه با نقـش اسـتقالل اعضـاي هيـات     
سـرعت   رابطه بـا  شفافيت اطالعات ومديره و حسابرسي داخلي و كيفيت آن در

سـرمايه بهينـه صـورت پذيرفتـه      تغيير(اصالح) ساختار سرمايه به سمت ساختار
متغير وابسته در اين تحقيق سرعت تغيير ساختارسرمايه و متغيـر مسـتقل   است. 

استقالل اعضاي هيات مديره و حسابرسي داخلي مي باشد. براي آزمون فرضيه 
 139مربـوط بـه    1388-1392هاي تاريخي سـال هـاي    ، از دادهپژوهشهاي 

ــگ و       ــدل چان ــران و م ــادار ته ــورس اوراق به ــده در ب ــه ش ــركت پذيرفت ش
هـاي   ) استفاده گرديده است. جهـت بررسـي نرمـال بـودن داده    2014همكاران(

هاي مربوط به چـولگي و كشـيدگي و نرمـال بـودن، و جهـت       پژوهش، آزمون
نظـور  واتسـون و بـه م  -مشاهده عدم خود همبستگي داده ها از آزمون دوربـين 

آزمون ميزان همبستگي خطي بـين دو متغيـر از ضـريب همبسـتگي پيرسـون      
ها بوسيله رگرسيون چندگانه به منظور تاييد يا رد شدن  استفاده و در نهايت داده
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ها برازش داده شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد ميـزان   فرضيات تحقيق در مدل
شفافيت اطالعـات و   استقالل اعضاي هيات مديره و حسابرسي داخلي درميزان

به موازاي آن در كيفيت حاكميت شركتي تاثيردارد كه اين موضوع بـر سـرعت   
هاي بـا حاكميـت    تغيير ساختارسرمايه تاثير گذار است. بدين معنا كه در شركت

شركتي قوي كه بر مبناي حسابرسي داخلي و استقالل اعضـاي هيـات مـديره    
هاي  اختار سرمايه بيشتر از شركتاندازه گيري شده است، ميزان سرعت تغيير س

 با حاكميت شركتي ضعيف مي باشد.
 
 

ره،  دي ت م ضاي هيا ستقالل اع ي، ا خل دا سي  ر ساب ح دي: ن كلي ژگا ت، وا ت اطالعا هشفافي ي سرما ر  ختا سا ر  غيي ت ت   سرع

 

   مقدمه
هاي بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفكيك مالكيت از مديريت و پيامدهاي  تشكيل شركت

خوشايند و ناخوشايند آن، در اواخر صده نوزدهم و اوايل صده بيستم در سطح جهاني مطرح شد. اما 
2Fموضوع حاكميت شركتي

در انگلستان، آمريكا و كانادا و در پاسخ  1990به شكل كنوني، ابتدا در دهه  1
ي، هاي بزرگ مطرح گرديد. پس از اندك مدت به مشكالت مربوط به كارائي هيئت مديره شركت

هاي حاكميت شركتي در  هاي اخير منجر به تاكيد بيشتري به برقراري مكانيزم هاي مالي سال بحران
اين كشورها و ساير كشورهاي دنيا شده است. نياز به حاكميت شركتي ناشي از تضاد منافعي است كه 

ر ارتباط است بين مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد. اين تضادمنافع، اغلب با مسائل نمايندگي د
كه خود ناشي از دو علت اصلي است. اولين دليل اين است كه مشاركت كنندگان مختلف از اهداف و 
ترجيهات متفاوتي برخور دارند و دومين دليل نيز براين نكته تاكيد دارد كه مشاركت كنندگان نسبت به 

يرموظف مستقل هيئت عملكرد، دانش و ترجيهات يكديگر اطالعات ناقصي دارند. حضور مديران غ
3Fها و عملكرد نظارتي آنها به عنوان افرادي مستقل، ازديدگاه تئوري نمايندگي مديره شركت

، به  2
كاهش تضاد منافع موجود ميان سهامداران ومديران شركت در جلسات هيئت مديره، كمك شايان 
                                                            
1 Corporate Governance 
2 Agency Theory 
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رومند را بازنمايي كند. سهامداران نهادي يكي ديگر ازساز و كارهاي حاكميت شركتي ني توجهي مي
4Fتوانند بر مديريت شركت نظارت داشته باشند. همچنين، امروزه ساختار سرمايه كنند كه مي مي

به  1
ها نيز از  بندي شركت ها مطرح گرديده و درجه گذاري شركت ترين عامل موثر بر ارزش عنوان مهم

. موديگلياني 5F2)2008لحاظ اعتباري به ساختار سرمايه آنها وابسته است(اسميت و ديگران، 
براي اولين بار بحث ساختار سرمايه را مورد بررسي قرار دادند و بيان كردند كه تحت  6F3)1958وميلر(

هاي  مفروضات خاصي ازجمله وجود بازار رقابت كامل، عدم وجود ماليات بردرآمد و عدم وجود هزينه
هاي بعد، با  ني و ميلر در سالورشكستگي، ارزش شركت، مستقل از ساختار سرمايه آن است. موديگليا

در نظر گرفتن عامل ماليات بردرآمد شركت، نظر اوليه خود را مورد تجديد نظر قرار داده و استدالل 
كند، پس ترجيهاً از بين منابع  ها سپر مالياتي ايجاد مي نمودند كه با توجه به اينكه بدهي براي شركت

زيرا استفاده از بدهي موجب افزايش ارزش شركت  كنند. مختلف تامين مالي از بدهي استفاده مي
ها حداكثرسازي ثروت است، بر كار مديران و نمايندگان خود  خواهد شد و چون هدف مالكان شركت

هايي در تامين مالي استفاده نمايند كه آنها را به هدف نهايي رسيدن به  كنند تا از روش نظارت مي
 تر كند. حداكثر ثروت نزديك

 
 مسئلهبيان 

گذاران، اعتباردهندگان و  ي اطالعاتي است كه براي سرمايه يكي از اهداف گزارشگري مالي، ارائه
گذاري و اعتباردهي و ساير  هاي مربوط به سرمايه گيري ديگر كاربران فعلي و بالقوه در تصميم

عي شكي ها و رفاه اجتما ها، سودمند باشد. دراهميت حاكميت شركتي براي موفقيت شركت تصميم
هاي بزرگي  نيست. اين موضوع با توجه به رخدادهاي اخيراهميت بيشتري يافته است. فروپاشي شركت

ازقبيل انرون، ورلدكام و... موجب شده بيش از پيش بر ضرورت ارتقاء و اصالح حاكميت شركتي در 
ش بازدارنده نشان سطح بين المللي تاكيد شود. به دنبال اين فروپاشي ها، كشورهاي دنيا سريعاً واكن

 7F4)2006الزم االجرا گرديد(گرانت و ويسكونتي، 2004آكسلي از سال -دادند و در آمريكا اليحه سربينز
به سمت ساختار سرمايه  تاثير كيفيت حاكميت شركتي بر روي سرعت اصالح (تعديل و تغيير). 

                                                            
1 Capital Structure 
2 Smith & others,2008 
3 Modigliani & Miller,1958 
4 Grant & Viskonti,2006 
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ن شركت را در دستيابي به نيز يكي ديگر از مسائل مهمي است كه پرداختن به آساختار سرمايه بهينه 
دهد. در اين  ترين زمان ممكن است ياري مي هدف خود كه حداكثرسازي ثروت سهامداران در كوتاه

توانند سرعت  ها چگونه مي پژوهش سعي شده است به اين سوال پاسخ داده شود كه كه شركت
تغيرهاي مربوط به حاكميت پذيري ساختار سرمايه به سمت ساختار سرمايه بهينه را با تكيه بر م تعديل

 شركتي تعيين كنند.
 
 

 پيشينه پژوهش
 

 پيشينه نظري
هاي حاكميت شركتي بر روي انتخاب ساختار سرمايه بهينه در مطالعات  اثر مكانيسمبا توجه به اينكه 

توان به عناوين تحقيق شامل: بررسي ارتباط ميان  و براي نمونه مي قبلي مورد بررسي قرار گرفته است
هاي  )، تاثير حاكميت شركتي بر عملكرد شركت1390حاكميت شركتي و ساختار سرمايه(بداقي، 

) و سودمندي ساختارسرمايه و تغييرات آن 1390پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران(وكيلي فرد، 
) 1390هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران(ستايش،  لي شركتبر پيشبرد راهبردهاي ما

، اما هيچ مطالعه تجربي درباره تاثير كيفيت حاكميت شركتي بر روي سرعت اصالح (تعديل اشاره كرد
متغيرهاي اثر  بررسيبه  پژوهشاين ، و تغيير) به سمت ساختار سرمايه بهينه انجام نشده است

بر سرعت تعديل پذيري ساختار سرمايه به سمت ساختار سرمايه بهينه  آن حاكميت شركتي و كيفيت
 پردازد.  مي

ها، عدم قابليت مشاهده نرخ بدهي مطلوب و بهينه  هاي تجربي ساختار سرمايه در شركت در پژوهش
شود. هدف ما اين است كه يك كاستي كه  مانعي است كه معموالً بوسيله مدلهاي تئوريكي تفسير مي

ار بطور معمول در بيشتر مطالعات قبلي گفته شده است را اصالح كنيم. درست است كه تئوري ساخت
هاي بدهي  هاي بدهي را پيشنهاد نكرده است اما بيشتر تفاوت در نرخ سرمايه تشريح كردن نرخ

هاي  هايي كه سطوح بااليي از هزينه باشد. بر اين اساس شركت ها مي سرمايه مطلوب در مقابل شركت
رند داشته هاي متقابالً كمتري دا هايي كه هزينه اهرمي دارند بايد سطح بدهي كمتري نسبت به شركت

باشند.در پژوهش حاضر هدف، بررسي نقش استقالل اعضاي هيات مديره و حسابرسي داخلي در 
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شفافيت اطالعات و تاثيرات آن بر سرعت اصالح ساختار سرمايه به سمت ساختار سرمايه بهينه 
 باشد. مي

 

 پيشينه تجربي
نشده است، تنها تحقيق نزديك به تاكنون پژوهشي در خصوص پويايي ساختار سرمايه در ايران انجام 

تاثير عوامل "با موضوع  92موضوع مورد بررسي پژوهشي است كه توسط داوود كشاورز مهر  در سال 
انجام شد و نتيجه ي حاصل از  "تغيير دهنده هزينه هاي تعديل بر سرعت تعديل ساختار سرمايه

بالفاصله هرگونه انحراف از شركتها  پژوهش بيانگر اين بود كه در غياب هزينه هاي تعديل،
هاي زيادي در اين  ساختارسرمايه هدف را جبران مي كنند. همچنين در خارج از ايران نيز پژوهش

 شود. خصوص انجام نپذيرفته است و تنها به تعدادي از آنها اشاره مي
هاي  اي از سال توسط چانگ و همكاران روي نمونه 2014هاي مهمي كه در سال  يكي از پژوهش

هاي با حاكميت شركتي ضعيف و با اهرم مالي  انجام شد، به اين صورت است كه شركت2009-1993
كنند.  هاي گوناگوني به سمت ساختار سرمايه بهينه با سرعت كمتري حركت مي متفاوت با انگيزه

هاي انضباطي، و  هاي با حاكميت شركتي ضعيف و اهرم مالي پايين به علت نقش هزينه شركت
باحاكميت شركتي ضعيف و اهرم مالي باال به علت جلوگيري از تصاحب شركت توسط  هاي شركت

 طلبكاران. 
اي براي سطح مطلوب  هاي اهرم رعايت شده به عنوان نماينده هاي تجربي كه از نرخ از پژوهش
نام برد.  1995و راجان و زينگل در سال  1988توان تيت من و وي سلنر در سال  كنند مي استفاده مي
 توان نام برد.  هاي مي هاي تعديل را نيز بعنوان مسال وجود هزينه

هاي تامين مالي مختلف در مقابل نرخ اهرم  بيانگر قدرت فرضيه 2002تحقيق فاما و فرنچ در سال 
 مطلوب تئوري ساختار سرمايه با چارچوبي از مدل تعديل شده پوياست.

هاي سوئدي كوچك بكارگرفت  را در شركت يك مدل تعديل پويا 2001حشمتي در پژوهشي در سال 
كند. نتايج اين تحقيق به اين صورت  كه مطالعه آنها در درك تئوري ساختار سرمايه به ما كمك مي

بود كه تصميمات مديريتي بر سرعت تعديل ساختار سرمايه به سمت ساختار سرمايه بهينه تاثير مثبت 
 دارد.
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 مدل مفهومي پژوهش
)، در نمودار 2014ش بر اساس پژوهش انجام گرفته توسط چانگ و همكاران (مدل مفهومي اين پژوه

مورد بررسي قرار سرعت اصالح ساختار سرمايه باشد كه در آن تاثير حاكميت شركتي بر  مي 1
گيرد. همچنين دراين پژوهش متغيرهاي مستقل به عنوان شاخص حاكميت شركتي شامل:  مي

حسابرس داخلي است و متغير وابسته نيز سرعت اصالح استقالل اعضاي هيئت مديره و وجود 
باشد. متغيرهاي كنترلي تحقيق نيز نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري شركت،  ساختارسرمايه مي

نسبت داراي هاي ثابت به كل دارايي ها، نسبت هزينه هاي استهالك به كل دارايي ها و اندازه 
 شركت مي باشد.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

:مدل مفهومي پژوهش1نمودار  

 

 پژوهشروش 
و به دو دسته ي در اين پژوهش ابتدا شركتها بر اساس شاخص حاكميت شركتي اندازه گيري شده 

حاكميت شركتي قوي سپس براي هر شركت موجود در دسته هاي با ضعيف و قوي تقسيم مي شوند.
 شوند. مي و حاكميت شركتي ضعيف اهرم مالي آنها محاسبه شده و فرضيات مربوط طبق مدل آزمون

مستقل متغير  

 حاكميت شركتي

 استقالل اعضاي هيات مديره

 حسابرس داخلي

 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

 نسبت دارايي هاي ثابت به كل دارايي ها

نسبت سود قبل از بهره و ماليات به كل 
 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري  

 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

 متغير وابسته

سرمايه سرعت اصالح ساختار  

 متغير هاي كمكي
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پژوهش حاضر از نظر ماهيت و محتوا از نوع همبستگي است كه با استفاده از داده هاي ثانويه 
ه تحليل رابطه ي مستخرج از صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ب

. استقرايي صورت خواهد گرفت-قياسي همبستگي مي پردازد. انجام اين پژوهش در چارچوب استدالل
از سوي ديگر پژوهش حاضر از نوع پس رويدادي است. يعني بر مبناي تجزيه و تحليل اطالعات 

آوري و  عكه بدون دخالت مستقيم پژوهشگر رخ داده است، جمگذشته(صورت هاي مالي شركت ها) 
 .از نظر هدف، اين پژوهش جزء پژوهش هاي كاربردي محسوب مي شودشود. مي  تجزيه و تحليل

 
 
 

 هاي پژوهش فرضيه

 
هايي نيزمورد بررسي قرار خواهند گرفت كه بر  هاي رگرسيوني مورد بررسي، فرضيه عالوه بر مدل

مورد بررسي قرار  ساختار سرمايه سرعت اصالحهاي آن با  اساس آن ارتباط حاكميت شركتي و مولفه
 ها عبارتند از: خواهد گرفت. اين فرضيه

رابطه معناداري وجود  ساختارسرمايه تغييرپذيريسرعت فرضيه اصلي: بين حاكميت شركتي و 
 دارد.

رابطه سرعت اصالح ساختار سرمايه : بين استقالل اعضاي هيئت مديره و 1فرضيه فرعي
 معناداري وجود دارد.

رابطه معناداري وجود سرعت اصالح ساختار سرمايه : بين حسابرسي داخلي و 2رعيفرضيه ف
 دارد.

 
 هاي آماري پژوهش مدل

 
كه به صورت تو در تو مورد استفاده قرار خواهند است سه مدل  شامل مدل هاي آماري پژوهش

شود و اطالعات بدست آمده از مدل اول در مدل  گرفت. بدين صورت كه مدل اول برازش داده مي
 شود و در نهايت اطالعات دو مدل اول، مدل سوم را نتيجه خواهد داد.  دوم قرار داده مي
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اي از  ر حاصل از رگرسيون روي مجموعهاهرم مالي هدف به عنوان ارزش مورد انتظامدل اول: 
شود را با استفاده از  هاي شركت و كيفيت حاكميت كه توسط تئوري نمايندگي مطرح مي ويژگي

 كنيم: فرمول زير شناسايي مي

)۱                                            ( DR*i,t+1 = γ Govi,t + β Xi,t + ν1i,t+1   ، 

 عبارتند از: اجزاي مدل در فرمول فوق
DRi,t+1  ساختار سرمايه هدف برآورد شده كه با درنظر گرفتن متغيرهاي حاكميت شركتي :

شامل سهامدار نهادي،استقالل اعضاي هيئت مديره و وجود حسابرس داخلي و متغيرهاي كنترلي 
ها، نسبت هاي ارزش بازار به ارزش دفتري شركت، دارايي هاي ثابت به كل دارايي پژوهش شامل 

سود قبل از بهره و ماليات به كل دارايي ها، هزينه هاي استهالك به كل دارايي ها و اندازه شركت 
 .كه محاسبه و نشان داده مي شود

Govi,t باشد كه بر مبناي موارد سهامداران نهادي و  : نشان دهنده شاخص حاكميت شركتي مي
شود بطوريكه مجموع امتيازات  ري مياستقالل اعضاي هيات مديره و حسابرسي داخلي اندازه گي

  .دهد هاي حاكميت شركتي شاخص حاكميت شركتي را نتيجه مي ها از رعايت مكانيسم شركت
     Xi.t    نشان دهنده ويژگيهاي كنترلي شركت از جمله نسبت هاي ارزش بازار به ارزش دفتري :

ماليات به كل دارايي ها، هزينه هاي شركت، دارايي هاي ثابت به كل دارايي ها، سود قبل از بهره و 
 .استهالك به كل دارايي ها و اندازه شركت مي باشد

دهيم و  بيني شده را در مدل زير قرارداده و مدل دوم را برازش مي پيش DR*i,t+1در گام دوم مقدار 
با استفاده از فرمول فوق سرعت اصالح شركت را براي رسيدن به اهرم هدف از اهرم كنوني را 

 كنيم: گيري مي اندازه

) ،2                        (    DRi,t+1 – DRi,t = δ (DR*
i,t+1 – DRi,t) + ν2i,t+1 

 ي اين فرمول عبارتند از:اجزا
𝐷𝑅𝑖,𝑡 ه دارايي : بيانگر ساختار سرمايه در سال جاري كه از طريق تقسيم نمودن مجموع بدهي ها ب

 هاي شركت حاصل خواهد شد.
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   б  نشان دهنده ي ميزان سرعت تغييرات ساختارسرمايه نسبت به ساختار سرمايه هدف كه از :
طريق تقسيم نمودن اخالف ساختار سرمايه بودجه شده با ساختار سرمايه واقعي براختالف ساختار 

 در بازه δمقدار  سرمايه برآورد شده و ساختار سرمايه واقعي شركت بدست خواهد آمد.شايان ذكر است،
دهد كه شركت كامال براي  نشان مي δ = 1صفر و يك متغير خواهد بود. پس از برازش مدل دوم اگر 

كمتر از يك باشد و به سمت صفر ميل كند، بيانگر  δگردد. هرچه مقدار  تنظيم مي "هر انحرافي فورا
 باشد. ميو عدم توانيي سريع در اصالح ساختار سرمايه سختي ساختار سرمايه 

در مرحله پاياني وبا عنايت به فرضيات تحقيق كه بيانگر رابطه داشتن يا نداشتن حاكميت شركتي و 
) سرعت اصالح 2006ساختار سرمايه مي باشد و همانطور كه فالنري و رانگان ( سرعت اصالح

شركت را در يك مرحله تخمين زدند به وسيله جايگذاري ضريب مربوط به سرعت تغييرات ساختار 
را به شرح زير تدوين خواهيم  سرعت اصالح ساختار سرمايهيه در فرمول قبلي مدل مربوط به سرما

باشد كه با استفاده از آن تاثيرمتغيرهاي حاكميت شركتي را  مي 3نمود كه در اين تحقيق مدل شماره 
 ):2014كنيم (چنگ وهمكاران،  بر سرعت تغييرات ساختار سرمايه محاسبه مي

) ،3                (    DRi,t+1 = δ γ Govi,t + δ β Xi,t + (1-δ) DRi,t + εi,t+1 

 

 اطالعاتنحوه گردآوري وپژوهش جامعه 
كند  جامعه در حقيقت شامل همه عناصري است كه موضوع يك پژوهش معين در آن مصداق پيدا مي

توجه به اينكه متغيرهاي مورد مطالعه بنابراين با  ).1373و ما بايد درباره آن استنباط كنيم (هومن، 
باشد، جامعه آماري پژوهش  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي ويژگي مشترك شركت

 1388هاي  دهد كه در دامنه سال هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي را شركت
ت هاي آنها به اند و محدودي تصادي مشغول بودههاي اق در بورس اوراق بهادار به فعاليت 1392تا 

. عضو صنعتي باشد 2گذاري نباشند ، ليزينگ و سرمايهها بانكگري مالي،  . جزء صنايع واسطه1شرح:
، سال مالي . بدليل افزايش قابليت مقايسه3مورد باشد. 20ي موجود در آن صنعتها كه حداقل شركت

 .تمامي اطالعات پنج ساله آن در دسترس باشد.4اسفند ماه باشد. 29ركت منتهي به ش
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به علت مناسب بودن تعداد جامعه آماري پس از اعمال محدوديت، نمونه گيري صورت نمي پذيرد و 
 شركت باقيمانده مورد بررسي قرار مي گيرد. 139تمامي اطالعات 

اجزاي مختلف هاي مالي حسابرسي شده نظير  هاي مورد نياز اين پژوهش شامل عناصر صورت داده
هاي  هاي حسابرسي و يادداشت و زيان، صورت جريان وجوه نقد، ترازنامه، گزارش سودصورت 

آورد نوين به منظور استخراج نسبت هاي مربوط به ارزش بازار  نرم افزار ره .1باشد كه از  توضيحي مي
بانك . 2،تو ارزش دفتري داراييهاي شركت و ارزش دارايي هاي ثابت به كل دارايي هاي شرك

هاي پذيرفته شده در  هاي مالي حسابرسي شده شركت صورت. يادداشت هاي 3.اطالعاتي تدبير پرداز
 جمع آوري شده است. بورس

 
 ها روش تجزيه و تحليل داده

هاي پژوهش حاضر از دو نوع روش آماري استفاده  ها و آزمون فرضيه براي تجزيه و تحليل آماري داده
شده است. در ابتدا جهت اجراي موارد مربوط به آمار توصيفي، شاخص هاي مركزي همچون ميانه و 
ميانگين اندازه گيري، سپس شاخص هاي پراكندگي همچون حداقل، حداكثر، انحراف معيار، چولگي و 

توزيع داده ها محاسبه خواهيم نمود. سپس جهت كشيدگي متغيرها را جهت توصيف متغيرها و نوع 
اجراي آزمون هاي مربوط به آمار استنباطي تحقيق ميزان چولگي و كشيدگي را محاسبه مي كنيم و 

اسميرنف) و عدم خود همبستگي داده -به انجام آزمون نرمال بودن توزيع جامعه ي آماري(كلموگروف
ر نهايت جهت اجراي آزمون هاي اصلي تحقيق كه واتسون) خواهيم پرداخت و د-ها(آزمون دوربين
جهت تجزيه و تحليل و بررسي .گانه است از اين آزمون استفاده خواهيم نمودچندآزمون رگرسيون 

 شود.  استفاده مي ضريب همبستگي پيرسونبين متغيرها از  ي رابطه

 
 

 يافته هاي پژوهش
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 آمار توصيفي
ها مي توان اطالعات جمع آوري شده را پردازش و  به طور كلي، روش هايي را كه به وسيله آن

به توصيف جامعه يا نمونه مي پردازد و هدف  "خالصه نمود، آمار توصيفي مي نامند.اين نوع آمار صرفا
).دربخش آمار 1389از آن محاسبه ي پارامترهاي جامعه يا نمونه ي پژوهش است(آذر و مومني،

اده از شاخص هاي مركزي همچون ميانه، ميانگين و شاخص توصيفي، تجزيه و تحليل داده ها با استف
هاي پراكندگي مانند حداكثر، حداقل، انحراف معيار و شاخص هاي شكل توزيع مانند چولگي و 

رهاي مورد مطالعه را نشان ، خالصه اطالعات آمار توصيفي متغي1جدول كشيدگي انجام پذيرفته است.
 دهد. مي

 
 

 متغيرها
 هاي شكل توزيع شاخص هاي پراكندگي شاخص هاي مركزي شاخص

 حداكثر حداقل ميانه ميانگين
انحراف 

 معيار
 كشيدگي چولگي

ف
ضعي

ي 
ركت

 ش
ت

مي
حاك

 

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 MB( 1.91 1.62 -22.88 16.90 2.33 -0.29 0.21شركت (

هاي ثابت به كل  نسبت دارايي
 )FAها ( دارايي

0.24 0.20 0.00 0.86 0.18 0.25 0.27 

نسبت سود قبل از بهره و ماليات به 
 EBIT( 0.13 0.12 -0.34 0.70 0.14 0.40 0.25ها ( كل دارايي

هاي استهالك به كل  نسبت هزينه
 DEP( 0.38 0.04 0.00 121.54 5.79 0.31 0.38ها ( دارايي

اندازه شركت برابر با لگاريتم طبيعي 
 )SIZEها ( كل دارايي

5.71 5.74 4.39 6.81 0.39 -0.37 0.30 

 0.17 0.27- 1.64 24.00 17.00 22.00 21.81 حاكميت شركتي
 0.14- 0.21- 0.97 9 4 7 6.78 استقالل اعضاي هيئت مديره

 0.12- 0.06 1.69 13 4 9 9.08 حسابرسي داخلي

ت 
مي

حاك
ي

قو
ي 

ركت
ش

 

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 MB( 1.26 1.17 -25.92 12.23 3.34 -0.13 0.15شركت (

هاي ثابت به كل  نسبت دارايي
 FA( 0.31 0.26 0.00 0.87 0.24 0.08 -0.58ها ( دارايي
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نسبت سود قبل از بهره و ماليات 
 )EBITها ( به كل دارايي

0.10 0.09 -0.28 0.48 0.14 0.11 0.27 

هاي استهالك به  نسبت هزينه
 DEP( 0.23 0.05 0.00 7.25 0.73 0.25 0.16ها ( كل دارايي

اندازه شركت برابر با لگاريتم 
 )SIZEها ( طبيعي كل دارايي

6.81 6.74 6.14 8.06 0.48 0.30 0.27 

 0.30 0.29 1.78 32.00 25.00 26.00 26.54 حاكميت شركتي
 0.11 0.18 0.91 11 6 8 8.19 استقالل اعضاي هيئت مديره

 0.48 0.25 1.76 17 7 11 11.17 حسابرسي داخلي

 
 :خالصه اطالعات آمارتوصيفي1جدول 

 استنباطي آمار 
پس از استخراج نتايج توصيفي متغيرهاي مستقل، وابسته و كنترلي پژوهش و آشنايي با يك شماي 
كلي از اطالعات نهفته در اين متغيرها، در بخش آمار استنباطي سعي بر آن است تا با آزمون معنادار 

و وابسته، ارتباط بين متغيرهاي مستقل را با متغير وابسته ي تحقيق با استفاده بودن متغيرهاي مستقل 
از ضريب همبستگي پيرسون، مورد ارزيابي قرارداده و در صورت وجود يك ارتباط خطي قابل قبول 

 سعي بر ارائه ي يك مدل رگرسيوني داريم.
 

 برازش مدل ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش

 

 برازش مدل اول
 ، 1هاي رگرسيوني شماره  نتايج برازش مدل

DRi,t+1 = γGovi,t + βXi,t + ν1i,t+1 
 اند: دست آمده به 2به شرح جدول شماره 

 
 واتسون -دوربين F P-Value تعديل شده R2 R2 كيفيت حاكميت شركتي

 104/2 000/0 14/174 703/0 707/0 ضعيف
 951/1 000/0 67/49 719/0 734/0 قوي

 نتايج حاصل از برازش مدل اول: 2جدول 



 
 

13 
 

 
 آورده شده است. 1ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني شماره  3شماره در جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 متغيرها
 كيفيت حاكميت شركتي قوي كيفيت حاكميت شركتي ضعيف

 ضريب
سطح 

 داري معني
 ضريب نتيجه

سطح 
 داري معني

 نتيجه

 تاثيرگذار است 0.00 8689179.34 تاثيرگذار است 0.00 138205.55 حاكميت شركتي
نسبت ارزش بازار به ارزش 

 )MBدفتري شركت (
 تاثيرگذار است 0.02 685028.26 تاثيرگذار نيست 0.11 7289.16

هاي ثابت به كل  نسبت دارايي
 )FAها ( دارايي

 تاثيرگذار نيست 0.10 7063526.01 تاثيرگذار نيست 0.69 21710.92

نسبت سود قبل از بهره و 
ها  ماليات به كل دارايي

)EBIT( 
 تاثيرگذار نيست 0.20 14227576.75- تاثيرگذار است 0.00 253116.63-

هاي استهالك به  نسبت هزينه
 )DEPها ( كل دارايي

 تاثيرگذار نيست 0.93 130720.16- تاثيرگذار است 0.04 3345.58

اندازه شركت برابر با لگاريتم 
 )SIZEها ( طبيعي كل دارايي

 تاثيرگذار نيست 0.80 2188561.94 تاثيرگذار است 0.00 236481.02

 1: ضرايب مدل رگرسيوني شماره 3جدول 
 

پذيريم كه اين متغير بر  در هر دو گروه، مي ثابت مدلداري ضريب  معني سطحمقدار با توجه به  -
 متغير وابسته تاثيرگذار است. 
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است، يعني در سطح  05/0داري كمتر از  معني در هر دو مدل داراي سطح حاكميت شركتيكيفيت  -
 پذيرم كه اين متغير بر پويايي ساختار سرمايه تاثيرگذار است. % مي95اطمينان 

هاي داراي حاكميت شركتي  در شركت )MBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتري شركت (تاثير  -
هاي داراي حاكميت شركتي قوي  ست، اما در شركتدار ني ضعيف بر پويايي ساختار سرمايه معني

 دار است. معني
هاي داراي حاكميت  در هر دو گروه شركت )FAها ( هاي ثابت به كل دارايي نسبت داراييتاثير  -

 دار نيست. شركتي ضعيف و قوي معني
هاي داراي حاكميت  در شركت )FBITها ( نسبت سود قبل از بهره و ماليات به كل داراييتاثير  -

هاي داراي حاكميت شركتي قوي  دار بوده و در شركت شركتي ضعيف بر پويايي ساختار سرمايه معني
 دار نيست. معني

هاي داراي حاكميت شركتي  در شركت )DEPها ( هاي استهالك به كل دارايي نسبت هزينهتاثير  -
هاي داراي حاكميت شركتي قوي  ا در شركتدار است، ام ضعيف بر پويايي ساختار سرمايه معني

 دار نيست. معني
هاي داراي حاكميت  در شركت )SIZEها ( اندازه شركت برابر با لگاريتم طبيعي كل داراييتاثير  -

هاي داراي حاكميت شركتي قوي  دار و در شركت شركتي ضعيف بر پويايي ساختار سرمايه معني
 دار نيست. معني

 
 برازش مدل دوم 

*DRمدل اول ( در ساختار سرمايه سال آتيبيني شده  برازش مدل دوم از مقادير پيش براي
i,t+1 (

شود. بدين معنا كه مقاديري كه به كمك متغيرهاي مستقل در مدل اول برازش داده شده  استفاده مي
هاي  نتايج برازش مدلدهيم.  قرار ميساختار سرمايه سال آتي  است را اين بار در مقابل مقادير اصلي

 ، 2رگرسيوني شماره 
DRi,t+1 – DRi,t = δ(DR*

i,t+1 – DRi,t) + ν2i,t+1 

 
 اند: به دست آمده 4به شرح جدول شماره 

 
 واتسون -دوربين F P-Value تعديل شده R2 R2 كيفيت حاكميت شركتي
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 171/2 000/0 12/124 51/0 53/0 ضعيف
 051/2 000/0 18/74 58/0 61/0 قوي

 : نتايج حاصل از برازش مدل دوم4جدول 
 

 شده است. آورده 5شماره در جدول  2ضرايب مدل رگرسيوني شماره 
 

 
 
 
 

 متغيرها
 كيفيت حاكميت شركتي قوي كيفيت حاكميت شركتي ضعيف

 ضريب
سطح 

 داري معني
 نتيجه

سطح 
 داري معني

 ضريب
سطح 

 داري معني
DR*

i,t+1 – DRi,t 0.440=δ 0.029  0.613 صفررد فرضيه=δ 0.017 رد فرضيه صفر 
 2: ضرايب مدل رگرسيوني شماره 5جدول 

 
دار بوده و  پذيريم كه ضريب سرعت تغييرات اهرم مالي در هر دو گروه معني مي  5طبق نتايج جدول 

شود،  گونه كه مالحظه مي تاثيرگذار است. ليكن همان سرعت اصالح ساختار سرمايهاين متغير بر 
) بزرگتر از 613/0مقدار ضريب سرعت تغييرات اهرم مالي در گروه با كيفيت حاكميت شركتي قوي (

باشد و اين بدان معناست كه در اين گروه در  ) مي440/0گروه داراي كيفيت حاكميت شركتي ضعيف (
 توان به ساختار سرمايه بهينه دست يافت. تر مي ه، سريعصورت نياز به تغيير در ساختار سرماي

 

 نتيجه گيري
در خصوص ويژگي هاي جامعه آماري شركت، همانطور كه  483بندي كلي از مجموع  پس از جمع

تا  1388هاي  شركت مربوط به سال 139گفته شد، پس از اعمال شرايط در نظر گرفته شده اطالعات 
 ادير گمشده استخراج گرديد. به صورت كامل و بدون مق 1392
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فرض مدل برازش داده شده مناسب بوده و  در مدل اول مربوط به كيفيت حاكميت شركتي ضعيف
حداقل يكي از . در نتيجه، شود رد مي، مبني بر اينكه مدل خطي مناسب نيست، صفر اين آزمون

 بنابراين برازش فوق، برازش مناسبي است. ضرايب مدل رگرسيوني مربوطه مخالف صفر است. 
فرض صفر مدل برازش داده شده مناسب بوده و  در مدل اول مربوط به كيفيت حاكميت شركتي قوي

حداقل يكي از ضرايب . در نتيجه، شود رد مي، مبني بر اينكه مدل خطي مناسب نيست، اين آزمون
 فوق، برازش مناسبي است . بنابراين برازشمدل رگرسيوني مربوطه مخالف صفر است. 

پذيريم كه حاكميت شركتي يكي از  داري متغير حاكميت شركتي در هر دو گروه، مي با توجه به معني
 باشد. ساختار سرمايه ميسرعت اصالح متغيرهاي تاثير گذار بر 

فرض مدل برازش داده شده مناسب بوده و  در مدل دوم مربوط به كيفيت حاكميت شركتي ضعيف
حداقل يكي از . در نتيجه، شود رد مي، مبني بر اينكه مدل خطي مناسب نيست، ن آزمونصفر اي

 بنابراين برازش فوق، برازش مناسبي است. ضرايب مدل رگرسيوني مربوطه مخالف صفر است. 
فرض صفر مدل برازش داده شده مناسب بوده و  در مدل اول مربوط به كيفيت حاكميت شركتي قوي

حداقل يكي از ضرايب . در نتيجه، شود رد ميبر اينكه مدل خطي مناسب نيست، ، مبني اين آزمون
 بنابراين برازش فوق، برازش مناسبي است.مدل رگرسيوني مربوطه مخالف صفر است. 

دار بوده و اين  پذيريم كه ضريب سرعت تغييرات اهرم مالي در هر دو گروه معني ها مي طبق يافته
شود، مقدار  گونه كه مالحظه مي ليكن همان سرمايه تاثيرگذار است. ساختار سرعت اصالحمتغير بر 

ضريب سرعت تغييرات اهرم مالي در گروه با كيفيت حاكميت شركتي قوي بزرگتر از گروه ديگر 
تر  باشد و اين بدان معناست كه در اين گروه در صورت نياز به تغيير در ساختار سرمايه، سريع مي
استقرار ه بهينه دست يافت و در نتيجه شفافيت اطالعات مالي منجر به سرماي توان به ساختار مي

و سرعت اصالح ساختار سرمايه به سمت ساختار سرمايه بهينه مناسب مكانيزم هاي حاكميت شركتي 
 هاي با حاكميت شركتي قوي مي باشد. در شركت

 
 پيشنهادها

و مثبتي بين كيفيت حاكميت شركتي  هاي فرضيه اصلي تحقيق مبني بر رابطه مستقيم بر اساس يافته
 شود: و پويايي ساختار سرمايه پيشنهاد مي
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ها را ملزم به رعايت متغيرهاي  . سازمان بورس اوراق بهادار با اعمال نظارت هاي دوره اي، شركت1
 كيفيت حاكميت شركتي نمايد.

از  ميت شركتيحاكهاي  با توجه به اهميت ويژگيهاي متولي آموزش و آموزش عالي  . سازمان2
هاي مالي، موضوع كيفيت  گذاران به عنوان مهمترين استفاده كنندگان از صورت ديدگاه سرمايه

 به عنوان يكي از مباحث حسابداري مالي در متون حسابداري گنجانده شود. حاكميت شركتي 
ساختار هاي پذيرفته شده در بورس گزارش كاملي از ابعاد كيفيت حاكميت شركتي و نيز  . شركت3

 سرمايه خود ارائه دهند تا واكنش سهامداران و قيمت سهام واقع بينانه باشد.
هاي پذيرفته شده در بورس  بندي مناسبي از شركت شود كه رتبه پيشنهاد ميهاي مرتبط  . به سازمان4

 راهنماي مناسبي جهتد تا نارائه ده حاكميت شركتي به صورت شفاف تريبر اساس كيفيت 
 باشد.گذاران  گيري سرمايه تصميم

هاي فرضيه فرعي اول، مبني بر رابطه مستقيم و مثبت بين استقالل اعضاي هيئت  بر اساس يافته
 شود؛  مديره و پويايي ساختار سرمايه، پيشنهاد مي

ها دستورالعمل  . سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص استقالل اعضاي هيئت مديره شركت1
 نظر گرفتن، كيفيت حاكميت شركتي تدوين و ابالغ نمايد. مدوني با در

ها با مد نظر قراردادن اين ارتباط گامي در راستاي افزايش استقالل اعضاي هيئت مديره  . شركت2
 برداشته و كيفيت حاكميت شركتي خود را افزايش دهند.

داخلي و پويايي ساختار هاي فرضيه فرعي دوم، مبني بر رابطه مستقيم بين حسابرسي  بر اساس يافته
شود؛ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوع حسابرسي داخلي در  سرمايه، پيشنهاد مي

هاي پذيرفته شده و واحد حسابرسي داخلي و وظايف آن برنامه مدوني به شركت ها ابالغ و بر  شركت
 اجراي دقيق آن نظارت نمايد.
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