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ABSTRACT

Type of Article:

The main purpose of this study is to investigate the effect of ownership
concentration on company performance with respect to the quality of investor
support in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical sample
of the research includes 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange during
the years 2014 to 2019. The statistical method used to test the hypotheses presented
in this research is the "composite data regression model". The research findings
show that the concentration of ownership will not significantly increase or decrease
the company's performance. Therefore ،there is no significant relationship between
the concentration of ownership and the performance of companies. On the other
hand ،it can be seen that the quality of investor support has had a positive and
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significant effect on the company's performance. Therefore ،the concentration of
ownership and performance of the company is clearly adjusted to the quality of
investor support ،so the concentration of ownership of companies in corporate
activities and capital distribution in order to invest in business activities ،grant
facilities ،etc. can not affect the company's Tobin Q index. In general ،the results
show that the theorists of the organization should pay more attention to the power
and interests of large shareholders and set up an appropriate oversight mechanism
that limits the power of large shareholders.
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بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت حمایت سرمایهگذار در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد فراهانی  ،1سید علی نبوی چاشمی

2

.1

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت مالی ،مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ـ غیر دولتی فروردین ،قائمشهر ،ایران.

.2

استادیار ،گروه مدیریت مالی ،مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ـ غیر دولتی فروردین ،قائمشهر ،ایران.
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هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز مالكیت بر عملكرد شرکت با توجه به کیفیت حمایت سرمایهگذار در
شـرکتهـای پذیرفتهشده در بـورس اوراق بهادار تهران است .نمونه آماری تحقیق شامل  120شـرکت پذیزفته شده
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سابقه مقاله:
تاریخ دریافت1400/10/14 :

در بورس اوراق بهادار تهران طـی سـالهـای  1395تـا  1399میباشـد .روش آماری مـورد اسـتفاده جهـت آزمـون
فرضیههای مطـرح شـده در ایـن تحقیق «مدل رگرسیون دادههای ترکیبی» است یافتههای تحقیق نشان میدهد که
تمرکز مالكیت موجب افزایش یا کاهش معناداری بر عملكرد شرکت نخواهد شد .از این رو بین تمرکز مالكیت و عملكرد
شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد .از سویی دیگر مشاهده میشود که کیفیت حمایت سرمایهگذار تاثیر مثبت و
معناداری بر عملكرد شرکت داشته است .بنابر این تمرکز مالكیت و عملكرد شرکت به وضوح با کیفیت حمایت
سرمایهگذار تعدیل میگردد لذا تمرکز مالكیت شرکتها در فعالیتهای شرکتی و توزیع سرمایه در راستای سرمایهگذاری

تاریخ پذیرش1400/12/12 :

در فعالیتهای تجاری ،اعطای تسهیالت و  ...نمیتواند شاخص  Qتوبین شرکت را تحت تاثیر قرار دهد .به طور کلی،
نتایج تحقیق نشان میدهد نظریه پردازان سازمان باید توجه بیشتری به قدرت و منافع سهامداران بزرگ داشته باشند

تاریخ انتشار1401/03/31 :

و مكانیسم نظارت مناسبی را تنظیم کنند که قدرت سهامداران بزرگ را محدود نمایند.

واژگان کلیدی :تمرکز مالكیت ،عملكرد
شرکت ،حمایت سرمایهگذار
خوانندگان این مجله ،اجازه توزیع ،ترکیب مجدد ،تغییر جزئی و کار روی حاضر به صورت غیرتجاری را دارند.
© تمامی حقوق انتشار این مقاله ،متعلق به نویسنده میباشد.
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مقدمه
در ادبیات و متون مالی ،رابطه بین ساختار مالكیت و عملكرد
شرکتها مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است ،با
این حال اجماع و توافق نظر در مورد ماهیت چنین رابطهای
ایجاد نشده است (چن و همكاران .)2005 ،سهامداران هر
شرکت را افراد و مؤسساتی با عالیق ،اهداف ،افقهای
سرمایهگذاری و تواناییهای مختلف تشكیل میدهند .با توجه
به پیچیدگیهایی که در اداره امور شرکتها وجود دارد ،از
سهامداران انتظار نمیرود در اداره امور شرکت مسئولیتی به
عهده گیرند .نفوذ سهامدارن در شرکتها فقط در مجامع
عمومی امكان پذیر است و در مواردی از جمله :تصویب
صورتهای مالی ،انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس
قانونی ،اصالح اساسنامه شرکت ،تصویب معامالت فوقالعاده و
 ...متمرکز میباشد (اوالد غفاری و خسروی پور .)1399 ،از
طرفی برخی از ساختارهای سرمایهای به بعضی از سهامداران
این امكان را میدهد که به میزان کنترلی نامتناسب با مالكیتی
که در شرکت دارند دسترسی داشته باشند .همه این موارد
ممكن است بر عملكرد یک شرکت تأثیرگذار باشد ،چرا که
بسیاری از سرمایهگذاران در بررسی هزینه فایدة اعمال حقوق
مالكیت خود ممكن است به این نتیجه برسند که با میزان
معقولی از تحلیل و استفاده از حقوق خود میتوانند به بازده
مالی و رشد سرمایه بیشتری دست پیدا کنند .پایه و اساس
مطالعات اصول راهبری شرکتها نظریه نمایندگی است و
مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالكیت از کنترل
میباشد .فرض نظریه نمایندگی بر این است که بین منافع
سهامدارن و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران
به دنبال کسب حداکثر منافع خود از طریق سهامداران شرکت
هستند .تعیین نوع ساختار مالكیت و ترکیب سهامداران شرکت،
یک ابراز کنترل و اعمال حكمرانی در شرکتهاست (عسگری
و موسایی.)1394 ،
در کشورهای توسعه یافته ،تحقیقات زیادی روی مفهوم
شرکت ،متمرکز و از زوایای مختلفی به شرکت نگاه شده است.
گروه بزرگی از نظریه پردازان اقتصاد مالی ،به شرکت از زاویه
1 Jensen & Meckling
2 Kouki

نظریه نمایندگی می نگرند و شرکت را کانونی میدانند که در
آن به طور دائمی بین افرادی که ثروتهای خود را به
صورتهای گوناگون (نظیر مواد اولیه ،نیروی کار ،اعتبارات و
نیروی کار مدیریتی) وارد شرکت میکنند از یک طرف و
سهامداران شرکت از طرف دیگر قرارداد منعقد میشود .در
نتیجه شرکت را به صورت مجموعهای پیچیده از قراردادها
(صریح و غیر صریح) تعریف میکنند که هر یک از طرفین این
قرارداده ا به دنبال به حداکثر رساندن منافع اقتصادی خود
میباشند (جنسن و مكلینگ .)19۷۶ ،1ساختار مالكیت مشتمل
بر دو مفهوم بافت یا ترکیب مالكیت از یک سو و میزان تمرکز
سهام نزد ایشان از سویی دیگر است .یافتهها نشان میدهد که
گروههای مالک به یک شكل و میزان از قدرت و همسویی در
اثر گذاری بر عملكرد شرکت برخوردار نیستند (کوهی،2
.)2018
با توجه به اینكه در شرکتهای سهامی بزرگ ،مدیریت و
مالكیت از یكدیگر جداست ،مدیران اینگونه شرکتها ،نماینده
سهامدارانند و وظیفه اصلی آنها تنظیم این قراردادها و نظارت
بر اجرای آنهاست .با شكلگیری رابطه نمایندگی ،تضاد منافع
بین مدیران و سهامداران بالقوه ایجاد میگردد که به آن مسئله
نمایندگی گفته میشود .برای حل این مسئله راهكارهای
مختلفی ارائه شده است .با لحاظ کردن این راهكارها میتوان
از شدت مسئله کاست (گلرزی و مهماننوازان.)1393 ،
مشكالت نمایندگی زمانی به وجود میآید که مدیران
فعالیتهایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال
میکنند که باعث منفعت آنها میشود ،در حالیكه ممكن است
به ضرر سهامدار باشد و ارزش ثروت آن را کاهش دهد .راههای
زیادی برای کاهش این مسئله وجود دارد .کسب حق مالكیت
بهوسیل ه مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ،
دوراهی است که به شكل بالقوه میتواند مشكالت نمایندگی
را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد (عبداهلل و تورسوی،3
.)2021
تحقیقات برخی محققان نظیر وانگ و چو )1999( 4نشان از
رابطه مستقیم بین عملكرد شرکتها و تمرکز مالكیت دارد .در
3 Abdullah & Tursoy
4 Wang & Xu

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت...

حالیكه تحقیقات دیگر نشان از رابطه ضعیف بین سود و ساختار
مالكیت دارد .از طرفی حمایت از سرمایهگذاران منافع بسیاری
برای جامعه به همراه دارد .اهمیت این امر زمانی مشخص می
شود که تمرکز مالكیت توسط سهامداران اقلیت بواسطه کنترل
قدرت کاهش یافته باشد .در چنین شرایطی ،در عین بهره
مندی سهامداران از داراییهای متنوع ،دسترسی کارآفرینان به
نقدینگی نیز افزایش مییابد .در واقع ،بدون حمایت از
سرمایهگذاران بویژه ،سرمایهگذاران کوچک ،توسعه بازارهای
سرمایه امكان پذیر نبوده و بانکها به تنها منبع تأمین مالی
تبدیل میشوند .لذا با توجه به مطالب بیان شده مسئله اصلی
این تحقیق این است که آیا تمرکز مالكیت بر عملكرد شرکت
با توجه به کیفیت حمایت سرمایهگذار در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ساختار مالكیت
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالكیت ارائه شده
و واژههای مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالكیتی
برای این مفهوم به کار رفته است .ساختار مالكیت یا ترکیب
سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام 1و حقوق مالكیت به
لحاظ حق رأی 2و سرمایه 3بهعالوه ماهیت و موجودیت4
مالكان سهام 5است (شیروانی و سروش یار .)1398 ،ساختار
مالكیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله
اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در
اختیار سهامداران داخلی ۶و سهامداران بیرونی تعریف میشود.
بر این اساس ،سهام در اختیار سهامداران نهادی ۷و دولت از
بخشهای اصلی مالكیت بیرونی شرکتها تلقی میشود .سهام
در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست
سهامداران 8است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار
دارد .سهام تحت مالكیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام
1 Distribution of Equity
2 Votes
3 Capital
4 Identity
5 Equity Owners
۶ Insider Holdings

فراهانی و همکاران 4 /

شرکت اشاره میکند که در تملک سرمایهگذاران نهادی و
حقوقی است .همچنین ترکیب مالكیت یک شرکت را عالوه بر
درونی یا بیرونی بودن میتوان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا
عدم تمرکز مالكیت ،نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر
مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد (الدمورو
همكاران.)2018 ،9
عملكرد شرکت
در گذشته سازمانها با استفاده از روشهای سنتی حسابداری
قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خود را بطور کامل
محاسبه کنند ،امروزه این روشها دیگر دارای کارایی الزم
نیستند .این مساله که امور مالی به عنوان نبض هر سازمان می
بایست از سالمت و دقت باالیی برخوردار باشد ،در واقع در
دورههای اخیر اهمیت بیشتری یافته است .روشها و
فرایندهای ناصحیح مالی و حسابداری و مقررات نسنجیده،
مانند قلب نارسای یک بیمار ،پیكره سازمان را مریض کرده و
ادامه حیات آن را متزلزل میسازد .شاخصهای عملكرد مالی
سازمان شامل بازده دارائی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده
فروش ،نسبت هزینههای عملیاتی به درآمدهای عملیاتی می
باشند .مدیریت مالی نیز از گرایشهای مدیریت کسب و کار
میباشدکه شاخصها ی گوناگونی از جمله نرخ بازگشت
سرمایه ،نرخ فروش ،نرخ بازده حسابداری ،ارزش فعلی خالص
و نسبتهای گوناگونی از جمله نسبت جاری ،نسبت آنی ،نسبت
گردش کاال ،دوره وصول مطالبات ،بازده فروش ،بازده ارزش
ویژه ،بازده دارائی و ...را تعریف میکند .عملكرد مالی سازمان
در این مقوله به چهار نسبت از نسبتهای نامبرده یعنی؛ بازده
سرمایه در گردش یا بازده دارائی ،10بازده ارزش ویژه یا بازده
حقوق صاحبان سهام ،11بازده فروش ،12و نسبت هزینههای

۷ Institutional Holdings
8 Outstanding Shares
9 Al-Dmour, A
)10 Return On Investment (ROI
)11 Return On Equity (ROE
)12 Return On Sales (ROS
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عملیاتی سازمان به درآمدهای عملیاتی آن 1اطالق میشود
(باندیوپادای و باروآ.)201۶ ،2
حمایت از سرمایهگذار (افشای اطالعات)
اصل افشاء یكی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب
گزارشگری مالی تأثیر دارد .اصل افشاء ایجاب میکند که کلیه
واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی واحد
تجاری به شكل مناسب و کامل گزارش شود .بر اساس این
اصل ،صورتهای مالی اساسی باید حاوی تمامی اطالعات با
اهمیت ،مربوط و به موقع باشد و این نوع اطالعات به گونهای
قابل فهم و حتی االمكان کامل ارائه شود تا امكان اتخاذ
تصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم سازد .از
سوی دیگر ،اطالعاتی که ارائه میشود نباید از لحاظ کمیت و
کیفیت به گونهای باشد که موجبات سر درگمی استفاده
کنندگان از صورتهای مالی را فراهم سازد (حیدری کیا و حسین
زاده.)1398 ،
افشای داوطلبانه اساساً برای سهامداران ،بانکها ودیگر تأمین
کنندگان سرمایه ارائه میشود .افشای داطلبانه معموالً شامل
اطالعات در مورد استراتژی شرکت ،مسائل رقابتی ،فعالیتهای
تولید ،استراتژیهای بازاریابی مسائل مربوط به سرمایه انسانی
است .حتماًبا افزایش الزامات افشای اجباری ،شرکتها باز به
فراهم کردن اطالعات داوطلبانه ادامه میدهند .به این ترتیب،
انگیزه چنین رفتارهایی ،توجه زیادی را به سمت خودمعطوف
ساخته است که درنتیجه باعث جذاب شدن موضوع افشای
داوطلبانه شده است .هرواحد تجاری جهت تداوم فعالیت
خودنیازمند سرمایه در گردش وبه منظور توسعه فعالیت
هاوافزایش سودآوری ناچاربه سرمایهگذاری جدید است .هر دو
نیاز واحد تجاری ،یعنی سرمایه در گردش وسرمایهگذاری
جدید ،ازطریق تأمین مالی مرتفع میشود .تصمیمهای تأمین
مالی وسرمایهگذاری در شرکتها ،تصمیمهایی هستندکه هر
دو باآینده نگری اتخاذ میشوند .درتصمیم های تأمین مالی،
شرکت وجوه موردنظر رادر حال حاضر به کار می گیردتا درآینده
بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل
کند (نوفضلی و احمدشاه.)2018 ،3

مطالعات انجام شده توسط اوالد غفاری و خسروی پور ()1399
نتایج حاکی از آن بود که انحراف از ساختار مالكیت بهینه تأثیر
منفی و معناداری بر بازده واقعی دارد .همچنین ،نتایج نشان داد
که انحراف از ساختار مالكیت هدف در هر دو حالت بیشاهرمی
و کماهرمی اثر منفی و معناداری بر عملكرد واقعی شرکت
داشته و با افزایش غیر بهینگی ساختار مالكیت بازده واقعی
داراییها و حقوق صاحبان سهام کاهش مییابد .شیروانی و
سروش یار ( )1398دریافتند مالكیت خانوادگی بر عملكرد
شرکتهای خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی تأثیری معنادار
ندارد .همچنین شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری مالكیت خانوادگی
بر عملكرد در شرکتهای خانوادگی با مدیرعامل غیر
خانوادگی یافت نشد .حیدری کیا و حسین زاده ()1398
یافتههای تحقیق نمایانگر این است که ساختار سرمایه (بدهی
بلندمدت و بدهی کوتاه مدت) با عملكرد مالی رابطه منفی و
معناداری دارد ،همچنین معیارهای عملكرد کالن اقتصادی
(نرخ ارز ،نرخ بهره و تورم) با عملكرد مالی ( )ROAرابطه
مثبت و معناداری دارد .روشن پژوه و اوحدی ( )1398نتایج به
دست آمده داللت بر عدم تأثیر معنادار چرخه تجاری بر ساختار
مالكیت و تأثیر منفی و معنادار ساختار مالكیت بر عملكرد
شرکت در چرخههای مختلف تجاری است .احمدپور و جوان
( )139۶دریافتند که تمرکز مالكیت رابطه مثبت و معنیداری
با ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و عملكرد شرکتها دارد .یعنی
هر چه تمرکز مالكیت باالتر رود ،برای پرداخت پاداش به
مدیریت ،به عملكرد شرکت اهمیت بیشتری داده میشود.
رحیمیان و همكاران ( )1394دریافتند که بین تمرکز مالكیت و
عملكرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری
وجود ندارد و این ارتباط به صورت منحنی شكل نمیباشد و در
مورد مالكیت سهامداران نهادی و عملكرد مالی شرکتها
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .باغومیان و نقدی ()1393
دریافتن د که از میان ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی در
حوزه افشای اختیاری ،تنها مالكیت نهادی رابطه مثبت و
معناداری با سطح افشای اختیاری دارد .دیگر متغیرهای
حاکمیت شرکتی (اندازه هیئت مدیره ،اعضای غیر موظف،

)1 Operating Expenses/Operating Incomes (OE/OI
2 Bandiopaday & Barua

3 Nufazil & Ahamad Shah

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت...

دوگانگی مسئولیت مدیرعامل ،مالكیت مدیران و مالكیت
عمده) رابطه معناداری با میزان افشای اختیار ندارند .خواجوی
و همكاران ( )1393دریافتند که ساختار مالكیت (نسبت بدهی)
و ساختار مالكیت (تمرکز مالكیت) شرکتها اثرات مثبت
معناداری بر کارایی آنها دارد .هم چنین ،نتایج پژوهش نشان
داد که میزان کارایی شرکتها اثرات مثبت معناداری بر تعیین
ساختار مالكیت آنها دارد  .سعیدی و شیری قهی ()1391
دریافتند که رابطهای بین انوع مختلف مالكیت و عملكرد وجود
ندارد ،لیكن در روش رگرسیون تعمیمیافته رابطه خطی معنی
دار و معكوس بین دارندگان بیشاز  %5سهام شرکتها و عملكرد
آن به دست آمد و تأثیر دیگر شاخصههای ساختار مالكیت یعنی
میزان مالكیت سهامداران حقیقی ،حقوقی و بزرگترین سهامدار
بر عملكرد شرکت تأیید نشد.
عبداهلل و تورسوی )2021( 1نتایج این مطالعه وجود رابطه مثبت
بین عملكرد شرکت و ساختار مالكیت را تأیید میکنند .ما
همچنین دریافتیم که پذیرش کیفیت گزارشگری منجر به
بهبود عملكرد شرکتهای مورد مطالعه شده است ،در حالی که
رابطه بین ساختار مالكیت و عملكرد شرکت را تضعیف کرده
است .یک توضیح قابل قبول برای ارتباط مثبت بین ساختار
مالكیت و عملكرد شرکت ،مزایای سپر مالیاتی و هزینههای
پایینتر برای صدور بدهی در مقایسه با واگذاری سهام است.
کوهی )2018( 2یافتهها نشان میدهند که بعد از تحول به
کیفیت گزارشگری ،حمایت از سرمایهگذار و مدیریت سود رابطه
منفی و معنی داری را نشان میدهند .در نتیجه ،نتایج را
نمیتوان به دیگر سیستم بازار یا سیستم قانونی تعمیم داد
(برای مثال ،کشورهایی با حقوق مدنی اسكاندیناوی،
کشورهایی با حقوق عرفی ،چین و غیره) .الدمورو همكاران3
( )2018نتایج نشان داد که مؤلفههای کیفیت گزارشگری مالی
بهطور قابلتوجهی بر عملكرد تجاری غیرمالی تأثیر میگذارند
و تغییرات کیفیت گزارشگری مالی در بین این شرکتها بهطور
قابلتوجهی بهاندازه و تجربه آنها و نه به نوع آنها مرتبط
است .از تجارت ،که آنها به آن تعلق دارند .نوفضلی و احمدشاه
1 Abdullah & Tursoy
2 Kouki
3 Al-Dmour, A
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( )2018دریافتند که کیفیت حمایت سرمایهگذاران به طور قابل
مالحظهای از رابطه تمرکز مالكیت و عملكرد شرکت را تعدیل
میکند .آکرو و همكاران ( )201۷دریافتند که بین ساختار
مالكیت و عملكرد مالی فوتبال اروپا رابطه مثبت معناداری وجود
داشته است .کامه و منساه )201۷( 4دریافتند که شرکتهای
بوتسوانا ،که جز حداقل کشور فاسد در آفریقا هستند ،اطالعات
بیشتری درباره اطالعات پیشین را از شرکتهای غنا ،یكی از
فاسدترین کشورهای آفریقا ،را افشا میکنند .باندیوپادای و
باروآ )201۶( 5نتایج نشان داد ادوار اقتصاد کالن به طور معنا
داری تصمیمات تأمین مالی شرکت و در نتیجه عملكرد شرکت
ها را تحت تاثیر قرار میدهد .گارسیا راموس ۶و همكاران
( )2013دریافتند که در شرکتهای با حاکمیت متمرکزتر ،بازده
داراییهای شرکت بیشتر است و به عبارت دیگر رابطه مستقیم
و معناداری میان تمرکز مالكیت و عملكرد شرکت وجود داشته
است.

روش پژوهش
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع علی
معلولی است ،که با استفاده از دادههای مستخرج از صورتهای
مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به
تحلیل رابطهی همبستگی میپردازد .انجام این پژوهش در
چهارچوب استدالل قیاسی  -استقرایی صورت خواهد گرفت.
علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین
متغیرها است .تحقیق همبستگی یكی از انواع تحقیقات
توصیفی است .در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای
پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی
بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدلهای رگرسیونی
چندگانه خواهیم نمود .به منظور گردآوری اطالعات و مبانی
نظری پژوهش ،از روش اسناد و مدارک (همچون کتابها،
مقاالت ،پایان نامهها و سایتهای اینترنتی) و به منظور جمع
آوری اطالعات از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین صورتهای
مالی حسابرسی شده شرکتها استفاده خواهد شد .که این خود
نشان دهنده روایی و پایایی اطالعات بهدست آمده میباشد.
4 Ben Kwame Agyei-Mensah
5 Bandiopaday & Barua
۶ Garcı´a-Ramos
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جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران تشكیل میدهند که طی سالهای
 1395تا  1399در بورس فعالیت داشتهاند .جهت تعیین حجم

نمونه مناسب از این جامعه ،از روش حذف سیستماتیک و اعمال
محدودیتهای نمونهگیری زیر استفاده خواهد شد:

جدول  .1شرح نمونه گیری تحقیق
تعداد

محدودیتها
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تا پایان سال مالی  1399فعال بودهاند.

334

تعداد شرکتهایی که عضو شرکتهای بخش مالی و سرمایهگذاری ،بانکها ،هلدینگ و ...بودهاند.

()49

تعداد شرکتهایی که بعد از سال  1395وارد بورس شدهاند.

()34

تعداد شرکتهایی که بین سال  99-95پایان سال مالی آنها منتهی به  12/29نبوده و یا تغییر سال مالی دادهاند.

()54

تعداد شرکتهایی که اطالعات مورد نیاز تحقیق آنها در بازه زمانی در دسترس نبوده است.

()23

حجم نمونه

1۷4

منبع :یافتههای پژوهش
همچنین نحوه انتخاب نمونه با توجه به شرکت باقیمانده به
صورت تصادفی ساده صورت پذیرفته است که از فرمول
کوکران محاسبه شده است:

)Nz 2 / 2 p(1  p
n
)( N  1)d 2  z 2 / 2 p(1  p
𝑛

)174 × (1.96)2 × 0.5 × (1 − 0.5
)(174 − 1) × 0.052 + 1.962 × 0.5 × (1 − 0.5
= 119.97
=

در نهایت پس از اعمال محدودیتهای نمونه گیری ،تعداد 120
شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند.
فرضیههای تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد:
فرضیه اول :رابطه بین تمرکز مالكیت و عملكرد شرکت غیر
خطی است.
فرضیه دوم :رابطه بین تمرکز مالكیت و عملكرد شرکت به
وضوح با کیفیت حمایت سرمایهگذار تعدیل میشود.
1 Nufazil & Ahamad Shah

به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از برازش مدل رگرسیون
خطی چندگانه ،برگرفته از تحقیق نوفضلی و احمدشاه1
( ،)2018به صورت زیر استفاده خواهد شد.
𝑡𝑖𝑛𝑜𝑐𝑛𝑤𝑜 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1
2
𝑡𝑖𝑛𝑜𝑐𝑛𝑤𝑜 + 𝛽2
𝑡𝑖𝑒𝑔𝑎𝑓 + 𝛽3 𝐼𝑃𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝑣𝑒𝐿 + 𝛽5 𝑓𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6
+ 𝛽7 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄𝑖𝑡−1
𝑟𝑎𝑒𝑌 + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 +
متغیر وابسته:
 = TobinsQ itمعرف عملكرد شرکت  iدر سال  tاست.
که از شاخص Qتوبین استفاده میشود که برابر نسبت ارزش
بازار سهام به عالوه ارزش دفتری بدهیها تقسیم بر ارزش
دفتری کل داراییهای شرکت محاسبه میشود.
متغیر مستقل:
 = ownconitمعرف تمرکز مالكیت برای شرکت  iدر سال
 tمی باشد .که برابر با درصد سهام در اختیار پنج سهامدار اول
در شرکت میباشد.
متغیر تعدیلگر:

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت...

 = IPindetمعرف شاخص حمایت از سرمایهگذاران شرکت
 iدر سال  tمیباشد .که در این پژوهش از شاخص افشای
اطالعات شرکت استفاده میشود .برای اندازهگیری سطح
افشای داوطلبانه ،چک لیست بوتوسان ( )199۷مورد استفاده
قرار میگیرد و بنابه شرایط شرکتهای ایرانی تعدیل میشود.
در مدل بوتوسان ،شاخصهای مورد استفاده از طریق
گزارشهای حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبهبندی شرکتهای
ایالت متحده استخراج شده است .شاخصها پس از بررسی از
نظر الزامی نبودن مطابق استانداردهای حسابداری یا قانون در
شش بخش کلی به شرح ذیل تعیین شدند :پیشینه اطالعاتی،
خالصهای از نتایج تاریخی مهم ،آمارههای کلیدی غیر مالی،
اطالعات بخشها ،اطالعات پیشبینی ،بحث و تحلیل
مدیریت.
در این پژوهش برای اندازهگیری کیفیت افشا همانند
پژوهشهای موسوی شیری و همكاران ( ،)1394اعتمادی و
همكاران ( )1390و یعقوب نژاد و ذبیحی ( ،)1390از رتبهبندی
افشای شرکتها که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران
از سال  1382در مقاطع زمانی  ۶ ،3و  9ماهه محاسبه گردیده،
استفاده شده است .این رتبه بندی ،ارزیابی سازمان بورس درباره
محتوای اطالعاتی افشاهای شرکتها را منعكس میکند.
امتیازهای مذکور بر اساس میانگین وزن معیارهای به موقع
بودن و قابلیت اتكای اطالعات افشا شده ،محاسبه میگردد.
رتبهبندی عمدتاً مبتنی بر آیین نامه افشای اطالعات
شرکتهای بورس بوده و افشا شرکت را از منظر اطالعات
پیشبینی درآمد هر سهم ،صورتهای مالی میان دورهای
حسابرسی شده ۶ ،3 ،و  9ماهه ،اظهارنظر حسابرس نسبت به
پیشبینی درآمد هر سهم اولیه و  ۶ماهه ،اظهار نظر حسابرس
نسبت به صورتهای مالی میان دورهای  ۶ماهه ،صورتهای
مالی حسابرسی شده پایان سال و تفاوت پیشبینها و عملكرد
واقعی حسابرسی شده و سایر اطالعات منتشره ،بر اساس دو
معیار به موقع بودن و قابلیت اتكای افشا مورد ارزیابی قرار

متغیر

نماد

عملكرد شرکت

TOBINQ
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میدهد .برای محاسبه رتبه کل افشای شرکتی معیارهای به
موقع بودن و قابلیت اتكا به وزنهای دو سوم و یک سوم مورد
استفاده قرار گرفتهاند.
متغیرهای کنترلی
 = fageitمعرف سن شرکت  iدر سال  tاست .که برابر
است با تعداد سالهای حضور شرکت در بورس.
 = fsizeitمعرف اندازه شرکت  iدر سال  tاست .که برابر
لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت میباشد.
 = Levitمعرف اهرم مالی شرکت  iدر سال  tاست .که از
نسبت بدهیهای شرکت به کل داراییهای شرکت محاسبه
میشود.
 = Industryمعرف متغیر نوع صنعت میباشد که یک
متغیر ساختگی میباشد و برای هر صنعت به صورت  1کد
شمارهگذاری میشود.
𝑟𝑎𝑒𝑌 = معرف زمان است که یک متغیر ساختگی میباشد
و برای هر سال به صورت  1کد شمارهگذاری میشود.

یافتههای پژوهش
باتوجه به شاخصهای ارائه شده در جدول ( )2مشاهده میشود
که میانگین عملكرد شرکت (شاخص  )TOBINQبرابر با
 1.34و تمرکز مالكیت و شاخص حمایت از سرمایهگذار
شرکتها به طور متوسط برابر با  55.۷۶و  ۷2.0۷بدست آمده
است .میانگین سن شرکت و اندازه شرکت نیز برابر  14.3۷و
 14.40بوده و اهرم مالی شرکت نیز برابر با  0.۶2بوده است.
همچنین در مورد شاخصهای چولگی و کشیدگی دادهها نیز
باید توجه داشت که نزدیكی مقادر چولگی دادهها به عدد صفر
و نزدیكی مقادیر کشیدگی به عدد  3نشان از نرمال بودن توزیع
تجربی دادهها دارد .باتوجه به برآورد این شاخصها برای
متغیرهای تحقیق مشاهده میشود که مقادیر چولگی اندک و
مقادیر کشیدگی نزدیک به  3بودهاند و میتوان به طور شهودی
نتیجه گرفت که دادههای تحقیق نرمال بودهاند.

جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
میانه ماکسیمم مینمم
میانگین
1.34

0.۷8

3.4۷

0.004

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

0.52

0.10

2.۶۷
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تمرکز مالكیت

OWNCON

55.۷۶

51.۶۷

99.45

19.39

19.1۶

0.44

2.۷0

شاخص حمایت
گذار
سرمایه
شرکت
ازسن

IPINDN

۷2.0۷

۷۷

100

9

19.83

-0.81

3.08

FAGE

14.3۷

15

18

2

2.18

-0.۶8

3.54

اندازه شرکت

FSIZE

14.40

14.2۷

19.3۷

8.۷8

1.55

0.55

4.۶1

LEV

0.۶2

0.۶1

2.00

0.0002

0.31

0.42

3.19

اهرم مالی
منبع :یافتههای پژوهش
آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق
یكی از پیش فرضهای برازش مدل رگرسیونی و انجام
آزمونهای پارامتری متناظر با آن ،تأیید نرمال بودن توزیع
تجربی مقادیر متغیر وابسته است .در این مطالعه این موضوع
از طریق آماره جارک-برا 1مورد بررسی قرار گرفته است .اگر

سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از  0/05باشد (P-< 0/05
 )Valueفرضیه  H 0مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته
میشود .در جدول ( )3نتایج آزمون مذکور برای متغیر عملكرد
شرکت ارائه شده است.

جدول .3نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق
آماره آزمون
متغیر
عملكرد شرکت

0.۷45925

منبع :یافتههای پژوهش
با توجه به این که سطح معناداری آماره آزمون برای متغیرهای
وابسته مدل تحقیق ،بیشتر از  0/05میباشد ،بنابراین فرضیه
صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع این متغیر در سطح اطمینان
 %95پذیرفته شده و بیانگر این است که متغیر عملكرد شرکت
از توزیع نرمال برخوردار هستند.
مانایی متغیرهای تحقیق (آزمون ریشه واحد)
به منظور بررسی مانایی متغیرهای تحقیق از آزمون دیكی
فولر 2تعمیم یافته (نوع فیشر) استفاده شده است .این آزمون

متغیر

سطح معناداری ()Sig
0.۶54۶54

فرضیه وجود ریشه واحد در مقادیر سری را مورد آزمون قرار
میدهد .در صورتی که فرضیه صفر آزمون مبنی بر وجود ریشه
واحد در مقادیر سری رد گردد میتوان پذیرفت که سریهای
مورد مطالعه ،مانا هستند و در غیر این صورت باید از روشهایی
چون تفاضل گیری ،رگرسیونی بر روی زمان و یا تبدیالت
باکس و کاکس استفاده نمود .نتایج این آزمون در جدول ()4
ارائه شده است.

جدول  .4نتایج آزمون مانایی متغیرهای تحقیق
آماره دیكی فولر
نماد

سطح معناداری

عملكرد شرکت

TOBINQ

-9.42

0.000

تمرکز مالكیت

OWNCON

-4.۷9

0.000

شاخص حمایت از سرمایهگذار

IPINDN

-13.10

0.000

سن شرکت

FAGE

-4.00

0.000

اندازه شرکت

FSIZE

-8.4۶

0.000

1 Jarque-Bra

2 Augmented Dickey Fouler

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت...

اهرم مالی
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-12.1۶

LEV

منبع :یافتههای پژوهش
همانطور که جدول ( )4نشان میدهد ،سطوح معناداری تمامی
آزمونهای مذکور از خطای نوع اول  0/05کوچکتر هستند و
در نتیجه فرضیه صفر آماری آزمون مبنی بر وجود ریشه واحد
رد شده و میتوان پذیرفت که سریهای مورد مطالعه در این
سطح خطا مانا هستند و بنابراین ،رفتار مقادیر متغیرها ،در طول
زمان دستخوش تغییرات رونددار نخواهد شد.

0.000

نتایج آزمون تشخیص مدل
پیش از تخمین مدل رگرسیونی تحقیق ،آزمونهای تشخیصی
به منظور تعیین معناداری اثرات مقطعی مدل انجام شده است.
جدول ( )5یافتههای مربوط به این آزمونها را نشان میدهد.

جدول  .5نتایج آزمونهای تشخیصی در تشخیص اثرات مقطعی مدل
آزمون
Df
Statistic
39)،(501
0.023404
Chow Test

مدل
عملكرد شرکت

Hausman Test

منبع :یافتههای پژوهش
باتوجه به سطح معناداری آزمون چاو جهت تعیین معناداری
اثرات مقطعی در مدل رگرسیونی تحقیق ،بزرگتر از خطای
نوع اول  0/05بدست آمده ،فرض صفر این آزمون مبنی بر
عدم معناداری اثرات مقطعی در مدل تحقیق تأیید گردیده و
می توان پذیرفت که مدل رگرسیونی این بخش باید به روش

-

-

prob
1.0000
-

دادههای تلفیقی تخمین زده شود .همچنین از آنجایی که روش
تلفیقی انتخاب شده است لذا از انجام آزمون هاسمن صرفنظر
میکنیم و مدل به روش دادههای تلفیقی زده میشود.
نتایج تخمین مدل رگرسیونی تحقیق
جدول ( )۶خالصه یافتههای مدل تحقیق را نشان میدهد.

جدول  .۶نتایج تخمین مدل رگرسیونی تحقیق با متغیر وابسته عملكرد شرکت
متغیر مستقل

Beta

std.

t-stat

prob.

مقدار ثابت

-69.75591

166.8003

-0.418200

0.6760

VIF
-

تمرکز مالكیت
تمرکز مالكیت × تمرکز مالكیت
شاخص حمایت از سرمایهگذار

0.003623
-0.000110
0.103517

0.028599
0.000382
0.022272

0.126670
-0.287449
4.647853

0.8992
0.7739
0.0000

1.863484
2.790828
1.209502

سن شرکت

-0.006041

0.078030

-0.077415

0.9383

1.786395

اندازه شرکت

-0.133537

0.085695

-1.558286

0.1198

1.096152

اهرم مالی

-0.656067

0.421429

-1.556765

0.1201

1.069396

عملكرد شرکت (سال قبل)

0.521219

0.036917

14.11853

0.0000

1.053189

صنعت

0.186893

0.075547

2.473869

0.0137

1.068246

سال

0.051706

0.120329

0.429704

0.6676

1.793523

ضریب تعیین تعدیل شده

0.490860

آماره  Fتحلیل واریانس

25.97407
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احتمال معناداری آماره F

0.000000

منبع :یافتههای پژوهش
نتایج آزمون فرضیه اول:
با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای سنجش اثر تمرکز
مالكیت بر روی عملكرد شرکت (شاخص  )TOBINQو
مقایسه آن با خطای نوع اول  ،0/05مشاهده میشود که تمرکز
مالكیت تاثیر معناداری بر روی عملكرد شرکت نداشته است .از
این رو بین تمرکز مالكیت و عملكرد شرکتها رابطه معناداری
وجود ندارد و فرضیه اول تحقیق در سطح خطای  0/05مورد
رد میشود.
نتایج آزمون فرضیه دوم:
با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای سنجش اثر کیفیت
حمایت سرمایهگذار بر عملكرد شرکت (شاخص )TOBINQ
با توجه به حضور تمرکز مالكیت و مقایسه آن با خطای نوع
اول  ،0/05مشاهده میشود که کیفیت حمایت سرمایهگذار تاثیر
مثبت و معناداری بر عملكرد شرکت داشته است .از این رو بین
تمرکز مالكیت و عملكرد شرکت به وضوح با کیفیت حمایت
سرمایهگذار تعدیل میشود و فرضیه دوم تحقیق در سطح
خطای  0/05مورد تأیید قرار میگیرد.
نتایج آزمونهای نیكویی برازش مدل:
بر اساس شاخصهای نیكویی برازش مدل مشاهده میشود که
سطح معناداری آماره  Fتحلیل واریانس کمتر از خطای نوع

مدل
عملكرد شرکت

اول  0/05بدست آمده و نشان از معناداری مدل رگرسیونی
مورد تخمین دارد .همچنین ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز
نشان میدهد که  49/08درصد از تغییرات موجود در عملكرد
شرکت توسط متغیرهای مستقل این مدل تبیین میگردد.
همچنین مقادیر شاخص  VIFکه در جهت سنجش عدم
همخطی میان متغیرهای مستقل تحقیق محاسبه میشود،
کوچکتر از مقدار بحرانی  10بدست آمدهاند که نشان از عدم
وجود همخطی شدید میان متغیرهای مستقل تحقیق دارد و از
این رو می توان پذیرفت که دقت ضرایب تأثیر متغیرهای
مستقل در مدل تحقیق ،تحت تأثیر روابط درونی متغیرهای
مستقل قرار نگرفته است.
نتایج بررسی مفروضات اولیه مدل رگرسیونی:
نتایج برآورد آماره دوربین واتسون در جهت تأیید استقالل
اجزای خطا نشان از برآورد این آماره با مقدار  1/9۶۶دارد .از
آنجا که این مقدار بین  1.5تا  2.5قرار دارد میتوان فرض
استقالل اجزای خطا را پذیرفت .آزمون بروش پاگان نیز به
منظور تأیید همسانی واریانس اجزای خطای مدل انجام شده
است .سطح معناداری این آزمون برابر با  0/0۷50بدست آمده
که موید همسانی واریانس اجزای خطای مدل است.

جدول  .۷نتایج آزمون مفروضات اولیه رگرسیونی
آزمون
statistic
Durbin-Watson

1.966556

Breusch-Pagan

1.797175

منبع :یافتههای پژوهش
از این رو میتوان پذیرفت که مفروضات اولیه رگرسیون برقرار
بوده و نتایج مدل در تعیین اثرات قابل استناد است.

نتیجه گیری
یافتههای حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که تمرکز
مالكیت موجب افزایش یا کاهش معناداری بر عملكرد شرکت

df

prob.

539)،(9

0.0750

نخواهد شد .از این رو فرضیه اول تحقیق در سطح خطای نوع
اول  0/05رد میشود .مطابق با یافتههای این فرضیه افزایش
یا کاهش تمرکز مالكیت بر عملكرد شرکت آنها اثرگذار نبوده
و موجب تغییر عملكرد شرکت میشود .لذا تمرکز مالكیت
شرکتها در فعالیتهای شرکتی و توزیع سرمایه در راستای
سرمایهگذاری در فعالیتهای تجاری ،اعطای تسهیالت و ...
نمیتواند شاخص  Qتوبین شرکت را تحت تاثیر قرار دهد .از

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت...

این رو می توان نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات با سایر
کشورها متفاوت دانست .مقایسه یافتههای این فرضیه با نتایج
تحقیقات پیشین نشان از همسویی یافتهها با نتایج تحقیقات
مشایخ و عبداللهی ( )1390و نوفضلی و احمدشاه ( )2018دارد.
یافتههای حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که کیفیت
حمایت سرمایهگذار موجب افزایش عملكرد شرکت خواهد شد.
از این رو فرضیه دوم تحقیق در سطح خطای نوع اول 0/05
مورد تأیید قرار گرفت .مطابق با یافتههای این فرضیه افزایش
کیفیت حمایت سرمایهگذار بر عملكرد شرکت آنها اثرگذار بوده
و موجب افزایش عملكرد شرکت میشود به عبارتی بین تمرکز
مالكیت و عملكرد شرکت به وضوح با کیفیت حمایت
سرمایهگذار تعدیل میشود .لذا مقوله کیفیت حمایت
سرمایهگذار شرکتها در فعالیتهای شرکتی و توزیع سرمایه
در راستای سرمایهگذاری در فعالیتهای تجاری ،اعطای
تسهیالت و  ...میتواند شاخص  Qتوبین شرکت را تحت تاثیر
قرار دهد .از این رو میتوان نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات
با سایر کشورها متفاوت دانست .مقایسه یافتههای این فرضیه
با نتایج تحقیقات پیشین نشان از همسویی یافتهها با نتایج
تحقیقات نوفضلی و احمدشاه ( )2018و شیروانی و سروش یار
( )1398دارد .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میگردد که
محققان باید توجه خود را نسبت به مشكالت شرکتهایی که
از حضور مالكیت متمرکز به جای مشكالت شرکت ناشی از
مدیران مطرح میشود ،تبدیل کنند و نظریه پردازان سازمان
باید توجه بیشتری به قدرت و منافع سهامداران بزرگ داشته
باشند و مكانیسم نظارت مناسب را تنظیم کنند که قدرت
سهامداران بزرگ را محدود کند.
مالحظات اخالقی :موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز
امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً رعایت
گردید.
تعارض منافع :تدوین این مقاله ،فاقد هرگونه تعارض
منافعی بوده است.
سهم نویسندگان :نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان
بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است.
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تشکر و قدردانی :از تمام کسانی که ما را در تهیه این مقاله
یاری رساندهاند ،سپاسگزاریم.
تأمین اعتبار پژوهش :این پژوهش بدون تأمین اعتبار مالی
سامان یافته است.

منابع و مآخذ
احمدپور ،احمد ،و جوان ،سعید .)1394( .بررسی ساختار مالكیت
و رابطه میان پاداش هیات مدیره و عملكرد شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .پژوهشهای
حسابداری مالی.31-1۷ ،))24( 2(۷ .
اوالد غفاری ،حمید ،خسروی پور ،نگار .)1399( .تأثیر غیر
بهینگی ساختار سرمایه بر عملكرد واقعی شرکت.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی-239 ،)45(12 ،
.2۷2
باغومیان و نقدی ( .)1393تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی
بر میزان افشای اختیاری در گزارشگری ساالنه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
حیدری کیا ،م ،.و حسین زاده ،م .)1398( .تاثیر ساختار سرمایه
و عوامل کالن اقتصادی بر عملكرد مالی و ارزش
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
پژوهشنامه بازرگانی.54-33 ،)90(23 ،
خواجوی ،ش ،.و داداش ،ن ،.و رضایی ،غ .)1393( .رابطه
ساختار مالكیت ،ساختار مالكیت و عملكرد با استفاده از
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