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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of corporate governance mechanism on
investment efficiency and also the moderating role of audit quality among companies listed on
the Tehran Stock Exchange. This research is applied in terms of purpose and descriptivecorrelational in terms of research method. In other words, in this study, the existence of a
relationship and correlation between variables through regression is investigated. In order to
achieve the above goal, three hypotheses were formulated. Based on this, in order to test the
research hypotheses, a sample consisting of 108 companies listed on the Tehran Stock
Exchange in the period 2014 to 2020 was selected. To test the research hypotheses, a
multivariate regression model based on composite data was used. The results of this study show
that there is a positive and significant relationship between corporate governance and audit
quality on investment efficiency, which means that by increasing these criteria, investment
efficiency will increase. Also, there is a positive and significant relationship between corporate
governance and investment efficiency with the moderating effect of audit quality.
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چکیده

حسابرسی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .این پژوهش ،از لحاظ هدف ،کاربردی
و از لحاظ روش تحقیق ،از نوع توصیفی ـ همبستگی میباشد .به عبارت دیگر ،در این پژوهش به بررسی وجود رابطه و
همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون پرداخته میشود .بهمنظور دستیابی به هدف فوق ،اقدام به تدوین سه فرضیه شد.
بر این اساس بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش ،نمونهای متشکل از  108شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
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هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایهگذاری و همچنین نقش تعدیلگری کیفیت

تهران در بازه زمانی  1393الی  1399انتخاب شد .جهت آزمون فرضیههای پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی
حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش این معیارها ،کارایی
سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت .همچنین ،بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری با اثر تعدیلگری کیفیت
حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :کارایی سرمایهگذاری ،حاکمیت شرکتی ،کیفیت حسابرسی.
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بر دادههای ترکیبی استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشاندهنده آن است که بین حاکمیت شرکتی و کیفیت
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 .1مقدمه
رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی ،منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت ،صنعت و سرمایهگذاری شده است .لذا
شرکتها برای بقا و گسترش فعالیتهای خود ،نیاز به انجام سرمایهگذاریهای مناسب و بهموقع دارند .با توجه به تحوالتی
که در جهان امروز رخ داده است ،خصوصاً در کشورهای درحالتوسعه که با تهدیدات عدیدهای روبهرو میباشند ،این
کشورها ،جهت حل مشکالت اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات و ثروتهای
خدادادی خود می باشند .در این راستا یکی از راهکارهای مهم ،بسط و توسعه سرمایهگذاری است (تهرانی و نوربخش،
 .)1385با توجه به محدودیت منابع ،عالوه بر مسئله توسعه سرمایهگذاری ،افزایش کارایی سرمایهگذاری از جمله مسائل
بسیار مهم میباشد.کارایی سرمایهگذاری مستلزم آن است که از یکسو ،از مصرف منابع در فعالیتهایی که سرمایهگذاری
در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است ،ممانعت شود (جلوگیری از بیشسرمایهگذاری) و از سوی دیگر ،منابع به
سمت فعالیتهایی که نیاز بیشتری به سرمایهگذاری دارد ،هدایت گردد (جلوگیری از کم سرمایهگذاری) (مدرس و
حصارزاده.)1387 ،
واژه «کیفیت حسابرسی» برای حسابرسان و کاربران صورتهای مالی معانی متفاوتی دارد .کاربران زمانی حسابرسی را با
کیفیت تلقی میکنند که حسابرس اطمینان دهد صورتهای مالی فاقد هرگونه اشتباه و تقلب بااهمیت است .تعاریف زیادی
از کیفیت حسابرسی وجود دارد که اگرچه متفاوت هستند ،اما از یک ساختار مشابه پیروی میکنند .یک تعریف متداول
از کیفیت حسابرسی بهوسیله دیآنجلو ( ،)1981ارائه شده است .او کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط بازار از احتمال
توانایی حسابرس در کشف تحریفهای بااهمیت در صورت های مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش
تحریفهای بااهمیت کشف شده ،تعریف کرده است (بهار مقدم و همکاران .)1398 ،کیفیت حسابرسی ،یکی از
موضوعات بااهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است .بازده اصلی کار حسابرسی گزارش حسابرس مستقل در مورد
صورتهای مالی ساالنه است که سهامداران را مورد خطاب قرار میدهد .هدف اصلی حسابداری کمک به سرمایهگذاران
در اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی است .در واقع جدایی مدیریت از مالکیت یک واحد تجاری باعث میشود تا
سرمایهگذاران نتوانند آن طور که بایدوشاید به اطالعات داخل شرکت دسترسی داشته باشند .این امر باعث به وجود آمدن
حسابرسی شده است .در واقع حسابرسی از طریق بررسی حرفهای گزارشهای مالی تهیهشده توسط مدیریت اطمینان بخشی
الزم را جهت استفاده از گزارشهای مالی در اختیار مدیریت قرار میدهد میکنند (احمد.)2004 ،
مفهوم حاکمیت شرکتی یک مفهوم نظارتی است .در حاکمیت شرکتی توجه عمده به سازوکارها و پویاییهای تسهیلکننده
و حیاتی سازمانها از طریق نظارت است .حاکمیت شرکتی در معنای وسیعتر آن به دنبال ایجاد موازنه میان اهداف اقتصادی
ـ اجتماعی و اهداف شخصی ـ گروهی است .چارچوب حاکمیت شرکتی نه تنها به تخصیص بهینه منابع میانجامد بلکه
لزوم پاسخگویی در قبال آن منابع را نیز ایجاب میکند .در این راستا یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی نظام
راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت ،هیئتمدیره ،سهامداران
و سایر گروههای ذینفع است (پاسکال.)2004 ،
عوامل تعیینکننده کارایی سرمایهگذاری از طریق عدم تقارن اطالعاتی ارائه میشود (سالین و همکاران .)2018 ،از آنجا
که عدم تقارن اطالعاتی به دلیل تفاوت اطالعات بین اشخاص وابسته ،از سرمایهگذاری مؤثر جلوگیری میکند و به مدیران
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کمک میکند تا فرصتهای سرمایهگذاری را که به نفع مالکان نیست اما برای مدیران مطلوب است ،انتخاب کنند (وردی،
.)2006
یکی از عوامل تعیین کننده کارایی سرمایهگذاری داشتن سازوکارهای حاکمیت شرکتی خوب است که اعتبار مدیریت را
تأیید میکند مکانیزمهای خوب حاکمیت شرکتی ممکن است شفافیت ،صحت و اعتماد اظهارات مالی را افزایش دهند
(رحمان و برمر2016 ،؛ سالین ) 2017 ،و نقش حسابرسان را برای انجام وظایف خود با توجه به کیفیت حسابرسی تسهیل
میکند .در مقابل ،مکانیزمهای ضعیف حاکمیت شرکتی خط سوء مدیریت شرکت ،تضعیف شهرت و تشویق به تقلب و
اقدامات غیراخالقی منجر میشود (کریم و همکاران .)2018 ،این سازوکارها با اعمال رسواییهای ناچیز به دلیل تقلب در
صورتهای مالی نادرست ،باعث از بین رفتن اعتماد به اظهارات مالی میشوند (رحمان و برمر.)2016 ،
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی از طریق کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطالعاتی تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر
سرمایهگذاری دارند .در مورد تأثیر مستقیم ،مکانیزمهای حاکمیت شرکتی رفتار مدیریتی و تصمیمات مدیریت را محدود
می کنند ،که با ارائه پاسخگویی در کارایی تصمیمات سرمایهگذاری منعکس میشود .این مکانیزمها باید اطمینان حاصل
کنند که داراییهای شرکت به طور مؤثر مدیریت میشود (چن و همکاران2017 ،؛ سالین و همکاران .)2018 ،با این حال،
یک ارتباط غیر مستقیم بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و اثر سرمایهگذاری از طریق کیفیت سود وجود دارد .تقویت
کیفیت حسابرسی ،از آنجا که داشتن مکانیزمهای حاکمیت شرکتی خوب فضای مناسبی را برای افزایش کیفیت حسابرسی
فراهم می کند و سپس کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،که باعث ایجاد فشار و اعتماد به مدیریت برای تصمیمگیری صحیح
میشود ،به معنای افزایش اثر سرمایهگذاری است (کلینچ و همکاران .)2012 ،با توجه به مطالب فوق سؤال اصلی این
پژوهش این است که آیا کیفیت حسابرسی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری تأثیرگذار است؟
 .2مبانی نظری
مطالعات قبلی که تأثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری را بررسی کردند ،به دو گروه تقسیم میشوند .گروه اول
این ارتباط را تأیید میکنند .ساغاف و معتمدی ( )2011نشان میدهند که شرکتهایی با فرصتهای سرمایهگذاری باال از
کیفیت حسابرسی باال برای نمونهای از شرکتهای ذکر شده در ایران استفاده میکنند .دشتبایاز و محمدی ( )2016ارتباط
مثبتی بین کیفیت حسابرسی و اثربخشی سرمایهگذاری برای نمونهای از شرکتهای ذکر شده در ایران دارند .ایلود و
جربویی ( )2017شواهدی را نشان میدهند که تخصص حسابرس یکی از مکانیزمهای افزایش اثربخشی سرمایهگذاری در
موارد سرمایهگذاری کم است .پارک و همکاران ( )2017نشان میدهند که وجود یکی از شرکتهای بزرگ حسابرسی
باعث افزایش کارایی سرمایهگذاری میشود .چن و همکاران ( )2017با استفاده از کیفیت اظهارات مالی ،تأثیر مثبت
حسابرسی بر اثر سرمایهگذاری را تأیید میکنند .مسروکی و هوشین ( )2019معتقدند که دانش حسابرس تأثیر مثبتی بر
سرمایهگذاری برای نمونهای از شرکتهای ذکر شده در تونس دارد .سیرگر و نوریانا ( )2019تأثیر مثبت کیفیت حسابرسی
بر اثر سرمایهگذاری را برای نمونهای از شرکتهای ذکر شده در اندونزی تأیید میکنند .سرانجام  ،شهزاد و رحمان ()2019
این ارتباط را برای نمونهای از شرکتهای ذکر شده در پاکستان تأیید میکنند.
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گروه دوم ارتباط کامل بین کیفیت حسابرس و تأثیر سرمایهگذاری را تأیید نمیکند .معین الدین و همکاران ( )2013ارتباط
معکوس بین تخصص حسابرس و سرمایهگذاری بیش از حد را تأیید میکنند .با این حال ،هیچ ارتباطی بین سرمایه بیش از
حد و تصدی حسابرسان برای نمونهای از نمونههای ذکر شده در ایران وجود ندارد .اسالمی ( )2017تأیید میکند که
سرمایهگذاری در شرکتهای دارای حسابرسان تخصصی صنعت تأثیری بر اثر سرمایهگذاری برای نمونهای از شرکتهای
ذکر شده در اندونزی ندارد .بوبکر و همکاران ( )2018نشان میدهند که دانش حسابرس با یک مورد سرمایهگذاری بیش
از حد ،برای نمونهای از شرکتهای ذکر شده در فرانسه ،سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
سالمی ( )2011ارتباط مثبتی بین تمرکز مالکیت ،ساختار حاکمیت و اثربخشی سرمایهگذاری برای نمونهای از شرکتهای
ذکر شده در غنا را اثبات میکند .چن و همکاران ( )2017تصدیق میکنند که شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی کارایی
سرمایهگذاری را برای نمونهای از شرکتهای ذکر شده در چین کاهش میدهند .چن و همکاران ( )2017همچنین ارتباط
منفی بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایهگذاری را تأیید می کنند .عالوه بر این ،جبران خسارت مبتنی بر انگیزه ،اثر
سرمایهگذاری برای نمونهای از شرکتهای ذکر شده در چین را بهبود میبخشد .فلیکس ( )2018نشان میدهد که افزایش
درصد مدیران خارجی منجر به افزایش سطح کارایی سرمایهگذاری میشود .سالین و همکاران ( )2018دریافتند که اندازه
هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره و مالکیت مدیریتی بر سطح سرمایهگذاری  200شرکت برتر مالزیایی تأثیر دارد .راشد و
همکاران ( )2018تأیید میکنند که اکثر شرکتهای ذکر شده در مصر برای کاهش کارایی سرمایهگذاری و تسهیل نظارت
بر تصمیمات سرمایهگذاری  ،به مالکیت نهادی اعتماد میکنند .الی و همکاران ( )2020دریافتند که مدیران در شرکتهایی
که کنترل داخلی ضعیفی بر گزارشگری مالی دارند ،احتماالً سرمایهگذاریهای مؤثر انجام میدهند.
آخرین مطالعات مربوط به رابطه بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری ،شواهدی را نشان میدهد که
تأثیر مثبت مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر اثر سرمایهگذاری وجود دارد.
 .3پیشینه پژوهش
ولید ( )2020در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر کیفیت حسابرسی بر حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری» به بررسی
نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تأثیرات حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایهگذاری پرداخت .نمونه انتخابی شامل
 103شرکت پذیرفته شده در بورس سهام مصر در بازه زمانی  2013الی  2018است .نتایج پژوهش نشان میدهد حاکمیت
شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری رابطه معناداری دارند .همچنین ،کیفیت حسابرسی بر رابطه بین
حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری نقش تعدیلگر دارد .بنابراین ،نتایج پژوهش فوق حاکی از این است که کیفیت
حسابرسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری را تعدیل میکند.
دیو و همکاران ( )2018پژوهشی را با عنوان «یکپارچگی حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری» انجام دادند .نتایج
پژوهش بیانگر این بود که با افزایش یکپارچگی حاکمیت مشکل کم سـرمایهگذاری کاهش یافته و در نتیجه آن کارایی
سرمایهگذاری افزایش می یابد .همچنین استدالل کردند که رابطه بین یکپارچگی حاکمیت و کارایی سرمایهگذاری فقط
در صنایعی که از طرف دولت سیاستهای حمایتی دریافت میکنند ،معنادار است .آنها بین یکپارچگی حاکمیت و
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بیشسرمایهگذاری هیچ رابطه معناداری پیدا نکردند .به طور کلی ،یافتههای این پژوهش بیانگر این است که بین حاکمیت
شرکتی و کم سرمایهگذاری رابطه وجود دارد ولی بین حاکمیت شرکتی و بیش سرمایهگذاری ارتباطی وجود ندارد.
نور و همکاران ( )2018در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و انتخاب حسابرس با کارایی
سرمایهگذاری» به بررسی  200شرکت برتر بورس اوراق بهادار کشور مالزی پرداختند .نتایج نشان دادند که استقالل کمیته
حسابرسی ،تأثیری بر کارایی سرمایهگذاری ندارد؛ اما انتخاب حسابرس تأثیر مستقیمی بر کارایی سرمایهگذاری دارد .نتایج
این پژوهش عدم رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و کارایی سرمایهگذاری و وجود رابطه بین انتخاب حسابرس و کارایی
سرمایهگذاری را نشان داد.
چن و همکاران ( )2017در پژوهشی تحت عنوان «ساختار مالکیت ،حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری» به بررسی
تأثیر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی چین پرداختند .آنها دریافتند
که تمرکز مالکیت تأثیر منفی بر کارایی سرمایهگذاری دارد و این تأثیر در شرکتهای دولتی بیشتر از شرکتهای خصوصی
برجسته است .عالوه بر این ،حاکمیت شرکتی قوی به بهبود کارایی سرمایهگذاری کمک میکند .بنابراین ،پژوهش فوق
یک رابطه مستقیم بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری را نشان میدهد.
منصورفر و همکاران ( )1399در پژوهشی تحت عنوان «نقش تعدیلگری ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی بر رابطه
بین عدم تقارن اطالعاتی و کارایی سرمایهگذاری» به بررسی  106شرکت از بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
تجزیهوتحلیل آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش دادههای تابلویی و رویکرد
اثرهای ثابت انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد وجود عدم تقارن اطالعاتی و ابهام در اطالعات مالی ،میتواند به
سرمایهگذاریهای ناکارا توسط مدیریت منجر شود .از این رو ،یکی از راههای کاهش عدم تقارن اطالعاتی و افزایش
کارایی سرمایهگذاری ،وجود حاکمیت شرکتی مناسب است .در مجموع ،آنها نتیجهگیری کردند که حاکمیت شرکتی
رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و کارایی سرمایهگذاری را تعدیل میکند.
بهار مقدم و همکاران ( )1398پژوهشی را تحت عنوان «اثر تعدیلکنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت اطالعات
حسابداری و کارایی سرمایهگذاری» انجام دادند .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثر تعدیلکنندگی کیفیت حسابرسی
بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و کارایی سرمایهگذاری است .بدین منظور ،نمونهای متشکل از  864سال-شرکت
طی سالهای  1395-1387با استفاده از روش دادههای پانل بررسی شده است .نتایج پژوهش نشان داد حسابرسی مستقل و
باکیفیت مکانیزیمی است که از طریق بهبود کیفیت اطالعات حسابداری میتواند مشکالت ناشی از انتخاب نامطلوب و
هزینه های نمایندگی را کاهش دهد و بدین ترتیب منجر به افزایش کارایی سرمایهگذاری شود .همچنین نتایج پژوهش
حاکی از آن است که تأثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد از طریق بهبود کیفیت اطالعات حسابداری
در شرکتهایی که از کیفیت حسابرسی باالتری برخوردار هستند به مراتب بیشتر است .به طور خالصه ،نتایج پژوهش نشان
داد کیفیت حسابرسی نقش تعدیلکننده بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و کارایی سرمایهگذاری دارد.
صلواتی و اسعدی ( )1396در پژوهشی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارایی
سرمایهگذاری شرکتها» به بررسی دادههای مربوط به  131شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره
زمانی  1389الی  1393پرداختند .نتایج حاصل از آزمون مدل نشان داد که بین وجوه نقد آزاد و کارایی سرمایهگذاری
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رابطه معناداری وجود نداشته اما حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری رابطه معناداری با یکدیگر دارد .در کل،
یافتههای پژوهش از عدم وجود رابطه معنادار بین وجوه نقد آزاد و کارایی سرمایهگذاری و رابطه معنادار بین حاکمیت
شرکتی و کارایی سرمایهگذاری حکایت دارد.
شعری و همکاران ( )1395پژوهشی را با عنوان «ارتباط حاکمیت شرکتی و ابعاد آن بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند .هدف این پژهش ،تحلیل ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کارایی
سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای دستیابی به اهداف پژوهش ،نمونهای
متشکل از  138شرکت به روش غربالگری ،در طی سالهای  1387الی  1393انتخاب گردید .نتایج پژوهش نشان میدهد
حاکمیت شرکتی و ابعاد آن ،اثر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایهگذاری دارند .به طور کلی ،یافتههای پژوهش وجود
رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری را نشان میدهد.
 .4فرضیههای پژوهش
در این پژوهش سه فرضیه به شرح زیر مطرح میشود:
فرضیه اول :سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایهگذاری تأثیر دارد.
فرضیه دوم :کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری تأثیر دارد.
فرضیه سوم :کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری تأثیر دارد.
 .5روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است .پژوهش کاربردی ،پژوهشی است که نظریهها ،قانونمندیها ،اصول و فنون
را برای حل مسائل واقعی به کار میگیرد .همچنین این پژوهش از نوع پژوهشهای همبستگی است ،زیرا به دنبال یافتن
ارتباط بین چندین متغیر است .روششناسی پژوهش حاضر از نوع پسرویدادی است ،بدین معنی که انجام پژوهش براساس
اطالعات گذشته انجام میشود .در این پژوهش به منظور انجام آزمون فرضیهها از روش رگرسیون چندمتغیره و مدلهای
اقتصادسنجی بهره گرفته شده است .تحلیلهای آماری از طریق نرمافزار آماری ایویوز انجام پذیرفت.
قلمرو زمانی این پژوهش ،برای یک دوره هفتساله از سال  1393لغایت  1399تعیین شده و قلمرو مکانی آن نیز کلیه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کلیه شرایط زیر را داشته باشند:
 -1به دلیل افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
 -2شرکت انتخابی جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگران مالی ،شرکتهای هلدینگ،
لیزینگها و بیمه) نباشد.
 -3شرکتهای موردبررسی طی دوره پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشد.
 -4کلیه اطالعات مورد نیاز از شرکتها برای پژوهش در دسترس باشد.
با توجه به شرایط فوق ،از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 108 ،شرکت بهعنوان نمونه انتخاب
شد.
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 .1.5مدلهای پژوهش
بهمنظور آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی برحسب رابطه زیر استفاده میشود:
𝑡𝑖𝜀 𝐼𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡 +

که در این مدل:
𝑡𝑖𝐸𝐼 :کارایی سرمایهگذاری شرکت iدر سال t
𝑡𝑖𝑉𝑂𝐺 :حاکمیت شرکتی در شرکت iدر سال t
𝑡𝑖𝑣𝑒𝐿 :اهرم مالی شرکت iدر سال t
𝑡𝑖𝐴𝐶 :نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت iدر سال t
𝑡𝑖𝑒𝑔𝐴 :سن شرکت iدر سال t
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑆 :اندازه شرکت iدر سال t
𝑡𝑖𝑠𝑠𝑜𝐿 :وضعیت سودآوری شرکت iدر سال t
کلیه فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  95درصد مورد آزمون قرار میگیرد و بهمنظور آزمون فرضیه اول پژوهش،
ضریب  𝛽1در نظر گرفته می شود و چنانچه در سطح اطمینان موردنظر معنادار باشد ،فرضیه اول پژوهش رد نخواهد شد.
بهمنظور آزمون فرضیه دوم از مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی برحسب رابطه زیر استفاده میشود:
𝑡𝑖𝜀 𝐼𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝑄𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡 +

که در این مدل:
𝑡𝑖𝑄𝐴 :کیفیت حسابرسی شرکت iدر سال t
بهمنظور آزمون فرضیه دوم پژوهش ،ضریب  𝛽1در نظر گرفته میشود و چنانچه در سطح اطمینان موردنظر معنادار باشد،
فرضیه دوم پژوهش رد نخواهد شد.
بهمنظور آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی برحسب رابطه زیر استفاده میشود:
𝐼𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 × 𝐴𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐶𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛽8 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡 +
بهمنظور آزمون فرضیه سوم پژوهش ،ضریب  𝛽3در نظر گرفته میشود و چنانچه در سطح اطمینان موردنظر معنادار باشد،

فرضیه سوم پژوهش رد نخواهد شد.
 .2.5تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته

کارایی سرمایهگذاری :بهمنظور محاسبه آن ،از مدل پیشنهادی بیدل و همکاران ( )2009طبق رابطه زیر استفاده میشود:
𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 = 𝛽0 + +𝛽1 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡−1 +

𝑡𝑖𝑡𝑛𝑒𝑚𝑡𝑠𝑒𝑣𝑛𝐼 :کل سرمایهگذاری شرکت که به عنوان افزایش خالص داراییهای مشهود و نامشهود تعریف شده و از
طریق تقسیم بر جمع داراییهای ابتدای دوره همگن شده است.
 :𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡−1نشاندهنده رشد فروش است که تفاوت نرخ فروش دوره  t-2از  t-1میباشد.
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این مدل بهصورت مقطعی برای هرسال جداگانه برآورد میشود .باقیماندههای مدل رگرسیون انحراف از سطح
سرمایهگذاری مورد انتظار را منعکس میکند .الزم به ذکر است که برای اندازهگیری کارایی سرمایهگذاری ،از مقادیر
باقیمانده مدل فوق قدر مطلق گرفته شده و سپس در منفی یک ضرب میشوند (گوماریز و بالستا.)2014 ،
متغیر مستقل

حاکمیت شرکتی :مطابق با پژوهش دانرو و کیم ( ،)2005براون و کی لر ( )2006چک لیستی متشکل از  4مؤلفه مرتبط با
حاکمیت شرکتی که با محیط گزارشگری ایران سازگار است ،تهیه میشود .سپس بهمنظور عملیاتی نمودن شاخص
حاکمیت شرکتی از امتیازدهی استفاده میشود .مؤلفههای حاکمیت شرکتی و تعریف عملیاتی آنها به شرح رابطه زیر
است:
)GSCOREit= ∑(BD-INDit, DUALITYit, CEO-Stabilityit, BD-KNOWit

که در روابط فوق:
 :GSCOREitامتیاز حاکمیت شرکتی ناشی از ویژگیهای هیئت مدیره
 :BD-INDitاستقالل هیئتمدیره شرکت  iدر سال  tکه اگر نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره بیشتر از
حد متوسط باشد برابر با یک و در غیر این صورت صفر می باشد.
 :DUALITYitدوگانگی مدیرعامل  iدر سال  tمیباشد که اگر مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئتمدیره نیز باشد دارای
ارزش صفر و در غیر این صورت یک می باشد.
 :CEO-Stabilityitثبات مدیرعامل شرکت  iدر سال  tمیباشد که اگر مدیرعامل در دو سال گذشته تغییر کرده باشد عدد
صفر و در غیر این صورت عدد یک میباشد.
 :BD-KNOWitدانش مالی هیئتمدیره شرکت  iدر سال  tکه اگر متخصص حسابداری و مالی در هیئتمدیره باشد عدد
یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن اختصاص مییابد.
متغیر تعدیلگر

کیفیت حسابرسی :در این پژوهش برای اندازهگیری شاخص کیفیت حسابرسی ،از معیار کیفیت اقالم تعهدی استفاده
میشود .در زیر مدل تعدیلشده دیچو و دیچف ( )2002که توسط مک نیکولز ( )2002ارائه شده است طبق رابطه زیر بیان
شده است:
𝑡𝑖𝜀 𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1 + 𝛽4 ∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 +
)ACC = (∆CA - ∆CASH) – (∆CL - ∆STD
در آن  ACCاقالم تعهدی جاری CFO ،جریان نقدی عملیاتی ∆SALES ،تغییرات فروش PPE ،ناخالص داراییهای ثابت

مشهود ∆CA ،تغییر در داراییهای جاری ∆CASH ،تغییر در وجوه نقد ∆CL ،تغییر در بدهیهای جاری و  ∆STDتغییر
در درآمد میباشد.
بهمنظور همگن و استاندارد شدن دادهها در سطح شرکتهای مختلف ،همه متغیرها بر جمع کل داراییهای ابتدای سال
تقسیم میشود .متغیر 𝑡𝑖𝜀 جملهای پسماند است که انحراف معیار جملهای پسماند ،کیفیت اقالم تعهدی را نشان میدهد.
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الزم به ذکر است که به منظور تفسیر بهتر این متغیر ،انحراف معیار باقیماندهها در منفی یک ضرب شده است ،که در این
صورت هر چه مقدار باقیماندهها بیشتر باشد ،کیفیت حسابرسی باالتر میباشد.
متغیرهای کنترلی

اهرم مالی :برای محاسبه اهرم مالی از نسبت کل بدهیها به کل داراییها در پایان سال مالی استفاده میگردد.
نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی :انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی تقسیم بر کل داراییها.
سن شرکت :برابر با لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی است که شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده است.
اندازه شرکت :جهت محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی کل داراییها در پایان سال مالی استفاده میشود.
وضعیت سودآوری :اگر شرکت زیان گزارش کرده باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر منظور میشود.
 .6یافتههای پژوهش
 .1.6آمار توصیفی

آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی میباشد که برای جمعآوری ،خالصه کردن ،طبقهبندی و توصیف حقایق عددی
به کار میرود .درواقع این آمار ،دادهها و اطالعات پژوهش را توصیف میکند و طرح یا الگوی کلی از دادهها برای استفاده
صحیح و بهتر از آنها به دست میدهد .در یک جمعبندی با استفاده مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگیهای یک
دسته از اطالعات را بیان کرد .پارامترهای مرکزی و پراکندگی به همین منظور به کار میروند .بهمنظور بررسی مشخصات
عمومی متغیرها و تجزیهوتحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است .جدول شماره ( ،)1آمار
توصیغی دادههای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1آمار توصیفی
پنل متغیرهای پیوسته
نام متغیر

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

مشاهدات

کارایی سرمایهگذاری

-0/324

-0/332

-0/011

-0/632

0/190

756

حاکمیت شرکتی

2/001

2/000

4/000

0/000

0/896

756

کیفیت حسابرسی

-0/071

-0/062

-0/005

-0/177

0/044

756

اهرم مالی

0/607

0/603

0/952

0/236

0/195

756

نوسانات جریان وجه نقد

0/075

0/060

0/318

0/010

0/058

756

سن شرکت

3/121

3/091

4/189

2/197

0/454

756

اندازه شرکت

14/333

14/276

19/169

10/789

1/500

756

پنل متغیرهای گسسته
نام متغیر

درصد یک

درصد صفر

تعداد مشاهدات

وضعیت سودآوری

15/74

84/26

756
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 .2.6آزمون همبستگی

شدت وابستگی دو متغیر نسبت به یکدیگر را همبستگی مینامند .هدف روشهای همبستگی ،بررسی میزان رابطه بین دو یا
چند متغیر است درحالیکه رگرسیون به دنبال پیشبینی یک متغیر براساس مطالعه تغییرات یک یا چند متغیر دیگر میباشد.
آنچه در خروجی نتایج رگرسیون و همبستگی باعث ایجاد تفاوت میشود آن است که در همبستگی همیشه رابطه متغیرها
بهصورت دوبهدو موردسنجش قرار میگیرد اما ،در یک مدل رگرسیون اثرات متغیرها بهصورت همزمان بررسی میشود.
جدول  .2همبستگی بین متغیرها
Loss

1/000

Age

Size

CA

Lev

AQ

GOV

IE

1/000

IE

1/000

0/026

GOV

1/000

0/015

*0/080

AQ

1/000

-0/053

*-0/121

*0/110

Lev

1/000

-0/004

*-0/256

-0/052

-0/048

CA

1/000

0/028

0/053

0/006

0/068

-0/024

Age

1/000

*0/280

*-0/130

*0/130

0/063

*0/127

-0/024

Size

-0/046

-0/008

*0/086

*0/373

*-0/173

*-0/166

-0/051

Loss

* معناداری در سطح  95درصد
 .3.6آزمون انتخاب نوع مدل

با توجه به اینکه دادههای مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی (سال ـ شرکت) میباشند و دادههای ترکیبی به دو صورت
تابلویی و تلفیقی میباشد ،لذا بهمنظور انتخاب بین روش دادههای تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل ،از آزمون  Fلیمر استفاده
شده است .برای بررسی نتایج  Fلیمر ،در صورتی که احتمال آمار  Fبیشتر از  0/05باشد ،باید از روش دادههای تلفیقی
استفاده کرد ،در غیر این صورت از روش دادههای تابلویی استفاده میشود.
در صورت پذیرفته شده روش دادههای تابلویی ،سپس باید آزمون هاسمن را جهت انتخاب بین روش اثرات تصادفی یا
ثابت بکار برد .در آزمون هاسمن ،در صورتی که احتمال آماره کای دو بیشتر از  0/05باشد ،باید از روش اثرات تصادفی
و در غیر این صورت از روش اثرات ثابت استفاده شود .خالصه نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن در جدول ( )3-4ارائه شده
است.
جدول  .3آزمون  Fلیمر و هاسمن
آزمون  Fلیمر

آزمون هاسمن

مدل

آماره  Fلیمر

احتمال

نتیجه

آماره کای دو

احتمال

نتیجه

اول

4/739

0/000

تابلویی

36/642

0/000

اثرات ثابت

دوم

4/603

0/000

تابلویی

30/616

0/000

اثرات ثابت

سوم

4/979

0/000

تابلویی

35/128

0/000

اثرات ثابت
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 .4.6آزمون فرضیه اول

جدول زیر نتایج حاص ل از آزمون فرضیه اول را با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی نشان میدهد.
جدول  .4آزمون فرضیه اول
متغیر

نماد متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

احتمال آماره t

حاکمیت شرکتی

GOV

0/052

0/010

5/09

0/000

اهرم مالی

Lev

0/107

0/031

3/41

0/000

نوسانات جریان وجه نقد

CA

-0/093

0/040

-2/33

0/020

سن شرکت

Age

-0/038

0/013

-2/80

0/005

اندازه شرکت

Size

-0/015

0/006

-2/45

0/014

وضعیت سودآوری

Loss

-0/123

0/028

-4/33

0/000

مقدار ثابت

C

-0/158

0/093

-1/70

0/088

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین ـ واتسون

آماره F

احتمال آماره F

0/280

1/969

12/065

0/000

همانطور که میتوان مشاهده کرد ،در آزمون مدل ،مقدار احتمال آماره  Fبرابر صفر و این مقدار کمتر از  0/05است .پس
میتوان گفت با  95درصد اطمینان مدل معنادار میباشد .همچنین نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیلشده نشان میدهد که
حدود  28درصد تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل ،توضیح داده میشوند.
مقدار آماره دوربین ـ واتسون در این مدل برابر  1/969میباشد و میتوان نتیجه گرفت که بین خطاها خودهمبستگی وجود
ندارد.
بر اساس نتایج حاصلشده ،ضریب متغیر حاکمیت شرکتی برابر  0/052میباشد و همچنین احتمال آماره  tمربوط به متغیر
مورد نظر نشان میدهد با سطح اطمینان  95درصدی ،ضریب متغیر حاکمیت شرکتی معنادار است .عالوه بر این ،عالمت
مثبت این ضریب نشاندهنده رابطه مستقیم بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری میباشد .بر این اساس فرضیه
"سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایهگذاری تأثیر دارد" رد نمیشود.
افزون بر این ،احتمال آماره  tمربوط به متغیرهای کنترلی نشان میدهد که کلیه متغیرها در سطح  95درصد معنادار میباشند.
عالوه بر این عالمت ضریب متغیرهای نوسانات جریان نقد عملیاتی ،سن شرکت ،اندازه شرکت و وضعیت سودآوری منفی
است که نشاندهنده رابطه معکوس با متغیر وابسته بوده و عالمت ضریب متغیر اهرم مالی مثبت میباشد که نشاندهنده رابطه
مستقیم با متغیر وابسته است.
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 .5.6آزمون فرضیه دوم

جدول زیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم را با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی نشان
میدهد.
جدول  .5آزمون فرضیه دوم
ضریب

خطای استاندارد

آماره t

احتمال آماره t

0/502

0/157

3/19

0/001

اهرم مالی

Lev

0/096

0/031

3/05

0/002

نوسانات جریان وجه نقد

CA

-0/081

0/040

-2/00

0/045

سن شرکت

Age

-0/033

0/014

-2/35

0/018

اندازه شرکت

Size

-0/014

0/006

-2/29

0/021

وضعیت سودآوری

Loss

-0/125

0/028

-4/33

0/000

مقدار ثابت

C

-0/037

0/094

-0/40

0/688

متغیر
کیفیت حسابرسی

نماد متغیر
AQ

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین ـ واتسون

آماره F

احتمال آماره F

0/261

1/968

9/275

0/000

همانطور که میتوان مشاهده کرد ،در آزمون مدل ،مقدار احتمال آماره  Fبرابر صفر و این مقدار کمتر از  0/05است .پس
میتوان گفت با  95درصد اطمینان مدل معنادار میباشد .همچنین نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیلشده نشان میدهد که
حدود  26درصد تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل ،توضیح داده میشوند.
مقدار آماره دوربین ـ واتسون در این مدل برابر  1/968میباشد و میتوان نتیجه گرفت که بین خطاها خودهمبستگی وجود
ندارد.
بر اساس نتایج حاصلشده ،ضریب متغیر کیفیت حسابرسی برابر  0/502میباشد و همچنین احتمال آماره  tمربوط به متغیر
مورد نظر نشان میدهد با سطح اطمینان  95درصدی ،ضریب متغیر کیفیت حسابرسی معنادار است .عالوه بر این ،عالمت
مثبت این ضریب نشاندهنده رابطه مستقیم بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایهگذاری میباشد .بر این اساس فرضیه
"کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری تأثیر دارد" رد نمیشود.
افزون بر این ،احتمال آماره  tمربوط به متغیرهای کنترلی نشان میدهد که کلیه متغیرها در سطح  95درصد معنادار میباشند.
عالوه بر این عالمت ضریب متغیرهای نوسانات جریان نقد عملیاتی ،سن شرکت ،اندازه شرکت و وضعیت سودآوری منفی
است که نشاندهنده رابطه معکوس با متغیر وابسته بوده و عالمت ضریب متغیر اهرم مالی مثبت میباشد که نشاندهنده رابطه
مستقیم با متغیر وابسته است.
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 .6.6آزمون فرضیه سوم

جدول زیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم را با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی نشان
میدهد.
جدول  .6آزمون فرضیه سوم
ضریب

خطای استاندارد

آماره t

احتمال آماره t

0/032

0/014

2/27

0/023

کیفیت حسابرسی

AQ

1/147

0/347

3/30

0/001

متغیر تعاملی

GOV×AQ

0/269

0/134

1/99

0/046

اهرم مالی

Lev

0/105

0/031

3/39

0/000

نوسانات جریان وجه نقد

CA

-0/082

0/040

-2/06

0/039

سن شرکت

Age

-0/031

0/013

-2/23

0/025

اندازه شرکت

Size

-0/016

0/006

-2/55

0/010

وضعیت سودآوری

Loss

-0/105

0/028

-3/69

0/000

مقدار ثابت

C

-0/090

0/093

-0/960

0/337

متغیر
حاکمیت شرکتی

نماد متغیر
GOV

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین ـ واتسون

آماره F

احتمال آماره F

0/297

1/971

11/158

0/000

همانطور که میتوان مشاهده کرد ،در آزمون مدل ،مقدار احتمال آماره  Fبرابر صفر و این مقدار کمتر از  0/05است .پس
میتوان گفت با  95درصد اطمینان مدل معنادار میباشد .همچنین نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیلشده نشان میدهد که
حدود  30درصد تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل ،توضیح داده میشوند.
مقدار آماره دوربین ـ واتسون در این مدل برابر  1/971میباشد و میتوان نتیجه گرفت که بین خطاها خودهمبستگی وجود
ندارد.
بر اساس نتایج حاصلشده ،ضریب متغیر تعاملی (حاکمیت شرکتی×کیفیت حسابرسی) برابر  0/502میباشد و همچنین
احتمال آماره  tمربوط به متغیر مورد نظر نشان میدهد با سطح اطمینان  95درصدی ،ضریب متغیر تعاملی معنادار است.
عالوه بر این ،عالمت مثبت این ضریب نشاندهنده رابطه مستقیم بین متغیر تعاملی و کارایی سرمایهگذاری میباشد .بر این
اساس فرضیه " کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری تأثیر دارد" رد
نمیشود.
افزون بر این ،احتمال آماره  tمربوط به متغیرهای کنترلی نشان میدهد که کلیه متغیرها در سطح  95درصد معنادار میباشند.
عالوه بر این عالمت ضریب متغیرهای نوسانات جریان نقد عملیاتی ،سن شرکت ،اندازه شرکت و وضعیت سودآوری منفی
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است که نشاندهنده رابطه معکوس با متغیر وابسته بوده و عالمت ضریب متغیر اهرم مالی مثبت میباشد که نشاندهنده رابطه
مستقیم با متغیر وابسته است.
 .7نتیجهگیری
در فرضیه اول به بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری پرداخته شد .با توجه بهاحتمال
آماره  tمربوط به حاکمیت شرکتی میتوان بیان کرد که در سطح اطمینان  95درصد ضریب متغیر حاکمیت شرکتی معنادار
میباشد .از سوی دیگر ضریب برآورد شده برای متغیر حاکمیت شرکتی برابر  0/052است .عالوه بر این ،عالمت مثبت این
ضریب نشاندهنده رابطه مستقیم بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری میباشد .طبق نظریه نمایندگی ،فلسفه
وجودی انواع مکانیزمهای حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و به تبع آن تحقق هزینههای نمایندگی از
قبیل هزینههای مرتبط با مشکالت عدم تقارن اطالعاتی و اهداف متفاوت مالکان و مدیریت است .از این رو ،وجود سیستم
حاکمیت شرکتی مناسب با ترغیب و اجبار مدیران ،مانع از دنبال کردن اهداف مدیران و در نهایت متضرر شدن سهامداران
میشود .بدون وجود مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب ،احتمال انحراف مدیران از حداکثرسازی منافع سهامداران و
اتخاذ تصمیماتی مغایر با منافع سرمایهگذاران افزایش پیدا می کند .با وجود ساختار حاکمیت شرکتی مناسب ،شرکتها
قادر به کاهش تضاد منافع احتمالی بین اعتباردهندگان و سهامداران شرکت هستند .با کاهش تضاد منافع موجود ،شرکتها
به بدهیهایی با ریسک پایینتر دست یافته ،هزینه تأمین مالی را کاهش داده و از این طریق کارایی سرمایهگذاری را بهبود
میبخشند .پس میتوان بیان کرد با افزایش حاکمیت شرکتی ،میزان کارایی سرمایهگذاری افزایش مییابد .بر این اساس
فرضیه "سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایهگذاری تأثیر دارد" رد نمیشود .نتایج این پژوهش همراستا با
یافتههای ولید ( ،)2020دیو و همکاران ( ،)2018چن و همکاران ( ،)2017ژین چن و همکاران ( ،)2015منصورفر و
همکاران ( ،)1399هاشمی و مشعشعی ( ،)1397صلواتی و اسعدی ()1396و شعری و همکاران ( )1395است.
در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایهگذاری پرداخته شد .نتایج فرضیه دوم نشان میدهد
که ضریب کیفیت حسابرسی برابر  0/502میباشد که احتمال آمار  tمربوط به متغیر موردنظر نشان میدهد که در سطح
اطمینان  95درصدی ،ضریب متغیر کیفیت حسابرسی معنادار است .عالوه بر این ،عالمت مثبت این ضریب نشاندهنده رابطه
مستقیم بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایهگذاری میباشد .براساس تئوری نمایندگی ،مدیران اطالعات برتری درباره
سودآوری مورد انتظار و زمانبندی پرداخت برای پروژهها و طرحهای سرمایهگذاری دارند .با وجود این ،مدیران میتوانند
تصمیمات بالقوه ای را اتخاذ کنند که در راستای منافع سهامداران نباشد .حسابرسان مستقل و فرآیند حسابرسی ،نقش
گواهیدهن دگی و تأییدکنندگی بـرای واحدهای تجاری دارند و مانند میانجی بین مدیران و سهامداران عمل میکنند.
بنابراین ،افزایش کیفیت حسابرسی ،عدم تقارن اطالعاتی را بین مدیران آگاه و عرضهکنندگان ناآگاه ،بهطور قابل
مالحظهای کاهش میدهـد و در نتیجه ،تصمیمات سرمایهگذاری شرکت تحت تأثیر قرار میگیرد .پس میتوان بیان کرد
با افزایش کیفیت حسابرسی ،میزان کارایی سرمایهگذاری افزایش مییابد .بر این اساس فرضیه "کیفیت حسابرسی بر کارایی
سرمایهگذاری تأثیر دارد" رد نمیشود .نتایج این پژوهش همراستا با یافتههای ولید ( ،)2020نور و همکاران ( ،)2018الود
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و جاربویی ( ،)2017لنارد و یو ( ،)2012بای و چویی ( ،)2012بهار مقدم و همکاران ( ،)1398حاجیها و قانع (،)1395
اسماعیلی و محمدزاده سالطه ( )1394و بادآور نهندی و تقیزاده خانقاه ( )1392است.
در فرضیه سوم به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی بر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری پرداخته
شد .با توجه بهاحتمال آماره  tمربوط به متغیر تعاملی میتوان بیان کرد که در سطح اطمینان  95درصد ضریب متغیر تعاملی
معنادار می باشد .از سوی دیگر ضریب برآورد شده برای متغیر تعاملی برابر  0/269است .عالوه بر این ،عالمت مثبت این
ضریب نشاندهنده رابطه مستقیم بین متغیر تعاملی و کارایی سرمایهگذاری میباشد .مکانیزمهای حاکمیت شرکتی رفتار
مدیریتی و تصمیمات مدیریت را محدود میکنند ،که با ارائه پاسخگویی در کارایی تصمیمات سرمایهگذاری منعکس
میشود .این مکانیزمها باید اطمینان حاصل کنند که داراییهای شرکت به طور مؤثر مدیریت میشود .تقویت کیفیت
حسابرسی ،از آنجا که داشتن مکانیزمهای حاکمیت شرکتی خوب فضای مناسبی را برای افزایش کیفیت حسابرسی فراهم
میکند و سپس کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،که باعث ایجاد فشار و اعتماد به مدیریت برای تصمیمگیری صحیح میشود،
به معنای افزایش اثر سرمایهگذاری است .پس میتوان بیان کرد با افزایش متغیر تعاملی ،میزان کارایی سرمایهگذاری افزایش
مییابد .بر این اساس فرضیه "کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری تأثیر
دارد" رد نمیشود .نتایج این پژوهش همراستا با یافتههای ولید ( )2020است.
 .1.7پیشنهادهای کاربردی

در راستای پژوهش انجامشده و نتایج بهدستآمده از آن برخی از پیشنهادهای پژوهش به شرح زیر بیان میشود:
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بهعنوان نهادی نظارتی در بازار سرمایه ایران میبایست بهمنظور جهتدهی بازار به
سمت کارایی ،راهکارهایی عملی اتخاذ نماید تا از وجود اطالعات بیشتر یکی از طرفهای فعال در بازار نسبت به دیگری
و داشتن مزیتی در این رابطه و در نتیجه حاکمیت سیستم اطالعاتی نامتقارن در آن که خود میتواند منجر به گزینش
نادرست و خطر اخالقی گردد جلوگیری کند.
به سرمایهگذاران ،سهامداران و مدیران پیشنهاد میشود که با مفهوم کارایی سرمایهگذاری بیشتر آشنا شده و در
تصمیمگیریها به آن توجه داشته باشند.
پیشنهاد میشود نهادهای تدوینکننده استانداردهای حسابداری نظیر سازمان حسابرسی ،استانداردها را به سمتی پیش برند
که منجر به افزایش کیفیت کیفیت حسابرسی و به تبع آن کاهش عدمتقارن اطالعاتی و افزایش کارایی سرمایهگذاری
گردد .به سرمایهگذاران نیز پیشنهاد میگردد بهمنظور اجتناب از ریسک باالتر ،در سهام شرکتهایی سرمایهگذاری نمایند
که کیفیت حسابرسی آنها باالتر و سهم سرمایهگذاریهای کوتاهمدت از کل بدهیها در آنها بیشتر باشد.
سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان نهاد قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی و انجام امور
نظارتی توجه بیشتری را به شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی ضعیف هستند ،معطوف دارد.
به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود که هنگام تجزیهوتحلیل برای خرید سهام شرکتها به متغیرهای ارزشآفرینی همچون
ارزش ایجاد شده برای سهامداران مثل کیفیت حسابرسی توجه داشته باشند.
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 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.2.7

: موضوعات زیر پیشنهاد میشود،بهمنظور انجام پژوهشهای آتی در ارتباط با این پژوهش
تأثیر مشکالت نمایندگی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری
تأثیر عدمتقارن اطالعاتی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری
تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری
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