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چكيده
پژوهش حاضر به بررسي تحليل تاثير ساختار مالکيت بر قدرت مدير عامل شرکت ميپردازد .اين
پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردي بوده و از بعد روش شناسي همبستگي از نوع علّي (پس رويدادي)
ميباشد .جامعه آماري پژوهش شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از
روش نمونهگيري حذف سيستماتيک 021 ،شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دورهي زماني 9
ساله بين سالهاي  0991تا  0991مورد بررسي قرار گرفتند .روش مورد استفاده جهت جمع آوري اطالعات،
کتابخانهاي بوده و دادههاي مربوط براي اندازهگيري متغيرها از سايت کدال و صورتهاي مالي شرکتها جمع
آوري شده و در اکسل محاسبات اوليه صورت گرفته سپس براي آزمون فرضيههاي پژوهش از نرم افزار
استاتا استفاده شده است .نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد که بين مولفه هاي ساختار مالکيت شامل
مالکيت نهادي ،مالکيت شرکتي مالکيت مديريتي و مالکيت دولتي با

قدرت مدير عامل رابطه مستقيم و

معناداري وجود دارد .نتايج اين پژوهش به اين معنا است که شرکتها با مالکيت نهادي،دولتي،مديريتي و
شرکتي باالتر تمايل بيشتري دارند که مدير عامل شرکت عضو هيات مديره و جايگاه مديريت ديگري در
شرکت نيز داشته باشد.
کليد واژهها :ساختار مالکيت ،قدرت مدير عامل،شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران
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و همچنين يکي از عوامل مهم در اين رابطه و باال بردن

مقدمه
با انقالب صنعتي که در قرن نوزدهم رخ داد يک

سطح رقابتي شرکتي ،وظيفه کنترل مدير عامل در

اتفاق نوين در سطح شرکتها رخ داد و آن تشکيل

راستاي ارتقاي شرکت و باال بردن ارزش شرکت،

شرکتهاي سهامي با مسئوليت محدود بود ،که در نهايت

ميتواند ساختار مالکيت شرکتي باشد که شامل ارکان

عموم مردم ميتوانند در اين شرکتها داراي مالکيت

خاص خود مانند سرمايه گذاران نهادي ،مالکيت

باشند و کار به گونهاي پيش رفت که مالکان اصلي

مديريتي و مالکيت شرکتي و ...باشد (دريايي و فتاحي،

شرکت ها ،اداره و کنترل کار را به مديران سپردند و

 .)0999حال مساله اصلي پژوهش حاضر پرداختن به

اين مساله يعني جدا شدن مالکيت سنتي و پيوستن به

همين امر است که آيا ساختار مالکيت شرکتها

مالکيت نوين و جدا شدن اختيارات مديران از مالکان

(مالکان نهادي ،شرکتي ،دولتي و مديريتي) ميتوانند

خود باعث ايجاد نظريه نمايندگي شده است و طبق

تاثيري بر قدرت مدير عامل شرکت داشته باشند يا

گفته هاي جنسن و مک لينگ که در سال  0911بيان

خير؟

داشتند که نمايندگي در واقع يعني اينکه ،مالکان به
سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

نمايندگي از خود فردي را به عنوان مدير يا مدير عامل

مباني نظري و پيشينه پژوهش

منصوب کرده و اختيارات را به وي ميسپارند که از

ساختار مالکيت

جانب آنها تصميمات الزمه را اخذ نمايد (جامعي و

نحوهي توزيع مالکيت (سهام شرکتها) بين

نجفي .)0991 ،عواملي که موجب قدرت گرفتن

صاحبان واحد تجاري (سهامداران) ساختار مالکيت

مديران و هيات مديره شرکت ميشود ميتواند متنوع

ناميده ميشود که از دو جنبه ميتواند بررسي شود .يک

باشد ،من جمله نفوذ و نقش دوگانه مديران که همزمان

از ديدگاه تمرکز مالکيت و ديگري از ديدگاه ترکيب

مديران با حضور در هيئت رييسه در ترکيب هيئت

مالکيت .تمرکز مالکيت به توزيع مقدار سهام نگهداري

مديره نقش موثري در کل شرکت را در اختيار خود

شده تحت تملک تعداد معيني از افراد ،نهادها يا

داشته باشد و اين که مدير شرکت بخواهد از قدرت

خانوادهها گفته ميشود که به دسته مالکيت متمرکز و

خود در جهت عکس و کسب منافع شخصي بهره ببرد

مالکيت پراکنده تقسيم ميشود (سجادي و همکاران،

(رحيمي و فروغي .)0991 ،در اين ميان عوامل شرکتي

 .)0992ترکيب مالکيت مطابق شکل ( )0مربوط به

مانند ساختار حاکميت شرکتي ميتواند نظارت کافي را

حضور و وجود نهادها و يا گروههاي معيني از قبيل

بر اعمال و رفتار مدير در جهت سو استفاده از قدرت

سرمايهگذاران نهادي ،مديران ،دولت و بزرگترين

خود جهت به دست آوردن منافع شخصي داشته باشند

سهامدار در بين سهامداران است.
مالکیت نهادی
مالکیت مدیریتی

ساختار مالکیت
مالکیت دولتی
مالکیت شرکتی
شکل  :0طبقهبندي ساختار مالکيت منبع(يافته هاي پژوهشگر)
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الف) مالکيت نهادي
با ايجاد شرکتهاي سهامي بزرگ و حضور

مالکيت مديريتي و محافظهکاري مشروط و هم
غيرمشروط است (لي.)2109 ،

گسترده سرمايهگذاران فعال در بازارهاي سرمايه،
بهتدريج با منسجمتر شدن بازار سرمايه کشورها،

ج) مالکيت دولتي

اين مبناي براي شکلگيري سهامداران نهادي گرديد .با

اينگونه تعريف کردهاند« :مالکيت دولتي نوع جالبي از

گسترش و توسعه جايگاه سهامداران نهادي در بازار،

تعداد سهامداران در عين تمرکز مالکيت است» .اين

زمينههاي الزم براي توجيه هرچه بيشتر به اين نهادها

سهامداران به دليل سهم اندک از شرکت و نداشتن

فراهم گرديد و نهايتا در سال « 0910بنياد خدمات

منفعت در جريانهاي نقدي شرکت بهطور مستقيم هيچ

سهامداران نهادي» در آمريکا و در آوريل 0919

انگيزه شخصي براي نظارت بر مديران ندارد .درنتيجه

«کارگروه سهامداران نهادي» در انگلستان شکل گرفتند

بهنوعي ريسک شرکتهاي دولتي را افزايش خواهند

(مزيني و همکاران .)0999 ،منظور از سرمايهگذاران

داد .اما عدهاي معتقدند حمايت سياسي دولت ممکن

نهادي ،شركتهاي بيمه ،صندوقهاي سرمايهگذاري،

است منجر به ايجاد ارزش براي شرکت شود و

مؤسسات مالي ،بانكها و شركتهاي سهامي است كه

ازاينرو اين قبيل شرکتها از فرصتهاي رشد

در ساير شركتهاي سهامي عام سرمايهگذاري ميكنند

بيشتري برخوردار گردند.

و نقش مهمي در حاکميت شرکتها در بازارهاي
توسعهيافته ايفا ميکنند.

ب) مالکيت مديريتي
جنسن و مکلينگ ( )0911در مقاله خود تحت
عنوان "تئوري اقتصادي :رفتار مديريت ،هزينه
نمايندگي و ساختار مالکيت" در بيان نقش و اهميت
مالکيت مديريت عنوان ميکنند که نگهداري سهام
توسط مديريت به همسويي منافع بين سهامداران و
مديران کمک ميکند .وحدت منافع مديران با
سهامدارن باعث آن خواهد شد که تضاد منافع بين آن
دو حذف گردد .در چنين وضعيتي مديران بيشتر تمايل
کمتري به انحراف از اهداف و برنامههاي شرکت در
جهت تقويت منافع شخصي خود خواهند داشت که
اين امر منجر به درجات پايين محافظهکاري غير
مشروط ميشود .عالوه بر اين ،تحت چنين شرايطي،
تقاضا براي محافظهکاري مشروط بهعنوان ابزاري براي
محدود کردن رفتارهاي فرصتطلبانه مديريتي کاهش
مييابد .تراز انگيزشي نيز نشاندهنده ارتباط منفي بين

د) مالکيت شرکتي
در کشور ما نيز در ساليان اخير با گسترش روند
واگذاري سهام شرکتهاي در اختيار دولت روبرو
بودهايم .در فرآيند اين انتقال مالکيت ،شاهد حضور
مؤسسههايي هستيم که با عنوان سرمايهگذاران شرکتي
شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جديد
سهم بيشتري ازارزش ويژه شرکتهاي در حال انتقال
را به خود اختصاص ميدهند .هدف اين گروه
ازسازمانها که در نقش سرمايهگذار ظاهر ميشوند
قاعدتاً عالوه بر کسب سود ،توانبخشي قوام مالي خود
براي پاسخگويي به تعهدات آتي است که در قبال
مالکان و ساير ذينفعان سازمانهاي خود پذيرفتهاند
(استاندارد حسابداري شماره  ،01حسابداري سرمايه-
گذاريها .)211 :گروه ديگر را مؤسسههايي تشکيل
ميدهند که اصالتاً شرکتهاي سرمايهگذاري هستند و
از سرمايهگذاريها هدف بيشينه کردن سود را براي
مؤسسه متبوع خود تعقيب ميکنند .تعداد اين گروه از
سازمانها نيز رو به تزايد بوده است .بدين ترتيب

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

مالکيت سهام شرکتها از افراد به نهادها انتقال يافت و

دنيس و مک کونل ( )2119مالکيت دولتي را
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مالحظه ميشود که شرکتها با تغييراتي در بافت و

توسعه ،به عنوان شواهد قوي ،رابطه مثبت و معني

ترکيب سهامداران و به عبارتي در ساختار مالکيت خود

داري را نشان ميدهد .بعالوه ،نتايج تجربي رابطه منفي

مواجه هستند.

و معني داري را بين آنها نشان ميدهد .قدرت مدير
عامل ،اندازه هيئت مديره (در شرکت هاي بزرگ)،

قدرت مديرعامل

ساختار مالکيت و قدرت مدير عامل نيز تاثير معناداري

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

استقرار يک نظام حاکميت شرکتي موثر و کارا

بر شدت هزينه تحقيق و توسعه دارد .رشيد( )2121در

باعث ميگردد منافع مديران و مالکان در يک راستا

پژوهشي با عنوان ساختار مالکيت و عملکرد شرکت:

قرار گيرد؛ عملکرد شرکت بهبود يابد و شرکتها رشد

نقش واسطهاي ويژگي هاي هيئت مديره نتايج نشان

و گسترش يابند (نيکبخت و همکاران .)0919 ،از

داد که مالکيت خارجي و مالکيت مدير تأثير مثبت و

جمله مهمترين اهداف شرکتها ايجاد ارزش و

قابل توجهي بر عملکرد شرکت حسابداري و بازار

افزايش ثروت سهامداران در بلندمدت ميباشد و

دارند ،در حالي که مالکيت نهادي تأثير مثبتي بر

افزايش ثروت تنها در نتيجه عملکرد مطلوب شرکت

عملکرد مبتني بر حسابداري (بازده دارايي) دارد .با

حاصل خواهد شد و عملکرد مطلوب ،با اداره مناسب

توجه به اثر واسطه اي ،نتايج نشان ميدهد که اندازه

امور شرکت حاصل خواهد شد .مدير در نقش رهبر بر

هيئت مديره و استقالل هيئت مديره تا حدي بر رابطه

عملکرد گروهي تاثير بسزايي دارد و به عنوان يک رکن

ساختار مالکيت و عملکرد شرکت نقش واسطهاي دارد.

اساسي در پيشبرد اهداف سازمان مطرح است .بدون

سجودي و همکاران ( )0999به بررسي تاثير قدرت

شک قدرت يکي از راههايي است که با آن رهبر و

مديرعامل و دوره تصدي مديرعامل بر نوسانات

مدير ميتوانند در رفتار پيروان خود نفوذ کنند.در واقع

غيرسيستماتيک شرکت پرداختند .نتايج آزمون فرضيهها

قدرت ،ويژگي اساسي نقش يک مدير بوده و زمينه

حاکي از آن است که دوره تصدي مديرعامل با

اثربخشي او رادر سازمان فراهم ميسازد .مديران در

نوسانات غيرسيستماتيک ارتباط مثبت و معناداري دارد.

سازمانها ،واضعان خطمشي و صاحبان قدرت هستند

همچنين نتايج نشان داد که قدرت مديرعامل با

و علکرد سازمانها با قدرت آنان در ارتباط است.

نوسانات غيرسيستماتيک ارتباط معناداري دارد.

مديران با بکارگيري منابع قدرت ميتوانند زمينه رشد

همينطور نتايج حاکي از آن بود قدرت مديرعامل با

و تعالي يا زمينه انحراف و فساد سازمان را فراهم

نقدشوندگي سهام ارتباط مثبت و معناداري دارد .زيني

آورند و اين امر به ماهيت وجودي و چگونگي استفاده

و همکاران ( )0999به تبيين رابطه بين قدرت

از قدرت و منابع آن بستگي دارد (پورقاز و محمدي،

مديرعامل و ريسکپذيري شرکت با تاکيد بر نقش

 .)0991چو و همکاران( )2120در پژوهش با عنوان

تعديلکنندگي سهامداران عمده در بورس اوراق بهادار

مشخصات هيئت مديره ،ساختارهاي مالکيت و شدت

تهران پرداختند .يافتههاي پژوهش نشان داد بين قدرت

تحقيق و توسعه شرکت بيان کردند که اين مطالعه تأثير

مديرعامل و ريسکپذيري شرکت رابطه معناداري

ويژگي هاي هيئت مديره و ساختارهاي مالکيت را در

وجود دارد .سهامداران عمده رابطه بين قدرت

حوزه تصميمات استراتژيک براي سرمايه گذاري در

مديرعامل و ريسکپذيري شرکت را تعديل ميکند.

تحقيق و توسعه و بررسي در يک نمونه از  090شرکت
فن آوري موجود در بورس سهام تايوان يافته تحقيق
نشان داد که استقالل هيئت مديره با شدت تحقيق و

با توجه به هدف پژوهش،مدل مفهومي تحقيق به
شرح زير است:
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متغير وابسته

متغير مستقل

قدرت مديرعامل

ساختار مالکیت

اندازه شرکت
اهرم مالی
رشد فروش
بازده دارايی ها
ارزش شرکت
سن شرکت

متغير کنترلی

شکل  :2مدل مفهومي تحقيق

اين پژوهش از اين لحاظ از نوع تحقيقات کابردي
خواهد بود در اين تحقيق براي اين که نمونه آماري

در نهايت پس از اعمال موارد فوق  021شرکت
پذيرفته شده در بورس به صورت نمونه انتخاب شد.

يک نماينده مناسب از جامعه آماري (شرکتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران) موردنظر باشد ،از

تعريف عملياتي متغيرها

روش حذف سيستماتيک استفاده شده است .براي اين

متغير وابسته :قدرت مدير عامل:)CEOPOWER( :

منظور  1معيار زير در نظر گرفته شده و در صورتي که

اگر مدير همزمان با پست مدير عاملي جزو اعضاي

شرکتي کليه معيارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه

موظف هيئت مديره باشد ،نشان از نفوذ و قدرت

تحقيق انتخاب شده و مابقي حذف ميشوند.

باالي مدير دارد .درصورتي که مدير داراي نفوذ باشد

 )0شرکتها تا قبل از سال  0991در بورس اوراق

در شرکت طبق توضيحات فوق رتبه ( )0وگرنه ()1

بهادار تهران پذيرفته شده باشند و تا پايان سال
 0991در بورس فعال باشد.

تعلق ميگيرد.
متغير مستقل :ساختار مالکيت

 )2به لحاظ افزايش قابليت مقايسه سال مالي شرکت

براي اندازه گيري اين متغير به تبعيت از پژوهش

منتهي به پايان اسفندماه باشد و شرکت طي بازه

هاي پيشين ستايش و صالحي نيا( )0990از چهار

زماني  0991تا  0991سال مالي و نوع فعاليت خود

عامل ،مالکيت شرکتي ،مالکيت مديريتي ،مالکيت

را تغيير نداده باشند.

نهادي و مالکيت دولتي استفاده ميکنيم.

 )9به لحاظ ساختار گزارشگري جداگانهاي که

مالکيت شرکتي( :)COMownبرابر درصد سهام

شرکتهاي سرمايه گذاري و واسطه گري مالي

نگهداري شده توسط ساير شرکتها از کل سهام

(ليزينگها و بيمهها و هلدينگها و بانکها و

شرکت ميباشد.

موسسات مالي) دارند از نمونه حذف ميشوند.
 )0اطالعات مالي آنها در بازه زماني  0991تا  0991در
دسترس باشد.

مالکيت مديريتي( :)Managownبيانگر درصد سهام
نگهداري شده توسط اعضاي هيئت مديره ميباشد.

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

روش پژوهش

 )1وقفه معامالتي بيش از  1ماه نداشته باشد.
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مالکيت نهادي( :)Instiownبرابر است با درصد

( :Qtobinارزش شرکت) :برابر با نسبت مجموع

سهام نگهداري شده اشخاص و ارگان هايي که بيشتر

کل بدهيها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر

از  1درصد سهام شرکت را در اختيار دارند .مالکان

ارزش دفتري دارايي ها
( :LnAgeسن شرکت) :برابر با لگاريتم طبيعي عمر

نهادي شامل شرکتهاي بيمه ،موسسه هاي مالي ،بانکها

شرکت از سال تاسيس تا سال مورد نظر ميباشد.

و شرکتهاي دولتي و ...ميباشد.
مالکيت دولتي( :)govownبرابر است با درصد
سهام نگهداري شده توسط شرکت هاي دولتي(سهامي

يافتههاي توصيفي

که در اختيار دولت است)

بهمنظور بررسي مشخصات عمومي متغيرها و
تجزيه و تحليل دقيق آنها ،آشنايي با آمار توصيفي

متغيرهاي کنترلي :متغيرهاي کنترلي پژوهش،

مربوط به متغيرها الزم است .جدول  ،0آمار توصيفي

يکسري متغيرهايي هستند که اثرگذاري آنها بر متغير

دادههاي مربوط به متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق را

وابسته اجتناب ناپذير است بنابراين اين متغيرها وارد

نشان ميدهد .آمار توصيفي مربوط به  021شرکت

مدل رگرسيوني ميشوند تا اثرشان کنترل يا خنثي شود
سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

نمونه طي دوره زماني  9ساله ( 0991تا )0991

که در اين پژوهش متغيرهاي کنترلي بدين شرح

ميباشد.

ميباشد:

مقدار ميانگين براي متغير اهرم مالي برابر با ()1/11

( :SIZEاندازه شرکت) :که از طريق لگاريتم طبيعي

ميباشد که نشان ميدهد در شرکتهاي عضو نمونه به

جمع داراييها به دست خواهد آمد.

طور ميانگين  11درصد از کل داراييها از تامين مالي

( :LEVاهرم مالي) :نسبت کل بدهيها به کل

از طريق بدهيها تشکيل يافته است .بهطورکلي

دارايي ها.
( :Growthرشد فروش) :برابر با (فروش شرکت –
فروش سال قبل  /فروش سال قبل).
( :ROAبازده دارايي ها) :برابر با سود قبل از بهره
و ماليات /کل دارايي ها

پارامترهاي پراکندگي ،معياري براي تعيين ميزان
پراکندگي از يکديگر يا ميزان پراکندگي آنها نسبت به
ميانگين است .از مهمترين پارامترهاي پراکندگي،
انحراف معيار است .مقدار اين پارامتر براي ارزش

جدول  :0آمار توصيفي متغيرهاي کمي
ميانگين

انحراف معيار

کمينه

بيشينه

نام متغير
مالکيت شرکتي

COMown

1/1199

1/2109

1

1/9111

مالکيت مديريتي

Managown

1/1111

1/2112

1

1/91

مالکيت دولتي

Govown

1/9911

1/9091

1

1/9192

مالکيت نهادي

Instiown

1/1019

1/0119

1/00

1/9111

Qtobin

2/0201

0/1099

1/1199

01/9211

اهرم مالي

LEV

0/9785

1/2100

1/1919

0/1190

اندازه شرکت

Size

00/2900

0/0010

01/0111

21/0011

سن شرکت

lnAge

9/1201

1/9110

2/0109

0/2091

رشد فروش

Growth

1/2191

1/0112

-1/0191

2/9112

ROA

1/0011

1/0911

-1/9021

1/1119

نسبت کيوتوبين

بازده داراييها

نماد
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جدول  :2نتيجه آزمون مدل اول
متغير

z

نماد

ضرايب

خطاي استاندارد

آماره

Instiown

0/1011

1/0910

2/90

1/109

اهرم مالي

LEV

0/1219

1/0119

1/01

1/111

اندازه شرکت

Size

-1/0190

1/1111

-2/11

1/111

Growth

-1/2202

1/0219

-0/11

1/111

2/1191

1/1911

2/11

1/110

Qtobin

-1/1000

1/1109

-1/11

1/021

lnAge

1/9111

1/2211

0/11

1/111

عرض از مبدا

1/0901

0/1111

1/09

1/911

مالکيت نهادي

رشد فروش
بازده داراييها

ROA

نسبت کيوتوبين
سن شرکت

سطح معناداري

ساير آمارههاي اطالعاتي
آماره

12/09

LR

سطح معني داري

)LR (Prob.

ضريب مک فادن

1/1111
1/1110

شرکت برابر با  0/109و براي بازده داراييها برابر

 1درصد ميباشند ازاينرو رابطه مستقيم و معناداري

است با  1/0911ميباشد که نشان ميدهد اين دو متغير

با متغير وابسته دارند ولي متغير کنترلي اندازه شركت

به ترتيب داراي بيشترين و کمترين انحراف معيار

داراي ضريب منفي و سطح معناداري کمتر از  1درصد

هستند .کمينه و بيشينه نيز کمترين و بيشترين را در هر

ميباشد ازاينرو رابطه معکوس و معناداري با متغير

متغير نشان ميدهد

وابسته دارد .متغيرهاي کنترلي رشد فروش ،نسبت
کيوتوبين و سن شرکت داراي سطح معناداري بيشتر از

يافتههاي استنباطي
در اين قسمت به تحليل دادهها با استفاده از آمار

 1درصد هستند ازاينرو رابطه معناداري با متغير وابسته
ندارند.

استنباطي پرداخته ميشود.

نتيجه آزمون فرضيه دوم
نتيجه آزمون فرضيه اول
فرضيه اول :بين مالکيت نهادي و قدرت مدير
عامل رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه دوم :بين مالکيت شرکتي و قدرت مدير
عامل رابطه معناداري وجود دارد.
نتايج جدول  ،9نشان ميدهد که متغير مالکيت

نتايج جدول  2نشان ميدهد که متغير مالکيت

شرکتي داراي سطح معني داري کمتر از  1درصد است

نهادي داراي سطح معني داري کمتر از  1درصد است

و ضريب آن عددي مثبت است بنابراين بين مالکيت

و ضريب آن عددي مثبت است بنابراين بين مالکيت

شرکتي و قدرت مدير عامل رابطه مستقيم وجود دارد

نهادي بر قدرت مدير عامل رابطه مستقيم وجود دارد و

و در سطح اطمينان  91درصد مورد پذيرش قرار

فرضيه اول در سطح اطمينان  91درصد مورد پذيرش

ميگيرد .متغيرهاي کنترلي اهرم مالي و بازده داراييها

قرار ميگيرد .متغيرهاي کنترلي اهرم مالي و بازده

داراي ضريب مثبت و سطح معناداري کمتر از  1درصد

داراييها داراي ضريب مثبت و سطح معناداري کمتر از

ميباشند ازاينرو رابطه مستقيم و معناداري با متغير

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

متغير وابسته :قدرت مديرعامل
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جدول  :9نتيجه آزمون مدل سوم
متغير

z

نماد

ضرايب

خطاي استاندارد

آماره

COMown

0/9911

1/9111

0/11

1/111

اهرم مالي

LEV

2/2011

1/0122

0/11

1/111

اندازه شرکت

Size

-1/0111

1/1111

-9/00

1/112

Growth

-1/2019

1/0211

-0/19

1/190

ROA

0/1190

1/1911

2/11

1/100

نسبت کيوتوبين

qtobin

-1/1911

1/1100

-1/19

1/011

سن شرکت

lnAge

1/9111

1/2291

0/11

1/192

عرض از مبدا

1/1192

0/1110

1/10

1/119

مالکيت شرکتي

رشد فروش
بازده داراييها

سطح معناداري

ساير آمارههاي اطالعاتي
آماره

11/21

LR

سطح معني داري

)LR (Prob.

ضريب مک فادن

1/1111
1/1101

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

متغير وابسته :قدرت مديرعامل
با متغير وابسته دارند ولي متغير کنترلي اندازه شركت
وابسته دارند ولي متغير کنترلي اندازه شركت داراي

داراي ضريب منفي و سطح معناداري کمتر از  1درصد

ضريب منفي و سطح معناداري کمتر از  1درصد مي-

ميباشد ازاينرو رابطه معکوس و معناداري با متغير

باشد ازاينرو رابطه معکوس و معناداري با متغير

وابسته دارد .متغيرهاي کنترلي رشد فروش ،نسبت

وابسته دارد .متغيرهاي کنترلي رشد فروش ،نسبت

کيوتوبين و سن شرکت داراي سطح معناداري بيشتر از

کيوتوبين و سن شرکت داراي سطح معناداري بيشتر از

 1درصد هستند ازاينرو رابطه معناداري با متغير وابسته

 1درصد هستند ازاينرو رابطه معناداري با متغير وابسته

ندارند.

ندارند.

نتيجه آزمون فرضيه چهارم
نتيجه آزمون فرضيه سوم
فرضيه سوم :بين مالکيت مديريتي و قدرت مدير
عامل رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه چهارم :بين مالکيت دولتي و قدرت مدير
عامل رابطه معناداري وجود دارد.
نتايج جدول  ،1نشان ميدهد که متغير مالکيت

نتايج جدول  0نشان ميدهد که متغير مالکيت

دولتي داراي سطح معني داري کمتر از  1درصد است

مديريتي داراي سطح معني داري کمتر از  1درصد

و ضريب آن عددي مثبت است بنابراين بين مالکيت

است و ضريب آن عددي مثبت است بنابراين بين

دولتي و قدرت مدير عامل رابطه مستقيم وجود دارد و

مالکيت مديريتي و قدرت مدير عامل رابطه مستقيم

در سطح اطمينان  91درصد مورد پذيرش قرار ميگيرد.

وجود دارد و در سطح اطمينان  91درصد مورد پذيرش

متغيرهاي کنترلي اهرم مالي و بازده داراييها داراي

قرار ميگيرد .متغيرهاي کنترلي اهرم مالي و بازده

ضريب مثبت و سطح معناداري کمتر از  1درصد مي-

داراييها داراي ضريب مثبت و سطح معناداري کمتر از

باشند ازاينرو رابطه مستقيم و معناداري با متغير وابسته

 1درصد ميباشند ازاينرو رابطه مستقيم و معناداري

دارند ولي متغير کنترلي اندازه شركت داراي ضريب

بررسي تاثير ساختار مالکيت بر قدرت مدير عامل شرکت 41 /

جدول  :0نتيجه آزمون مدل پنجم
متغير
مالکيت مديريتي
اهرم مالي
اندازه شرکت
رشد فروش
بازده داراييها
نسبت کيوتوبين
سن شرکت

نماد
Managown
LEV
Size
Growth
ROA
qtobin
lnAge

عرض از مبدا

z

ضرايب

خطاي استاندارد

آماره

1/1001
2/1101
-1/0110
-1/2109
2/2119
-1/1100
1/0901
1/0191

1/9111
1/0111
1/1111
1/0210
11911
1/1101
1/2220
0/1110

2/11
1/12
-2/10
-0/12
9/90
-0/11
0/90
1/01

ساير آمارههاي اطالعاتي
آماره LR
سطح معني داري )LR (Prob.
ضريب مک فادن

سطح معناداري
1/101
1/111
1/119
1/011
1/110
1/290
1/112
1/112

10/11
1/1111
1/1091

جدول  :1نتيجه آزمون مدل هفتم
govown
LEV
Size
Growth
ROA
qtobin
lnAge

عرض از مبدا

ضرايب

خطاي استاندارد

آماره

1/1919
2/1199
-1/0919
-1/2291
2/9101
-1/1110
1/1111
1/1911

1/2111
1/0111
1/1110
1/0211
1/1101
1/1100
1/2229
0/1019

9/10
1/11
-9/21
-0/11
9/01
-0/29
2/21
1/11

ساير آمارههاي اطالعاتي
آماره LR
سطح معني داري )LR (Prob.
ضريب مک فادن

1/111
1/111
1/110
1/111
1/111
1/091
1/129
1/119

12/00
1/1111
1/1191

متغير وابسته :قدرت مديرعامل

منفي و سطح معناداري کمتر از  1درصد ميباشد

جدول  :1درصدهاي صحت پيشبيني مدل

ازاينرو رابطه معکوس و معناداري با متغير وابسته

نام مدل

نام متغير وابسته

پيشبيني کل

دارد .متغيرهاي کنترلي رشد فروش ،نسبت کيوتوبين و

فرضيه اول

قدرت مديرعامل

19/19

سن شرکت داراي سطح معناداري بيشتر از  1درصد

فرضيه دوم

قدرت مديرعامل

19/21

فرضيه سوم

قدرت مديرعامل

19/19

فرضيه چهارم

قدرت مديرعامل

19/00

هستند ازاينرو رابطه معناداري با متغير وابسته ندارند.
تشخيص درصد صحت پيشبيني مدل
يکي ديگر از معيارهاي نيکويي برازش که آن نيز
صرفاً براي مدلهاي الجيت و پرابيت کاربرد دارد،
درصد صحت پيشبيني است.

با توجه به نتايج جدول  1مشاهده ميشود که
درصد صحت پيشبيني مدل در مدلهاي پژوهش بيش
از  11درصد ميباشد .که بيانگر مطلوبيت و صحت
پيش بيني مدل است.

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

متغير
مالکيت دولتي
اهرم مالي
اندازه شرکت
رشد فروش
بازده داراييها
نسبت کيوتوبين
سن شرکت

نماد

z

سطح معناداري

 / 02سيد حسام وقفي ـ نازنين بشيري منش ـ زينب نوربخش حسيني ـ هايده قائم ماراالني

پژوهش شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

برازش مطلوب مدل رگرسيوني
در آزمون هاسمر-لمشو اگر سطح معناداري آزمون

بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونهگيري

بيشتر از  1درصد باشد بيانگر برازش مطلوب مدل

حذف سيستماتيک 021 ،شرکت به عنوان نمونه

رگرسيوني است در غير اين صورت مدل برازش شده

پژوهش انتخاب شده در دورهي زماني  9ساله بين

از اعتبار کافي برخوردار نخواهد بود.

سالهاي  0991تا  0991مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد که بين مولفه

جدول  :1نتايج آزمون هاسمر لمشو براي مدل

شرکتي مالکيت مديريتي و مالکيت دولتي با

رگرسيوني پژوهش
فرضيه

قدرت

مدير عامل رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.

هاسمر لمشو

نام آزمون

هاي ساختار مالکيت شامل مالکيت نهادي ،مالکيت

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

مقدار آماره آزمون

سطح معناداري آزمون

فرضيه اول

1/01

1/0110

فرضيه دوم

02/12

1/0211

فرضيه سوم

0/20

1/1910

فرضيه چهارم

0/12

1/1110

در تحليل نتايج اين پژوهش براساس فرضيهها
تحقيق ميتوان بيان کرد که مالکان نهادي انگيزه هاي
زيادي براي نظارت بر فعاليتها و ارکان شرکت دارند.
با توجه به نتايج حاصله متغير مالکيت نهادي با داشتن
سطح معناداري کمتر از  1درصد و ضريب مثبت تاثير

با توجه به نتايج جدول  ،1مشاهده ميشود سطح
معناداري آزمون هاسمر ـ لمشو براي مدلهاي پژوهش
بيش از  1درصد ميباشند و بيانگر برازش مطلوب
مدل رگرسيوني ميباشد.

مستقيم و معناداري بر قدرت مدير عامل دارد يعني با
افزايش ميزان سهام در اختيار مالکان نهادي ،قدرت
مدير عامل افزايش مييابد بدين معني که بيشتر بودن
درصد مالکيت سرمايه گذاران نهادي و نظارت آنها بر
مديران ،شرايطي را فراهم ميکنند که مديرعامل از

جدول  :1خالصه يافته ها

قدرت بااليي برخوردار باشد .در نتيجه فرضيه اول که

عنوان فرضيه

نوع تاثير

نتيجه

 -0بين مالکيت نهادي و قدرت مدير

مستقيم

پذيرش

عامل رابطه معناداري وجود دارد.
 -9بين مالکيت شرکتي و قدرت مدير

مستقيم

پذيرش

عامل رابطه معناداري وجود دارد.
 -1بين مالکيت مديريتي و قدرت مدير

مستقيم

پذيرش

عامل رابطه معناداري وجود دارد.
 -1بين مالکيت دولتي و قدرت مدير

بيان ميکند بين مالکيت نهادي و قدرت مدير عامل
رابطه معناداري وجود دارد،تاييد ميشود.
با توجه به نتايج حاصله متغير مالکيت شرکتي
داراي سطح معناداري کمتر از  1درصد و ضريب مثبت
است بنابراين ميتوان گفت که بين مالکيت شرکتي و
قدرت مدير عامل رابطه معناداري وجود دارد و اين

مستقيم

پذيرش

عامل رابطه معناداري وجود دارد.

رابطه به صورت مستقيم است .يعني با افزايش ميزان
سهام شرکت ها ،احتمال انتخاب مديرعامل با نفوذ
بيشتر و از بين اعضاي هيات مديره بيشتر ميشود .در

نتيجه گيري
ادارهي

نتيجه فرضيه دوم که بيان ميکند ،بين مالکيت شرکتي و

شرکتهاوکنترل آن ترکيب مالکيت است .در مقابل

قدرت مدير عامل رابطه معناداري وجود دارد،تاييد

مديريت نقش موتور توسعه را ايفا ميکند ،توسعه در

ميشود.

از

مهمترين

عوامل

تأثيرگذار

بر

کار گروهي و سازماني است و باعث به سامان رسيدن

با توجه به نتايج حاصله متغير مالکيت مديريتي

فعاليتهاي گروهي و سازماني ميشود .جامعه آماري

داراي سطح معناداري کمتر از  1درصد و ضريب مثبت

بررسي تاثير ساختار مالکيت بر قدرت مدير عامل شرکت 43 /

است بنابراين ميتوان گفت که بين مالکيت مديريتي و

 )2مديران عامل :با توجه به اينکه هدف مديران اين

قدرت مدير عامل رابطه معناداري وجود دارد و اين

است که اعتماد مالکان شرکت را فراهم کنند پس

رابطه به صورت مستقيم است .يعني با افزايش ميزان

بايد آنها اين موضوع را در نظر داشته باشند که با

سهام مديران ،مديرعامل نفوذ بيشتري در هيئت مديره

اجرايي نمودن تصمميات مثمرثمر براي افزايش

پيدا ميکند .در نتيجه فرضيه سوم که بيان ميکند بين

ارزش شرکت تالش کنند تا شرکت در مسير

مالکيت مديريتي و قدرت مدير عامل رابطه معناداري

مناسب حرکت کند .از اينرو جايگاه خود را نيز در

وجود دارد،تاييد ميشود.

اين امر حفظ نمايند.

شرکتهاي دولتي در اقتصاد نقش مهمي ايفا مي-
کنند ،زيرا در بسياري از کشورهاي جهان شرکتهايي

منابع و ماخذ

با مالکيت دولتي کماکان بخش مهمي از توليد ناخالص

پورقاز ،عبدالوهاب؛ محمدي ،امين .)0991( .بررسي

ملي ،اشتغال و بازار سرمايه را در اختيار داشته و

رابطه بين منابع قدرت مديران و ويژگيهاي شخصيت

صاحب صنايع مادر و زير ساخت نظير انرژي ،حمل و

کارآفرينانه کارکنان .تحقيقات مديريت عمومي،

نقل و ارتباط هستند .با توجه به نتايج حاصله متغير

شماره  ،02صص .091-000

يعني با افزايش ميزان سهام در اختيار دولت ،قدرت

ساختار مالکيت و عملکرد مالي با تأکيد بر هزينه

مدير عامل شرکت نيز از قدرت بااليي برخوردار

هاي تحقيق و توسعه در شرکت هاي پذيرفته شده

خواهد بود .بدين معني که بيشتر بودن درصد مالکيت

در بورس اوراق بهادار تهران .مجله تحقيقات

دولتي در يک شرکت بورسي ،مديران عامل آنها از

حسابداري ،دوره  ،9شماره  ،0صص 001-19

قدرت نفوذ بااليي در هيئت مديره برخوردار ميشوند.

دريايي ،عباسعلي؛ فتاحي ،ياسين .)0999( .تأثير

بين مالکيت

ساختار مالکيت بر نقدينگي سهام :رويکردهاي

دولتي و قدرت مدير عامل رابطه معناداري وجود دارد،.

غيرخطي .مجله پيشرفت هاي حسابداري ،دانشگاه

تاييد ميشود .با توجه به نتايج تحقيق ميتوان پيشنهاد

شيراز ،دوره  ،02شماره  ،0صص .011-011

در نتيجه فرضيه چهارم که بيان ميکند

هاي زير را ارائه کرد:

رحيمي ،عليرضا؛ فروغي ،عارف .)0991( .بررسي تأثير

 )0سرمايه گذاران :مديرعامل شرکت در نقش رهبر

مکانيسم هاي کنترل بر رابطه بين قدرت مدير عامل

اصلي ،تأثير بسزايي بر عملکرد شرکت دارد و به

و ارزش شرکت .مجله پيشرفتهاي حسابداري

عنوان يک رکن اساسي ،در پيشبرد اهداف سازمان

دانشگاه شيراز ،دوره  ،00شماره  ،2صص 012-010

مطرح ميشود .مديران با بهکارگيري منابع قدرت

زيني ،محمد؛ مرانجوري ،مهدي و علي خاني ،رضيه،

ميتوانند؛ زمينه رشد و تعالي يا زمينه انحراف و

( ،)0999بررسي رابطه بين قدرت مديرعامل و

فساد سازمان را فراهم آورند .با توجه به تاثير

ريسکپذيري شرکت با تاکيد بر نقش تعديلکنندهگي

ساختار مالکيت بر قدرت مديرعامل ،پيشنهاد

سهامداران عمده ،موسسه آموزش عالي شفق ،گروه

ميشود سرمايه گذاران در شرکت هايي که

حسابداري – حسابرسي ،پايان نامه کارشناسي ارشد.

سرمايهگذاري ميکنند ميزان مالکيت نهادي ،دولتي
و مديريتي و شرکتي را مدنظر داشته باشند.

ستايش ،محمد حسين ،صالحي

نيا ،محسن.

(.)0990تأثير ساختار مالکيت و ساختار سرمايه بر

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

مالکيت دولتي بر قدرت مدير عامل تاثير مستقيم دارد

جامعي ،رضا ؛ نجفي ،قاسم .)0991( .بررسي رابطه بين

 / 00سيد حسام وقفي ـ نازنين بشيري منش ـ زينب نوربخش حسيني ـ هايده قائم ماراالني

جريانات نقدي رايگان ،تحقيقات حسابداري مالي و
حسابرسي ،دوره  ،1شماره  ،21صص

.22-01

سجادي ،سيد حسين ،فرازمند ،حسن ،نيکار ،جواد.
( .)0992تأثير ساختار مالکيت بر ريسک سرمايه
گذاري در شرکت ها .فصلنامه تحقيقات حسابداري
و حسابرسي مالي ،شماره  ،21صص 12-29
سجودي ،فاطمه؛ يوسفي اصل ،فرزانه و صداقت
پرست ،الدار ،)0999( ،بررسي رابطه قدرت
مديرعامل و دوره تصدي مديرعامل با نوسانات
غيرسيستماتيک ،دانشگاه خاتم ،دانشکده مديريت و
مالي ،پايان نامه کارشناسي ارشد.
مزيني و همکاران .)0999( .طراحي يک مدل عملياتي
سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

براي تأمين مالي صادرات با استفاده از صکوک در
اقتصاد ايران .فصلنامه تحقيقات اقتصادي (رشد و
توسعه پايدار) ،چهاردهمين سال ،شماره  ،2صص
299-211
نيکبخت ،محمدرضا؛ سيدي ،سيد عزيز؛ هاشم
الحسيني ،روزبه .)0919( .بررسي تأثير ويژگي هاي
هيئت مديره بر عملکرد شرکت .مجله توسعه
حسابداري ،دانشگاه شيراز ،شماره  ،0صص -210
.211
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