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Abstract
Management optimism is one of the most prominent biases that influence management
decisions. The purpose of this study is to investigate the effect of political connections on the
relationship between ownership structure and managerial optimism. The statistical population
of the study is all companies listed on the Tehran Stock Exchange and using the systematic
elimination sampling method, 146 companies were selected as the sample of the research in an
8-year period between 2013 to 2020. The method used to collect information is a library and
the relevant data for measuring variables were collected from Codal website and companies'
financial statements and then Eviews software was used to test the research hypotheses. The
results of testing the research hypotheses showed that there is a negative and significant
relationship between ownership structure (institutional and family ownership) and managerial
optimism; But political connections do not affect the relationship between ownership structure
(institutional and family ownership) and managerial optimism.
Keywords: Political connections, Ownership structure, Managerial optimism, Institutional and
family ownership, Tehran Stock Exchange.
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چکیده

بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و خوشبینی مدیریتی میباشد .این پژوهش از لحاظ هدف،
کاربردی بوده و از بُعد روششناسی ،همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک 146 ،شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب

E-ISSN: 2783-3119

خوشبینی مدیریت یکی از برجستهترین سوگیریهایی است که بر تصمیمات مدیریتی تأثیر میگذارد .هدف این تحقیق

شده در دوره زمانی  8ساله بین سالهای  1392تا  1399مورد تحقیق قرار گرفتند .روش مورد استفاده جهت جمعآوری
جمعآوری شده و سپس برای آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار ایویوز استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون
فرضیههای پژوهش نشان داد بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوشبینی مدیریتی ،رابطه منفی و
معنیداری وجود دارد؛ اما ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوشبینی
مدیریتی تأثیرگذار نیست.
واژگان كلیدی :ارتباطات سیاسی ،ساختار مالکیت ،خوشبینی مدیریتی ،مالکیت نهادی و خانوادگی ،بورس اوراق
بهادار تهران.
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اطالعات ،کتابخانهای بوده و دادههای مربوط برای اندازهگیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکتها
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 .1مقدمه
خوشبینی مدیران یک ویژگی شخصیتی است که بهعنوان داشتن باور مثبت در رابطه با هر یک از جنبههای یک پیشامد
در شرایط عدم اطمینان تعریف میگردد (حسینی و خوئینی .)1399 ،تحقیقات قبلی نشان داده است که ساختار مالکیت
شرکتها میتواند بر خوشبینی مدیریت اثرگذار باشد .شرکتهای خانوادگی نوآوری در فناوری و همچنین رشد
اقتصادی را ترویج میکنند (زهرا .)2005 ،همچنین شرکتهای خانوادگی با اعضای خانواده بهعنوان سهامدار یا مدیریت
میتوانند مشکالت نمایندگی را کاهش دهند (برون و همکاران .)2007 ،مالکیت خانواده باعث ایجاد پیوندهای خانوادگی،
وفاداری ،تعهد ،اعتماد و ثبات میشود که فرصتطلبی مدیران را کاهش میدهد .همچنین نشان داده شده است که
شرکتهای خانوادگی تمایل به پذیرش ریسکهایی مانند سرمایهگذاری تحقیق و توسعه ایجاد میکنند و گردش مالی
کمتر این شرکتها باعث میشود مدیران از منابع بهطور کارآمدتری برای منافع شرکت استفاده کنند که میتواند
گرایشهای خوشبینیانه و یا کوتهبینانه مدیران را تحت تأثیر قرار دهد (هارماوان و همکاران .)2020 ،در مطالعهای دیگر
هوانگ و کانگ ( )2019نیز نشان دادند لحن افشای اعالنهای سود برای شرکتهای خانوادگی خوشبینانهتر از
شرکتهای غیرخانوادگی است.
همچنین نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی در مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بهطور فزایندهای در بازارهای مالی مورد
توجه قرار گرفته است .بهطورمعمول ،سرمایهگذاران نهادی سهامداران بزرگ یک شرکت هستند و انگیزههای قوی برای
نظارت بر مدیریت شرکت دارند .پارک و همکاران ( )2017نشان دادند شرکتهای با مدیران اجرایی بیش اعتماد،
سرمایهگذاری بیشازحدی دارند ،زیرا مدیران عامل نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری خوشبین هستند و بهاحتمالزیاد
بر اساس آنها عمل میکنند؛ اما مکانیسمهای نظارت نهادی ،سرمایهگذاری بیشازحد مدیران عامل بیش اعتماد را کاهش
میدهد؛ اگرچه به نظر آنها نظارت نهادی تنها زمانی مهم است که سرمایهگذاران نهادی بلندمدت و/یا بزرگ سهام
شرکتها را در اختیار داشته باشند .او همچنین نشان داد نظارت نهادی بر انتصاب مدیران عامل بیش تأثیر منفی میگذارد.
چانگ و همکاران ( )2015نیز در تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای با مالکیت نهادی بیشتر ،بهطور فعالتری بر
ساختارهای مدیریتی و حاکمیتی شرکتها نظارت میکنند.
از طرفی ارتباط سیاسی ممکن است مزایایی برای شرکتها داشته باشد؛ اما هزینههایی نیز دارد .بهعنوانمثال تحت افزایش
ارتباطات سیاسی ،قصد شرکت برای نوآوری کاهش مییابد زیرا مدیران ارتباط سیاسی را برای بهبود عملکرد شرکت
ترجیح میدهند ،بر اساس منافع شخصی بیشتر تصمیم میگیرند و بهجای بازار ،زیر بار اهداف سیاسی میروند؛ بنابراین
شرکتهایی که دارای ارتباط سیاسی هستند تمایل دارند منابع خود را در پروژههای کوتاهمدت و کم ریسک
سرمایهگذاری کنند؛ بنابراین ،پیشبینی میشود که ارتباط سیاسی بر روابط ساختار مالکیت شرکتها و ویژگیهای
مدیریتی مانند خوشبینی اثرگذار باشد .بر این اساس در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته میشود که آیا ارتباطات
سیاسی بر رابطه میان نوع مالکیت و خوشبینی مدیریتی تأثیرگذار است یا خیر؟
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
خوشبینی مدیریت
اصطالح خوشبینی از واژه التین  Optimumبه معنای "بهترین" گرفته شده است .ادبیات خوشبینی که اسچییر و کارور
( )1985از پیشگامان آن هستند ،خوشبینی را انتظارات عمومی مثبت در مورد وقایع آینده تعریف میکند .اگرچه که سویه
خوشبینی ممکن است در هر محیطی متفاوت از محیط دیگری باشد (حسینی و خوئینی .)1399 ،خوشبینی یکی از
برجستهترین سوگیریهایی است که بر تصمیمات مدیریتی تأثیر میگذارد .خوشبینها تمایل دارند بازده را بیشازحد
تخمین بزنند درحالیکه بهطور همزمان ریسک را دستکم میگیرند (الگبیلی و همکاران )2021 ،بهطورکلی ،خوشبینی
خاص مدیر ،به تمایل خاص وی نسبت به توصیف خوشبینانه عملکرد شرکت اشاره دارد .خوشبینی مدیران یک ویژگی
شخصیتی است که میتواند بهعنوان داشتن باور مثبت در رابطه با هریک از جنبههای یک پیشامد در شرایط عدم اطمینان
تعر یف شود .در تحقیقات نشان داده است که بسیاری از مدیران و کارآفرینان خوشبین هستند و به این باور تمایل دارند
که شوکهای منفی برای آنان نسبت به دیگران کمتر اتفاق میافتد .در حوزه حسابداری مدیران ریسک ذاتی را بهاندازه
کافی در نظر نمیگیرند ،زیرا معتقدند که کنترلهای زیادی بر عملکرد شرکت دارند .دوم اینکه ،افراد در مورد نتایجی که
بهشدت به آنها متعهد هستند ،خوشبین میباشند .بررسیها نشان میدهند که مدیران عموماً به موفقیت شرکت متعهد هستند
ال این تعهد ناشی از این است که ثروت ،اعتبار حرفهای و موقعیت شغلیشان به آن وابسته است (حسینی و خوئینی،
و احتما ً
.)1399
ساختار مالکیت
بهصورت کلی ،یکی از اهداف حاکمیت شرکتی کاهش تعارض منافع بین ذینفعان شهرکت است .عموماً این تصور وجود
دارد که ساختار مالکیت شرکتها میتواند به تغییر رفتار شرکتها منجر شود (خزایی و همکاران .)1400 ،از مقوالت مهم
در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجهبندی آن در مقیاسهای استاندارد میباشد تا با استفاده از آن بتوان
استراتژیهای الزم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود نحوه توزیع مالکیت (سهام شرکتها) بین صاحبان واحد
تجاری (سهامداران) ساختار مالکیت نامیده میشود .ساختار مالکیت دارای دو بُعد است :ترکیب سهامداران و تمرکز
مالکیت .ترکیب سهامداران شامل مالکیت نهادی ،مالکیت مدیریتی ،مالکیت دولتی و مالکیت خانوادگی است (سجادی و
همکاران.)1392 ،
سرمایهگذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکتها ،دارای نفوذ قابلمالحظهای بر آنها هستند.
مالکیت نهادی به مجموع درصدی از سهام شرکت اطالق میشود که متعلق به بانکها ،بیمهها ،نهادهای مالی ،شرکتهای
مادر ،سازمانها و نهادها و شرکتهای دولتی است .سرمایهگذاران نهادی با جمعآوری اطالعات در خصوص تصمیمهای
مدیریت بهطور ضمنی و از طریق اداری نحوهی عملکرد شرکت به شکل صریح ،بر شرکت نظارت میکنند .سرمایهگذاران
نهادی از فرصت ،منابع و توانایی نظارت ،نظم و تأثیر بر مدیران برخوردارند .نظارت بر شرکتها از طریق سرمای گذاران
نهادی میتواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصتطلبان یا خدمت به خود وادار
کند (بانیستر و ویست.)2004 ،
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به دلیل سرمایهگذاری بلندمدت ،سهامداران نهادی در شرکت تمایل زیادی بهصرف منابع برای تأثیرگذاری و نظارت در
حوزه مدیریتی دارند .وجود مالکیت نهادی ،مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای
فرصتطلبانه وا میدارد (خدادادی و همکاران .)1393 ،مالکان نهادی در کشورهای دارای سازوکارهای حاکمیتی و قانونی
مستحکم ،توانایی کنترل باالتری نسبت به مدیران شرکتها دارند (بنفراتیلو و سیمبینیلی .)2006 ،انتظار بر این است که
مالکیت نهادی میزان عدم تقارن اطالعاتی و ازاینرو ،مشکالت نمایندگی را کاهش دهد ،زیرا مالکیت نهادی میتواند به
نحوی اثربخش تالشهای مدیریت برای دستکاری حسابها را کنترل کند .مالکان نهادی تمام تالش خود را میکنند تا
وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام داده و اطمینان منطقی را نسبت به کیفیت گزارشگری مالی ،محافظت از منافع
سهامداران و افزایش منافع ناشی از سرمایهگذاری را در سرمایهگذاران ایجاد کند (یو.)2005 ،
نوع دیگر از مالکیتی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است مالکیت خانوادگی است .شرکت خانوادگی به شرکتی
اطالق میشود که حداقل  20درصد سهام آن در تملک یک خانواده یا فامیل باشد و یا یکی از اعضای خانواده و یا فامیل
در هیئتمدیره عضویت داشته و یا پنج درصد از سهام عادی را در اختیار داشته باشد .در مورد شرکتهای خانوادگی،
بهعنوان مالک قسمتی از سهام شرکت ،مدیر نیز هستند؛ بنابراین این افراد هم مالک هستند و هم نماینده .تا زمانی که از این
دیدگاه به شرکت نگاه شود مشکل چندانی در روابط نماینده – مالک به وجود نمیآید؛ اما در بعضی از شرکتها افراد
دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستند که در سمتهای مدیریتی شرکت جای ندارند (موسوی شیری وهمکاران.)1393 ،
اگرچه تعاریف متعددی از شرکتهای خانوادگی ارائه شده است ،اما در یک موردتوافق همگانی وجـود دارد و آن ایـن
است که شرکتی که هم مالکیت و هم مدیریت آن در دسـت یـک هسـته خـانواده اسـت ،یـک شـرکت خانوادگی است
(خواجوی و اسحاقی.)1393 ،
ارتباطات سیاسی
در ادبیات پژوهشی اخیر ،ارتباطات سیاسی شرکت و دولت ،بیشتر در قالب حضور سرمایهگذاران عمده وابسته به دولت
در ساختار مالکیت شرکت (بُعد فردی ارتباطات سیاسی) بررسیشده است (صالحی نیا و تامرادی .)1398 ،نشانههای
مدیریت سیاسی شرکتهای عبارتاند از وجود اعضای هیئتمدیره وابسته به دولت ،مجلس و مانند این نوع نهادهای
سیاسی ،یا وجود سهامدار عمده (دارای حداقل ده درصد سهام دارای حق رأی) دولتی و شبهدولتی .این متغیر با بررسی
دقیق یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی از طریق شناسایی مدیرعامل ،اعضای
هیئتمدیره ،سهامداران عمده ،اشخاص وابسته و اشخاص در تعامل با شرکتهای نمونه به انحای گوناگون صورت پذیرفت
(لی و وانگ .)2016 ،شاخص ارتباطات سیاسی ،سه بُعد اقتصادی ،اجتماعی و فردی دارد .بُعد اقتصادی ارتباطات سیاسی
عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سهام شرکتها ،بهگونهای که بیش از پنجاهدرصد از سهام شرکت متعلق
به دولت باشد (صالح نیا و تامرادی .)1398 ،بُعد اجتماعی ارتباطات سیاسی عبارت است از سرمایهگذاری نهادهای وابسته
به دولت در ساختار مالکیت شرکت که بیان کننده حمایت نهادی دولت است( .اعتمادی و همکاران .)1396 ،بُعد فردی
ارتباطات سیاسی نیز عبارت است از شرکتهایی که در ساختار مالکیت آنها یکی از سهامداران عمده شرکت (سهامداری
که بیش از  10درصد سهام شرکت را در اختیار دارد) از شخصیتهای سابق یا زمان حاضر در دولت باشد (خان.)2018 ،
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یوال ( )2021در بررسی موضوعی با عنوان ارتباطات سیاسی ،مالکیت خانواده و عملکرد شرکت نشان میدهند که
شرکتهای وابسته به خانوادههای سیاسی بهتر از شرکتهای مرتبط با مالکیت غیر خانوادگی عمل میکنند.
ال شدادی و النوری ( )2020در بررسی تأثیر ساختار مالکیت ،ارتباطات سیاسی و پاداش مدیران اجرایی بر عملکرد شرکت
نشان دادند پاداش مدیران اجرایی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد؛ ارتباطات سیاسی تأثیری منفی بر عملکرد شرکت
دارد و مالکیت خارجی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.
هاریماوان و همکاران ( )2020در بررسی رابطه ارتباطات سیاسی شرکت بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و کوتهبینی
مدیریت نشان میدهند که شرکتهایی که دارای مالکیت خانوادگی کمتری هستند ،بیشتر درگیر کوته بینی مدیریت
هستند .یعنی با افزایش مالکیت خانوادگی ،کوته بینی مدیریت کاهش مییابد .همچنین نتایج نشان میدهد ارتباطات سیاسی
بر رابطه میان مالکیت خانوادگی و کوتهبینی مدیریت تأثیر منفی دارد.
هیزر و راتینگ ( )2020نشان دادند سیاستهای شرکت صرفاً تحت تأثیر خوشبینی فردی مدیرعامل نیست ،بلکه بیشتر از
نگرشهای اعضای تیم مدیریت ارشد بهعنوان یک گروه هدایت میشود .درواقع ،متوجه شدیم که تأثیر خوشبینی
مدیرعامل بر تصمیمهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکت به خوشبینی سایر مدیران بستگی دارد.
هوانگ و کانگ ( )2019در بررسی رابطه میان مالکیت خانوادگی و خوشبینی مدیریتی نشان دادند لحن افشای اعالنهای
سود برای شرکتهای خانوادگی خوشبینانهتر از شرکتهای غیرخانوادگی است .نتیجه حاکی از آن است که موقعیت
سهام غیر متنوع مالکان خانواده در کسبوکارشان باعث ایجاد انگیزههای قوی برای آنها میشود تا اعالمیههای سود مثبت
بیشتری برای حفظ عملکرد سهام باال صادر کنند.
تینگ و همکاران ( )2016در به بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و تأمین مالی شرکت نشان
دادند که رابطه منفی و معناداری بین بیش اطمینانی مدیران و تأمین مالی شرکت وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج نشان داد
که مالکیت دولتی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و تأمین مالی تأثیر داشته و رابطه منفی بین متغیرهای یادشده را کاهش
میدهد.
بزرگ اصل و همکاران ( )1399در بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اهرم مالی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار نشان دادند مدیرانی که به آینده شرکت خوشبین هستند ،درحالیکه احساس میکنند
بهواسطه این خوشبینی ،سـهام آنهـا از طرف بازار بهطور مناسب ارزشیابی نخواهد شد ،در مواقع نیاز به تأمین مالی از طریق
استقراض اقدام میکنند .همچنین ،شرکتها بـا توجه به ترکیب ساختار سرمایه خود ،فرصتهای متفاوت بالقوهای در تأمین
مالی به دست میآورند .برخی از شرکتها با توجه به نفـوذ سیاسی و اندازه و اعتبار بیشتر ،در مقایسه با شرکتهای دارای
نفوذ سیاسی و اندازه و اعتبار کمتر ،توان جذب منابع خـارجی بیشـتری دارند .عالوه بر این ،با افزایش مالکیت نهادی به
دلیل نظارت فعال آنها ،تصمیمهای مدیر در راستای بهبود عملکرد شرکت خواهد بود و از تصمیمهایی که عملکرد شرکت
را به خطر میاندازد ،اجتناب میشود.
صیادی و همکاران ( )1399در بررسی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه بین خوشبینی مدیریتی و مدیریت سود نشان دادند مدیران
خوشبین ،بیش از مدیران منطقی ،به مدیریت سود توجه میکنند؛ و مالکیت نهادی ،مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی
رابطه بین خوشبینی مدیریتی و مدیریت سود را تقویت میکنند.
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بادآور نهند و تقیزاده خانقاه ( )1397در بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایهگذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت
نشان میدهند ارتباطات سیاسی بر سرمایهگذاری بیشتر از حد تأثیر مثبتی داشته و بر عملکرد شرکت تأثیر منفی میگذارد.
ارتباطات سیاسی میتواند به شرکتها کمک کند تا منابع مالی بیشتری به دست آورند ،اما دسترسی به وامهای تجاری
نشأتگرفته از ارتباطات سیاسی ،اعتبار مضاعفی ایجاد کرده و هزینههای مالی را افزایش میدهد .عالوه بر این ،دخالت
سیاستمداران ممکن است موجب تحریف در تخصیص منابع اجتماعی شده و به سرمایهگذاری بیشتر از حد و تضعیف
عملکرد شرکت منجر شود.
خرمی و غالمی جمکرانی ( )1395در مطالعه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و خوشبینی مدیریتی نشان دادند که از
میان سازوکارهای انتخابشده از نظام راهبری شرکتی ،مالکیت مدیریت ،تمرکز مالکیت و ویژگیهای هیئتمدیره شامل
عدم دوگانگی وظیفه ،اندازه و استقالل هیئتمدیره ،مالکیت مدیریت و استقالل هیئتمدیره توانسته میزان خوشبینی
مدیران را کاهش دهد .با شناسایی سوگیریهای رفتاری مانند خوشبینی مدیران ،نظام راهبری شرکتی باید بهسوی ایفای
نقشی جدید با عنوان نظام راهبری شرکتی رفتاری حرکت نماید.
 .3فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوشبینی مدیریتی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم :ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوشبینی مدیریتی تأثیر گذار
است.
 .4روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در حوزه
تحقیقات اثباتی حسابداری است .در ادامه ،تحلیل رگرسیونی انجام میشود و ازآنجاییکه با متغیر وابسته کیفی کار انجام
میشود  ،از تحلیل رگرسیونی لوجیت یا پروبیت استفاده میشود .همچنین در این پژوهش از آماره نسبت درست نمایی و
ضریب تشخیص مک فادن به ترتیب برای بررسی اعتبار کل رگرسیون و قدرت توجیه رگرسیون استفاده میشود .در واقع
این دو آماره همانند آماره  Fو  R2در رگرسیون خطی عمل میکنند .برای تجزیهوتحلیل دادههای از نرمافزارهای Eviews

 9استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه ایران در یک بازه زمانی 8
ساله طی دوره زمانی  1399-1392میباشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و بعد از مدنظر قرار دادن معیارهای
زیر تعداد  146شرکت بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند؛
 .1شرکت قبل از سال  1391در بورس پذیرفتهشده و تا پایان سال  1399در بورس فعال باشد؛
 .2سال مالی شرکت منتهی به  29اسفند باشد و طی زمان تحقیق ،تغییر سال مالی نداشته باشد؛
 .3فعالیت اصلی شرکت سرمایهگذاری ،بانکداری ،لیزینگ و نهاد مالی نباشد؛
 .4اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد و
 .5شرکت در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
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 .1.4متغیرها و مدل پژوهش

متغیر وابسته؛ در این تحقیق خوشبینی مدیریت ( )Optimismمیباشد.
در این تحقیق برای اندازهگیری خوشبینی از شاخص مازاد مخارج سرمایهای استفاده میشود .مخارج سرمایهای از تفاضل
خالص دارایی عملیاتی طی دو سال متوالی بهعالوه استهالک سال جاری محاسبه شده است .به شرکتهای با مخارج
سرمایهای بیشتر از سطح میانه ،عدد یک و به شرکتهای با مخارج سرمایهای کمتر از این سطح ،عدد صفر تعلق میگیرد.
متغیر مستقل؛ در این تحقیق ساختار مالکیت ( )Ownership structureاست که بر اساس دو بُعد مالکیت نهادی
( )Instownو مالکیت خانوادگی ( )Familyموردبررسی قرار میگیرد.
مالکیت نهادی برابر است با مجموع سهام در اختیار بانکها و بیمهها ،هلدینگها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،صندوقهای
بازنشستگی ،شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری تقسیمبر کل سهام منتشره شرکت.
مالکیت خانوادگی :چنانچه حداقل  20درصد سهام دارای حق رأی شرکتهای نمونه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط
یک خانواده نگهداری شود ،به متغیر عدد یک و در غیر این صورت به آن عدد صفر اختصاص پیدا میکند.
متغیر تعدیلگر در این تحقیق ارتباطات سیاسی ( )POLITICALمیباشد که بهوسیله یک عامل مجازی اندازهگیری
میشود .بهطوریکه اگر حداقل یکی از سهامداران عمده شرکت (با مالکیت  10درصد یا بیشتر) از شخصیتهای وابسته
به دولت باشد مقدار یک و در غیر این صورت صفر اعمال میشود.
همچنین تأثیر متغیرهای كنترلی زیر نیز بر این رابطه بررسیشده است:
اهرم مالی ( )LEVتقسیم کل بدهی به کل دارایی
اندازه شركت ( )SIZEلگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییهای شرکت در پایان سال
سن شركت ( :)Ageاز طریق مجموع تعداد سالهای عمر شرکت به دست میآید.
مدل آماری فرضیه اول:
𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑚 𝑖, 𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑖, 𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖, 𝑡 + 𝛽3 LEV𝑖, 𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑔𝑒𝑖, 𝑡 +
𝑖𝑒 +

مدل آماری فرضیه دوم:
𝑡 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑚 𝑖, 𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝛽1 𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖,
𝑡 + 𝛽2 𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿, 𝑡 + 𝛽3 (𝛽1 𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 ∗ 𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇𝐼𝐶𝐴𝐿𝑖, 𝑡) + 𝛽4 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖,
𝑖𝑒 + 𝛽5 LEV𝑖, 𝑡 + 𝛽 6 𝐴𝑔𝑒𝑖, 𝑡+

 .5یافتههای پژوهش
 .1.5آمار توصیفی

نتایج آمار توصیفی پژوهش که شمای کلی از وضعیت توزیع دادهها را نشـان میدهد ،در جدول زیر نشان داده شده
است.
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جدول  .1آمار توصیفی متغیرها
شاخصهای

شاخصهای پراكندگی

مركزی

متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

كمینه

بیشینه

Optimism

0/58

1

0/43

0

1

Instown

0/57

0/69

0/33

0

0/98

Age

34/66

38

12/32

8

62

SIZE

14/54

14/39

1/53

10/07

20/71

LEV

0/59

0/60

0/67

0/03

1/84

جدول  .2توزیع فراوانی متغیر مالکیت خانوادگی و ارتباطات سیاسی
نام متغیر

وجود

عالمت

عدم وجود

اختصاری

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ارتباطات سیاسی

POLITICAL

339

29/02

829

70/97

مالکیت خانوادگی

FAMILY

151

12/92

1017

87/07

میانگین شاخص ارتباطات سیاسی نیز نشان میدهد که از  1168سال – شرکت مورد مطالعه ،در  339نمونه مورد مطالعه یا
به عبارتی در  29درصد از شرکتها ،سهامداران عمده شرکت (با مالکیت  10درصد یا بیشتر) از شخصیتهای وابسته به
دولت بوده است .همچنین در حدود  13درصد از شرکتها دارای مالکیت خانوادگی بودهاند؛ یعنی در  13درصد از
شرکتها ،حداقل  20درصد سهام دارای حق رأی شرکت های نمونه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط یک خانواده
نگهداری شده است.
 .2.5آزمون فرضیه اول

ازآنجاییکه با متغیر وابسته ی کیفی سروکار داریم ،از تحلیل رگرسیونی لوجیت یا پروبیت استفاده میکنیم .همچنین در
این پژوهش از آماره نسبت درست نمایی و ضریب تشخیص مک فادن به ترتیب برای بررسی اعتبار کل رگرسیون و قدرت
توجیه رگرسیون استفاده میشود .در واقع این دو آماره همانند آماره  Fو  R2در رگرسیون خطی عمل میکنند.
جدول  .3نتایج برآورد فرضیه اول تحقیق
متغیر

مقدار ضرایب

آماره Z

مقدار احتمال

Instown

-0.17

-4.21

0.000

FAMILY

-0.006

-2.31

0.022

Age

0.30

0.87

0.287

SIZE

-0.22

-3.67

0.000
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مقدار ضرایب

متغیر

آماره Z

LEV

0.18

1.45

عرض از مبدأ )(C

1.23

4.49

آماره درست نمایی

97/18

مقدار احتمال
0.108
0.000
مقدار احتمال آماره درستنمایی

مک فادان )(R2

0/000

0/28

در جدول باال مدل با رگرسیون الجیت برآورد شده است که آماره نسبت درستنمایی برابر  97/18و در سطح معنیداری
 0/000به دست آمد .ازآنجاییکه این مقدار کمتر از  0/05است ،بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد
میشود ،یعنی در سطح اطمینان  95درصد مدل معنیداری وجود دارد .همچنین سطح معنی داری آماره  Zمربوط به متغیر
"مالکیت نهادی" کوچکتر از  0/05بوده ( )0/000و ضریب آن منفی میباشد ( )0/17و مقدار آماره  Zبرای آن (-4/21
) است .همچنین سطح معنی داری آماره  Zمربوط به متغیر "مالکیت خانوادگی" کوچکتر از  0/05بوده ( )0/000و
ضریب آن منفی میباشد ( )0/006و مقدار آماره  Zبرای آن ( )-2/31است بنابراین فرضیه  H0رد شده و در سطح اطمینان
 95درصد میتوان بیان نمود بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوشبینی مدیریتی رابطه منفی و معنی
داری وجود دارد.
 .3.5آزمون فرضیه دوم
جدول  .4نتایج برآورد فرضیه دوم تحقیق
متغیر

مقدار ضرایب

آماره Z

مقدار احتمال

Instown

-0.11

-3.14

0.000

FAMILY

-0.03

-2.02

0.046

POLITICAL
*POLITICAL
Instown
*POLITICAL
FAMILY
Age

0.062

2.86

0.008

0.023

1.47

0.112

0.005

0.84

0.309

0.11

0.66

0.432

SIZE

-0.17

-2.43

0.031

LEV

0.11

2.98

0.003

عرض از مبدأ )(C

0.89

3.65

0.000

آماره درست نمایی
مک فادان )(R2

104/55

مقدار احتمال آماره درستنمایی
0/22

0/000
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در جدول باال مدل با رگرسیون الجیت برآورد شده است که آماره نسبت درستنمایی برابر  104/55و در سطح معنیداری
 0/000به دست آمد .ازآنجاییکه این مقدار کمتر از  0/05است ،بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد
میشود ،یعنی در سطح اطمینان  95درصد مدل معنیداری وجود دارد .سطح معنی داری آماره  Zمربوط به متغیر
" POLITICAL* Instownبزرگتر از  0/05بوده ( )0/112و ضریب آن مثبت میباشد ( )0/023و مقدار آماره Z

برای آن ( )1/47است .همچنین سطح معنی داری آماره  Zمربوط به متغیر " " POLITICAL* FAMILYبزرگتر
از  0/05بوده ( )0/309و ضریب آن مثبت میباشد ( )0/005و مقدار آماره  Zبرای آن ( )0/84است .بنابراین فرضیه H0

تأیید شده و در سطح اطمینان  95درصد میتوان گفت ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و
خانوادگی) و خوشبینی مدیریتی تأثیر گذار نیست.
 .6نتیجهگیری
خوشبینی مدیریت یکی از برجستهترین سوگیریهایی است که بر تصمیمات مدیریتی تأثیر میگذارد .بسیاری از مدیران
و کارآفرینان خوشبین هستند و به این باور تمایل دارند که شوکهای منفی برای آنان نسبت به دیگران کمتر اتفاق میافتد.
در حوزه حسابداری ،مدیران ریسک ذاتی را بهاندازه کافی در نظر نمیگیرند ،زیرا معتقدند که کنترلهای زیادی بر عملکرد
شرکت دارند .در این تحقیق به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و خوشبینی مدیریتی بر اساس
دادههای  146شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1399-1392پرداخته شد .نتایج پژوهش
نشان داد بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوشبینی مدیریتی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد؛ اما
ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوشبینی مدیریتی تأثیرگذار نیست.
مالکیت نهادی بیشتر شرکتها منجر به نظارت بیشتر بر اعمال مدیران میشود .به دلیل سرمایهگذاری بلندمدت ،سهامداران
نهادی در شرکت تمایل زیادی بهصرف منابع برای تأثیرگذاری و نظارت در حوزه مدیریتی دارند .وجود مالکیت نهادی،
مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصتطلبانه وا میدارد و درنتیجه از خوشبینی
مدیران که تمایل به بیش سرمایهگذاری دارند کاسته میشود .این نتیجه مطابق یافتههای پارک و همکاران ( )2017میباشد.
همچنین در شرکتهای با مالکیت خانوادگی باال ،به دلیل آنکه فعالیت مدیران تحت نظارت یک گروه و یا خانواده متمرکز
میباشد ،از استفاده مدیران از مخارج سرمایهای کاسته میشود .مالکیت خانواده باعث ایجاد پیوندهای خانوادگی ،وفاداری،
تعهد ،اعتماد و ثبات میشود که فرصتطلبی مدیران را کاهش میدهد .همچنین شرکتهای خانوادگی تمایل به پذیرش
ریسکهایی مانند سرمایهگذاری تحقیق و توسعه ایجاد میکند و گردش مالی کمتر این شرکتها باعث میشود مدیران
از منابع بهطور کارآمدتری برای منافع شرکت استفاده کنند و درنتیجه از خوشبینی آنها کاسته میشود .این نتیجه مطابق با
یافتههای هاریماوان و همکاران ( )2020میباشد.
 .1.6پیشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق و پیشنهاد به محققان آتی

با توجه به اینکه در شرکتهای با حضور بیشتر مالکان نهادی و همچنین در شرکتهایی که در آنها اعضای یک خانواده
سهم بیشتری از سهام شرکت را در اختیار دارند ،نظارت مؤثرتری بر رفتار و همچنین نحوه اعمال قدرت و شیوه بهرهگیری
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 انجام می شود پیشنهاد میشود که سرمایهگذاران در بررسیهای خود ساختار مالکیت شرکتها را،از سرمایههای شرکت
در نظر داشته باشند چراکه میتواند منجر به پیشگیری از رفتارهای فرصتطلبانه مدیران و کاهش تأثیر خوشبینی مدیران
 اما با توجه به تعدیل، همچنین اگرچه تأثیر ارتباطات سیاسی در فرضیه دوم معنی دار نمیباشد.بر سرمایههای شرکت شود
 این موضوع نیز مورد توجه سهامداران، پیشنهاد میشود،اثر منفی مالکیت های نهادی و خانوادگی بر خوش بینی مدیران
. امکان دارد زمینه برای فرصتطلبی مدیران بیشتر فراهم شود،قرار گیرد چراکه به دلیل ارتباطات گسترده این شرکتها
همچنین پیشنهاد میشود که تحقیقات آتی به بررسی رابطه دیگر انواع مالکیت مانند مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بر
 ارتباطات سیاسی و پاداش مدیران اجرایی بر، همچنین پیشنهاد میشود تأثیر ساختار مالکیت.خوشبینی مدیریت بپردازند
.عملکرد شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد
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