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 چکیده

ز حل کاستن اراه عنوانبهحاکمیت شرکتی  مکانیسمموضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و 
 هارکتشکه به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد بوده  با آن، از موضوعات مهمی مرتبطهای نمایندگی هزینه

با توجه به اینکه توسعه صادرات و ایجاد منافع  محققان و متخصصان بسیاری قرار گرفته است. موردتوجه
ند، کشور را فراهم ک و هاشرکت های الزم برای امنیتمشترک اقتصادی با سایر کشورها توانسته ضمانت

رداخته عملکرد صادراتی پ با گرایش صادراتی ولذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی 
 1992در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی  شدهپذیرفتهرکت ش 160اطالعات مالی  شده است و

ج قرار گرفته است. نتای یموردبررس، با استفاده از روش آماری در قالب یک پژوهش همبستگی و 1996تا 
داری بین دوره تصدی مدیرعامل، روابط سیاسی و تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معنیدهد پژوهش نشان می

راتی عملکرد صاد باو تمرکز مالکیت  رهیمدئتیهبین استقالل ش صادراتی وجود دارد. همچنین با گرای
رد عملک باروابط سیاسی تصدی مدیرعامل و  دورهبین  داریمعنیرابطه  معناداری وجود دارد. رابطه منفی و

   صادراتی یافت نشد.
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  همقدم .1
 آن ورحض در یاریبس تیاهم و بوده توسعه یاصل محور صادرات شرفتهیپ یکشورها از یاریبس در

 هک است یعوامل از یکی یجهان رقابت بازار در آن هضعر و یداخل داتیتول .دارد یجهان یبازارها در کشور
 و یجهان بازار در کشور کی ساخت یکاالها حضور ضرورت و تیاهم. کند مستقل را کشورها تواندیم

 که است همم یااندازهبه نیبنیدرا صادرات نقش. است توسعه عوامل ترینمهم از یالمللنیب اقتصاد یفضا
 .دانندیم یجهان بازار در کشور کی یاقتصاد توسعه به موفق ریمس تنها را صادرات کارشناسان یاریبس

ها نیز مثل ایران از کسی پوشیده نیست. شرکت یمحصولتکاهمیت صادرات غیرنفتی برای کشورهای 
ورود به این و جهت کاهش موانع  دادهالمللی ریسک خود را کاهش توانند با ورود به بازارهای بینمی

 دهند.های خود را افزایش دانش و مهارت، بازارها

ن ای چراکه ؛تردیدی نیست هاشرکتجایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت  مروزه در اهمیت وا
 یافته است. ازپیشبیش، اهمیتی هاشرکتبحران مالی  اخیر و هایسالموضوع با توجه به رخدادهای 

 ،تداشته اسویژه برای سهامداران های بزرگ که زیان کالنی بهبررسی علل فروپاشی برخی از شرکت
 (.1994و همکاران،  شورورزی) ناشی از ضعف سیستم حاکمیت شرکتی آنان بوده استکه  مشخص نمود

 موجببهجمعی،  نظام حاکمیت شرکتی با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی و اهداف فردی و
داره یفه مباشرت برای ادر خصوص ایفای وظ هاشرکتگویی ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخ

 منظورهبمابین ذینفعان شود. توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای فیمنابع می
ی و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخش هاشرکتتقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطالعات در 

توسعه  رشد و درنهایتبه تخصیص کارایی منابع و  شده است، منجر تأمیناز طریق مردم  هاآناز سرمایه 
 و ینفت یدرآمدها کاهش لیدل به غیرنفتی صادرات توسعه (.1996)عباسی و احمدی،  گردداقتصادی می

 ناپذیرجتنابا و یضرور یامر گر،ید یطرف از کشور تیجمع شیافزا و طرفازیک ینفت منابع بودن پذیرپایان
مؤثر  شود. عواملهای کلیدی موفقیت عملیاتی شرکت محسوب میعنوان یکی از شاخصصادرات به. است

د های خارجی مورشدن بازارها و رقابت رو به افزایش شرکتها به علت جهانیبر عملکرد صادراتی شرکت
 نیهمچن و یصادرات یبازارها در شرکت عملکرد و رفتار(. 1994توجه محققین قرار گرفته است )رشیدی، 

با توجه به . شودیم محسوب طهیح نیا در مهم موضوعات از یکی آن، تیموفق یاساس عواملی بررس
های شاخص تأثیرمطالعات محدودی که در ایران در این حوزه انجام گرفته است، در این پژوهش به بررسی 

 نهیشیپ و ینظر یمبان مقاله، نیا ادامه درشود. ها پرداخته میحاکمیت شرکتی بر عملکرد صادراتی شرکت
 نیمچنه و یریگجهینت زین انیپا در و دهیگرد ارائه پژوهش یهاافتهی و یشناسروش ها،هیفرض پژوهش،

   .شودیم ارائه پژوهش یهاتیمحدود و شنهادهایپ
 

 مبانی نظری .2

 . اهمیت توسعه صادرات2-1



 3ـــــــــــــــ  هشدرفتهیپذهای عملکرد صادراتی شرکت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و

 ینظر و یتجرب مطالعات از ایگسترده فیط در توسعهدرحال یکشورها اقتصاد در صادرات نقش
 گرددبرمی 1کاردویر دیوید و تیاسم آدام یاقتصاد کیکالس یهاهینظر بهاین موضوع . است شده یبررس

  (.2019، 2و همکاران )عباسی کندمی فایا یاقتصاد رشد در یمهم نقش المللیبین تجارت معتقدند که
کنند که تجارت خارجی از طریق بهبود تخصیص منابع، می تأکیدهای رشد مبتنی بر تجارت نظریه

ش های ناشی از مقیاس تولید، افزایجوییای بهتر، استفاده از صرفهدسترسی به فناوری و کاالهای واسطه
 أثیرتوری عوامل تولید بر رشد اقتصادی رقابت داخلی، ایجاد محیطی مناسب برای ابداعات و ارتقای بهره

 آن از که یاقتصاد رشد نرخ در عیتسر یبرا صادرات شیافزا(. 1996زاده و آقایی، یگذارد )رضاقلمی
 یتجار یهاانیجر تیاهم بودن مهم لیدل به شود،یم دهینام (ELG)  9یصادرات دیتول رشد عنوانبه

و  ساهو) است گرفته قرار استفاده مورد تجارت استیس یابزارها ترینمهم از یکی عنوانبه المللیبین
 تعهد هب رایز ؛شودمی گرفته نظر در یسازالمللیبین یبرا قدم نیاول عنوانبه صادرات .(2019، 4همکاران

 و شودمی شامل را یکمتر هایریسک المللیبین یراهبردها ریسا با سهیمقا در دارد، ازین یکمتر منابع
 ،کنندمی تیفعال صادرات نهیزم در که هاییشرکت ،حالبااین .کندمی پذیرامکان را یشتریب پذیریانعطاف

 ،5همکاران و ویلئون) بگذارد یمنف تأثیر هاآن یکل عملکرد بر است ممکن که هستند روبرو یمختلف موانع با
امروزه  ن،یبنابرا ؛است همراه یخارج موانع هم و یداخل منابع تیمحدود با هم صادرات موانع(. 2011

 دهدیم امکان هاآن به که هستند یخارج منابع دنبال به و کنندمی استفاده یداخل منابع از دائماً سازمان
، 6)نام و همکاران کنند برطرف را صادرات عملکرد تیتقو و آن با مرتبط خطرات کاهش صادرات، موانع
2011). 

و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متأثر از  محصولیتکمشکالت ناشی از اقتصاد 
میت توان به اهعوامل خارجی باألخص درآمدهای ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می

ازارهای در ب هافرصتو نقش صادرات غیرنفتی در کشور پی برد. امروزه برقراری روابط تجاری و استفاده از 
آیند که منجر به کسب درآمد ارزی و شکوفایی هر چه بیشتر ها به شمار میصد مهم دولتخارجی از مقا

اقتصاد کشور خواهد شد. نکته مهم آن است که در راه دستیابی به یک اقتصاد سالم و بدون وابستگی به 
شناسانه رممکن جهت توسعه صادرات غیرنفتی را مورد بررسی دقیق و کا هایراهبایست کلیه درآمد نفت می

ت نیازهای ارزی کشور اس تأمینالگوی توسعه صادرات موجب رشد و شکوفایی اقتصاد در داخل و داد. قرار 
ریزی و درآمدهای کشور باید به تولید متکی باشد. با دقت نظر در توجه دولت به صادرات غیرنفتی و برنامه

ه گرفت توان نتیجنیروی جویای کار، میاقتصادی در این زمینه در شرایط اقتصاد مقاومتی و اضافه شدن 
 ناپذیرجتناباکه توجه به صادرات غیرنفتی و از بین بردن موانع صادرات غیرنفتی در شرایط جدید اقتصادی 

. بدون مطالعه عوامل مؤثر بر صادرات و مشکالت و تنگناهای صادراتی و نیز بدون بررسی مستمر در است
ی پیشبرد سیاست توسعه صادرات غیرنفت هاآنهای توسعه انات و محدودیترابطه با بازارهای صادراتی و امک
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جدا از اهمیت صادرات برای اقتصاد کشور، این . (1994)موسی خانی و شهروان مهر،  غیرممکن خواهد بود
سوی مرزهای کننده، در آنهای تولیدی هم بسیار مهم است. یافتن مشتری و مصرفامر برای شرکت

شده را کننده حیات صنعت و بقای آینده آن دانست و این امر حرکتی حسابعامل تعیین داخلی را باید
 .(1996)احمدی، طلبد می

 . نقش حاکمیت شرکتی بر توسعه صادرات2-2

، هاآنها و نیاز به مدیران متخصص برای اداره صحیح در اواخر قرن نوزدهم، با گسترش شرکت
 زآنجاکهامطرح شد و پس از تفکیک بین مالکیت و مدیریت،  (مدیریتتفکیک مالکیت از )مسئله نمایندگی 

ت اداره الیکی از مشک عنوانبه مسئلهاین دو گروه بیشتر در پی رسیدن به اهداف شخصی خود بودند، این 
، گذارانهای سرمایهیکی از دغدغه روازاینبیشتر مورد توجه قرار گرفت.  روزروزبهاقتصادی  هایبنگاه

انتخاب شرکتی است که بتواند بهترین عملکرد را برای رسیدن به هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران 

 .ها شدهای بزرگ سهامداران و مالکان شرکتها نیز از دغدغهارزیابی عملکرد شرکت پسداشته باشد. 
ت، هشگران قرار گرفمسئله جداسازی مالکیت و مدیریت مورد توجه پژو به دنبالحاکمیت شرکتی که 

 شودکند که با کاهش قدرت مدیران، باعث بهبود عملکرد یک شرکت میمجموعه معیارهایی را مطرح می
حاکمیت  تأثیرگذارعوامل  ازجملهو ساختار مالکیت  مدیرههیئت(. در این میان ساختار 1995)اسعدی، 

 (.1991شوند )رضایی و محمدزاده، شرکتی تلقی می
 کیاستراتژ هایگیریتصمیم در هاشرکت تیحاکم نقش مورد در رشد حال در اتیادب باوجود

 کمتر ظهور حال در یاقتصاد هایبنگاه المللیبین ماتیتصم بر هاشرکت تیریمد تأثیر نحوه ،وکارکسب
 هایمطالعات پیشین در مورد عملکرد صادراتی بیشتر بر جنبه .(2009، 1لو و همکاران) است مشخص
های سازمانی متمرکز بودند. محدودیت های صنعت و محیطها، رقابتهای شرکتمربوط به قابلیتمختلف 

د. باوجود گرفتنمدیره در تسهیل عملکرد صادراتی را نادیده میها این بود که نقش هیئتاین پژوهش عمده
ره و عملکرد مدین هیئتمدیره در دستیابی به نتایج کلیدی مانند صادرات، درک ما از رابطه بینقش هیئت

موجب شد که بسیاری از کشورهای  1991-1991صادراتی نسبتاً مبهم است. بحران مالی آسیا در سال 
طور کامل از الگوهای غربی حاکمیت قاره، اصالحات حاکمیت شرکتی را انجام دهند. این اصالحات به

مدیره، باید شرکتی مانند نقش هیئتکنند، به همین علت مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی پیروی نمی
ط . مقامات دولتی نخبه، به منابع مهم مربوای به شرایط موجود در کشورهای آسیایی داشته باشندتوجه ویژه

مالی  تمؤسساهای دولتی، ارتباط با به دولت )شامل اطالعات مربوط به تغییرات سیاست عمومی، صندوق
کنند، یهای خصوصی کار مه مقامات دولتی بازنشسته، برای شرکتدولتی و غیره( دسترسی دارند. زمانی ک

مند آمیز بهرهکار کنند و از برخورد تبعیض گریالب عنوانبهخود با دولت استفاده کرده و  توانند از ارتباطمی
ها های دولتی پیشین خود، از شرکتتوانند با دریافت منابع از سازمانشوند. این مقامات سابق دولتی می

امل های دولت و همچنین شحمایت نمایند. چنین منابعی شامل اطالعات مهمی در ارتباط با تغییر سیاست
در . ستادولتی  مؤسساتها و انند تجارت مالی و تجارت بیمه ناشی از بانکسایر منابع مرتبط با دولت م

                                                                                                                             
1. Lu et al  



 5ـــــــــــــــ  هشدرفتهیپذهای عملکرد صادراتی شرکت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و

در بسیاری  ها اغلبمنابع است، بنابراین شرکت کنندهتأمین ترینمهمهمین راستا با توجه به اینکه دولت 
 ترینمهمبدین ترتیب، یک رابطه خوب با دولت، یکی از  .دولت هستند تأثیرهای تجاری تحت از جنبه

تواند می مدیرههیئتعضو  عنوانبههای معاصر است. لذا استخدام یک مقام سابق دولتی نابع برای سازمانم
تواند می مدیرههیئتهمچنین یک منبع بسیار مهم باشد که به دولت و تجربه سیاسی مرتبط خواهد بود. 

)نام و  نمایدیل شرکت را تسه یساز یالمللنیبآن بتواند استراتژی  وسیلهبهمنابع مختلفی را ایجاد کند که 
 هب مربوط اطالعات و منابع که کنندیم عمل ییهاواسطه عنوانبه یدولت سابق مقامات (.2011همکاران، 

 شیراگ بر یتوجهقابل طوربه خود، نوبهبه هاآن .دهندیم قرار هاشرکت اریاخت در را آن یهااستیس و دولت
( استدالل 2012) 2ریواس(. 2015 ،1همکاران و زمایچ) گذارندیم تأثیر شانیهاشرکت یصادرات عملکرد و

واند تهای مختلف مدیران میها و تواناییگیری از دانش، مهارت؛ از طریق بهرهمدیرههیئتنمود که تنوع 
ق، به المللی سازی موفالمللی شدن را کاهش دهد. با توجه به اینکه یک بینعدم اطمینان مربوط به بین

، بررسی نقش منافعی که ها و پیچیدگی محیطی نیاز داردبرای کاهش هزینه یچندبعدیک رویکرد 
دهد اهمیت های اجتماعی خود به شرکت ارائه میها و شبکهاز طریق دانش، تجربه، مهارت مدیرههیئت

میزان نظارت را افزایش داده و  تواندمیوجود سهامداران عمده نیز  (.2011)نام و همکاران، زیادی دارد 
 عث شده که رابطههـای سـهامی باامروزه پراکندگی مالکان در شـرکتعملکرد شرکت را بهبود بخشد. 

 جزبه اهشرکت. سـهامداران ایـن کردبتوان در قالب مالکیت سنتی تجسم  سختیبهبا شرکت را  هاآن
استحقاق دریافت بخشی از درآمـد و منافع شرکت مطابق با سهم خود، در سـایر مـوارد از حقوق چندانی 

 دهد و ماحصـل ایـن تعارض چیـزیبرخوردار نیستند. این موضوع تعارض بین مالکان و مدیران را نشان می
شود که سهامداران ، مشخص میترتیباینبهدار شـدن حـق مالکیـت سهامداران نیست. جـز خدشـه

اند که فاقد قدرت و اشتیاق الزم برای اصـالح و محدود پراکنـده شده چنانآنهای سـهامی عـام شرکت
 گیرند. بنـابراین، منطقی به نظردر پیش می هاشرکتسویی هسـتند کـه مـدیران ایـن  و کردن سمت

ری هستند، بهتر از شـرکتی باشد که رسد عملکرد شرکتی که سـهامداران عمده آن دارای سهام بیشتمی
(. لذا با توجه به اهمیت 1990)عبدالهی و مشایخ،  سهامداران عمده آن سهام کمتری در اختیـار دارند

های و همچنین نقش بسزای شاخص هاشرکت از سوی دیگر برای برای کشور و سوکیاز صادرات غیرنفتی 
ها حاکمیت شرکتی بر عملکرد صادراتی شرکت تأثیرحاکمیت شرکتی بر آن، در این پژوهش به بررسی 

 شود.پرداخته می

 پژوهشپیشینه  .3

برای ند. ها پرداختحاکمیت شرکتی بر عملکرد صادراتی شرکت تأثیر( به بررسی 2009لو و همکاران )
مورد استفاده قرار گرفت.  2005 -2002شرکت چینی در دوره زمانی  -سال 2691های این منظور داده

بین  کهیطوربه ؛اثر مثبتی دارد صادرات یهایاستراتژ بر یشرکت تیحاکمدهد که در کل شواهد نشان می
اما  ؛اردداری وجود دو مالکیت نهادی با عملکرد صادراتی شرکت رابطه مثبت و معنی مدیرههیئتاستقالل 

                                                                                                                             
1. Chizema et al 
2. Rivas 
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 نوظهور یدهااقتصا در تیمالکداری بین تمرکز مالکیت با عملکرد صادراتی یافت شد. رابطه منفی و معنی
 .شود لیتبد صادرات نهیزم در یریگمیتصم در یجد مشکل کی ایجاد باعث نیا و است غرب از متمرکزتر

حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش برای  تأثیر( به بررسی 2019) 1گیل و بیگر
 ( پرداختند.2011تا  2009) سالهسهشرکت تولیدی بورس نیویورک، برای بازده زمانی  110ای از نمونه

های ابهای دریافتنی، حسبه این نتیجه رسیدند که دوگانگی پست مدیرعامل، کارایی مدیریت حساب هاآن
شدن  المللیبیناندازه شرکت، دوره تصدی مدیرعامل و بخشد. ه نقد را بهبود میپرداختنی و تبدیل وج

 های پرداختنی، چرخه تبدیل وجه نقدهای دریافتنی، حسابکارایی مدیریت حساببهبود  همنجر ب شرکت
 .و چرخه تبدیل وجه نقد رابطه منفی وجود دارد مدیرههیئت. همچنین، بین اندازه شودمیها و موجودی

حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و بحران مالی در یونان  تأثیر( در پژوهشی با عنوان 2015) 2شاهوان
ای آن بر عملکرد و بحران مالی و عدم وجود مطالعه تأثیربا اشاره به اهمیت کیفیت حاکمیت شرکتی و 

عملکرد و بحران  رکیفیت حاکمیت شرکتی ب تأثیرهای مختلف به بررسی جامع که با در نظر گرفتن شاخص
اطرات کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتی و مخ تأثیرتجربی به بررسی  طوربهمالی پرداخته باشد، 

فعال در بازار نوظهور یونان بود. این  غیرمالیشرکت  16شامل  هاآنمالی پرداختند. نمونه مورد بررسی 
دمات صنعتی، درمان، شیمیایی و منابع اساسی فعال در صنعت مواد غذایی، ساختمان، کاالها و خ هاشرکت

حقوق  مدیرههیئتبعد شفافیت و افشا، ترکیب  4شامل  هاآنبودند. ابعاد حاکمیت شرکتی مورد بررسی 
های برای ارزیابی کیفیت حاکمیت شرکتی از میانگین شاخص هاآنسهامداران و ساختار مالکیت بود. 

ای یونانی هنشان دادند که رتبه حاکمیت شرکتی در شرکت آمدهدستبهنتایج استفاده کردند.  شدهمطرح
یبانی رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی را پشت آمدهدستبهپایین است. همچنین نتایج  نسبتاً

عالوه بر این، نتایج داللت بر این داشتند که بین کیفیت حاکمیت شرکتی و بحران مالی رابطه  نکردند.
بر عملکرد  هاشرکتگویای این مطلب است بودند که ویژگی  آمدهدستبهمعنی وجود دارد. نتایج ی و بیمنف

 .است تأثیرگذارهای فعال در بازار نوظهور مالی و بحران مالی شرکت
را بر عملکرد صادرات تدوین  المللیبین یهاگرایش تأثیرگذاری( مدل 2015) 9بهیان و همکاران

ناداری مثبت و مع تأثیرخارجی  المللیبین یهادهد گرایشاز پژوهش نشان می آمدهدستبهنمودند. نتایج 
ق گواه آن این تحقی گیری عملکرد صادراتی دارد. نتایجمربوط به اندازه غیراقتصادیبر اقدامات اقتصادی و 

ن رابطه بی ؛داست که استراتژی انطباق طرح محصول با عملکرد صادراتی رابطه مثبت و معناداری دار
تر بازار محوری را دارا که سطوح پایین هاییشرکتاستراتژی انطباق طرح محصول با عملکرد برای 

 قیقمحصول با متغیر وابسته تح و کیفیتتر است. در این تحقیق بین ارزش ویژه برند ، قویباشندمی
 .نیامد به دست)عملکرد صادراتی( هیچ ارتباط معناداری 

بر روی گرایش و عملکرد صادرات در  مدیرههیئت اعضای تأثیر( با بررسی 2011) و همکاراننام 
 کنندکه با مقامات دولتی کار می هاییشرکتدریافتند  2001تا  2001 هایسالای طی های کرهشرکت

                                                                                                                             
1. Gill & Biger 
2. Shahwan 
3. Behyan et al  



 7ـــــــــــــــ  هشدرفتهیپذهای عملکرد صادراتی شرکت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و

کنند، یکار م چندملیتیهای با کارمندان شرکت هاییشرکت. همچنین دارندبیشتر در امر صادرات شرکت 
مرحله  در مدیرههیئتها همچنین اهمیت افتهتمایل بیشتری به صادرات و عملکرد صادراتی دارند. این ی

یک از کند و بینش جدیدی در مورد اینکه کدامای را برجسته میهای کرهشرکت یساز یالمللنیباول 
 .مایدنتوانند از شرکت سود ببرند را فراهم میمی مدیرههیئتاعضاء 

های کوچک و را بر عملکرد صادراتی شرکت جدیدهای سیاست تأثیر( 2019) 1فریل و همکاران
هایی که در شرکتنوآوری جدید  یریکارگبهدهد که نتایج نشان میمتوسط آلمان مورد بررسی قرار دادند. 

 تأثیر هاشود؛ اما در سایر شرکتمی هاآنرفتار صادراتی  بهبودمنجر به اند، به صادرات مشغول بوده قبالً
 یهانهیهز و است محور صادرات آلمان اقتصادتوان در این امر دانست که علت را میداری ندارد. معنی
 .است کم کوچک یهاشرکت یبرا یحت[ ییاروپا] یصادرات یبازارها به ورود

وچک ک هایمالکیت خانوادگی بر دامنه صادراتی شرکت تأثیر( به بررسی 2019) 2باوراتس و همکاران
 که دهدیم نشان یکیبلژ یخانوادگ شرکت 241 نمونه از حاصل یتجرب شواهدبلژیکی پرداختند.  و متوسط

در صورت وجود کیفیت باالی  اما گذارد،یم یمنف تأثیر صادرات دامنه بر یخانوادگ رعاملیمد کی حضور
. این مدارک اهمیت نظارت برای شودمی مثبتبر صادرات  یخانوادگ مالکیت تأثیر، رهیمدئتیه خدمات

 .دهدغلبه بر مشکالت مدیریت خانوادگی را نشان می
دی های تولیشرکتروابط سیاسی بر میزان صادرات و واردات  تأثیر( به بررسی 2019) 9کیم و تودو

صادرات  داری با میزانسیاسی ارتباط معنیدر ویتنام پرداختند. نتایج بیانگر آن است که روابط پوشاک 
دلیل آن را هم این است که کاالهای  دهد.ندارد؛ اما در مقابل احتمال واردات مواد و قطعات را افزایش می

 .نس بیشتری برای صادرات دارند؛ در مقابل برای واردات چنین شاخصی وجود نداردبا کیفیت باالتر شا
های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی بر برنامه تأثیر با بررسی( 1919) همکارانپور و حسنقلی

ه آگاهی و ک صنعت برق و عضو سندیکای صنعت برق ایران دریافتند تأمینشرکت در زنجیره  260روی 
 طوربهته اما نداش تأثیربر عملکرد صادراتی  طور مستقیمبههای تشویقی صادرات در ایران استفاده از برنامه

مثبت و معنادار  رتأثیبر عملکرد صادراتی  هاشرکتبر استراتژی صادراتی  تأثیرگذاریمستقیم و از طریق غیر
درات ارائه های تشویق صابخشی برنامهها و پیشنهادهایی برای افزایش اثراین نتایج توصیه بر اساسدارد. 

 .گیرد گذاران این حوزه قرارتوان مورد استفاده سیاستشده است که می
 رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران با بررسی( 1990) سلیمییگانه و  حساس

در  اوالً که دریافتنددر بورس اوراق بهادار تهران  شدهپذیرفتهشرکت  69بر روی  11-11 هایسالطی 
 سهامدارانو ارزش ایجاد شده برای  مدیرههیئت، رابطه بین پاداش اندداشتهکه خلق ارزش  هاییشرکت

 اند، رابطه بین میزان تمرکزکه تخریب ارزش نموده هاییشرکتدار است. دوم اینکه در مستقیم و معنی
 اییهشرکتدار است. سوم اینکه در مستقیم و معنی سهامداراننهادی و ارزش ایجاد شده برای  سهامداران

ه با ارزش ایجاد شد مدیرههیئتموظف و پاداش بت مدیران غیراند رابطه بین نسکه تخریب ارزش نموده

                                                                                                                             
1. Freel et al  

2. Bauweraerts et al  

3. Kim & Todo 
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نهادی و تفکیک  سهامداراندار است. چهارم اینکه بین درصد مالکیت معکوس و معنی سهامدارانبرای 
داری رابطه معنی سهامدارانشده برای  با ارزش ایجاد مدیرههیئترئیس عامل از رئیس یا نایبوظایف مدیر

 .یافت نشد
صادرات و انطباق آمیخته بازاریابی بر  ییگرا بازار تأثیر با بررسی( 1991) همکارانقالتی و محترم 

 شرکت صادراتی دریافتند 911 بر روینفتی کننده محصوالت غیرهای صادرعملکرد صادراتی در شرکت
های رقابتی نزدیک، از جنبه روانی برنامه آمیخته های آشفته و بازارهای صادراتی در محیطکه شرکت

 أثیرتصادرات،  ییگرا بازاردهند. های خارجی بهتر انطباق میبازاریابی خود را با نیازهای مربوط به بازار
 من اینکهضدارند.  هاشرکتصادراتی منفی بر عملکرد  تأثیری بازاریابی ی برنامهمثبت و انطباق آمیخته

ی بین دو متغیر انطباق آمیخته بازاریابی و عملکرد صادراتی را تعدیل کرده و در رابطه ییگرا بازار
 .دارد کنندهتیحماهای صادراتی، نقش های استراتژیک شرکتگیریتصمیم

راق های فعال در بورس اوحاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تأثیر( با بررسی 1991) لک و همکاران
بزارهای راهبری ا دریافتند که 1992تا  1915 هایسالشرکت طی  10بر روی  با بررسی بهادار تهران

وه، ی سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات مالی بالقباعث کاهش هزینه هاشرکتشرکتی با کیفیت باال در 
ه ی با مدیریت مناسب در بازارهای سرمایهاشرکتر بحران و جلوگیری از طرد شدن تسهیل توانایی غلبه ب

مورد کشورها موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش  ترمناسبهای راهبری شرکتی رویه د.شومی
 خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص هایگذاریسرمایهدر 

بین  ادهای پژوهش نشان د. یافتهدشوباالتری از پیشرفت و ترقی می کاراتر منابع و دستیابی به سطوح
داری وجود دارد اما بین کیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت رابطه معنی

 .داری وجود نداردعملکرد شرکت رابطه معنی
رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و حاکمیت شرکتی  با بررسی( 1991) باقرزادگان و همکاران

مورد آزمون  مقطعی صورتبهشرکت  119اطالعات  بر اساس گذاری در عملیات اصلی شرکتبا سرمایه
از طریق محاسبه همبستگی رشد بین صنعت و  گذاری در عملیات اصلی شرکتسرمایه ند وقرار گرفت

از طریق محاسبه شاخص جامع کیفیت سود که متشکل از  شرکت، همچنین کیفیت اطالعات حسابداری
 گیریندازهسود( است، ا هموارسازیبینی سود و متغیر )کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش 4

ان دار بین شاخص جامع کیفیت سود و میزدهد، یک رابطه مثبت و معنی. نتایج تحقیق نشان میشده است
 .اصلی شرکت وجود دارد گذاری در عملیاتسرمایه

 پژوهش فرضیه. 4

 این پژوهش به شرح زیر است: هایتوجه به مبانی نظری، فرضیهبا 
 های حاکمیت شرکتی و گرایش صادراتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.بین شاخص (:1اصلی )فرضیه 

 و گرایش صادراتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. رهیمدئتیه استقالل(: بین 1-1فرضیه فرعی )
 و گرایش صادراتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. رعاملیمد یتصد دوره(: بین 2-1فرضیه فرعی )
 ی و گرایش صادراتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.اسیس روابط(: بین 9-1فرضیه فرعی )



 1ـــــــــــــــ  هشدرفتهیپذهای عملکرد صادراتی شرکت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و

 رایش صادراتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد(: بین تمرکز مالکیت و گ4-1فرضیه فرعی )

 

 های حاکمیت شرکتی و عملکرد صادراتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.ین شاخصب (:2اصلی )فرضیه 
 صادراتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.عملکرد و  رهیمدئتیه استقالل(: بین 1-2فرضیه فرعی )
 صادراتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.عملکرد و  رعاملیمد یتصد دوره(: بین 2-2فرضیه فرعی )
 شرکت رابطه معناداری وجود دارد. صادراتی عملکردی و اسیس روابط(: بین 9-2فرضیه فرعی )
 .(: بین تمرکز مالکیت و عملکرد صادراتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد4-2فرضیه فرعی )

 

 پژوهش شناسیروش .5
 از. است تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ هایشرکت تمام شامل پژوهش این آماری جامعه

 ـهب ادامـه در وگردید نمونه پژوهش انتخاب  عنوانبهتعدادی شرکت  آماری جامعه عضو هایشرکت بین
. شد پرداخته سال 5 مدت به 1996 تا 1992 زمانی دوره طی هاشرکت این هایداده آزمون و آوریجمع

 ارائه شده است. 1نحوه غربالگری جامعه آماری این پژوهش جهت رسیدن به جامعه در دسترس در جدول 
 . نمونه آماری1جدول 

 تعداد گیرینمونهمراحل 

 419 92در بورس اوراق بهادار تهران در سال  شدهپذیرفتهی هاشرکتتعداد کل 

 (112) هلدینگ -لیزینگ -بیمه -گذاریسرمایه، گریواسطهمالی و  مؤسسات
 (41) در طول دوره پژوهش شدهخارجی هاشرکت

 (99) انداسفند نیست یا در طول دوره پژوهش سال مالی خود را عوض کرده 29 هاآنکه سال مالی  هاییشرکت

 (61) اند.ماه داشته 9که توقف معامالتی بیش از  هاییشرکت

 (9) در دسترس نبوده است. هاآنکه اطالعات  هاییشرکت

 (929) شدهحذفهای مجموع شرکت

 160 نمونه

 

 هاآنباقی ماند کـه همـه  شدهغربالجامعه  عنوانبه شرکت 160 شده، انجام هایبررسی به توجه با
 از هاشرکت الزم اطالعات. سال ـ شرکت است 100مشاهدات شامل  روازاین؛ برای نمونه انتخاب شدند

 با هاداده. شد گردآوری بهادار اوراق بورس سازمان اینترنتی رسمی پایگاه و نوین آوردره افزارنرم طریق
    .شدند وتحلیلتجزیه  01Eviews افزارنرم از استفاده
 

 و متغیرهای پژوهشمدل . 6

 .تاسـ شـده اسـتفاده زیـر چندگانه رگرسیونی رابطه ازاول  فرضیه آزمون برای پژوهش این رد



  1311 بهار، 1وم، شماره ت کسب و کارهای بین المللی، سال ســـــــــــــــــ مدیری 11

𝐸𝑃𝑅𝑖𝑡  = 𝛽1𝐼𝑁𝐷 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡  + 𝛽2𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡  + 𝛽3𝑃𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡  + 𝛽4𝑂𝑊𝑁𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡  + 

𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽6𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽9𝐸𝑋𝑅𝐴𝑇𝐸𝑖𝑡+𝜀𝑖𝑡                رابطه

(1) 

 که در آن:
REP: شرکت. صادراتی گرایشگیری معیار اندازه  

IND BOARD: مدیرههیئتگیری استقالل معیار اندازه.  

:CEO گیری دوره تصدی مدیرعاملمعیار اندازه.  

:PCON گیری روابط سیاسیمعیار اندازه. 

OWNCON: گیری تمرکز مالکیتمعیار اندازه. 

SIZE: گیری اندازه شرکتاندازه معیار. 
AGE: گیری عمر شرکتمعیار اندازه. 
LEV: شرکت گیری اهرم مالیمعیار اندازه. 
ROA: هاداراییگیری بازده اندازه معیار. 

EXRATE :در سال مورد بررسی نرخ ارزگیری معیار اندازه. 

 گردد.برای آزمون فرضیه دوم این پژوهش از رابطه رگرسیونی زیر استفاده می

𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝛽1𝐼𝑁𝐷 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝑂𝑊𝑁𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 + 
𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽6𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽9𝐸𝑋𝑅𝐴𝑇𝐸𝑖𝑡+ 𝜀𝑖𝑡  

         (2) رابطه         

  که در آن:
EP: شرکتگیری عملکرد صادراتی معیار اندازه. 

 

 متغیرهای این پژوهش ارائه شده است. گیریاندازهنحوه  2در جدول 

 پژوهشگیری متغیرهای . نحوه اندازه2 جدول

 مقیاس نوع نماد متغیر

 وابسته EPR گرایش صادراتی
اگر شرکت فروش صادرات باشد عدد یک و  کهیطوربهیک متغیر ساختگی است 

 (.2011 همکاران، و نام) استصورت صفر ایندر غیر
 (.2011 همکاران، و نام)فروش شرکت  کلبهنسبت فروش صادرات  وابسته EP عملکرد صادراتی 

استقالل 
 مدیرههیئت

IND BORD (.1995)اسعدی،  مدیرههیئتاعضاء  کلبهموظف نسبت اعضاء غیر مستقل 

دوره تصدی 
 دیرعاملم

CEO (.2019)گیل و بیگر،  تصدی مدیرعامل هایسالطبیعی لگاریتم  مستقل 

 مستقل PCON سیاسی روابط
رکت ش مدیرههیئتاگر حداقل یکی از اعضاء  کهیطوربهیک متغیر مجازی است 

درصد سهام شرکت در  10حداقل د و یا های وابسته به دولت باشاز شخصیت
 ریمتغ نیا .صورت صفراینمقدار یک و در غیرمالکیت نهاد وابسته به دولت باشد، 



 11ـــــــــــــــ  هشدرفتهیپذهای عملکرد صادراتی شرکت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و

 به ،رهیمدئتیه گزارش و یمال یهاصورت همراهی هاادداشتی قیدق یبررس با
 .(2011همکاران،  و 1حبیب) ردیپذیم صورت یعموم مجمع

 (.2011 همکاران، و نام) دار شرکت استسهام ترینبزرگدرصد سهام  مستقل OWNCON تیتمرکز مالک

 (.2011 همکاران، و نام) لگاریتم طبیعی فروش شرکت کنترلی SIZE اندازه شرکت

 (.2011 همکاران، و نام) عمر شرکت هایساللگاریتم طبیعی  کنترلی AGE عمر شرکت
 (.2011 همکاران، و نام) نسبت بدهی به دارایی کنترلی LEV اهرم مالی

 (.2011 همکاران، و نام) هانسبت سود خالص به جمع دارایی کنترلی ROA بازده دارایی

 کنترلی EXRATE نرخ ارز
از  هادادهپایان سال که جهت همگن کردن  ابتدا و دالرواقعی متوسط نرخ 

 (.1999زاده و همکاران، )دائی کریم لگاریتم طبیعی آن استفاده شده است

 

 پژوهش هاییافته. 7

 . آمار توصیفی7-1

پارامترهـای توصـیفی  کنندهبیانکه  دهدمیآمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان  9جدول 
که  دهدمیرا تشکیل  هاشرکتدرصد کل فروش  12متوسط صادرات  طوربه .است مجزای هر متغیر

شرکت با عدم فروش  256شرکت با فروش صادراتی برابر فروش خالص بیشترین و  1است.  تأملقابل
. اندبودهمستقل  هاشرکت مدیرههیئتدرصد اعضای  10صادراتی کمترین فروش صادراتی را داشتند. 

استقالل را به خود اختصاص  با نداشتن عضو غیرموظف، کمترین 1999و  1992شرکت آبسال در سال 
شرکت اولین دوره تصدی مدیرعامل -سال 216 کهطوریبهبسیار کم است  عاملان مدیردوره تصدی داد. 

از تمرکز خوبی برخوردار هستند و بیشترین تمرکز مالکیت مربوط به شرکت  هاشرکتاکثر را داشتند. 
 نشـان شرکت اندازه ار متغیریمع انحراف مقادیراست.  1996-1999 هایسالخدمات انفورماتیک طی 

 دهدمی نشان 515/0 مالی اهرم میانگین مقدار .دارند متنوعی اندازه شده انتخاب هایشرکت کـه دهدمی
 کاوه یسازذکاغو  است شده مالی تأمین هابدهی محل از شرکت هایدارایی درصد 51 از بیش اًتقریب که

نرخ ارز نیز کمترین انحراف  .دارند را هاداراییبازده  نیکمتر( 1996)ی فاراب یمیپتروش و نیشتریب( 1992)
 49295ریال و  91190)کمترین و بیشترین متوسط نرخ دالر به ترتیب  داشته استرا در دوره پژوهش 

 .ریال بوده است(

 های پژوهش. آمار توصیفی متغیر3 جدول

 نهیکم هنیشیب انهیم نیانگیم متغیر
 انحراف

 اریمع
 یدگیکش یچولگ

تعداد 

 مشاهدات

 EP 129/0 021/0 000/1 000/0 211/0 422/2 690/1 100 عملکرد صادراتی

 IND مدیرهاستقالل هیئت

BORD 
112/0 100/0 000/1 000/0 110/0 604/0- 211/9 100 

 CEO 994/0 091/1 199/2 000/0 166/0 121/0 192/1 100 دوره تصدی مدیرعامل

 OWN تمرکز مالکیت

CON 
492/0 501/0 950/0 000/0 201/0 009/0- 690/2 100 

                                                                                                                             
1. Habib et al  
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 SIZE 219/14 065/14 101/19 612/1 690/1 212/0 992/9 100 اندازه شرکت

 AGE 102/2 112/2 912/9 699/0 514/0 126/0- 599/4 100 عمر شرکت

 LEV 515/0 511/0 002/4 065/0 252/0 194/9 614/41 100 اهرم مالی

 ROA 129/0 019/0 011/4 069/1- 251/0 091/1 159/95 100 هابازده دارایی

 EXRATE 461/10 490/10 614/10 961/10 112/0 010/1 545/2 100 نرخ ارز

 های پژوهشمنبع: یافته

شود که مشاهده می طورهمان .دهدمیاسمی پژوهش حاضر را نشان  هایفراوانی داده 4جدول در 
ها نیز از روابط درصد شرکت 11اند و همچنین ها در طول دوره پژوهش صادرات داشتهدرصد شرکت 61

 .است تأملقابلکه  اندبوده مندبهرهسیاسی 

 . فراوانی داده اسمی پژوهش4 جدول

 نماد متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 فراوانی جواب

درصد 

 فراوانی

گرایش 

 صادراتی
EPR 100 

 61 544 اگر شرکت فروش صادراتی داشته باشد، عدد یک

 92 256 در غیر این صورت صفر

روابط 

 سیاسی
PCON 100 

 هایشخصیتاز  مدیرههیئتاگر حداقل یکی از اعضا 

درصد سهام شرکت در  10حداقل و یا به دولت وابسته 

 ، عدد یکباشدمالکیت نهاد وابسته به دولت باشد، 

561 11 

 29 240 صفردر غیر این صورت 

 های پژوهشمنبع: یافته

 آزمون مانایی. 7-2
اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و  منظوربهقبل از برآورد مدل  
دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل گردید. معنی

  است. 5نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرها به شرح جدول 

 های پژوهشنتایج آزمون ریشه واحد متغیر .5 جدول

 متغیر
Levin,lin & chut 

 احتمال آمار

 001/0 -991/2 گرایش صادراتی

 000/0 -910/145 عملکرد صادراتی

 000/0 -610/1 مدیرههیئتاستقالل 

 000/0 -161/65 دوره تصدی مدیرعامل

 091/0 -161/1 روابط سیاسی

 000/0 -694/205 تمرکز مالکیت

 000/0 -299/21 اندازه شرکت

 000/0 -422/64 عمر شرکت



 13ـــــــــــــــ  هشدرفتهیپذهای عملکرد صادراتی شرکت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و

 000/0 -494/19 اهرم مالی

 000/0 -119/56 هابازده دارایی

 000/0 999/29 نرخ ارز

 های پژوهشع: یافتهنبم

 5احتمال آزمون کمتر از سطح از سطح خطای  آنجائی کهاز  5 با توجه به نتایج حاصل از جدول
 . مانا بودندمشاهده،  100در سطح ی پژوهش هارمتغی یمشخص گردید که تمامدرصد است، 

 ترکیبی هایدادهانتخاب نوع روش برآورد در  .7-3

های ترکیبی استفاده شده است. پیش از آنکه به آزمون تخمین مدل پژوهش از تکنیک داده منظوربه
در  با توجه به اینکه متغیر وابسته شود.تخمین مدل اشاره می نحوفرضیه پژوهش پرداخته شود، ابتدا به 

فرضیه ر دشود. فرضیه اول، یک متغیر اسمی است؛ لذا از رگرسیون لجستیک برای آزمون آن استفاده می
شود. لیمر استفاده می Fهای تلفیقی از آزمون های تابلویی و دادههای دادهانتخاب بین روش منظوربهدوم 
و  (Pooled)های تلفیقی درصد باشد از داده 5محاسبه شده بیشتر از سطح خطای داری سطح معنیاگر 

لیمر مدل  Fنتایج آزمون  6جدول  استفاده خواهد شد. (Panel)های تابلویی از داده این صورتدر غیر 
 دهد.دوم پژوهش را نشان می

 نتایج آزمون لیمر .6 جدول

 نتیجه آزمون احتمال مقدار آماره هافرضیه

 Panel 000/0 199/25 لیمر F دوماصلی فرضیه 

 های پژوهشمنبع: یافته

درصد  5از  ترکوچکلیمر  Fاز آزمون  آمدهدستبهاحتمال  آنجائی کهاز  6با توجه به نتایج جدول 
استفاده خواهد شد. در مرحله بعد در  (Panel)های ترکیبی برآورد این مدل از مدل داده منظوربهاست، 

شود که های ترکیبی است، به بررسی این موضوع پرداخته میداده صورتبههایی که نوع روش برآورد مدل
مل تصادفی ع صورتبهدر ساختار واحدهای مقطعی  بااینکهاثرات ثابت است  صورتبهآیا اثرات فردی 

  دهد. های مذکور را نشان میمن فرضیهنتایج مربوط به آزمون هاس 1کند. جدول می

 نتایج آزمون هاسمن .7 جدول

 نتیجه آزمون احتمال مقدار آماره فرضیه

 (FE)  اثرات ثابت Cross-section Random 992/11 02/0 دوماصلی فرضیه 

 های پژوهشمنبع: یافته
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 منظوربهدرصد است،  5از  ترکوچکاز آزمون هاسمن  آمدهدستبهداری سطح معنیبا توجه به اینکه 
  .استشود که الگوی مناسب، الگوی مبتنی بر اثرات ثابت برآورد این مدل توجیه می

 آزمون همسانی واریانس خطاها .7-4

بررسی  منظوربهاست.  خطا واریانس بودن ثابت رگرسیون، مدل یهافرضشیپ از دیگر یکی
 ارائه شده است.  1گردید که نتایج آن در نگاره  استفادهبارتلت مدل از آزمون  خطاهایواریانس همسانی 

 . نتایج آزمون همسانی واریانس بارتلت8 جدول

 احتمال مقدار روش فرضیه

 Bartlett 421/0 101/0 دوماصلی فرضیه 

 پژوهشی هاافته: یمنبع

 است؛ درصد 5 از تربزرگ پژوهش مدل یبرا انس،یوار یناهمسان آزمون یمعنادار سطح آنجائی که از
 .شودیم رفتهیپذ هاانسیوار یهمسان بر یمبن صفر فرض درنتیجه

  هافرضیهآزمون نتایج  .7-5

راتی های حاکمیت شرکتی و گرایش صاددارد که بین شاخصاین پژوهش بیان می اصلی اولین فرضیه
ارائه  9 در جدولبر مبنای رگرسیون لجستیک فرضیه  این نتایج آزمون .شرکت رابطه معناداری وجود دارد

   شده است.

 اول پژوهشاصلی نتایج برآورد فرضیه  .1جدول 

𝐸𝑃𝑅𝑖𝑡  = 𝛼1𝐼𝑁𝐷 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡  + 𝛼2𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡  + 𝛼3𝑃𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡  + 𝛼4𝑂𝑊𝑁𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡  + 𝛼5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡  

+ 𝛼6𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡  + 𝛼7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡  + 𝛼8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡  + 𝛽9𝐸𝑋𝑅𝐴𝑇𝐸𝑖𝑡+ 𝜀𝑖𝑡  

 متغیر
ضریب برآورد 

 شده

خطای 

 استاندارد
 VIF احتمال Z آماره

 - 960/0 915/0 146/1 119/1 مبدأعرض از 

 106/1 409/0 126/0 411/0 409/0 مدیرههیئتاستقالل 

 069/1 029/0 261/2 119/0 256/0 دوره تصدی مدیرعامل

 121/1 009/0 912/2 119/0 549/0 روابط سیاسی

 061/1 009/0 611/2 426/0 115/1 تمرکز مالکیت

 151/1 000/0 299/1 061/0 441/0 اندازه شرکت

 154/1 000/0 002/5 169/0 144/0 سن شرکت

 210/1 499/0 119/0 912/0 291/0 اهرم مالی

 191/1 110/0 912/1 499/0 602/0 هاییدارابازده 

 211/1 091/0 -014/2 165/0 -595/1 نرخ ارز

 LR 000/0 احتمال آماره LR   912/121 آماره 121/0ضریب تعیین مک فادن       

  های پژوهشمنبع: یافته



 15ـــــــــــــــ  هشدرفتهیپذهای عملکرد صادراتی شرکت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و

درصد است. بدین  12بیانگر معنادار بودن مدل پژوهش است. ضریب تعیین مدل  LRنتایج آزمون 
ن متغیرهای توضیحی مدل تبیی( توسط گرایش صادراتیدرصد تغییرات متغیر وابسته ) 12معناست که 

 مربعات نیکمتر ونیرگرس لیتحل در را چندگانه یخط هم شدت( VIF) انسیوار تورم عامل شود.می
 چندگانه یخط هم باشد 5 از تربزرگ VIF مقداراگر  یتجرب قاعده کی عنوانبه. کندیم یابیارز یمعمول

 95 نانیاطم سطح در ی وجود ندارد.خط هماست، لذا بین متغیرها  5مقدار آن کمتر از  ازآنجاکه. است باال
، روابط سیاسی و تمرکز مالکیت با گرایش صادراتی رابطه مثبت و مدیرعاملبین دوره تصدی  درصد
با توجه به  .نشد افتی یصادرات گرایش با مدیرههیئتاستقالل  نیب یداریمعن رابطهداری وجود دارد. معنی

ادراتی توان بیان کرد که حاکمیت شرکتی با گرایش صمیشد؛  دیتائاینکه از چهار فرضیه فرعی، سه فرضیه 
 یادراتص گرایش شرکت، سن و اندازه شیافزا با یکنترل یرهایمتغ نیب از داری دارد. همچنینرابطه معنی

 .تاس تأملقابل، اما رابطه معکوسی بین نرخ ارز و گرایش صادرات مشاهده شد که ابدییم بهبود زین
های حاکمیت شرکتی و عملکرد دار بین شاخصارتباط معنیاین پژوهش وجود دوم اصلی فرضیه     

ر دالگوی مبتنی بر اثرات ثابت بر مبنای فرضیه  این نتایج آزمون .دهدرا مورد بررسی قرار میصادراتی 
   ارائه شده است. 10جدول 

 پژوهشدوم اصلی نتایج برآورد فرضیه  .11 جدول

𝐸𝑃𝑖𝑡  = 𝛽1𝐼𝑁𝐷 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡  + 𝛽2𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡  + 𝛽3𝑃𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡  + 𝛽4𝑂𝑊𝑁𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡  + 𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡  + 

𝛽6𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡  + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡  + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡  + 𝛽9𝐸𝑋𝑅𝐴𝑇𝐸𝑖𝑡+ 𝜀𝑖𝑡  

 متغیر
ضریب برآورد 

 شده

خطای 

 استاندارد
 VIF احتمال t آماره

 - 000/0 999/1 956/0 101/0 مبدأعرض از 

 106/1 019/0 -665/0 091/0 -025/0 مدیرههیئتاستقالل 

 069/1 016/0 -991/0 006/0 -006/0 دوره تصدی مدیرعامل

 141/1 410/0 904/0 024/0 001/0 روابط سیاسی

 061/1 009/0 -049/2 011/0 -160/0 مالکیتتمرکز 

 151/1 001/0 159/2 011/0 094/0 اندازه شرکت

 154/1 004/0 694/2 052/0 140/0 سن شرکت

 210/1 114/0 415/1 025/0 095/0 اهرم مالی

 191/1 194/0 202/0 029/0 005/0 هابازده دارایی

 151/1 009/0 -911/2 044/0 -191/0 نرخ ارز

AR(1) 011/0 099/0 041/2 041/0 - 

 11/0              شدهلیتعدضریب تعیین  91/0ضریب تعیین                    

 F 000/0 احتمال آماره F   106/90 آماره 95/1آماره دوربین واتسون         

 های پژوهشمنبع: یافته

 درنتیجه(؛ 0.41) نداشتقرار  2.5تا  1.5 یمحدودآماره دوربین واتسون در  ،در آزمون اولیه انجام شده
برطرف کردن این مشکل به مدل جزء  منظوربهدر مدل مشکل خودهمبستگی مرتبه اول وجود دارد؛ که 
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وجود  یخط هماست، لذا بین متغیرها  5کمتر از  VIFمقدار  ازآنجاکه شود.اضافه می AR(1)اخالل 
 درصد 11 مدل شدهلیتعد نییتع بیضر. است پژوهش مدل بودن معنادار انگریب شریف F آزمون جینتاندارد. 
 نیبد و است آن شده استفاده یرهایمتغ یدهندگحیتوض قدرت و الگو خوب برازش از نشان که است

در سطح  .شودیم نییتب مدل یحیتوض یرهایمتغ توسط عملکرد صادراتی راتییتغ درصد 11 که معناست
داری و تمرکز مالکیت با عملکرد صادراتی رابطه منفی معنی مدیرههیئتاستقالل درصد بین  95اطمینان 

ز ابا عملکرد صادراتی یافت نشد.  و روابط سیاسی مدیرعاملداری بین دوره تصدی وجود دارد. رابطه معنی
شود(؛ لذا می دیتائدرصد  90شد )هرچند دوره تصدی نیز در سطح  دیتائبین چهار فرضیه فرعی، دو فرضیه 

از بین  داری دارد. همچنینرابطه معنیتوان بیان کرد که حاکمیت شرکتی با عملکرد صادراتی می اطیبااحت
یش نرخ ارز، و با افزا یابدمتغیرهای کنترلی با افزایش اندازه و سن شرکت، عملکرد صادراتی نیز بهبود می

 و ارز در دوره پژوهش اندک استتغییرات نرخ طبق آمار توصیفی یابد. البته میزان صادرات کاهش می
ته است نتوانستغییرات نرخ ارز  کهیطوربهتر بوده است سایر عوامل بر میزان صادرات قوی ریتأث احتماالً
 .باشدکافی بر میزان صادرات داشته انگیزه 

  یریگجهینت وبحث  .8

ر در های اقتصادی بیشتباشد، در بحران محصولیتکشکی نیست کشوری که اقتصاد آن بر محور 
هایی نظیر صنعت، بخش رتوجه به صادرات غیرنفتی و توسعه آن د رونیازاگیرد. معرض خطر قرار می

اتکا های مختلف نجات دهد. تواند کشورمان را در جریان تحوالت و بحرانمعدن، کشاورزی و خدمات می
ها و به درآمدهای نفتی و تداوم این رویکرد در برنامه اول و دوم توسعه موجب ناپایداری در بهبود شاخص

ناسب ه مارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینپ گذاریسرمایهنوسان در رشد اقتصادی گردید. از سوی دیگر، 
هش به . لذا در این پژونمایدمیفراهم  برای افزایش توان تولید داخلی بوده است و زمینه صادرات بیشتر را

 اساس رب پژوهش هیفرضی شرکت پرداخته شد. صادرات عملکرد های حاکمیت شرکتی بربررسی شاخص
 تا 1992 هایسال یط تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ شرکت 160 از شدهیگردآور هایداده

هد که بین دنتایج نشان می .گرفت قرار آزمون مورد یبیترک یهاداده ونیرگرس لیتحل از استفاده با 1996
 و عملکرد صادراتی رابطه منفی؛ اما با دار نداردگرایش صادراتی رابطه معنیبا  مدیرههیئتاستقالل 

توان بیان کرد که باشد، می شدهگرفته در نظرگذاری افزایش صادرات اگر هدفداری وجود دارد. معنی
لو و  پژوهش هایهمسو با یافتهاین نتیجه مدیران غیرموظف انگیزه کافی جهت افزایش صادرات ندارند. 

داری بین دوره تصدی مدیرعامل و روابط سیاسی با گرایش رابطه مثبت و معنی. نیست( 2009همکاران )
تمایل  و افتهیشیافزابا افزایش دوره تصدی مدیرعامل، تجربه و دانش وی نیز  یعنی ؛صادراتی وجود دارد

بر میزان صادرات ندارد. نتایج پژوهش نام و همکاران  تأثیری؛ اما دهدها را جهت صادرات افزایش میشرکت
 سیاسی اطاتارتب .ه استها بودصادراتی شرکت مثبت دوره تصدی بر گرایش و عملکرد تأثیر( بیانگر 2011)

 بـه مربـوط هـایمزیـت از شواهدی قبلی، مطالعات در. دارد وجود یافتهتوسعه و نوظهور اقتصادهای در
. ستا سیاسی حمایت اعتبار، به بهتر دسترسی برتر، عملکرد شامل که شودمی مشاهده سیاسی ارتباطات

ات مشکالت و موانع ناشی از صادرمنجر به کاهش وجود روابط سیاسی نیز دهد نتیجه فرضیه اول نشان می



 17ـــــــــــــــ  هشدرفتهیپذهای عملکرد صادراتی شرکت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و

ا بر ر روابط سیاسیاما نتایج این پژوهش نقش  ؛کندها را برای صادرات بیشتر میشده و تمایل شرکت
توانند های سیاسی می؛ زیـرا مدیران دولتی از طریق نفوذ به شبکهداندیمشرکت منتفی  میزان صادرات

هایی معموالً پوشیده است، در بانکی کالنی دریافت کنند، اما چـون محـل مصـرف چنین وام هایوام
بر بهبود  تأثیریبدهی خود را در زمـان سررسـید پرداخـت کننـد، بنابراین  وفرعاصلتوانند بلندمدت نمی

( 2019ی کیم و دوتو )هاافتهی با همسو هیفرض نیا از حاصل جینتا نخواهد گذاشت.شرکت عملکرد صادراتی 
نه ها و کاهش هزیساختار مالکیت متمرکز مکانیسمی برای کنترل شرکت ( است.2011) نام و همکارانو 

گرایش  منجر به تسهیلکه تمرکز مالکیت  حاکی از آن است شود. نتایج این پژوهشنمایندگی تلقی می
کاهش تمرکز مالکیت و دخالت ؛ یعنی دهدها را کاهش میشرکت ا عملکرد صادراتیام ؛شودصادرات می

و همکاران  پژوهش لو یافتهاین نتیجه منطبق با بیشتر سهامداران خرد منجر به افزایش صادرات شده است. 
  ( است.2009)

شود درصد ، پیشنهاد میو عملکرد صادراتی مدیرههیئترابطه منفی بین استقالل  دبه وجو به دلیل
باور عمومی، اعضای موظف با  برخالفرسد، به نظر میبیشتر شود؛ چراکه  مدیرههیئتاعضای موظف 

ارند پیشنهاد المللی دهایی که تمایل به ورود به بازارهای بینبه شرکتکنند. انگیزه بیشتری فعالیت می
وجود م توان با برداشتن موانعشوند. هرچند که می مندبهرهشود از مزایای روابط سیاسی و تمرکز مالکیت می

ا بافراد سیاسی و تمرکز مالکیت باال کاست. های ناشی از وجود گذاران، از زیانبر صادرات توسط قانون
کاهش  منظوربهای و افزایش دانش تخصصی مدیران های مشاورهبرنامهنهادی جهت توسعه ایجاد 

یشنهاد گذاران پهمچنین به دولت و سیاستتوان گامی کوچک در این راستا برداشت. مشکالت صادرات می
را  هاشرکتشود در راستای افزایش صادرات غیرنفتی زمینه الزم را جهت کاهش تمرکز مالکیت در می

بازار  گرانبه معاملهسازی دولت اشاره نمود. توان به برنامه خصوصیاین راهکارها می ازجملهفراهم نمایند. 
اکمیت حوجه به تغییرات قیمت دالر، به میزان صادرات شرکت و عوامل شود با تسرمایه نیز توصیه می

 توجه نمایند.بر آن  مؤثرشرکتی 
 آن بر مؤثر عوامل با ارتباط درزیادی  پژوهشو اینکه  رانیا اهمیت صادرات غیرنفتی به توجه با

 تأثیر ملهازج یشرکت تیحاکم مختلف یهاجنبه تأثیر نهیزم در ییهاپژوهش انجام لذا است، نگرفته انجام
 دیمف واندتیم عملکرد صادراتی برمالیات و تورم گذاری، کارایی سرمایهنقش  ،رانیمد تجربه و یمال دانش
همچنین بررسی این پژوهش به تفکیک صنعت نیز اطالعات بهتری را برای هر گروه از صنایع فراهم  .باشد
    نماید.می

 

 منابع
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