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چکیده
با شکلگیری رابطه نمایندگی ،تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود میآید و مدیران ممکن است دست به
رفتارهای فرصتطلبانه بزنند که در جهت منافع آنان و برخالف منافع سهامداران باشد .شرکتهای عضو بورس اوراق
بهادار دارای ساختار مالکیت متفاوتی هستند و در سالهای اخیر ،اصول راهبری شرکتها روی این ساختار مالکیت تأثیر
گذاشته است .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ثبات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران میباشد .روش پژوهش مورد استفاده ،توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد .نمونه آماری پژوهش
حاضر شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد  156شرکت ،طی دوره زمانی  1391الی
 1395و روش نمونهگیری پژوهش حاضر ،غربالگری میباشد .دادههای پژوهش به روش کتابخانهای گردآوری شده و
ابزار مورد استفاده ،نرمافزار رهآورد نوین و بانک جامع اطالعات سازمان بورس میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهد ،بین
انواع مالکیت شامل مالکیت شرکتی ،نهادی ،مدیریتی ،دولتی و تمرکز مالکیت با ثبات مالی ،رابطه معناداری وجود ندارد.
بنابراین یافتهها بیانگر عدم تأثیرگذاری ساختار مالکیت بر ثبات مالی است.
واژگان کلیدی :ساختار مالکیت ،مالکیت نهادی ،مالکیت مدیریتی ،مالکیت دولتی ،ثبات مالی.
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 .1مقدمه
شرایط بحران مالی و اقتصادی در سالهای اخیر نشان داد روابط متقابل پیچیدهای بین ساختار مالکیت و ثبات مالی وجود
دارد .ثبات مالی به نحوه فزایندهای وابسته به تعامل دو سویه بین بخش مالی و بخش حاکمیت است .بهطوریکه اعتبار
حاکمیت ،حکم منبع موثق و مطمن برای تخمین بخش مالی را دارد .در واقع از طریق تزریق مستقیم منابع مالی و بهعنوان
مبنایی برای قیمتگذاری سایر داراییها از طریق عرضه اوراق قرضه دولتی بدون ریسک عمل مینمایند .وقوع بحران
مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی در کشورهای مختلف ،اهمیت رابطه بین آسیبپذیری سیستم مالی و ثبات
اقتصاد کالن را در دهههای اخیر پررنگتر کرده است .مفهوم ثبات مالی همانند ثبات پولی در بین شرکتها به موضوعی
غالب تبدیل شده است .از نظر شیناسی ( ،)2004ثبات مالی به وضعیتی اطالق میشود که بحران سیستماتیک ،ثبات
اقتصاد کالن را تهدید ننماید و اجزای سیستم اعم از بانکها و بازار سرمایه و شرکتهای بیمه و بازار داراییها از
استحکام و عملکرد مناسب برخوردار باشند .شیناسی ( )2004که یکی از اقتصاددانان برجسته حوزه مالی است ،ممانعت از
ورود عناصر اصلی سیستم مالی را شرط الزم برای ارزیابی ،شناسایی و مدیریت درست ریسک مالی (اعتباری ،نقدینگی
و بازار) ،جهت حداکثر نمودن کارایی اقتصاد میداند .میشکین ( ،)2006ثبات مالی را وضعیتی میداند که بحران مالی
سیستماتیک ،ثبات اقتصاد کالن را تهدید نکنند .البته باید توجه داشت بر اساس دیدگاه شیناسی ،ثبات مالی صرفاً به
معنای عدم وجود بحران مالی نیست بلکه به توانایی سیستم مالی برای واکنش و مدیریت با عدم تعادلهای مالی است که
تهدیدی بالقوه برای فزایندههای اقتصادی سیستم مالی میباشد .ساختار مالکیت عبارت از بخشی از سهام شرکت که
تحت مالکیت سهامداران عمده قرار دارد .سهامداران عمده اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که حداقل  5درصد سهام
شرکت را در دست دارند (سینایی و همکاران .)1390 ،ازجمله معضالت زیربنایی که مبحث ساختار مالکیت در باب
نظریه حاکمیت شرکتی بر این اساس تکوین یافته است ،تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت اعمال کنترل مطلق از سوی
سهامداران عمده ،کاهش توا ن کنترل و نظارت سهامداران جزء بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی
مدیران است .ساختار مالکیت نیز بهعنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی مطرح میشود و بهصورتهای مالکیت
شرکتی ،نهادی ،مدیریتی ،دولتی و تمرکز مالکیت بررسی میشود.
 .2مبانی نظری پژوهش
 .1.2ساختار مالکیت

صرفنظر از چارچوبی قانونی ،ساختار مالکیت شرکت نیز میتواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر
قرار دهد .ساختار مالکیت دو بُعد دارد ،تمرکز مالکیت و هویت سهامداران .سهامداران ،مالکان شرکت هستند و انجام
عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار میکنند که این امر ممکن است موجب تضاد منافع شود
(غالمی و قنبری .)1395 ،عوامل بسیاری موجب بهترشدن یک شرکت در مقایسه با شرکتهای دیگر میشوند که
مهمترین آن ،ساختار مالکیت است که شانس شرکت را برای بهبود حفظ ساختار سرمایه در آینده تحت تأثیر قرار
میدهد .در بیان ساده ،ساختار مالکیت بیانکننده این مطلب است که چه اشخاصی در تصمیمات عملیاتی و استراتژیکی
شرکت ،تسلط و حکمرانی میکنند (فخاری و فصیح .)1395 ،هنگامیکه شرکت با نارضایتی مالی مواجه میشود
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اختالف بین سهامداران و مدیریت میتواند منجر به تصمیمگیریهای غیرمستقیم در مدیریت شود ،زیرا اهداف مدیران و
سهامداران آنها لزوماً همتراز نیستند (آلوارز و اُرتاس.)2017 ،
 .2.2ویژگیهای ساختار مالکیت و ثبات مالی

ساختار هیئت مدیره شرکتها متأثر از ساختار مالکیت آنها بعضاً در کشورهای مختلف ،متفاوت است و موضوع مورد
بحث آن است که افق زمانی سرمایهگذاران مختلف در خصوص نگهداری سهام بهطور معناداری متفاوت از یکدیگر
است .بر مبنای یافتههای محققین خارجی ،سرمایهگذاران (سهامداران) جزء ،دالالن سهام و شرکتهای سرمایهگذاری
افق سرمایهگذاری کوتاهمدت دارند ،درحالیکه مدیران شرکتها ،مؤسسات مالی و شرکتهای هُلدینگ از افق
سرمایهگذاری بلندمدت برخوردار میباشند .چنانچه ساختار مالکیت شرکت عمدتاً متشکل از گروه اول باشد ،مدیریت
جهت جلب نظر این گروهها متمایل به دستکاری سود میباشد .برعکس ،درصورتیکه ساختار مالکیت شرکت عمدت ًا
متشکل از گروه دوم باشد ،مدیریت به دلیل افق بلندمدت این گروه و تمایل آنها به حداکثر کردن ثروت در بلندمدت
نمیتواند تمایل چندانی در دستکاری سود داشته باشد .درحالیکه در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن بر مالکیت
خصوصی تمرکز شده است ،در ایران ساختار مالکیت شرکتها عمدت ًا متشکل از شرکتهای سرمایهگذاری ،بنیادها،
نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی است و از آنجاکه سازمانهای دولتی نظیر سازمان گسترش و نهادهای عمومی
نظیر تأمین اجتماعی و بنیادها از افق دید بلندمدت برخوردارند ،بهنظر میرسد این شرکتها تمایل کمتری به سفتهبازی
و خرید و فروشهای کوتاهمدت داشته باشند .مالکان نهادی ،سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها ،شرکتهای
سرمایهگذاری و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی دارای سهام عمده هستند .معتقدند از آنجاکه تمامی سهامداران از
منافع فعالیتهای نظارتی سهامدار نظارتکننده بدون هزینه بهرهمند میشوند ،بنابراین تنها سهامداران عمده ،انگیزه الزم
برای اعمال فعالیتهای کنترلی و نظارتی را دارند .در این ارتباط ،پژوهشها بیانگر اثر مثبت مالکان نهادی بر عملکرد
است .در این رابطه ،بررسی ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبین آن است که
حدود  66درصد از مالکان نهادی در بورس ایران را شرکتها سازمانهای دولتی و شبه دولتی مانند سازمان گسترش و
بنیادها تشکیل میدهند .از دیدگاه نظری ،جایگاه مالکان نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است .از دیدگاه
دیگر ،مالکان نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای مهم حاکمیت شرکتی است که مشکالت نمایندگی را کنترل میکند
و حمایت از منافع سرمایهگذاران را بهبود میبخشد .سرمایهگذاران نهادی شامل بانکها ،بیمهها ،شرکتهای هُلدینگ،
شرکتهای سرمایهگذاری ،صندوق بازنشستگی و غیره میباشند .حضور سرمایهگذاران مختلف در جمع سهامداران
شرکتهای سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده است .کمیت و کیفیت این سرمایهگذاران در جمع مالکین
شرکتهای صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر سازمان بر جای میگذارند درخور
توجه میباشند (اننار و همکاران .)2014 ،مالکیت دولتی نوع جالبی از تعدد سهامداران در این تمرکز مالکیت میباشند
این سهامداران به دلیل سهم اندک از شرکت و نداشتن منفعت در جریانهای نقدی شرکت بهطور مستقیم هیچ انگیزه
شخصی برای نظارت بر مدیران ندارد (رضایی و جعفری نیارکی .)1394 ،با توجه به تصمیمگیریها و فرصتهای
سرمایهگذاری ،تغییرات در منافع متحمل شده ،ریسک تجاری شدید و غیره میتوانند بر سرمایه فکری تأثیرگذار باشند
(اکبرنژاد .)1393 ،مالکیت شرکتی شامل مجموعهای از روابط بین مدیریت شرکت ،هیئتمدیره ،سهامداران و ذینفعان
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دیگر میباشد .عالوه بر آن ساختاری ارائه میکند که از طریق آن اهداف شرکت ،ابزار دستیابی به آن و اهداف و نظارت
بر عملکرد شرکت تعیین میشود (رضاجو .)1396 ،دو دیدگاه در مورد مالکیت مدیریتی مطرح میشود .دیدگاه اول بیان
میکند که مالکیت مدیریتی باال ممکن است با افزایش هزینه نمایندگی منجر به جبههگیری مدیریت شود و ارزش
شرکت را کاهش دهد ،دیدگاه دوم اشاره میکند که مالکیت مدیریتی ،رفتارهای فرصتطلبانه مدیران را کاهش و به
افزایش ارزش شرکت کمک کند .بنابراین انتظار میرود شرکتهایی که به لحاظ مالکیت متمرکزتر هستند ،میزان
ریسک کمتری متحمل شوند .تمرکز مالکیت از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران یک شرکت میباشد .هرچه تعداد
سهامداران کمتر باشد مالکیت متمرکزتر خواهد بود (بدیعی .)1395 ،ثبات مالی و یا اغلب در این روزهای اخیر بیثباتی
مالی ،موضوع بسیاری از بحث ها و مقاالت برای اختصاص منابع ،مدیریت ریسک و جذب شوکهای مختلف میباشد
(کاروانا .)2014 ،همانطور که عنوان شد ثبات مالی به وضعیتی گفته میشود که بحران مالی سیستماتیک ،ثبات اقتصاد
کالن را تهدید ننماید .اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسکهای سیستماتیک در بخش مالی و ایجاد استحکام در
مؤسسات مالی برای کاهش هزینه بحران مالی ،عناصر اصلی بستر ثبات مالی هستند .ثبات مالی از عدم اطمینان سیاسی و
سیاستهای نامعین در سراسر جهان نیز ناشی میشود (صندوق بینالمللی پول.)2017 ،
 .3.2پیشینه پژوهش

اکیما و اشوودایر ( ،)2004در تحقیق خود ،به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر راهبری شرکتی و عملکرد شرکتهای
خصوصی در اوکراین پرداختند .نتایج بررسی نشان میدهد که ساختار مالکیت تأثیر معنیداری بر عملکرد شرکت دارد.
الفاروق و زیجل ( ،)2007به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد در بین  660شرکت بنگالدشی از طریق معادالت
همزمان پرداختند .نتایج به دست آمده نشان داد ،ساختار مالکیت تأثیری بر عملکرد شرکت ندارد ،اما رابطه منفی میان
عملکرد شرکت و ساختار مالکیت وجود دارد.
مسنون و رئوف ( ،)2014در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار نشان دادند ،بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکتها رابطه معنیداری وجود دارد.
فتحی و البنان ( ،)2017در پژوهشی با عنوان تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها در کشورهای خاورمیانه که در
 137شرکت تجاری ،طی بازه زمانی  2010تا  2014و با استفاده از دادههای تابلویی اجرا نمودند ،به این نتیجه دست یافتند
که مالکیت دولتی و مالکیت خارجی تأثیر معنادار مثبت با عملکرد شرکت دارد و برعکس ،مالکیت خصوصی و تمرکز
مالکیت دارای تأثیر معنادار منفی بر عملکرد شرکت میباشند.
ابوحنیفا و نوماناب ( ،)2018در پژوهش خود به بررسی رابطه بین مقررات بانکی بین رقابت و ثبات مالی پرداختند .نتایج
حاصل از این تحقیق که در بازه زمانی  1990تا  2014مورد بررسی قرارگرفته نشان میدهد ،بین رقابت و ثبات مالی رابطه
معکوس معنیداری وجود دارد.
در ایران نیز مدرس و همکاران ( ،)1388در پژوهش خود تحت عنوان رابطه بین معیارهای ساختار مالکیت و بازده
سهامداران نشان دادند ،با آنکه میزان مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد
است ولی هیچگونه رابطه معناداری بین سهامداران و بازده وجود ندارد.
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پورعلی و همکاران ( ،)1392در پژوهش خود به بررسی تأثیر مالکیتها بر سالمت مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود
که طی دوره زمانی  1384تا  1389و به روش حذف سیستماتیک  83شرکت انتخاب گردید .نتایج آزمون فرضیههای این
پژوهش با استفاده از رگرسیون لجستیک چندجملهای نشاندهنده این است که بین مالکیتها بر سالمت مالی تأثیر مثبت
و معنیداری وجود دارد.
تحصیلی و کریمزاده ( ،)1394در پژوهش خود به بررسی تأثیر رقابت بر ثبات مالی شرکتها پرداختند .این تحقیق با
استفاده از مدل دادههای تابلویی برای  18شرکت در دوره زمانی  1384تا  1390بود .نتایج بهدست آمده نشان داد ،بین
رقابت (تمرکز) و ثبات مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
شاهینفرد و فروغی ( ،)1395در پژوهش خود به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .این تحقیق با نمونهای متشکل از  114شرکت به روش حذف سیستماتیک در بازه
زمانی  1389تا  1393انجام گردید .نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سهامداران نهادی تأثیر معنیداری بر
درماندگی مالی ندارند.
طیبی و حسینپور ( ،)1396در پژوهش خود به بررسی ارتباط شاخصهای ساختار مالکیت بر درماندگی مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این تحقیق از  372شرکت بین سالهای  1389تا  ،1392اطالعات
الزم جمعآوری گردید .با توجه به آزمونهای انجام شده ،رابطه معناداری بین ساختار مالکیت بر درماندگی مالی مشاهده
نشد .همچنین نتایج آزمونهای انجام شده حاکی از آن است که مالکیت مدیریتی ،نهادی ،شرکتی و درماندگی مالی بر
هم اثرگذار نیستند.
رضائی و محمدزاده ( ،)1397در پژوهش خود به بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت و بحران مالی
پرداختند .نمونه مورد بررسی شامل  102شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1388تا 1394
بود .نتایج به دست آمده ،نشان داد که کیفیت حاکمیت شرکتی ،تأثیر معنیداری بر بحران مالی ندارد.
نصرت و بادآورنهندی ( ،)1397به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی بر رشد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .این تحقیق با استفاده از نمونه آماری  121شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و بین سالهای  1389تا  1394صورت گرفت .همچنین بهمنظور اندازهگیری حاکمیت شرکتی از دو شاخص
تمرکز و درصد مالکیت نهادی و برای اندازهگیری رشد شرکت از سه شاخص رشد داراییها ،رشد فروش و رشد سود،
استفاده گردید .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت با رشد شرکت ارتباط مثبت
معناداری وجود دارد و محدودیت مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و رشد شرکت تأثیرگذار نمیباشد.
 .3فرضیههای پژوهش
سؤال اساسی پژوهش این است که آیا ساختار مالکیت باعث افزایش یا کاهش ثبات مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میشود؟ بنابراین با توجه به مبانی نظری و اهداف پژوهش ،فرضیههای زیر بیان شدهاند:
 فرضیه اصلی :بین ساختار مالکیت و ثبات مالی ،رابطه معنادار وجود دارد.
 فرضیه فرعی  :1بین مالکیت شرکتی و ثبات مالی ،رابطه معنادار وجود دارد.
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 فرضیه فرعی  :2بین مالکیت نهادی و ثبات مالی ،رابطه معنادار وجود دارد.
 فرضیه فرعی  :3بین مالکیت مدیریتی و ثبات مالی ،رابطه معنادار وجود دارد.
 فرضیه فرعی  :4بین مالکیت دولتی و ثبات مالی ،رابطه معنادار وجود دارد.
 فرضیه فرعی  :5بین تمرکز مالکیت و ثبات مالی ،رابطه معنادار وجود دارد.
 .4روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ روش ،همبستگی و از لحاظ هدف ،کاربردی میباشد .پژوهش حاضر در زمره پژوهشات توصیفی
حسابداری به شمار میرود .بهعالوه از اطالعات تاریخی در آزمون فرضیههای آن استفاده خواهد شد .همچنین پژوهش
حاضر به لحاظ معرفتشناسی از نوع تجربهگرا ،سیستم استدالل آن استقرایی و بهلحاظ نوع مطالعه ،کتابخانهای با
استفاده از اطالعات تاریخی بهصورت (پس رویدادی یعنی استفاده از اطالعات گذشته) میباشد .برای جمعآوری
دادهها و اطالعات ،از روش غربالگری استفاده شده است .اطالعات مورد نیاز بهوسیله نرمافزار رهآورد نوین و همچنین
سایت بورس اوراق بهادار تهران گرداوری و در نرمافزار اکسل محاسبه و سپس تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده نرمافزار
ایویوز انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
بر این اساس نمونه انتخابی دارای شرایط زیر است:
 .1شرکت قبل از سال  1391در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا سال  1395در بورس تهران فعالیت داشته
باشد.
 .2برخی شرکتهای پذیرفته شده در بورس شامل بانکها ،مؤسسات مالی ،شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری و
شرکتهای هُلدینگ که ساختار گزارشگری جداگانه دارند از نمونه حذف میشوند.
 .3سال مالی آنها منتهی به  29اسفند باشد و در دوره موردنظر تغییر سال مالی نداده باشند.
 .4شرکت موردنظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرارگرفته باشد.
با در نظر گرفتن این محدودیتها ،تعداد  156شرکت ،از کل  431شرکت ،طی دوره  5ساله  1391الی  1395برای این
پژوهش انتخاب گردید.
 .1.4متغیرها و نحوه محاسبه

در این پژوهش ثبات مالی بهعنوان متغیر وابسته ،مالکیت شرکتی ،مالکیت نهادی ،مالکیت مدیریتی ،مالکیت دولتی و
تمرکز مالکیت بهعنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت ،اهرم مالی و رشد فروش بهعنوان متغیر کنترلی درنظر گرفته
شده است که به شرح زیر محاسبه میشود:
جدول  .1نحوه محاسبه متغیرها
متغیرها

نحوه محاسبه

متغیر وابسته

حاصل جمع بازده داراییها و نسبت

ثبات مالی ()FS

سرمایه بر دارایی بنگاه تقسیم بر انحراف
معیار بازده داراییها
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منبع
چن و همکاران ()2017

متغیرها

نحوه محاسبه

متغیرهای مستقل

برابر با درصد سهام نگهداری شده یک

منبع

شرکت توسط شرکتهای دیگر ،در
مالکیت شرکتی ()CO

شرکتها عمدتاً سهامداران عمده

بیابانی و همکاران ()1392

درصد باالیی از مالکیت سهام را تشکیل
میدهند.
مجموع سهام در اختیار بانکها ،بیمهها،
شرکتهای هُلدینگ ،شرکتهای

مالکیت نهادی ()IO

سرمایهگذاری ،صندوق بازنشستگی،
سازمانها و نهادهای دولتی بر کل سهام

متقی و همکاران ()1396

منتشرشده شرکت محاسبه میگردد که
 10درصد مالک سهام شرکت میباشند.
بهصورت مجموع درصد سهام در اختیار
مالکیت مدیریتی ()MO

هیئتمدیره بر روی تعداد کل سهام

عبدی و همکاران ()1396

منتشره در شرکت
برابر با درصد مالکیت سهام در اختیار
مالکیت دولتی ()GO

شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و

ابراهیمی و همکاران ()1396

نهادهای حکومتی
چگونگی توزیع سهام بین سهامداران
یک شرکت که درصد سهام در اختیار
تمرکز مالکیت ()OC

 5درصد سهامدار شرکت یا از شاخص

متقی و همکاران ()1396

هرفیندال – هیرشمن که از طریق توان
دوم سهم هریک از سهامداران
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت ()Size
رشد فروش ()Growth
نسبت بدهی ()Leverage

لگاریتم مجموع داراییهای شرکت
تفاوت بین فروش سال جاری و فروش
سال گذشته تقسیمبر فروش سال گذشته

منصوریان نظامآباد و همکاران
()1395
قره بیگلو و آبگر ()1395

بیانگر کل بدهی تقسیم بر کل

منصوریان نظامآباد و همکاران

داراییهای شرکت

()1395

مدل مورد استفااده جهت بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ثبات مالی شرکت بهشرح زیر میباشد:
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 .2.4تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش

برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .جهت تشریح و تلخیص
دادههای جمعآوری شده از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،همبستگی و غیره) و برای تحلیل و آزمون
فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شده است .از نرمافزار  Excelبرای طبقهبندی دادههای بدست آمده

استفاده شده است .همچنین برای تجزیه دادهها و استخراج نتایج پژوهش از نرمافزارهای ایویوز ( )Eviewsاستفاده
گردید.
 .5یافتههای پژوهش
 .1.5آمار توصیفی

جدول  ،2مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی
برای نشان دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال میانگین متغیر اندازه شرکت برابر با  13/30میباشد که نشان میدهد
بیشتر دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافتهاند .میانه یکی از شاخصهای مرکزی است که وضعیت
جامعه را نشان میدهد .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود میانه متغیر نسبت بدهی برابر با  0/28میباشد که نشان
میدهد نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند .نتایج سایر شاخصها برای هریک از
متغیرها در جدول مشخص میباشد.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیرها

نماد متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

ثبات مالی

FS

2/580

2/390

0/928

7/760

0/863

مالکیت شرکتی

CO

0/495

0/466

0/136

0/824

0/101

مالکیت مدیریتی

MO

0/046

0/043

0/015

0/172

0/00008

مالکیت نهادی

IO

0/515

0/539

0/175

0/908

0/000

مالکیت دولتی

GO

0/299

0/316

0/096

0/552

0/000

تمرکز مالکیت

HHI

0/368

0/402

0/179

0/714

0/005

اندازه شرکت

SIZE

13/303

13/137

1/624

18/862

7/190

نسبت بدهی

LEV

0/324

0/286

0/235

0/946

0/001

رشد فروش

GROWTH

2/120

-0/220

7/161

4/895

-0/999

 .2.5آزمون مانایی

در جدول  ،3نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است .از آنجایی که احتمال آزمون کمتر از سطح
خطای  5درصد میباشد ،مشخص گردید که تمامی متغیرهای پژوهش در سطح ( 780مشاهده) ،مانا بودند.
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جدول  .3نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش
Hardri/Levin, lin & chu

آزمون
متغیر

آماره

احتمال

مالکیت شرکتی

-8/674

0/000

ثبات مالی

-42/938

0/000

مالکیت دولتی

-43/196

0/000

رشد فروش

-2785/11

0/000

تمرکز مالکیت

-85/373

0/000

مالکیت نهادی

-38/518

0/000

نسبت بدهی

-58/561

0/000

مالکیت مدیریتی

-34/044

0/000

اندازه شرکت

-58/942

0/000

 .3.5انتخاب نوع روش برآورد در دادههای ترکیبی

از آنجایی که بهمنظور تخمین مدل فرضیهها از فن دادههای ترکیبی استفاده شده است ،پیش از آنکه به آزمون
فرضیههای پژوهش پرداخته شود ،ابتدا به نحوه تخمین مدلها اشاره میشود.
در دادههای ترکیبی ابتدا به منظور انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی از آزمون  Fلیمر استفاده
میشود .اگر  p-valueمحاسبه شده بیشتر از سطح خطای  5درصد باشد از دادههای تلفیقی ( )Pooledو در غیر این
صورت از دادههای تابلویی ( )Panelاستفاده خواهد شد.
جدول  .4نتایج آزمون  Fلیمر مدلهای پژوهش
فرضیه
فرضیه اصلی

آماره

مقدار

 Fلیمر

1/798

P-Value
0/000

)Chi-square(χ2

295/675

0/000

نتیجه آزمون
Panel

با توجه به نتایج جدول  ،4از آنجایی که احتمال بهدست آمده از آزمون  Fلیمر کوچکتر از  5درصد است ،بهمنظور
برآورد این مدل از مدل دادههای ترکیبی ( )Panelاستفاده خواهد شد.
در ادامه با توجه به نتایج جدول  P-value ،5بهدستآمده از آزمون هاسمن بزرگتر از  5درصد است ،لذا الگوی
مناسب ،الگوی مبتنی بر الگوی اثرات تصادفی میباشد.
جدول  .5نتایج آزمون هاسمن
فرضیه

آماره

مقدار

P-Value

نتیجه آزمون

فرضیه اصلی

Cross-section Random

10/464

0/233

اثرات تصادفی)(RE
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 .4.5آزمون همسانی واریانس خطاها

با توجه به نتایج جدول  ،6از آنجائی که  P-valueآزمون ناهمسانی واریانس ،بزرگتر از  0/05است ،درنتیجه فرض
صفر مبنی بر همسانی واریانسها پذیرفته میشود.
جدول  .6نتایج آزمون همسانی واریانس
فرضیه

روش

مقدار

احتمال

فرضیه اصلی

Bartlett

2/461

0/48

 .5.5نتایج برآورد مدل پژوهش

جدول  ،7نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیه مذکور را با استفاده از نرمافزار  Eviews 10به روش دادههای ترکیبی
نشان میدهد:
جدول  .7نتایج برآورد مدل
ضریب برآورد

خطای

شده

استاندارد

عرض از مبدأ

2/767

0/551

5/021

مالکیت شرکتی

0/397

0/610

0/650

0/515

مالکیت مدیریتی

-1/207

2/297

-0/525

0/599

2/099

مالکیت نهادی

0/030

0/445

0/068

0/945

2/809

مالکیت دولتی

-1/171

0/819

-1/429

0/153

1/078

تمرکز مالکیت

-0/284

0/167

-1/698

0/089

1/067

اندازه شرکت

0/002

0/023

0/124

0/900

1/009

نسبت بدهی

-0/801

0/108

-7/400

0/000

1/007

رشد فروش

-0/010

0/005

-1/835

0/067

1/116

متغیر

ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون

0/058
1/66

آماره t

P-value

VIF

0/000

3/184

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

4/809

0/046

احتمال آماره F

0/000

جدول  .8نتایج بهترین تخمین مدل پس از حذف متغیرهای زائد
متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آماره t

عرض از مبدأ

2/763

0/450

6/135

P-value
0/000

مالکیت شرکتی

0/266

0/573

0/464

0/642

مالکیت مدیریتی

0/094

1/837

0/051

0/958

مالکیت نهادی

0/068

0/437

0/155

0/876

مالکیت دولتی

-1/176

0/777

-1/514

0/130
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تمرکز مالکیت

-0/266

0/169

-1/573

0/116

نسبت بدهی

-0/803

0/109

-7/342

0/000

ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون 1/66

0/053

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

5/869

0/044
احتمال آماره F

0/000

با توجه به ضریب تعیین  0/04درصدی میتوان گفت که تنها  4صدم درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای
مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجابی که آماره دوربین -واتسون این مدل ( )1/66است ،میتوان گفت که در این
مدل خود همبستگی مرتبه اول وجود ندارد (تأیید یکی از مفروضات رگرسیون) .همچنین نتایج تأثیر متغیرهای کنترلی بر
ثبات مالی نشان داد که تنها نسبت بدهی ارتباط معنیدار باثبات مالی دارد .بهعالوه نتایج نشان میدهد که p-value

آزمون  Fکوچکتر از  5درصد است و از آنجائی که آماره  Fاعتبار کلی مدل را نشان میدهد درنتیجه میتوان گفت
این مدل با احتمال  %95معنیدار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
 .6.5تحلیل و بررسی فرضیههای پژوهش

با توجه به نتایج نگاره  ،8میتوان گفت که  P-valueمحاسبه شده برای متغیر مالکیت شرکتی بزرگتر از سطح خطای 5
درصد و مثبت میباشد .درنتیجه بین مالکیت شرکتی و ثبات مالی ارتباط معناداری وجود ندارد.
با توجه به نتایج نگاره  ،8میتوان گفت که  P-valueمحاسبه شده برای متغیر مالکیت مدیریتی بزرگتر از سطح خطای
 5درصد و مثبت میباشد؛ درنتیجه بین مالکیت مدیریتی و ثبات مالی ارتباط معناداری وجود ندارد.
با توجه به نتایج نگاره  ،8میتوان گفت که  P-valueمحاسبه شده برای متغیر مالکیت نهادی بزرگتر از سطح خطای 5
درصد و مثبت میباشد؛ درنتیجه بین مالکیت نهادی و ثبات مالی ارتباط معناداری وجود ندارد.
با توجه به نتایج نگاره  ،8میتوان گفت که  P-valueمحاسبه شده برای متغیر مالکیت دولتی بزرگتر از سطح خطای 5
درصد و منفی میباشد؛ درنتیجه بین مالکیت دولتی و ثبات مالی ارتباط معناداری وجود ندارد.
با توجه به نتایج نگاره  ،8میتوان گفت که  P-valueمحاسبه شده برای متغیر تمرکز مالکیت بزرگتر از سطح خطای 5
درصد و منفی میباشد؛ درنتیجه بین تمرکز مالکیت و ثبات مالی ارتباط معناداری وجود ندارد.
با توجه به نتایج فرضیههای فرعی میتوان اظهار داشت که بین شاخصهای ساختار مالکیت و ثبات مالی ارتباط معناداری
وجود ندارد.
 .6بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ثبات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداخته شده است .برای انجام این پژوهش تعداد  156شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی
 5ساله ( )1391-1395بررسی شده است .همچنین برای آزمون فرضیههای پژوهش ،از مدل رگرسیونی استفاده شده
است .نتایج حاصل حاکی از آن است که بین هیچکدام از متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت شرکتی ،مالکیت نهادی،
مالکیت مدیریتی ،مالکیت دولتی ،تمرکز مالکیت) با ثبات مالی رابطه معناداری وجود ندارد .نتایج این پژوهش با نتایج
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طیبی و حسینپور ( ،)1396دهقانی و همکاران ( )1394و فالح و همکاران ( ،)1394مطابقت دارد و با نتایج پژوهش علی-
نسب و همکاران ( )1395و غالمی و قنبری ( ،)1395مطابقت ندارد .با توجه به نتایج پژوهش میتوان پیشنهادهایی ارائه
نمود که در ادامه به آن پرداخته شده است.
به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد میگردد عوامل و موانع به وجود آمده در ارتباط با عدم وجود ارتباط معنادار بین
مالکیت و ثبات مالی را مرتفع نموده تا شاهد سوق و میل وضعیت بازار سرمایه ،از ناکارایی به سمت بازار کارا باشیم.
چون از دیدگاه نظری چنین به نظر میرسد که با افزایش درصدی از متغیرهای مذبور ،یک شرکت بتواند از منابع خود در
جهت افزایش منافع سهامداران که استفاده بهینه از سرمایه شرکت میباشد استفاده کند .پیشنهاد میشود که شرکتها،
نسبت به بهبود کیفیت مالکیت شرکتی از طریق بهبود ساختار هیئتمدیره ،حقوق سهامداران و رابطه با سرمایهگذاران و
ساختار مالکیت اقدام نمایند .برای این منظور میتوانند نقش اعضاء ،اندازه هیئت مدیره را بهگونه علمی و مطابق با
استاندارهای جهانی تعیین و به عدم تداخل نقشها در هیئت مدیره توجه کنند.
همچنین نگهداری عمده سهام در دست سهامداران نهادی ،سازوکارهای حاکمیتی را بهبود داده و وضعیت توزیع سود
سهام را بهبود میدهد و از این جهت نیز به سهامداران عمده پیشنهاد میشود که در تصمیمات حاکمیتی سازمان توجه
خاص نمایند و از تجربیات خود جهت بهبود وضعیت سهام تحت مالکیتشان در این شرکتها بهطور مؤثرتری فعالیت
نمایند .به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود در تصمیمهای سرمایه گذاری به میزان مالکیت مدیریتی شرکت توجه نمایند ،به
اینکه وجود مالکیت مدیریتی باال ،شکاف بین مالکیت و مدیریت را کاهش میدهد و عدم تقارن اطالعاتی نیز به نسبت به
سایر سازمانها پایینتر خواهد بود ،بهعالوه مدیرانی که در شرکت تحت مدیریت خود ،سرمایهگذاری کردهاند نسبت به
سایر مدیران از تصمیمهای با ریسک باال اجتناب میکنند .به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود در زمان سرمایهگذاری به
ساختار مالکیت خصوصاً مالکیت دولتی و تمرکز مالکیت توجه کنند ،چراکه مالکان میتوانند به تصمیماتی از قبیل
سرمایهگذاری و مباحثی از قبیل موجودی نقدی راکد شرکت و یا نگهداری آن تأثیر بگذارند و واحد تجاری را به سمت
کسب سود سوق دهند.
مطابق تمامی پژوهشها این پژوهش نیز دارای محدودیتهای میباشد که عبارتند از:
 در مالکیت مدیریتی بعضی از شرکتها ،درصد سهام متعلق به اعضای هیئت مدیره ارائه نشده و باعث کاهش نمونه ما
شده است.
 مالکیت شرکتی در سایت بورس برای سهامداران خُرد مشخص نیست که چه درصدی متعلق به شرکتهای دیگر
است.
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