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Abstract
Using structural equation modeling, we investigated the direct and indirect links between corporate governance, industry
competition structure and the cost of equity capital. Our investigation was motivated by analytical models that specify both a
direct and an indirect link that is mediated by financial reporting quality and financial performance. For 61 companies listed
in Tehran Stock Exchange during 1384-1393, we used Partial Least Squair (PLS) method to analyze the models and used
Smart PLS2 software to do that. We found statistically reliable evidence of both a direct path from corporate governance to
the cost of equity, and an indirect path that is mediated by financial reporting quality and financial performance, with the
weight of the evidence favoring the direct path as the more important. Also, we found statistically reliable evidence of an
indirect path that is mediated by financial reporting quality and financial performance from industry competition structure to
the cost of equity. The direct path between them was not statistically significant.
Keywords: Structural Equation, Corporate Governance, Industry Competition Structure, Cost of Equity Capital, Financial
Reporting Quality.
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چکيده
 پژوهش از نوع کمّی و از جنس. الگویابی معادالت ساختاري براي بررسی تأثیر عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام است،هدف پژوهش حاضر
 از، براي تحلیل دادهها دورۀ پژوهش. از نوع کاربردي است، ازلحاظ روش اجرا در زمرۀ همبستگی و براساس هدف،علّی یا پسرویدادي
، الگوهاي اندازهگیري، براساس اجراي آزمونهاي مختلف. استفاده شده استSmart PLS ) و از نرمافزارPLS( روش حداقل مربعات جزئی
 تمام مسیرهاي مربوط به الگوي ساختاري به غیر از مسیر ساختار صنعت به،z براساس معیار. روایی همگرا و روایی واگراي مناسبی دارند،پایایی
Q2معیار

، نشاندهندۀ برازش قوي الگوي ساختاريR2  معیار.هزینۀ سرمایه و مسیر کیفیت گزارشگري به عملکرد مالی معنادار هستند

 نتیجۀ پژوهش نشاندهندۀ تأثیر. نشاندهندۀ برازش قوي الگوي کلی استGOFنشاندهندۀ قدرت پیشبینی متوسط رو به قوي الگو و معیار
 بهگونهايکه تأثیر مستقیم،مستقیم و غیرمستقیم معنادار راهبري شرکتی و تأثیر غیرمستقیم معنادار ساختار رقابتی صنعت بر هزینۀ سرمایه است
. تأثیر مستقیم ساختار صنعت بر هزینۀ سرمایه معنادار نیست.راهبري شرکتی قويتر از تأثیر غیرمستقیم آن است
. کیفیت گزارشگري مالی، هزینۀ سرمایه، ساختار صنعت، راهبري شرکتی، معادالت ساختاري:واژههاي کليدي

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
برقررراري تعررادل بررین ریسررز و بررازده از جملرره

الگوي فاما و فرنچ ،عرواملی نظیرر کیفیرت گزارشرگري

کارکردهاي مهم برازار سررمایه اسرت .ریسرز و برازده

مررالی ،کیفیررت راهبررري شرررکتی ،سرراختار صررنعت و

ازجمله مفاهیم اساسی در مبانی نظی مالی اسرت کره در

عملکرد مالی شرکت نیز بر هزینرۀ سررمایه ترأثیر دارنرد.
7

قالب هزینۀ سررمایه نمایران مریشرود .هزینرۀ سررمایه در

بوزک و بوزک ( )5177در مطالعرۀ خرود نشران دادنرد

تصمیمهاي تأمین مالی و سرمایهگرذاري ،نقرش اساسری

هزینۀ سرمایه با افزایش کیفیت راهبري شرکتی کراهش

ایفا می کند .هزینۀ سرمایه از نظر مفهرومی در ارتبراط برا

م رییابررد .ژو )5171( 5برره ایررن نتیجرره دسررت یافررت کرره

بازده مدّنظر تعریف میشود؛ به بیان دیگر هزینۀ سررمایه

راهبري شرکتی قروي ،رابطرۀ منفری و معنرادار برا هزینرۀ

به حداقل نرخ بازده مدّنظر سرمایه گذاران گفته میشود

سرررمایه دارد .هاشررم و سرریو )5172( 3دریافتنررد صررنای

[ .]71تأثیر هر متغیري بر هزینۀ سرمایۀ سرهام از مجرراي

رقابتی بهطور میانگین ،بازده تعدیلشده از بابت ریسرز

ترأثیر آن متغیرر برر ریسررز پریش روي سررمایهگررذاران

و درنتیجه هزینۀ سرمایۀ بیشتري نسبت به صنای متمرکرز

تعریف و تبیینشدنی است .سرمایهگرذاران برا توجره بره

دارند .نمازي و ابراهیمی ( )5175به ایرن نتیجره رسریدند

ریسرررز اطالعررراتی [ ،]1ریسرررز نقدشررروندگی [،]33

که هرچره رقابرت در برازار محصرول برین صرنای بیشرتر

ریسررز ورشکسررتگی [ ،]51ریسررز جریررانهرراي نقررد

باشد ،برازده سرهام و درنتیجره هزینرۀ سررمایه نیرز بیشرتر

شرکت [ ،]31ریسز نوآوري [ ،]51ریسز نماینردگی

خواهد بود .باتاچارا 1و همکاران ( )5175بره ایرن نتیجره

[ ]58و ریسز نظاممند یرا بتراي [ ]33پریش روي خرود،

دست یافتند که کیفیت سود هرم برهطرور مسرتقیم و هرم

بررازده مردّنظر خررود را شررکل مریدهنررد؛ بنررابراین بررراي

بهطور غیرمستقیم و از مجراهاي عدم تقارن اطالعراتی و

بررسرری عوامررل مررؤثر در هزین رۀ سرررمایه بایررد بررسرری

بتررا ،بررر هزین رۀ سرررمایه ،تررأثیري معن ریدار م ریگررذارد،

کردکه آیا آن عوامل در ایرن ریسرزهرا ترأثیر دارد یرا

بهگونهاي که ترأثیر مسرتقیم قرويترر اسرت .فالکنردر 2و

خیررر .تررأثیر عوامررل مختلررف در یررز یررا چنررد فقررره از

همکاران ( )5116نشان دادند شررکتهراي سرهامی کره

ریسزهاي مزبور ،در قالب تغییر هزینۀ سرمایه خرود را

عملکرررد مطلرروبی را نشرران مرریدهنررد ،از هزینرۀ سرررمایۀ

نشان میدهد.

پایینتر ،بهرهمند میشوند .جان استون )5176( 6دریافت

تا به حال ،پژوهش هاي بسریار زیرادي دربرارۀ هزینرۀ

گزارشگري مالی بهتر موجب مریشرود سررمایهگرذاران

سرمایه انجام شده است .بخشی از مبانی مربوط به هزینۀ

در پیشبینی جریانهاي نقد آینده مطمئنتر رفترار کننرد

سرمایه ،چگرونگی بررآورد و محاسربۀ هزینرۀ سررمایه را

و درنتیجره ریسررز مردّنظر آنران کراهش یابررد .کرراهش

بررسرری کرررده اسررت .حاصررل ایررن پررژوهشهررا ،ارائ رۀ

ریسز مزبور موجب کاهش بازده مدّنظر آنان و هزینرۀ

الگوهایی متنوع و متفاوت براي محاسربۀ هزینرۀ سررمایه

سرمایۀ شرکت میشود.

برروده اسررت []76؛ امررا طیررف وسرریعی از پررژوهشهرراي
انجامشده دربارۀ هزینۀ سرمایه ،تأثیر عوامل مختلرف برر
هزینۀ سرمایه را بررسی و کنکاش کرده اند .بررسی ایرن
پژوهشها نشان میدهد افزون بر سره عامرل منردرر در

1 Bozec & Bozec
2 Zhu
3 Hashem & Sue
4 Bhattacharya
5 Faulkender
6 Johnstone
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آنچه از بررسی مبانی گذشته استنباط میشرود ،ایرن

هزین رۀ سرررمایه را هررم بررهطررور مسررتقیم و هررم بررهطررور

اسررت کرره پررژوهشهرراي انجررامشررده ،تررأثیر متغیرهرراي

غیرمسررتقیم و از مجررراي کیفیررت گزارشررگري مررالی و

پیشگفته را بهطور موردي و انفرادي در هزینرۀ سررمایه

عملکرررد مررالی بنگرراه اقتصررادي مرریترروان تبیررین کرررد؟

بررسی کردهاند و هیچکدام الگویی جام براي بررسری

نوآوري خاص پژوهش حاضر نیز در همین نکتره نهفتره

عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایه پیشنهاد و ارائه نکرردهانرد.

است؛ بره بیران دیگرر پرژوهش حاضرر برا بررسری ترأثیر

براساس پژوهشهاي گذشته میتوان دریافت متغیرهراي

راهبررري شرررکتی و سرراختار رقررابتی صررنعت در هزینررۀ

راهبررري شرررکتی ،سرراختار رقررابتی صررنعت ،کیفیررت

سررمایه از مجرراي محریط اطالعراتی و محریط عملیراتی

گزارشگري مرالی و عملکررد مرالی بنگراه اقتصرادي در

بنگاه اقتصادي ،به یز نوآوري خاص دست زده است.

هزینۀ سرمایه تأثیر دارنرد .همچنرین مبرانی پیشرین نشران

این پژوهش ،هدفی فرعی و ثانویه نیز دارد .مبانی نظري

میدهد کیفیت گزارشگري مالی و عملکرد مالی ،خرود

پیشین ،ساختار رقابتی صنعت را یکی از ساز وکارهراي

تحت ترأثیر راهبرري شررکتی و سراختار رقرابتی صرنعت

راهبري شرکتی معرفی کررده اسرت .قرراردادن سراختار

قرار دارند .بررسری رابطرۀ انفررادي متغیرهراي مزبرور برا

رقابتی صنعت در کنار راهبري شرکتی بهصرورت متغیرر

هزینۀ سرمایه را مبانی نظرري پیشرین انجرام داده و تأییرد

مستقل دوم در این پژوهش ،با این قصد است که ادعاي

کرده اند؛ اما تاکنون الگویی جام ارائه نشده اسرت کره

مبانی گذشته را مبنری برر جانشرینبرودن سراختار رقرابتی

رابطۀ ساختاري بین این متغیرها با یکردیگر و نیرز رابطرۀ

صنعت بهجاي راهبري شرکت بتوان آزمود.

این متغیرها را با هزینۀ سرمایه تبیین کند؛ بنرابراین توجره

با توجه به اینکه در ایران نرخ هزینرۀ ترأمین مرالی برا

این پژوهش به این نکته معطوف شده است که آیا براي

بردهی (نرررخ بهررره) رقررابتی نیسررت و معمرروال بررا سیسررتم

بررسری همزمرران تررأثیر برخرری متغیرهرراي پرریشگفترره در

برانکی و برهصرورت دسرتوري تعیرین مریشرود ،در ایررن

هزینۀ سرمایه میتوان الگویی ارائه داد؟ عرالوه برر ایرن،

پژوهش از میان اجزاي هزینۀ سرمایه ،تنها هزینۀ حقروق

اگر بتوان کیفیرت گزارشرگري مرالی را نماینردۀ محریط

صرراحبان سررهام ،مرردّنظر قرررار گرفترره اسررت و در ایررن

اطالعرراتی و عملکرررد مررالی را نماینرردۀ محرریط عملیرراتی

پژوهش منظور از هزینۀ سرمایه ،هزینرۀ حقروق صراحبان

بنگاه اقتصادي دانسرت ،پرسرش دیگرر پرژوهش حاضرر

سهام است.

این است که عالوه بر ترأثیر مسرتقیم راهبرري شررکتی و
ساختار رقرابتی صرنعت در هزینرۀ سررمایه کره برا مبرانی

مباني نظري

نظري گذشرته تأییرد شرده اسرت ،آیرا ایرن دو متغیرر از

پژوهشهاي تجربی اخیر در بازارهاي مختلف نشران

مجراي محیط اطالعاتی و محیط عملیاتی نیرز در هزینرۀ

میدهرد افرزون برر عوامرل ریسرکی سرنتی نظیرر انردازه

سرمایه میتوانند تأثیر بگذارند؟ بره بیران بهترر آیرا ترأثیر

شرکت ،بتا ،نسبت ارزش دفتري بره ارزش برازار ،رشرد

راهبررري شرررکتی و سرراختار رقررابتی صررنعت در هزینررۀ

سود و اهرم ،عوامل دیگري نظیر راهبرري شررکتی []71

سرمایه ،مستقیم و بی واسطه است ،یرا از مجرراي محریط

و [ ،]31ساختار صنعت [ ،]56کیفیت گزارشرگري مرالی

اطالعررراتی و محررریط عملیررراتی بنگررراه اقتصرررادي،تأثیر

[ ]3[،]1و عملکرررد مررالی [ ]71نیررز در بررازده سررهام و

غیرمستقیم نیز دارنرد؟ یرا اینکره ترأثیر ایرن دو متغیرر در

درنتیجه در هزینرۀ سررمایه ترأثیر دارنرد؛ بنرابراین هزینرۀ
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سرمایه افزون بر عوامل ریسکی نظري ،بهطور مسرتقیم و

مالی ،ریسز نظراممنرد (بترا) را کراهش مریدهرد [.]33

غیرمستقیم تحت تأثیر راهبري شرکتی و ساختار رقرابتی

افشرراي اطالعررات باکیفیررت و دقیررا از مجررراي کرراهش

صنعت است.

نااطمینانی ،هزینۀ سرمایه را کاهش مریدهرد [ .]1افرزون

ساختار رقابتی بازار محصول از دو مجراي عمده برر

بر این ،کیفیرت بیشرتر اطالعرات ،ریسرز نقدشروندگی

بازده سهام و درنتیجه در هزینرۀ سررمایه مریتوانرد ترأثیر

سهام را کاهش میدهد که این موضوع به کاهش هزینۀ

بگررذارد [ .]36ایررن مجراهررا مبتنرری بررر فرضرریۀ تخریررب

سرمایه منجرر مریشرود [ .]71شررکتهراي سرهامی کره

خالقانه7و فرضریۀ موانر ورود 5اسرت .براسراس فرضریۀ

عملکررررد مطلررروبی را نشررران مررریدهنرررد ،اطمینررران

ایجراد ریسرز نروآوري

تأمینکنندگان سرمایۀ خود را افزایش میدهند؛ بنابراین

میشود و براساس فرضیۀ موان ورود ،رقابرت ،ریسرز

سطح ریسز خود را در دیدگاه آنها ،پایین مریآورنرد.

ورشکستگی را افزایش میدهد؛ بنابراین انتظرار مریرود

درنتیجه شرکت عردم اطمینران سررمایهگرذار را کراهش

با افزایش میزان رقابت بین شرکتهراي عضرو صرنعت،

مریدهررد؛ بنررابراین از هزینرۀ سرررمایۀ پررایینتررر بهرررهمنررد

میزان بتاي سهام آنها افزایش یابد؛ بنابراین درنتیجرۀ ایرن

میشود [.]71

تخریب خالقانه ،رقابت باعر

موضوع ،هزینۀ سرمایۀ این شرکتها بیشتر خواهرد شرد.

کیفیررت گزارشررگري مررالی [ ]37و عملکرررد مررالی

هدف راهبري شرکتی کراهش مشرکالت نماینردگی برا

شرکت [ ،]35[،]7خود تحرت ترأثیر راهبرري شررکتی و

افزایش نظارت بر اقردامات مردیر ،محردودکردن رفترار

سرراختار رقررابتی صررنعت قرررار دارنررد .رقابررت در بررازار

فرصررتطلبانررۀ مرردیران و کرراهش ریسررز اطالعرراتی

محصررول ،هزینرۀ نماینرردگی را کرراهش مریدهررد [، ]71

تحمیلی بر سهامداران است [ .]1براساس فرضیۀ نظرارت

[ .]51تفرراوت در سررطح هزینررۀ نماینرردگی ،در کیفیررت

فعال ،3راهبري شرکتی قوي موجبرات نظرارت فعرال برر

اطالعات ارائهشدۀ مدیران با سیسرتم گزارشرگري مرالی

عملیات و مردیریت شررکت را فرراهم مریکندکره ایرن

انعکاس می یابد .هزینۀ مالکانه ،هزینۀ نمایندگی و هزینۀ

موضرروع موجررب کرراهش ریسررز و درنتیجرره ،هزینررۀ

سیاسی ،انگیزههاي مکملی هسرتند کره رقابرت در برازار

سرمایۀ شرکت میشود [ .]53از دیدگاه نظري ،راهبرري

محصول را به کیفیت اطالعات حسابداري و بره کیفیرت

شرررکتی ضررعیف موجررب افررزایش ریسررز نماینرردگی

گزارشگري مرالی پیونرد مریدهنرد .افرزایش رقابرت در

م ریشررود .افررزایش ریسررز نماینرردگی ،عرردم اطمینرران

بازار محصول ،هزینۀ نمایندگی را کاهش مریدهرد کره

جریانهاي نقدي آینده را افزایش میدهد [ .]51افزایش

درنتیجه ،بهرره وري افرزایش مرییابرد []57؛ بنرابراین در

ریسررز جریررانهرراي نقرردي آینرردۀ شرررکت ،موجررب

شرکت هراي موجرود در صرنای رقرابتی انتظرار مریرود

افزایش هزینۀ سرمایه شرکت میشود.

رقابت ،اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکتها داشته باشرد

کیفیت گزارشگري مرالی و عملکررد مرالی شررکت

[ .]6دربارۀ با نقش مالکان نهادي (بهعنوان یکری از سراز

نیرررز در هزینررۀ سررررمایه ترررأثیر دارد .افرررزایش کیفیرررت

وکارهاي نیرومند راهبري شرکتی) در بازار سررمایه ،دو

گزارشگري مالی و در پی آن افزایش کیفیت اطالعرات

فرضیه به نرامهراي فرضریۀ اثرر سروداگري 1وفرضریۀ اثرر
پایش ،2وجرود دارد .اثرر سروداگري بیران مریکنرد کره

1 Creative Destruction Hypothesis
2 Barriers to Entry Hypothesis
3 Active Monitoring Hypothesis

4 Speculative Effect
5 Monitoring Effect
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مالکان نهادي بهعنوان معاملرهگرر ،نره برهعنروان مالرز،

کاهش دهند؛ بنابراین عملکرد شرکت را بهبود ببخشرند

عمل میکنند [ .]2اثر پایش نشان میدهرد نهادهرا ،مران

[ .]72براساس مبانی نظري پیشگفته ،راهبري شرکتی و

رفتار فرصتطلبانۀ مدیران میشوند [ .]77از ایرن منظرر،

ساختار رقابتی صنعت ،افزون برر ترأثیر مسرتقیم ،برهطرور

سرمایه گذاران نهادي نقشی فعال در بهبود گزارشهراي

غیرمسررتقیم و بررا تررأثیر در کیفیررت گزارشررگري مررالی و

مررالی و کیفیررت گزارشررگري مررالی دارنررد .همچنررین

عملکرررد مررالی شرررکت نیررز در هزینررۀ سرررمایه تررأثیر

سرمایه گذاران نهادي بلندمدت بهدلیرل ارتبراط نزدیرز

میگذارند.

خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت ،مسائل نماینردگی

براساس مبرانی نظرري پریشگفتره ،الگروي مفهرومی

و عرردم تقررارن اطالعررات ،یعنرری مسررائل ترغیرربکننرردۀ

روابط برین متغیرهراي پرژوهش را بره شررن نمرودار ()7

عملکرد ضرعیف و سررمایهگرذاري کمترر را مریتواننرد

میتوان ارائه کرد.

گزارشگري مالی
راهبري شرکتی
هزینۀ سرمایه
ساختار صنعت
عملکرد مالی

نمودار ( )1الگوي مفهومي پژوهش

روابط بین متغیرهاي موجرود در نمرودار ( )7روابرط

یررا الگرروي انرردازهگیررري تعریررف شررده اسررت؛ بنررابراین

ساختاري هستند که با نظریه تأیید و پشتیبانی مریشروند.

الگوي مزبور ،پرانزده شراخص یرا الگروي انردازهگیرري

هدف پژوهش حاضر همانطور که گفته شرد ،الگویرابی

دارد .هر الگوي معادالت سراختاري ،از یرز بخرش یرا

ساختاري روابط بین متغیرهاي مزبرور اسرت؛ بنرابراین از

الگوي ساختاري و چندین الگوي اندازه گیرري تشرکیل

الگویررابی معررادالت سرراختاري بررراي تبیررین روابررط بررین

میشود .بخش ساختاري ،ارتباط بین متغیرهاي پنهران را

متغیرهاي مزبور استفاده میشود .تمام متغیرهاي موجرود

نشرران م ریدهررد و الگرروي انرردازهگیررري ،نحرروۀ ارتبرراط

در الگوي مفهومی نمودار ( )7از نروع متغیرهراي پنهران

متغیرهاي پنهان و نشانگرهاي آنان را منعکس میکنرد؛

هستند ،براي اندازهگیري هرر یرز از ایرن متغیرهرا بایرد

بنررابراین فرضرریههرراي پررژوهش در الگرروي معررادالت

شاخص یرا الگروي انردازهگیرري معرفری کررد .در ایرن

ساختاري را به سه دسرتۀ فرضریه هراي مبتنری برر الگروي

پژوهش براي اندازهگیري هر متغیر پنهران ،سره شراخص

اندازهگیري ،فرضیههراي مبتنری برر الگروي سراختاري و
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فرضیههاي مبتنری برر الگروي کلری معرادالت سراختاري

 SPSSاز روي دادههاي خام ،آماده و سپس با نرمافزار

میتوان تفکیز کرد .پژوهشگر در الگویرابی معرادالت

Smart PLSتحلیل نهایی انجام شده است .براي تحلیرل

سرراختاري ،درواق ر بررا ترردوین الگررو بررهطررور تلررویحی

الگوها ،از روش حداقل مربعات جزئری ( )PLSاسرتفاده

فرضرریههرراي پررژوهش را نیررز ترردوین مرریکنررد؛ زیرررا

شررده اسررت .کمترررین مجررذورات جزئرری ،روش نسرربتا

فرضیه هاي پژوهش در الگوي کلی معادالت سراختاري

جدیرردي از معررادالت سرراختاري رگرسرریونی اسررت.

مستتر است؛ بنابراین در پژوهشهاي مبتنی برر الگویرابی

کمترررین مجررذورات جزئرری براسرراس برررآورد کمترررین

معادالت ساختاري نیازي به تدوین آشرکار فرضریههراي

مجررذورات ،بررا هرردف اولیرۀ بهینررهکررردن واریررانس ،در

پژوهش نیست.

سازههاي وابستۀ الگوي ساختاري است .این روش نیز از
یز بخش ساختاري که ارتباط بین متغیرهراي پنهران را

روش پژوهش
این پژوهش از نوع پرژوهشهراي کمّری و از جرنس
علّرری یررا پررسرویرردادي ،ازلحرراظ روش اجرررا در زمرررۀ

نشان می دهد و یز قسمت اندازه گیري کره چگرونگی
ارتباط متغیرهاي پنهان و نشانگرهراي آنران را مرنعکس
میکند ،تشکیل شده است [.]38

همبسررتگی و براسرراس هرردف ،از نرروع کرراربردي اسررت.

در الگوي مفهومی این پژوهش ،پنج متغیر پنهران یرا

جامعۀ آماري این پژوهش ،شرکتهاي پذیرفتهشرده در

مشاهدهنشده وجود دارد که شامل یز متغیر وابسرته یرا

بررورس اوراق بهررادار تهررران در دورۀ  7381تررا 7313

درونزا (هزین رۀ سرررمایه) ،دو متغیررر مسررتقل یررا برررونزا

است .سال مالی ایرن شررکتهرا ،سرال منتهری بره پایران

(راهبري شرکتی و ساختار رقرابتی صرنعت) و دو متغیرر

اسفندماه هر سال است و باید قبل از سال مالی  7381در

میررانجی (کیفیررت گزارشررگري مررالی و عملکرررد مررالی)

بررورس اوراق بهررادار تهررران پذیرفترره شررده باشررند .ایررن

است .براي هرکدام از این متغیرهاي پنهان ،سه شراخص

شرکتها باید جزء شرکتهاي تولیردي باشرند و سرهام

انرردازهگیررري در نظررر گرفترره شررده اسررت .نگررارۀ ()7

آنها در سال حداقل یزبار در بورس معامله شرده و در

متغیرهاي پنهان و شاخصهاي اندازهگیري آنها را ارائره

طول دوره ( 7381تا  )7313جزء شرکتهاي باقیمانرده

می دهد .همچنرین از یرز نظرام اختصراري چهرارحرفی

در بررورس باشررند .در ایررن پررژوهش بررراي گررردآوري

براي تدوین عالئم اختصاري متغیرهاي پژوهش استفاده

دادهها ،از روش کتابخانهاي اسرتفاده شرده اسرت .برراي

شده است کره در نگرارۀ ( )7برهصرورت عبرارت داخرل

تحلیررررل دادههررررا در دورۀ پررررژوهش ()7313-7381

پرانتز ،جلوي متغیرها آمده است.

متغیرهاي پژوهش برا اسرتفاده از نررمافزارهراي  Excelو
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جدول ( )1متغيرهاي پنهان و شاخصهاي اندازهگيري آنها
الگوهاي اندازهگیري

متغیر پنهان
 -7الگوي گوردون (:]75[)GORD
هزینۀ سرمایه

 -5الگوي قیمتگذاري داراییهاي سرمایهاي (:]77[)CAPM

()COEC

(

)

 -3الگوي سه عاملی فاما و فرنچ (:]33[ )FAMA
(

)

کیفیت اقالم تعهدي محاسبهشده با استفاده از:
 -7الگوي دیچو و دیچی (:]73[)DDI
کیفیت
گزارشگري
مالی
()REPT

(

)

(

)

)

(

 -5الگوي جونز تعدیلشده (:]75[)AJNS
)

(

(

)

)

)

(

(

(

)

 -3الگوي کازنیز (:]31[)KASN
)

(

)

(

)

(

)

(

 -7نرخ بازده داراییها (:]78[)ROA
عملکرد مالی

 -5نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (:]78[)ROE

()PERF

 -3کیو توبین (:]78[)QTBN
 -7شاخص هرفیندال-هریشمن (:]37[)HHI
∑

ساختار

 -5شاخص لرنر (:]72[)LRN

صنعت
()COMP

 -3شاخص لرنر تعدیلشده (:]72[)ALRN
∑

راهبریشرکتی
()GVRN

 -7درصد مالکیت نهادي (.]58[)INST
 -5درصد اعضاي غیرموظف هیئتمدیره (.]58[)BORD
 -3درصد تمرکز مالکیت (.]58[)CONC

∑
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نمودار مسیر الگوي جام معادالت ساختاري پیشنهادي پژوهش با عالئم اختصاري مزبور ،بهشرن نمودار ( )5است.
DDI

KASN

AJNS

BORD
REPT
COMP

INST

GORD
CONC
CAPM

COEC
HHI

FAMA
LRN

GVRN
PERF

ALRN
QTBN

ROE

ROA

نمودار ( )2نمودار مسير الگوي جامع معادالت ساختاري پژوهش

ارزش واقعرری الگویررابی معررادالت سرراختاري زمررانی

الگو یا الگرو ،نقرش جداگانره و مهمری در تحلیرل کرل

مشخص میشود که الگوهاي ساختاري و انردازهگیرري

الگو ایفا میکننرد .مراحرل اصرلی برراي تحلیرل الگروي

بهطور همزمان به کرار گرفتره شرود و تخمرینهراي الزم

معادالت ساختاري پژوهش در نگارۀ ( )5بهطور خالصه

براي تمامی پارامترهاي این الگوها انجرام شرود .ایرن دو

آمده است [.]31

جدول ( )2مراحل اصلي براي تحليل الگوي معادالت ساختاري پژوهش
 -7-7-7پایایی

 -7-7برازش الگوهاي اندازهگیري

 -5-7-7روایی همگرا
 -3-7-7روایی واگرا
 -7-5-7معیار z

 -7بررسی برازش الگو
 -5-7برازش الگوي ساختاري

 -5-5-7معیار

2

R

 -3-5-7معیار Q2

 -7-5برازش الگوي کلی (معیار )GOF

 -5آزمرررودن فرضررریههررراي
پژوهش

 -5-5بررسی بارهاي عاملی مربوط به هر یز از فرضیههاي مبتنی بر الگوهاي اندازهگیري
 -3-5بررسی ضرایب معناداري  zمربوط به هریز از فرضیههاي مبتنی بر الگوي ساختاري
 -1-5بررسی ضرایب استانداردشدۀ مسیرهاي مربوط به فرضیههاي مبتنی بر الگوي کلی معادالت ساختاري

افزون برر آزمرونهراي منردرر در نگرارۀ ( )5برراي

اسررتفاده خواهررد شررد کرره مقررداري بررین  1و  7را اختیررار

تعیین شدت تأثیر متغیر میانجی ،از آمارهاي به نامVAF7

مرریکنررد و هرچرره ایررن مقرردار برره  7نزدیررزتررر باشررد،
نشاندهندۀ قويتربودن تأثیر متغیر میانجی است .درواق

1 Variance Accounted For
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این مقدار ،نسبت اثر غیرمستقیم را بر اثر کل مریسرنجد

بررسی می شود .مقدار مالک براي مناسببودن ضرایب

[.]55

بارهاي عاملی در سرنجش بارهراي عراملی 1/1اسرت .برا
توجرره برره نمررودار ( )3مرریترروان دریافررت شرراخصهرراي

يافتهها

درصرررد مررردیران غیرموظرررف و هرفینررردال-هریشرررمن

مراحرررل اصرررلی برررراي تحلیرررل الگررروي معرررادالت

بهترتیب برار عراملی  -1/713و  -1/721و کمترر از 1/1

ساختاري پژوهش شامل بررسی برازش الگو و آزمرودن

دارند؛ بنابراین دو شراخص مزبرور حرذف مریشروند ترا

فرضیههاي پژوهش است .در مرحلۀ برازش الگرو ،ابتردا

بررسی دیگر معیارهرا تحرت ترأثیر قررار نگیررد .پرس از

الگوهاي اندازه گیري برازش داده میشود .براي بررسی

حذف متغیرهاي مزبور ،ضریب بارهاي عراملی برهشررن

برازش الگوهاي اندازهگیري از پایایی ،روایی همگررا و

نمودار ( )1خواهد بود.

روایرری واگرررا اسررتفاده شررده اسررت .پایررایی الگرروهرراي
اندازه گیري با سنجش بارهاي عراملی و پایرایی ترکیبری

نمودار ( )3بار عاملي هر يک از متغيرهاي آشکار پژوهش

نمودار ( )4بار عاملي هر يک از متغيرهاي آشکار پژوهش
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روش دیگرررر برررراي ارزیرررابی پایرررایی الگررروهررراي

با توجه به نگارۀ ( )3مقادیر ضریب پایایی ترکیبی برراي

اندازهگیري ،پایایی ترکیبری اسرت .مطرابا برا الگروریتم

تمامی سرازههرا بیشرتر از  1/1اسرت کره نشراندهنردۀ از

تحلیررل دادههررا درروش  ،PLSضرررایب در صررورتیکرره

پایایی مناسب الگو است.

بیشتر از  1/1باشد ،نشاندهندۀ پایایی مناسب الگو است.
جدول ( )3ضرايب پايايي ترکيبي متغيرهاي پنهان
متغيرهاي پنهان

ضريب پايايي ترکيبي

عنوان در الگو
هزینۀ سرمایۀ سهام

COEC

1/87

کیفیت گزارشگري مالی

REPT

1/13

عملکرد مالی

PERF

1/11

راهبري شرکتی

GVRN

1/12

ساختار صنعت

COMP

1/116

روایی همگرا ابزار دیگري براي بررسری الگروهراي

اندازه گیري است که میزان همبستگی بین شراخصهراي

اندازهگیرري اسرت .روایری همگررا برا اسرتفاده از معیرار

یز سازه با آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخصهرا

( AVEمیانگین واریانس استخراجی) میرزان همبسرتگی

با سازه هاي دیگر را مقایسه مری کنرد .همانگونره کره در

هر سازه را برا شراخصهراي خرود بررسری مریکنرد .برا

نگارۀ ( )2مشخص است ،تمامی متغیرها (شاخصهرا)ي

مراجعرره برره نگررارۀ ( )1مشرراهده م ریشررود کرره میررانگین

مربوط به هر یز از سازهها ،همبستگی بیشتري برا سرازه

واریانس استخراجی براي تمامی متغیرهاي پنهان ،بیشرتر

مربوط بره خرود ،نسربت بره دیگرر سرازه هرا دارنرد .ایرن

از مقرررردار مررررالک ( AVEیعنرررری  )1/2اسررررت کرررره

موضوع روایی واگراي مناسب الگو را با استفاده از ایرن

نشان دهنردۀروایی همگرراي مناسرب آن متغیرهرا اسرت.

معیار نشان میدهد.

روایی واگرا ،سرومین معیرار بررسری بررازش الگروهراي
جدول ( )4ميانگين واريانس استخراجي ( )AVEمتغيرهاي پنهان
متغيرهاي پنهان

ميانگين واريانس

Communality

هزینۀ سرمایۀ سهام

COEC

کیفیت گزارشگري مالی

REPT

استخراجي
1/611
)AVE
(˃0.5
1/181

1/611
1/181

عملکرد مالی

PERF

1/815

1/815

راهبري شرکتی

GVRN

1/111

1/111

ساختار صنعت

COMP

1/113

1/113

عنوان در الگو

جدول ( )5بارهاي عاملي شاخصهاي سازههاي پژوهش براي بررسي روايي واگرا
ساختار

راهبري

عملکرد مالي

کيفيت

هزينۀ

متغيرها
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صنعت
1/183
1/286
1/551
1/616
1/387
1/887
1/656
1/116
1/671
1/612
1/111
1/116

شرکتي
1/117
1/211
1/551
1/115
1/518
1/611
1/112
1/611
1/126
1/112
1/636
1/631

1/813
1/216
1/521
1/651
1/311
1/117
1/836
1/117
1/621
1/675
1/811
1/831

گزارشگري مالي

سرمايۀ سهام

1/162
1/211
1/565
1/881
1/615
1/171
1/131
1/621
1/618
1/283
1/173
1/111

1/131
1/813
1/176
1/166
1/331
1/873
1/111
1/121
1/135
1/611
1/116
1/121

الگوي گوردن
الگوي قیمتگذاري داراییهاي سرمایهاي
الگوي فاما و فرنچ
الگوي جونز تعدیلشده
الگوي کازنیز
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
 Qتوبین
درصد تمرکز مالکیت
درصد سهامداران نهادي
شاخص لرنر
شاخص لرنر تعدیلشده

با توجره بره نترایج پایرایی ،روایری همگررا و روایری

اساسیترین معیار براي بررسی برازش الگوي سراختاري

واگرا مشاهده میشود که الگوهاي اندازهگیري الگروي

پژوهش ،ضریب معنراداري  zیرا همران آمرارۀ آزمرون t

معادالت ساختاري پژوهش به نحروي مطلرو  ،توانرایی

اسررت .برررازش الگرروي سرراختاري بررا اسررتفاده از آمررارۀ

اندازهگیري متغیرهاي پنهان پژوهش را دارنرد .در ادامره

آزمون  tبه این صورت است که اگر تعداد نمونره بیشرتر

برازش الگوي ساختاري پژوهش بررسیمیشرود .بخرش

از  751باشد ،مقادیر بیشتر از  7/16در سطح اطمینان 12

الگوي ساختاري برخالف الگرو هراي انردازه گیرري ،بره

درصررد معنرریدار اسررت .همانگونرره کرره در نمررودار ()2

متغیرهاي آشکار ،کاري نردارد و تنهرا متغیرهراي پنهران

مشخص است ،ضرایب مربوط به مسیر متغیرهراي پنهران

همراه با روابط میان آنها بررسی میشرود .برراي بررسری

برره غیررر از دو مسرریر ،بقیرره از  7/16بیشررتر اسررت کرره

الگوي ساختاري پژوهش از معیارهاي ضریب معناداري

معناداربودن مسیرها و مناسببودن الگروي سراختاري را

 ،zمعیررار R2و معیررار  Q2اسررتفاده مرریشررود .اولررین و

نشان میدهد.

نمودار ( )5ضرايب معناداري z

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی
سال پنجم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )71تابستان 7316
تاریخ دریافت12/7/52 :

تاریخ پذیرش12/1/6 :

صص761 – 781 :

دومین معیار براي بررسی بررازش الگروي سراختاري

سومین معیار براي بررسی برازش الگروي سراختاري

پررژوهش حاضررر ،ضرررایب  R2مربرروط برره متغیرهرراي

این پژوهش ،مقدار  Q2سازههاي درونزاي الگو اسرت.

درونزاي (وابسررته) الگررو اسررت R2 .معیرراري اسررت کرره

این معیار ،قدرت پیش بینی الگو را مشرخص مریکنرد و

نشرراندهنرردۀ تررأثیر یررز متغیررر برررونزا در یررز متغیررر

در صورتی که مقدار آن دربارۀ یز سازهي درون زا سه

درونزا است و سره مقردار 1/71؛  1/33و  1/61مقردار

مقرردار 1/15؛  1/72و  1/32را کسررب کنررد ،بررهترتیررب

مالک براي مقادیر ضعیف ،متوسط و قروي  R2در نظرر

نشان دهندۀ قدرت پریش بینری ضرعیف ،متوسرط و قروي

گرفته میشود .مطابا با نمودار ( )1مقدار  R2براي سازۀ

سازه یا سازههاي مربوط به آن است .با توجره بره مقردار

هزینۀ سرمایه ،عملکرد مالی و کیفیت گزارشگري مالی

 Q2هر سه سازۀ درون زا که در نگرارۀ ( )6آمرده اسرت،

بررهترتیررب  1/138 ،1/153و  1/283اسررت ،بررا توجرره برره

نشرراندهنرردۀ قرردرت قرروي الگررو بررراي هزینرۀ سرررمایه و

مقدار مالک ،مناسببودن برازش الگروي سراختاري را

قدرت متوسرط الگرو در خصروص سرازههراي عملکررد

تأیید میکند .گفتنی است این ضرریب برراي متغیرهراي

مررالی و کیفیررت گزارشررگري مررالی اسررت و درمجمرروع

برونزا محاسبه نمیشود.

برازش مناسب الگوي سراختاري پرژوهش را برار دیگرر
تأیید میکند.

جدول ( )6مقدار  Q2در پيشبيني الگو
کل

SSO

SSE

COEC
PERF
REPT

7831
7831
7551

7121
7387
165

1/157
1/516
1/577

بعد از بررسی برازش الگوهاي اندازهگیرري و الگرو
ساختاري ،الگوي کلی معادالت ساختاري پژوهش باید

مقرررردار  Communalitiesاز میررررانگین واریررررانس

با استفاده از معیار نیکویی برازش ( )GOFبررسی شرود.

اشتراکی متغیرهاي پنهان به دسرت مری آیرد (رجروع بره

الگوي کلی شامل هر دو بخش الگروي انردازهگیرري و

نگارۀ (.))2

ساختاري میشود و با تأیید برازش آن ،بررسری بررازش

GOF  Communalities  R 2  .765  .681  .7218

در یز الگو کامل میشود .براي بررسی برازش الگوي
کلی ،تنها از یز معیار به نام  GOFبهشرن فرمول زیرر،

مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي براي  ،GOFحاصلشدن

استفاده میشود:
GOF  Communalities  R 2
* نویسنده مسؤول

با توجه به سه مقردار 1/17؛  1/52و  1/36برهعنروان
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مقدار  1/1578براي  GOFنشاندهندۀ برازش کلی قوي

صنعت بره هزینرۀ سررمایه و مسریر کیفیرت گزارشرگري

الگو در پژوهش حاضر است.

مرالی برره عملکررد مررالی) بیشرتر از  7/16اسررت کره ایررن

بعد از بررسی برازش الگوهاي اندازهگیري ،الگروي

مطلررب نشرراندهنرردۀ معنرراداربررودن تررأثیر مسررتقیم و

ساختاري و الگوي کلی معرادالت سراختاري پرژوهش،

غیرمسرررتقیم راهبرررري شررررکتی در هزینرررۀ سررررمایه و

مرحلرررۀ دوم تحلیرررل دادههررراي پرررژوهش ،آزمرررودن

معناداربودن تأثیر غیرمستقیم ساختار صنعت با متغیرهاي

فرضیه هاي پژوهش است .بهدلیل اینکه الگوي معادالت

میانجی عملکررد مرالی و کیفیرت گزارشرگري مرالی در

ساختاري پژوهش از دو بخش الگوهاي انردازهگیرري و

هزینۀ سرمایه است؛ به بیان دیگر به غیر از ترأثیر مسرتقیم

الگرروي سرراختاري تشررکیل شررده اسررت ،فرضرریههرراي

سرراختار رقررابتی صررنعت در هزینررۀ سرررمایه و کیفیررت

پژوهش حاضرر را برهطرور تلرویحی و براسراس نمرودار

گزارشگري مالی بر عملکرد مرالی کره معنرادار نیسرت،

مسیر الگوي جام معادالت ساختاري پژوهش (نمرودار

بقیۀ روابط بین زور متغیرهاي پنهان ،معنادار هستند.

( ))5به سه دسته کلی میتوان تقسیم کرد .بهدلیل اینکره

بررا توجرره برره نتیجرۀ بررهدسررتآمررده در قسررمت قبررل،

فرضیههاي پرژوهش در الگویرابی معرادالت سراختاري،

راهبري شرکتی ،تأثیر مسرتقیم و غیرمسرتقیم معنرادار در

برردیهی و در الگررو مسررتتر اسررت و ترردوین آشررکار آن

هزینۀ سرمایه دارد؛ اما ساختار رقابتی صنعت صرفا ترأثیر

ضرورت ندارد ،از بیان فرضیههاي پرژوهش صررفنظرر

غیرمستقیم معنادار در هزینۀ سررمایه دارد؛ بنرابراین پرس

شده است؛ اما در مرحلۀ آزمودن فرضیههراي پرژوهش،

از بررسی معناداربودن تأثیر مسرتقیم و غیرمسرتقیم متغیرر

فرضیههاي مبتنی بر الگوهراي انردازهگیرري پرژوهش برا

راهبررري شرررکتی و تررأثیر غیرمسررتقیم سرراختار رقررابتی

بررسری بارهرراي عراملی ،فرضریههراي مبتنرری برر الگرروي

صنعت بر هزینۀ سرمایه ،نوبت به آن میرسد که شردت

سرراختاري پررژوهش بررا بررسرری ضرررایب معنرراداري  zو

این تأثیرات بررسری شروند .راهبرري شررکتی بره میرزان

فرضیههاي مبتنری برر الگروي کلری معرادالت سراختاري

 56/1درصرد و سراختار رقرابتی صرنعت بره میررزان 71/7

پررژوهش بررا بررسرری ضرررایب استانداردشرردۀ مسرریرهاي

درصد از تغییرات متغیر هزینۀ سرمایه را بهطرور مسرتقیم

مربوط آزمون میشوند .با توجه به بار عاملی الگروهراي

(بدون متغیر میانجی) تبیین میکندکه با توجه به آمرارۀ t

انرردازهگیررري کرره در نمررودار ( )3آمررده اسررت ،بررهجررز

مربوط ،تأثیر راهبرري شررکتی معنرادار و ترأثیر سراختار

شاخص درصد مدیران غیرموظف و شاخص هرفیندال-

صنعت غیرمعنادار اسرت؛ امرا راهبرري شررکتی بره طرور

هریشمن ،بقیۀ شاخص هرا معیرار مناسربی برراي سرنجش

غیرمستقیم و با متغیر میانجی کیفیرت گزارشرگري مرالی

متغیر پنهان مربوط محسرو مریشروند؛ بره بیران دیگرر

برره میررزان  1/6درصررد ( )1/326 × 1/511و بررا متغیررر

بررهجررز شرراخصهرراي درصررد مرردیران غیرموظررف و

میانجی عملکرد مالی ،بره میرزان  1/1درصرد (× 1/561

هرفینرردال -هریشررمن ،بقی رۀ شرراخصهررا یررا الگرروهرراي

 )1/781در متغیر هزینه سرمایه تأثیر دارد؛ بنابراین ترأثیر

اندازهگیري ،متغیرر پنهران مربروط بره خرود را برهخروبی

مستقیم راهبرري شررکتی در هزینرۀ سررمایه ،قرويترر از

توانستهاند بسنجند.

تررأثیر غیرمسررتقیم آن اسررت .همچنررین سرراختار رقررابتی

خروجی الگو در نمودار ( )2نشان میدهرد ضررایب

صنعت بره طرور غیرمسرتقیم و برا متغیرر میرانجی کیفیرت

معناداري تمامی مسیرها به جرز دو مسریر (مسریر سراختار

گزارشررگري مررالی برره میررزان  71/1درصررد (× 1/561
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 )1/668و با متغیر میانجی عملکرد مالی ،به میرزان 73/7

تأثیر متغیر میرانجی اسرت .مقردار  VAFبرا فرمرول زیرر

درصد ( )1/182 × 1/511بر متغیرر هزینرۀ سررمایه ترأثیر

محاسبه میشود:

دارد؛ بنابراین تأثیر غیرمستقیم ساختار رقابتی صرنعت در

ab
( a  b)  c
که در آن a؛ مقدار ضریب مسیر میان متغیرر مسرتقل

افزون بر آزمونهاي اشارهشده ،برراي تعیرین شردت

و میانجیb ،؛ مقدار ضریب مسیر میران متغیرر میرانجی و

هزینۀ سررمایه ،معنرادار و قرويترر از ترأثیر مسرتقیم و برا
متغیرهاي میانجی است.
تأثیر متغیرر میرانجی ،از آمرارهاي بره نرام  VAFاسرتفاده
میشود که مقداري بین  1و  7را اختیار میکند و هرچه
این مقدار به  7نزدیزتر باشد ،نشاندهندۀ قويتربرودن

VAF 

وابسته و c؛ مقردار ضرریب مسریر میران متغیرر مسرتقل و
وابسته اسرت .مقردار  VAFبرراي چهرار مسریر مختلرف
الگو ،در نگارۀ ( )1نشان داده شده است.

جدول ( )7مقدار  VAFمسيرهاي چهارگانۀ الگو
VAF

ميزان تأثير
تأثیر غیرمستقیم کمتر از تأثیر مستقیم است.

مسير
مسیر راهبري شرکتی ،عملکرد مالی و هزینۀ سرمایه

1/721

مسیر راهبري شرکتی ،کیفیت گزارشگري مالی و هزینۀ سرمایه

1/521

تأثیر غیرمستقیم کمتر از تأثیر مستقیم است.

مسیر ساختار رقابتی صنعت ،عملکرد مالی و هزینۀ سرمایه

1/211

تأثیر غیرمستقیم بیشتر از تأثیر مستقیم است.

مسیر ساختار رقابتی صنعت ،کیفیت گزارشگري مالی و هزینۀ سرمایه

1/131

تأثیر غیرمستقیم بیشتر از تأثیر مستقیم است.

نتيجهگيري و پيشنهادها
هدف از پرژوهش الگویرابی سراختاري برراي تعیرین

میزان همبستگی بین شاخصهاي یز سازه برا آن سرازه

عوامررل مررؤثر در هزینرۀ سرررمایه سررهام عررادي و آزمررون

بیشتر از همبستگی آن شاخص با سازههاي دیگرر اسرت.

الگوي حاصل است .همانگونه کره اشراره شرد ،تراکنون

دوما ،میزان همبستگی یز سازه با شاخصهایش بیشرتر

پژوهشری دربررارۀ بررسرری تررأثیر عوامررل مررؤثر در هزینرۀ

از میرزان همبسررتگی آن سررازه بررا دیگرر سررازههررا اسررت.

سرمایه در یز الگوي معادالت ساختاري انجام نگرفتره

سررنجش بارهرراي عرراملی متغیرهرراي آشررکار (الگرروهرراي

است و این پژوهش اولرین پرژوهش انجرامشرده در ایرن

انرردازهگیررري) پررژوهش نشرران داد تمررام شرراخصهرراي

زمینه است که درواق نوآوري خاص ایرن پرژوهش نیرز

اندازه گیري به غیر از شاخص هرفینردال -هریشرمن کره

همین موضوع است .با توجه به آزمونهراي انجرامشرده،

میررزان رقابررت موجررود بررین شرررکتهررا را م ریسررنجد و

مشاهده شده است که الگوهاي اندازهگیرري مربروط بره

شاخص درصد مدیران غیرموظف که راهبرري شررکتی

الگرروي معررادالت سرراختاري پررژوهش ،پایررایی مناسرربی

را میسنجد ،بقیرۀ شراخصهرا معنرادار هسرتند؛ بنرابراین

دارند و افزون بر این ،روایی همگررا و واگرراي مناسربی

متغیر پنهان مربوط بره خرود را مریتواننرد انردازهگیرري

دارند .آزمون روایی همگرا نشران داد میرزان همبسرتگی

کنند .براي ادامۀ کار ،دو شاخص مزبور از الگو حرذف

هر سازه با متغیرها (شاخصها) ي خود در حرد مطلروبی

شدند تا بررسی دیگر معیارها تحرت ترأثیر قررار نگیررد.

قرار دارد .همچنین ،آزمون روایی واگررا نشران داد اوال

همچنین آزمونهاي انجامشده دربارۀ الگروي سراختاري
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مربوط به الگوي معادالت ساختاري پژوهش نشران داد:

مبررانی نظررري تعریررف شررده بررود؛ امررا دادههرراي واقعرری

( )7با توجه به ضرایب معنراداري  zتمرام مسریرهاي برین

شرکتهاي نمونه ،این دو مسیر را تأیید نکررد .براسراس

متغیرهاي پنهران الگرو بره غیرر از مسریر سراختار رقرابتی

فرضیۀ تخریرب خالقانره ،رقابرت باعر

ایجراد ریسرز

صرررنعت بررره هزینر رۀ سررررمایه سرررهام و مسررریر کیفیرررت

نوآوري میشود و برمبناي فرضیه موانر ورود ،رقابرت،

گزارشگري مالی به عملکرد مالی ،معنادار هستند )5( ،با

ریسز ورشکستگی را افزایش میدهد؛ بنرابراین انتظرار

توجرره برره معیررار  R2متغیرهرراي درونزاي الگررو ،الگرروي

میرود با افزایش میزان رقابت برین شررکتهراي عضرو

ساختاري ،برازش مطلوبی دارد و ( )3با توجره بره معیرار

صنعت ،میزان بتراي سرهام آنهرا افرزایش یابرد .درنتیجره

 Q2قدرت پیشبینری الگروي سراختاري ،متوسرط رو بره

هزینۀ سرمایۀ این شرکت ها بیشتر خواهد شد [ .]36حال

قوي است .با توجه به آزمون انجرامشرده و معیرار GOF

اگررر در شرررکتهرراي نمون رۀ پررژوهش ،سرراختار رقررابتی

دربارۀ کل الگوي معرادالت سراختاري پرژوهش ،نتیجره

صنعت ،رابطۀ معنیداري با هزینۀ سررمایۀ سرهام نردارد،

نشرران مرریدهررد الگرروي معررادالت سرراختاري پررژوهش،

دلیل آن را در تأثیر میزان رقابت شرکتهاي نمونره در

برازش کلی قوي دارد .درنهایت ،محاسربات مربروط بره

ریسررز نرروآوري و ریسررز ورشکسررتگی مرریترروان

شدت تأثیر متغیرهاي میانجی پژوهش نشان داد راهبرري

جسررتجو کرررد؛ بررهبیرراندیگررر در شرررکتهرراي نمونررۀ

شرکتی هم تأثیر مستقیم معنادار و هرم ترأثیر غیرمسرتقیم

پژوهش ،ساختار رقابتی صنعت برهطرور مسرتقیم در ایرن

معنادار در هزینۀ سرمایه سهام دارد؛ اما تأثیر مسرتقیم آن

دو ریسز نتوانسته تأثیر بگذارد؛ بنابراین ساختار رقابتی

بیشتر از ترأثیر غیرمسرتقیم از مجرراي متغیرهراي میرانجی

صنعت بهطور مستقیم ،هزینۀ سرمایه سهام این شرکتها

است ،در حالی که تأثیر مستقیم ساختار رقرابتی صرنعت

را تحت تأثیر قررار نرداده اسرت .براسراس مبرانی نظرري

در هزینرۀ سرررمایه معنررادار نیسررت و ایررن متغیررر صرررفا از

پیشگفته ،اطالعات باکیفیت افشاشده که بخشی از ساز

مجررراي متغیرهرراي میررانجی در هزینررۀ سرررمایه تررأثیر

وکارهررراي کنترلررری هسرررتند ،بررره سررررمایهگرررذاران در

میگذارد.

منضبطکردن مدیران شرکتهراي سررمایهپرذیر کمرز

بررا مقایسررۀ الگرروي تحلیلرری پیشررنهادي و الگرروي

کرررده ،مرردیران را ترغیررب م ریکنررد در راسررتاي منرراف

معادالت ساختاري نهایی حاصل ،مشراهده مریشرود در

سررهامداران و بهبررود عملکرررد شرررکت گررام بردارنررد.

الگوي معادالت ساختاري نهرایی ،کیفیرت گزارشرگري

همچنین افشراي عمرومی و باکیفیرت اطالعرات ،شررایط

مررالی در عملکرررد مررالی تررأثیر معنررادار نرردارد .همچنررین

نظارت عالی برر عملکررد و درنتیجره بهبرود عملکررد را

ساختار رقابتی صنعت نیز تأثیر مستقیم معنادار در هزینرۀ

فراهم مریکنرد .اطالعرات حسرابداري مرالی کره نهرادۀ

سرمایه سهام ندارد؛ بنابراین الگوي ساختاري پیشرنهادي

مستقیم ساز وکارهراي کنترلری شررکت هسرتند ،باعر

پررژوهش (نمررودار ( ))7بررا الگرروي سرراختاري حاصررل از

منضرربطشرردن رفتررار مرردیران در انتخررا طرررنهررا و

تحلیل دادهها با روش حرداقل مربعرات جزئری (نمرودار

فرصتهاي سررمایهگرذاري و درنتیجره بهبرود عملکررد

( ))2تنها در دو مسیر برا یکردیگر تفراوت دارنرد .مسریر

شرکت خواهد شد .افزون بر این ،اطالعات حسرابداري

ساختار رقابتی صرنعت بره هزینرۀ سررمایۀ سرهام و مسریر

مالی و کیفیت بهتر گزارشگري مرالی برا شناسرایی بهترر

کیفیت گزارشرگري مرالی بره عملکررد مرالی ،براسراس

فرصرررتهررراي سررررمایهگرررذاري توسرررط مررردیران و
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سرمایهگذاران ،نظامدهی بره انتخرا طررنهرا ،کراهش

بررراي کنترررل و مرردیریت هزینرۀ سرررمایۀ واحرردهاي

خطر اخالقی مردیران ،افرزایش نقدشروندگی و کراهش

اقتصررادي و عوامررل مررؤثر در آن ،بررا توجرره برره الگرروي

عدم تقارن اطالعراتی در برین سررمایه گرذاران ،موجرب

معررادالت سرراختاري حاصررل و نتیج رۀ پررژوهش توصرریه

ارتقا و بهبود عملکرد مالی شرکت میشرود [ .]33حرال

میشود به عوامل مؤثر در هزینۀ سررمایه در قالرب یرز

اگر در شرکتهاي نمونۀ پژوهش ،کیفیت گزارشرگري

الگوي جام توجه شود .بررسی جداگانۀ تأثیر هرکردام

مالی تأثیري در عملکرد مالی آنهرا نداشرته اسرت ،دلیرل

از عوامررل مررؤثر در هزین رۀ سرررمایه ،مرردیریت را در امررر

این موضوع را در ناتوانی گزارشهاي مالی باکیفیت در

کنترل مطلو هزینۀ سرمایه نمیتواند یاري کند .کنترل

منضرربطکررردن رفتررار مرردیران در انتخررا طرررنهررا و

دقیا و کارآمد هزینۀ سرمایه و عوامرل مرؤثر در آن ،در

فرصتهاي سررمایهگرذاري و درنتیجره بهبرود عملکررد

قالب یز الگوي جام معادالت ساختاري ،امکانپرذیر

شرکت باید جستجو کرد؛ به بیان دیگر در شرکتهراي

اسرررت .برررا توجررره بررره الگررروي معرررادالت سررراختاري

نمونه ،کیفیت گزارشگري مالی ،نقش کنترلی در پایش

بهدستآمده از این پژوهش ،میتوان ادعرا کررد محریط

رفتار مردیران نداشرته اسرت .درمجمروع براسراس نترایج

اطالعاتی و محیط عملیراتی ،نقرش اساسری در کنتررل و

حاصرل ،مریتروان اسررتنباط کرررد کره الگرروي معررادالت

کاهش هزینۀ سرمایۀ شرکتهرا دارد .مشراهده شرد کره

ساختاري حاصل از بهکارگیري روش حرداقل مربعرات

ساختار راهبري شرکتی و بهویژه ساختار رقابتی صنعت،

جزئی بر دادههاي شرکتهاي نمونۀ عضو بورس اوراق

تررأثیر خررود در کرراهش هزین رۀ سرررمایۀ شرررکتهررا را از

بهادار تهران ،بهخوبی عوامل چهارگانۀ مرؤثر در هزینرۀ

مجراي محیط اطالعراتی و محریط عملیراتی شررکتهرا

سرررمایه سررهام را مرریتوانررد تبیررین کنررد .بررا توجرره برره

ایفا میکنند؛ بنابراین بره مردیریت بنگراههراي اقتصرادي

آزمررونهرراي مختلررف انجررامشررده و قررويبررودن الگرروي

توصیه میشود براي کاهش هزینرۀ سررمایۀ خرود ،برراي

حاصل ،به این نتیجه میتوان رسید کره در شررکتهراي

ارتقاي سطح محیط اطالعاتی بنگاه و رسریدن بره سرطح

نمونۀ عضو بورس اوراق بهادار تهرران ،بررسری عوامرل

استاندارد گزارشگري ،سعی و اهتمام ویژه داشته باشرند.

مختلف بر هزینرۀ سررمایه سرهام در قالرب یرز الگروي

همچنررین بررراي ایررن منظررور در ارتقرراي عملکرررد مررالی

معررادالت سرراختاري تبیررینشرردنی اسررت .در برخررری

شرکت خود بکوشند .براساس نتیجرۀ پرژوهش پیشرنهاد

مطالعات ،ساختار رقابتی صنعت برهعنروان یکری از سراز

م ریشررود متغیرهرراي دیگررري کرره حامررل ریسررزهرراي

وکارهاي راهبري شرکتی تأیید شده است [ .]51در ایرن

تعیینکنندۀ هزینۀ سررمایه اسرت ،بره میرانجیهراي الگرو

پژوهش ،از دیدگاه تأثیر غیرمستقیمی که ساختار رقابتی

افررزوده شررود .همچنررین پیشررنهاد مرریشررود عررالوه بررر

صنعت بر هزینۀ سرمایه دارد ،آن را برهصرورت یکری از

متغیرهرراي مسررتقل راهبررري شرررکتی و سرراختار رقررابتی

ساز وکارهاي راهبري شرکتی میتوان پرذیرفت؛ امرا از

صنعت ،متغیرهاي مسرتقل دیگرري نیرز بره الگرو افرزوده

دیدگاه تأثیر مسرتقیم ،سراختار رقرابتی صرنعت ،یکری از

شود.

ساز وکارهاي راهبري شرکتی نمی تواند محسو شرود
و جانشینی براي راهبري شرکتی باشد.
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