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Abstract
Objective: Measuring performance in the decision-making process is one of the most
important issues in the field of financial economics due to the importance of the role of the
CEO. In recent decades, the importance and impact of CEO decisions on company
profitability as a measure of company performance has become one of the main topics in
academic research. However, due to the separation of ownership from management and
creating conflicts of interest and the dual role of the CEO in this issue, performance appraisal
is one of the most important financial issues of companies, so the factors that affect the
company's performance are of particular importance. Filling the gap in mediating variables
on the relationship between CEO duality and company performance is critical. We choose the
variables of capital structure and competition in the product market as mediators to increase
our understanding of the duality of the CEO at the highest levels of leadership in an
organization and to identify the factors that have a significant impact on the performance of
companies.The main purpose of this study is the effect of the mediating role of competition in
the product market and capital structure on the relationship between the duality of the CEO
and the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Method: The present study is a post-event research and is applied in terms of purpose. In
order to achieve the objectives of the research, five hypotheses have been developed.
Multivariate linear regression model and combined data were used to test the research
hypotheses. The statistical sample of the research includes 120 companies listed on the
Tehran Stock Exchange, which has been selected based on the available sampling method
and has been studied during the years 2013 to 2019.
Results: Research findings indicate that CEO duality has a negative and significant
relationship with company performance. Also, the duality of the CEO has a negative and
significant effect on competition in the product market. Based on the research findings, the
mediating role of competition in the product market in the relationship between CEO duality
and company performance is confirmed. Also, the results showed that the duality of the CEO
does not have a significant effect on the capital structure. Also, capital structure does not
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Abstract

affect the relationship between CEO duality and company performance. From an economic
point of view, business unit managers do not only seek to provide shareholder resources to
improve the company's performance, but they also consider the interests of shareholders only
when their own interests are best served; This will lead to a conflict of interest. Based on
agency and management theories, the results of this study emphasize that the duality of the
CEO with the use of managerial powers and skills in the performance of the company plays a
key role.
Conclusion: Managers of companies are encouraged in turbulent economic conditions,
growth and resources to maximize the goal of many decisions and improve company
performance. When companies have the right governance structure, they are better able to
compete in a market. Having a dual structure, then, enables managers to overcome decision
biases and improve the decision-making process, including market-related decisions.
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بررسی تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی
مدیر عامل و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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چکیده
هدف :هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل
و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است .در راستای تحقق اهدداف پدژوهش
پنج فرضیه تدوین شده است .جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی استفاده شده
است .نمونه آماری پژوهش شامل  021شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نموندهگیدری در
دسترس انتخاب شده و طی سالهای  0932تا  0931مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتهها :یافتههای پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست .همچندین
دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد .براساس یافتههای پژوهش نقدش میدانجی رقابدت در
بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید میشود .همچنین ،نتایج نشان داد که دوگانگی مددیرعامل
اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد .همچنین ،ساختار سرمایه بر رابطة بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.
نتیجهگیری :مدیران شرکتها در شرایط متالطم اقتصادی ترغیب میشوند ،رشدد و مندابح حاصدل از آن کده هددف بسدیاری از
تصمیمگیریهاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند .وقتی شرکتها سداختار حکمراندی مناسدبی داشدته
باشند ،بهتر میتوانند در یک بازار رقابت کنند .پس داشتن یک ساختار دوگانه ،مدیران را قادر میسازد تا بر تعصبات تصمیم گیری
غلبه کرده و روند تصمیم گیری ،از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.

واژههای کلیدی :دوگانگی مدیر عامل ،عملکرد شرکت ،رقابت در بازار محصول ،ساختار سرمایه.
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عملکرد یک شرکت در فرایند تصمیمگیری امری حیاتی و ضروری است ،بهگونهای که یک شررکت ممکرا اسرت
باوجود تولید محصول خوب ،کنترل کیفیت منظم و ساختار تشکیالتی منسجم و هماهنگ ،بره خرا ر بحرران مرالی دچرار
ورشکستگی شود .بنابرایا عملکرد مالی برای هر شرکت از الزامات انکارناپذیر است .پس بدون شک یکی از تصمیمات
و اهداف اصلی شرکتها ،افرزایش ثرروت سرهامداران بروده اسرت .درایرابراره شرواهد تجربری بسریاری مبنری برر اینکره
تصمیمهای سرمایهگذاران و مدیران شرکت ،عملکرد شرکت را تحت تأثیر تضاد منافع قرار میدهد وجرود دارد .چراکره
همه افراد به ور بیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند .از ایا رو ،مدیران برویهه مردیرعام هرای شررکت نیرز
ممکا است بنا به دالیلی نظیر بقا در شرکت ،دریافت پاداش و سایر عوام  ،خواسته یا ناخواسته در تضاد منافع عم کنند
و ممکا است در پروژههایی سرمایهگذاری کنند که برای سرهامداران ایجراد ارزش نکنرد و عملکررد شررکت را در نظرر
نگیرند .پس میتوان چنیا گفت که در تصمیمگیریهای مدیریتی عملکرد شرکت تعام بیا هیئتمدیره و مدیران نقش
بسزایی را ایفا میکند .از بیا چندیا عام تعییاکننده رابطه بریا مردیران و هیئرتمردیره ،دوگرانگی وظرایف مردیرعام
(مدیرعام  ،رئیس هیئتمدیره یا نائب رئیس نیز باشد) یک مسئله اساسی است .چراکره اجرازه مریدهرد مردیران قردرت
زیادی در کنترل حاکمیت شرکتی و مدیریت شرکت در مقایسه با هیئتمدیره برخوردار باشند و بهعنوان یک عام مؤثر
بر عملکرد شرکتها قررار گیرنرد (دیرانتی دیلمری و همکراران .)1932 ،درایرابراره برخری پهوهشرگران همورون چرا و
همکرراران ( ،)2002آیکررون و اسری ( ،)2010گیر و مرراتور ( ،)2011پررورفالو و ابراهیمری ( )1931و عباسری و احمرردی
( )1930معتقدند دوگانگی وظیفه مدیرعام میتواند به رور برالقوه ریسرک تصرمیمگیرنرده نهرایی برودن مردیرعام در
زمینههای مالی را افزایش داده ،درنتیجه ممکرا اسرت عملکررد شررکت را افرزایش دهرد .امرا برخری پهوهشرگران دیگرر
هموون باویه عیمی و رنجبر)1932( ،؛ پنگ و همکراران ( ،)2007یرو ( ،)2001الم و لری ( )2001و باپتیسرتا و همکراران
( )2011خالف ایا عقیده را مطرو کردند .بنابرایا ،ایا موضوع میتواند نقرش مهمری در تعیریا سرنوشرت شررکت ایفرا
کرده و رعایت و یا عدم رعایت آن تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت و از همه مهمتر دیدگاه سرهامداران جرزو و نهرادی
نسبت به وضعیت مالی و ارزش شرکت داشرته باشرد .بنرابرایا ،شناسرایی عرواملی کره سرود شررکت را تحرت ترأثیر قررار
میدهند و باعث بهبود یا تضعیف عملکرد مالی میشوند ،حائز اهمیت است .پس به نظر میرسد ،افزایش رقابت در برازار
محصول میتواند رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهرد (مروبیا و همکراران.)2020 ،
در واقع ادبیات حسابداری نشان میدهند که رقابت در بازار محصول ،مشکالت نمایندگی را با کاهش مدیریت ضعیف و
حذف مدیران بیکفایت کاهش میدهد .بنابرایا ،رقابت بیشتر ممکا است به تالش مدیریتی باالتری منجر شود ،چراکره
سرهامداران در مرورد رفترار مردیران خودآگراهی بهترری دارنرد (نروروزی و همکراران .)1933 ،ازایرارو ،مردیران برویهه
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مدیرعام نقش مهمی را در اداره شرکت ایفا میکند و بهعنوان یک رکا اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرو است.
بدون شک دوگانگی مدیرعام یکی از راههایی است که با آن رهبر و مدیر میتوانند در رفتار پیروان خرود نفروذ کننرد.
به ورکلی مدیران اجرایی با بهکارگیری نقش دوگانگی میتوانند زمینه رشرد و تعرالی ،نروآوری در شررکت و درنهایرت
ایجاد ارزش (ثروت) برای سهامداران را فراهم آورند .ایا در حالی است که تئروری اقتصرادی معتقرد اسرت کره مردیران
اجرایی با افزایش نقش دوگانگی باعث ایجاد مشکالت نمایندگی میشوند و همیا امرر سربب خواهرد شرد کره عملکررد
شرکت ضعیف شود .از سوی دیگر ایا امکان وجود دارد که ساختار سرمایه رابطه بیا دوگرانگی مردیرعام و عملکررد
شرکت را تحت تأثیر قرار دهد .تصمیمهای ساختار سرمایه یکی از مهمتریا موضوعهایی است کره مردیران مرالی برا آن
مواجه هستند .ایا تصمیم بهظاهر ساده تحت شرایط خاص ،نمیتوانند صرفاً به دلی ایجراد ت ییرر در ترکیرب منرابع ترأمیا
مالی ،عملکرد شرکت را ت ییر دهند .اما تئوری نمایندگی معتقد است ،در شرکتهایی که وظایف رئریس هیئرتمردیره و
مدیرعام بهخوبی از هم تفکیکشده باشد ،به دلی برخورداری از نظام راهبری قویتر و مسائ نمایندگی کمترر ،میرزان
بدهی کمتر میشود و ایا امکان وجود دارد که عملکرد شرکت بهبود یابد (موبیا و همکاران .)2020 ،با توجه به مطالب
مطروشده ،مت یرهای رقابت در بازار و ساختار سرمایه ممکا است که به صورت غیرمستقیم بر رابطه یا میرزان رابطره بریا
دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد .بر همیا اساس هدف پهوهش حاضر ،بررسی چرایی و چگونگی
تأثیر ساختار سرمایه و رقابت در بازار محصول بر رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت هست.
در باب اهمیت و ضرورت انجام پهوهش میتوان گفت سنجش عملکرد در فرایند تصمیمگیری برا توجره بره اهمیرت
نقش مدیرعام شرکت از مهمتریا موضروعات حروزه اقتصراد مرالی اسرت .در دهرههرای اخیرر ،اهمیرت و تأثیرگرذاری
تصمیمگیریهای مدیر عام شرکت بر سودآوری شرکت بهعنوان معیاری برای عملکرد شرکت به یکی از موضوعهرای
اصلی در پهوهشهای دانشگاهی تبدی شده است .اما با توجه به جردا شردن مالکیرت از مردیریت و ایجراد تضراد منرافع و
نقش دوگانگی مدیرعام در ایا موضوع ،ارزیابی عملکرد از مهمتریا موضوعات مالی شرکتها محسوب میشرود ،بره
همیا دلی عرواملی کره برر عملکررد شررکت ترأثیر مریگذارنرد از اهمیرت خاصری برخوردارنرد .بر ادبیرات موجرود.
پهوهشهایی در خصوص رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکررد شررکت انجرامشرده اسرت ،و درایرابراره یافترههرای
متفاوتی بهدستآمده و منجر به فراخوانی پهوهشهای آینده برای دستیابی به درک بهترر ایرا رابطره شرده اسرت .در ایرا
راستا ،برای پاسخگویی به ایا فراخوان و پر کردن خأل موجود ،جستجوی در خصوص مت یرهرای میرانجی برر رابطره بریا
دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت امری حیاتی است .با توجه به اینکه مت یرهرای سراختار سررمایه و رقابرت در برازار
محصول بر عملکرد شرکت توسط پهوهشهای پیشیا داخلی و خارجی به اثبات رسیده است ،برهعنروان میرانجی انتخراب
میکنیم تا درک ما را در مورد دوگانگی مدیرعام در باالتریا ردههای رهبری در یرک سرازمان را افرزایش مریدهرد و
عواملی که بر عملکرد شرکتها تأثیر بسزایی دارد ،شناسایی کنند .پس با توجره بره اینکره تراکنون در ایرران پهوهشری در
خصوص تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایهبر رابطه بیا نقش دوگانگی مردیرعام برر عملکررد
مالی شرکت سرمایه انجام نگرفته است .بر همیا اساس به دلی ضرورت احساس شده ،پهوهش حاضر به دنبرال گسرترش
ادبیات موضوعی عوام مؤثر بر عملکرد شرکت به بررسی تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصرول و سراختار سررمایه
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بر رابطه بیا نقش دوگرانگی مردیرعام برر عملکررد شررکتهرای پذیرفترهشرده در برورس اورا بهرادار تهرران خواهرد
پرداخت .در ادامه به بررسی مبانی نظری ،پیشینه پهوهش ،روش اجرای پرهوهش ،یافترههرا و نتیجره گیرری پرداختره شرده
است.
مبانی نظری و توسعه فرضیهها
دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت

در خصوص نقش دوگانگی مدیرعام مطالعات گستردهای در زمینههای اقتصاد ،مدیریت و حسابداری مورد بررسری
قرار گرفته اسرت .دوگرانگی مردیرعام شررکت زمرانی اتفرا میافترد کره مردیرعام شررکت بره رور همزمران رئریس
هیئتمدیره نیز باشد (گویلیت و همکاران)2019 ،1؛ در ایا صورت مدیرعام توانایی زیادی در هیئرت مردیره دارد ،کره
ایا امکان را وجود دارد که باعث مشکالت نمایندگی بیا سرهامداران و مردیران شرود و ترأثیر سرو برر عملکررد شررکت
بگذارد (یانگ و همکاران .)2014 ،2ترکیب نقش ریاست هیئتمدیره و مدیرعام مبیا عدم جدایی کنتررل و نظرارت از
مدیریت است .ازایارو ،ادبیات تئوریک بیان میکنرد جردایی جایگراه هیئرتمردیره و مردیرعام  ،باعرث عملکررد بهترر
شرکت میگردد .عالوه بر ایا  ،در یک ساختار سازمانی ضعیف و سیاسی  ،مدیرعام ممکا است از قردرت دوگرانگی
خود سوو استفاده کند و یک فرد نزدیک را به عنوان مدیر منصوب کند که احتمراالً بر دسرتور مردیرعام عمر کنرد
(فالی .)2007 ،9بنابرایا ،ایا حرکت مدیرعام باعث کاهش کارایی عملیات سازمانی ،مانند نظارت بر فعالیتهای انجرام
شده توسط هیئتهای انتخاب شده  ،و در نتیجه منجر به اتالف منرابع مریشرود (گویلیرت و همکراران .)2019 ،بره همریا
ترتیب  ،نظریه نمایندگی بر نقشهای جداگانه مدیر عام و رئیس هیئت مدیره تأکیرد دارد (مرالتی و فرالر .)1332 ،4همره
ایا استداللها حاکی از آن است که دوگانگی مدیرعام سراختار نظرارت برر سرازمان را تضرعیف کررده و برر عملکررد
شرکت تأثیر منفی میگذارد (کروسی .)2017 ،2پس فرضیه اول پهوهش به شرو زیر بیان میشود:
فرضیه اول :بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
دوگانگی مدیرعامل و رقابت در بازار محصول

براساس مطالعات اخیر ،تصمیمات تأمیا منابع مالی شرکت ،هرم از عوامر داخلری و هرم از فعالیرتهرای گرروههرای
خارج از مرزهای شرکت تأثیر میگیرد؛ بنابرایا ،توجه به بازار رقابت در تعییا روش ترأمیا مرالی مناسرب بررای افرزایش
بازده و ادامه حیات شرکتها اهمیت دارد و از عوام اصلی رشد و پیشرفت آنها محسوب میشود؛ ازایرارو ،الزم اسرت
مدیران شرکتها برای انتخاب بهتریا ترکیب سرمایه ،هنگام گرفتا تصمیمات مالی ،به رقابتپرذیری برهمنزلره وسریلهای
برای دستیابی به عملکرد مطلوب توجه کنند (خدادادی و آقاجری .)1911 ،از آنجا که رقابرت در برازار بررای دسرتیابی
به اهداف شرکت امری حیاتی است (تیان و توته 2011 ،؛ کرو و همکراران)2012 ،؛ وقتری شررکتهرا سراختار حراکمیتی
مناسبی داشته باشند  ،بهتر میتوانند در بازار رقابت کننرد (دسری و همکراران .)2009 ،در حقیقرت ،رقابرت در برازار یرک
عام اساسی است که ممکا است بر کارایی عملیاتی شرکت  ،تصمیمات مرالی و عملکررد مرالی شررکت ترأثیر بگرذارد
(تیان و توته2011 ،؛ کو و همکاران)2012 ،؛ ،زیرا به عنوان یک نیرو قدرتمند برای ح تعارضات نمایندگی بیا مالکران
و مدیران محسوب میشود و در نتیجه منجر به بهبود سودآوری شرکت میشود (گوناسکاراژ و همکاران .)2020 ،پس به
ور کلی ،رقابت در بازار باعث میشود ،مدیران عام دارای دوگانگی برر تعصربات تصرمیم گیرری غلبره کننرد و رونرد
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تصمیم گیری  ،از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشرند و عملکررد مرالی را افرزایش دهنرد (بهگرات و بلرک ،
 .)1331بر ایا اساس فرضیه دوم به شرو زیر تبییا شده است:
فرضیه دوم :دوگانگی مدیرعام بر رقابت در بازار محصول تأثیر معناداری دارد.
دوگانگی مدیرعامل و ساختار سرمایه

نقش دوگانگی مدیرعام عمدتاً اختیارات هیئتمدیره را کاهش میدهد و استقالل هیئتمردیره را بررای دسرتیابی بره
نقش اختیارات خود محدود میکند و همونیا باعث تقویت مدیر عامر مریشرود (ایانگرار و زامپلری2003 ،؛ کروسری و
همکاران .)2014 ،عالوه بر ایا  ،در یک ساختار سازمانی ضعیف و سیاسی  ،مدیرعام ممکا است از قدرت دوگرانگی
خود سوو استفاده کند و یک فرد نزدیک را به عنوان مدیر منصوب کند که احتمراالً بر دسرتور مردیرعام عمر کنرد
(فالی .)2007 ،بنابرایا ،ایا حرکت مدیرعام باعث کاهش کارایی عملیات سازمانی ،مانند نظارت بر فعالیتهرای انجرام
شده توسط هیئتهای انتخاب شده  ،و در نتیجه منجرر بره اترالف منرابع مریشرود (گویلیرت و همکراران .)2019 ،تئروری
نمایندگی اذعان میکند که مدیران میتوانند با پیوستا به یک ساختار مشترک رهبری در یک سرازمان  ،از مزایرای آنهرا
محافظت کنند .به عبارت بهتر ،دوگانگی مدیرعام میتواند رضایت درونی مدیرعام را از نظر موفقیت  ،انگیزه ذاتری ،
احترام و شناخت در سمت باال فراهم میکند و به نفع سهامداران کار کند و عملکرد مالی را بهبود دهد .بنابرایا  ،ساختار
سرمایه یکی از پیویدهتریا موضوعات پیش روی مدیران شرکتها است که در جهت دستیابی به اهرداف اسرتراتهیک و
به حداکثر رساندن سود برای افزایش عملکرد شرکت ضروری اسرت (مروبیا و همکراران .)2020 ،در واقرع ،زمرانی کره
ساختار سرمایه وجود داشته باشد با تعدی نسبت بدهی به حقرو صراحبان سررمایه ،هزینره سررمایه را بره حرداق و ارزش
شرکت را حداکثر میرساند (تائبی نقندری و همکاران .)1937 ،بر ایا اساس فرضیه سوم به شرو زیر تبییا شده است:
فرضیه سوم :دوگانگی مدیرعام بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری دارد.
رقابت در بازار محصول ،دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت

رقابتپذیر بودن بدیا معنی است که شرکت نتوانسته است شیوه تولیدی در پیش بگیررد کره کاالهرای باکیفیرتترری
تولید کند یا کاالهای تولیدی خود را باقیمتی پاییاتر از سایر رقبا عرضه کند و درنتیجره برازار فرروش را در دسرت خرود
بگیرد؛ بنابرایا ،رقابتی بودن بازار محصول در مقاب انحصراری برودن مطررو مریشرود؛ زیررا شررکتی کره توانسرته باشرد
بهواسطه بهینهسازی روشهای تولیدی ،کاالهایی باکیفیت باالتر یا باقیمتهای پاییاتر عرضره کنرد ،انحصرار بیشرتری در
بازار داشته است (سلیمانخان و پورزمانی .)1932 ،شرکتها برای گرفتا سهم بازار و مشتریان بیشتر در بازار محصروالت
با یکدیگر رقابت میکنند و افزایش درجه رقابت ،ناا مینانی در عملکرد شرکت را افزایش میدهد؛ ایا ناا مینانی سربب
قطعیت عملکرد ک صنایع یا ک اقتصاد میشود .درواقع ،وجود رقابت در بازار سربب افرزایش شرفافیت و کراهش عردم
تقارن ا العاتی ،هزینه سرمایه و ریسک ورشکستگی میشود؛ زیررا ا العرات مشرابه و قابر مقایسره را مریتروان از سرایر
رقبای فعال در بازار کسب کرد و از آنها برای بررسی درسرتی ادعاهرا و ا العرات ارائرهشرده توسرط مردیرعام شررکت
استفاده کرد (اکبری و همکاران .)1931 ،به ورکلی رقابت در بازار محصول بهمنزله سازوکاری راهبردی عم میکنرد و
انگیزه مدیرعام را برای کاهش هزینره هرای تولیرد و جلروگیری از واگرذاری سرهم برازار بره رقبرا و جلروگیری از خطرر
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ورشکستگی افزایش میدهد .رقابت در بازار محصول ،بر انگیزههای مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصرول ترأثیر
میگذارد و رشد عملکرد را از ری تحریک نوآوری و بهبود بهرهوری ارتقا میدهد (گیرود و مولر .)2011 ،2بنابرایا با
توجه به ایا دیدگاهها ،رقابت در بازار میتواند بهعنوان یک سازوکار نظارتی و نظمدهنده کرارا بررای برره تحرت کنترررل
درآوردن مشکالت نمایندگی استفاده شود و باعث شود در مدیران اجرایی انگیزهای فراهم شود که برا نقرش دوگرانگی،
منرافع خود را برا منرافع سهامداران منطب کنند (گیرود و مولر)2010 ،؛ و در نتیجه بر عملکرد شرکت اثرگرذار باشرد .برر
ایا اساس فرضیه چهارم به شرو زیر تبییا شده است:
فرضیه چهارم :رقابت در بازار محصول بر رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارد.
ساختار سرمایه ،دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت

ساختار سرمایه به دلی صرفههای مالیاتی ناشی از هزینههای بهرره و نظریره نماینردگی بررای شررکتهرا اهمیرت دارد،
چراکه هرقدر در ساختار سرمایه بدهی بیشتر باشد بدهی مالیاتی کمتر و جریان نقدی بعد از مالیات بیشتر میشود .جنسرا
و مک لینگ ( )1372دو نوع اصلی هزینههای نمایندگی را شناسایی نمودهاند .اولیا نوع از هزینههای نمایندگی از تضراد
منافع بیا سهامداران و اعتباردهندگان ناشی میشود .ازآنجاییکه قرارداد بدهی ایا فرصت را برای سهامداران بره وجرود
آورده است که سود بیشتری در ارتباط با به موفقیت رسیدن پروژههای سرمایهگذاری تصاحب کننرد و در صرورت عردم
موفقیت ،اعتباردهندگان حتی اص

لب خود را وصول ننمایند .ازایارو ،از اعتباردهنردگان انتظرار مریرود هزینره ترأمیا

مالی باالتری را به شرکت تحمی نمایند .ایا موضوع منجر به آن میشود که ساختار سرمایه تأثیر منفی برر روی عملکررد
شرکت داشته باشد .مخصوصاً زمانی که شرکت در ساختار سررمایه خرود بره رور زیرادی از بردهی اسرتفاده کررده باشرد.
دومیا نوع از تضاد منافع بیا مدیریت و سهامداران بهوسیله سوو مدیریت منابع توسط مدیر برهمنظرور افرزایش رفراه خرود
شناخته میشود .ایا نوع تضاد هزینههای زیادی را به همراه دارد .ازایارو ،استفاده بیشتر از بدهی تضمیاشده ،هزینرههرای
نمایندگی را کاهش داده و افزایش عملکرد را به همراه خواهد داشت (تائبی نقنردری و همکراران .)1937 ،پرس انتخراب
ساختار سرمایه ،یک ابزار عالمتدهی برای مدیران جهت نشان دادن وضعیت شرکت و عملکرد خود در برابرر مالکران و
ذینفعان است و به همیا دلی مدیران بهخصوص مدیران اجرایی که همزمان رئریس هیئرتمردیره هسرتند همرواره در پری
انتخاب ساختار سرمایه بهینه برای شرکت هستند (چنگ و همکاران )2014 ،تا هزینههای نماینردگی را کراهش دهنرد .برر
ایا اساس فرضیه پنجم به شرو زیر تبییا شده است:
فرضیه پنجم :ساختار سرمایه بر رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارد.
پیشینه پژوهش

حاجی خان میرزایی و توحیدلو ( )1400در پهوهشی به بررسی عوام کلیدی تاثیرگذار بر تصمیمات سراختار سررمایه
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا بهادار تهران پرداختنرد .یافترههرای پرهوهش آنهرا نمایرانگر ایرا اسرت کره
مت یرهایی هموون نسبت ارزش برازار بره ارزش دفترری دارایریهرا میرانگیا نسربت بردهی کر صرنعت بره ارزش دفترری
داراییها وانداز شرکت تأثیر مستقیم و مت یرهایی هموون سودآروی نسبت خالص داراییهرای ثابرت بره کر دارایریهرا
شاخص هزینهزندگی (نرخ تورم) تأثیر معکوس و منفی بر ساختار سرمایه شرکتهای مورد بررسی داشتهاند.
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محق کیا ( )1400در پهوهشی به بررسی تأثیر قدرت بازار و رقابت در بازار محصول بر رابطه بیا حاکمیرت شررکتی
و مدیریت سود پرداخت .یافتههای پهوهش نمایانگر ایا است کره حاکمیرت شررکتی و مردیریت سرود رابطره معنراداری
دارند .همونیا رقابت در بازار محصول و قدرت بازار رابطه بیا حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را تعدی میکنند.
دادبه و میرزایی گودرزی ( )1400در پهوهشی بررسی تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعام بر رابطره بریا متنروع سرازی
ج رافیایی و عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اورا بهادار تهران پرداختند .یافتههرای پرهوهش آنهرا نمایرانگر
ایا است که بیا متنوع سازی ج رافیایی و عملکرد شرکت رابطره مثبرت و معنراداری برقررار اسرت و دوگرانگی وظرایف
مدیرعام موجب تعدی ایا رابطه میشود.
علی شیری ( )1933در پهوهشی به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش شررکتهرای پذیرفتره شرده در برورس اورا
بهادار پرداخت .یافتههای پهوهش نمایانگر ایا است که ساختار تأمیا مرالی شررکت برر شراخصهرای عملکرردی ارزش
افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شرکت تأثیرگرذار اسرت و رابطره آن برا ارزش شررکت ،حسراس بره شراخصهرای
سنجش عملکرد است.
حمیدیان و همکاران ( )1933در پهوهشی به بررسی رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شررکتهرای
پذیرفتهشده در بورس اورا بهادار تهران پرداختند .یافتههای پهوهش آنها نمایرانگر ایرا اسرت کره برا توجره بره تمرکرز
مالکیت مدیریتی ،مالکیت مدیریتی رابطه سراختار سررمایه و شراخص عملکررد شررکتهرا (نسربت کیوتروبیا) را تعردی
میکند و ایا تعدی مثبت و مستقیم است .عالوه بر ایا آزمون فرضیهها بیانگر ایا بود که رابطهای بیا ساختار سررمایه برا
بازده حقو صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقو صاحبان سهام در صرورت تمرکرز مالکیرت
مدیریتی وجود ندارد.
نگویا و همکاران )2021( 1در پهوهشی به بررسی رابطره بریا حاکمیرت شررکتی و سررعت تعردی سراختار سررمایه
پرداختند .یافتههای پهوهش آنها نمایانگر ایا است کره انردازه هیئرت مردیره ،اسرتقالل هیئرت مردیره  ،تنروع جنسریتی و
مالکیت مدیریتی به ور قاب توجهی ساختار سرمایه را افزایش میدهد ،اما دوگانگی مدیر عام به ور قاب تروجهی آن
را کاهش میدهد.
عبداهلل و تورسوی )2021( 3در پهوهشی به بررسی رابطه بیا عملکرد شرکت و ساختار سرمایه شررکتهرای غیرمرالی
پذیرفته شده در بورس آلمان پرداختند .یافتههای پهوهش آنها نمایانگر ایرا اسرت کره بریا عملکررد شررکت و سراختار
سرمایه رابطه مثبت وجود دارد.
چو و فام )2021( 10در پهوهشی به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر اهررم مرالی پرداختنرد .یافترههرای پرهوهش
آنها نمایانگر ایا است که رقابت در بازار محصول به ور قاب توجهی تأثیر مثبت بر اهرم مالی شرکتها دارد.
لی و چا )2020( 11در پهوهشی به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر عملکرد شرکت برا نقرش تعردی کننرده
اندازه شرکت پرداختند .یافتههای پهوهش آنها نمایانگر ایرا اسرت کره تنروع جنسریتی در هیئرت مردیره ترأثیر مثبتری برر
عملکرد شرکت دارد .عالوه بر ایا ،نتایج نشان داد که اندازه شرکت ممکا است تأثیر مثبت تنوع جنسریتی هیئرت مردیره
را بر عملکرد شرکت تضعیف کند.
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گوپتا و ماهکود )2020( 12در پهوهشی به بررسی ویهگیهای مدیاعام برا عملکررد بانکهرای کشرور هنرد پرداختنرد.
یافتههای پهوهش نشان داد که صالحیت حرفهای مدیران عام در جایان امور مالی عملکرد را افزایش میدهد .عالوه برر
ایا ،تأثیر دوگانگی مدیرعام با عملکرد مثبت و قاب توجه شناخته شد است .مردیران عامر مررد بررای عملکررد بانرک
مفید هستند .مدیران عام با تجربه به عملکرد با تجربه کمک میکنند.
ویجتیلیک و اکانایاکه )2020( 19در پهوهشی به بررسری ترأثیر نقرش تعردی کننرده قردرت غیررسرمی مردیر عامر و
مشارکت هیئت مدیره بر رابطه دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت پرداختند .یافتههرای پرهوهش آنهرا نمایرانگر ایرا
است که دوگانگی مدیر عام هنگامی که مدیر عام به قدرت غیررسمی اضرافی مجهرز باشرد ،ترأثیر منفری برر عملکررد
شرکت دارد .برعکس ،دوگانگی مدیر عام هنگامی کره مشرارکت هیئرت مردیره زیراد اسرت ،ترأثیر مثبتری برر عملکررد
شرکت نشان میدهد.
روش اجرای پژوهش

پهوهش حاضر از نوع پهوهشهای پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است .با توجره بره ایراکره دادههرای
پهوهش بدون دخالت محق گردآوری شده از نوع پهوهشهای نیمه تجربی قلمداد میشود و به جهرت تجزیره و تحلیر
روابط بیا مت یرها از نوع پهوهش توصیفی -همبستگی است .در ایرا پرهوهش از تکنیرک رگرسریون خطری چنرد مت یرره
استفاده شده است .جامعه آماری مورد مطالعه ایا پهوهش شام ا العات مالی کلیه شرکتهای پذیرفته شرده در برورس
اورا بهادار تهران در بازه زمانی  1932تا  1931هستند .در ایرا پرهوهش بره منظرور نمونره گیرری از روش نمونره گیرری
هدفمند (روش حذف سیستماتیک) استفاده شده است .روند انتخاب نمونه در جدول  1مشخص شده اسرت .برا توجره بره
موارد بیان شده 120 ،شرکت برای اجرای پهوهش انتخاب شد.
جدول .1روند انتخاب نمونه

عنوان

تعداد

تعداد ک شرکتهای پذیرفته شده در بورس در پایان سال 1931

227

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی  32-31در بورس فعال نبودهاند

()229

تعداد شرکتهایی بعد از سال  32در بورس پذیرفته شدهاند

()31

تعداد شرکتهایی که جز هلدینگ ،سرمایه گذاریها ،واسطهگریهای مالی ،بانکها و یا لیزینگها بودهاند

()27

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی  32-31ت ییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نیست

()21

تعداد شرکتهایی که دارای فعالیت مستمر نبوده و سهام آنها بیش از  2ماه مورد معامله قرار نگرفته است.

()20

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی  32-31ا العات مورد آنها در دسترس نیست

()1

تعداد شرکتهای نمونه برای هر سال

120

تعداد شرکتهای نمونه برای  7سال

140

مدلها و متغیرهای پژوهش

در ایا پهوهش جهت آزمون فرضیهها با پیروی از پهوهش موبیا و همکاران ( ،)2020از مدلهای  1تا  2استفاده شده
است:
()1

FPi ,t  0  1 CEO duality i ,t   2 LEVi ,t  3 Sizei ,t   4 RM i ,t   i ,t

()2

HHIi ,t   0  1 CEO duality i ,t   2 LEVi ,t   3 Sizei ,t   4 RM i ,t   i ,t
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()9

DRi ,t   0  1 CEO duality i ,t   2 LEVi ,t   3 Sizei ,t   4 RM i ,t   i ,t

()4

FPi ,t   0  1 CEO duality i ,t   2 HHIi ,t   3 LEVi ,t   4 Sizei ,t   5 RM i ,t   i ,t

()2

FPi ,t   0  1 CEO duality i ,t   2 DRi ,t   3 LEVi ,t   4 Sizei ,t   5 RM i ,t   i ,t

که در ایا رابطهها:
 :FPعملکرد شرکت
 :CEOdualityدوگانگی مدیرعام
 :HHIرقابت در بازار محصول
 :DRساختار سرمایه
 : LEVاهرم مالی
 :Sizeاندازه شرکت
 :RMبازده بازار
 :εخطای مدل
اجزای ایا مدل در ادامه تعریف شده است.
با توجه به اینکه فرضیههای پهوهش به بررسی نقش میرانجی رقابرت در برازار محصرول و سراختار سررمایه برر رابطره بریا
دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت میپردازد ،برای آزمون اثر میانجی مت یرها از رویکرد برارون و کنری )1312( 14بایرد
استفاده شود .بر اساس رویکرد بارون و کنی ،اثر مت یر میانجی باید سه شرط داشته باشد:
 -1مت یر یا مت یرهای مستق باید بر مت یر میانجی تأثیر داشته باشند؛
 -2مت یر یا مت یرهای مستق باید بر مت یر وابسته تأثیر داشته باشد؛
 -9مت یر میانجی باید بر مت یر وابسته در رگرسیونی از مت یرهای مستق و مت یر میانجی تأثیر داشته باشد.
بارون و کنی ( )1312معتقد بودند اثر میانجی کام زمانی ایجاد میشود که مت یر یا مت یرهای مستق در معادلره سروم
هیچ تأثیری بر مت یر وابسته نداشته باشند؛ اما در معادله سوم اگر مت یر مستق بر مت یر وابسته تأثیر کمتری نسبت بره معادلره
دوم داشته باشد ،در آن صورت مت یر میانجی جزئی خواهد بود.
متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته

عملکرد شرکت ( :)FPمت یر وابسته پهوهش حاضر عملکرد شرکت بوده که برای اندازه گیری آن از بازده دارایریهرا
(نسبت سود قب از مالیات و هزینه بهره (سود خالص عملیاتی) به میرانگیا مجمروع دارایریهرای شررکت  iدر پایران دوره
زمانی  )tاستفاده شده است.
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متغیر مستقل

دوگانگی مدیرعامل ( :)CEO dualityمت یر مستق پهوهش حاضر دوگانگی مدیرعام است کره بره صرورت مت یرر
مجازی صفر یا یک خواهد بود .بر ایا اساس ،اگر مدیر عام  ،رئیس یا نایب رئیس هیئرت مردیره باشرد ایرا مت یرر عردد
یک و در غیر ایا صورت عدد صفر به خود خواهد گرفت.
متغیرهای میانجی گر

مت یرهای میانجی گر پهوهش حاضر ساختار سرمایه و رقابت در بازار است.
ساختار سرمایه ( :)DRدر پهوهش حاضر ،یکی از مت یر میانجی گر ساختار سرمایه است که برای انردازه گیرری آن از
نسبت بدهی به حقو صاحبان سهام شرکت  iدر پایان دوره زمانی  tاستفاده شده است.
رقابت در بازار محصول ( :)HHIدر پهوهش حاضر ،یکی دیگر از مت یر میانجی گر رقابرت در برازار محصرول اسرت
که برای اندازه گیری آن از شاخص هرفیندال-هریشما استفاده خواهد شد .ایا شاخص از جمله مهمترریا شراخصهرای
سنجش تمرکز موجود در یک صنعت و درجه رقابت بازار است .ایا شاخص از ری مجذور نسبت فرروش شررکت بره
ک فروش صنعتی که شرکت مربوط به آن است ،به دست میآید .هرچه که نسبت حاصرله بررای یرک شررکت بزرگترر
باشد ،بیانگر ایا است که شرکت مزبور دارای قدرت رقابت بزرگتری است .باید توجره داشرت کره بریا درجره رقابرت
بازار و قدرت رقابت یک شرکت یک رابطه معکوس برقرار است .بنابرایا هراندازه شاخص هرفیندال -هیرشما محاسربه
شده بیشتر باشد ،نشانگر قدرت رقابت بیشتر شررکت و از جهرت دیگرر کمترر برودن درجره رقابرت برازار اسرت .شراخص
هرفیندال-هیرشما  HHIi,tمیزان تمرکز صنعت را اندازهگیری میکند .در ایا شاخص ،هر چه شاخص محاسبهشده بیشرتر
باشد میرزان تمرکرز بیشرتر بروده و رقابرت کمترری در صرنعت وجرود دارد و بررعکس .بره عبرارتی ،هرچره برازار صرنعت
انحصاریتر باشد میزان رقابت کمتر است و هرچه بازار در رقابت کام باشد ،رقابت بازار بیشتر خواهد بود.
با استفاده از شاخص هرفیندال-هریشما 12مطاب با پهوهش موبیا و همکاران ( )2020بهصورت زیر محاسبه میشود:
()2

sales i , j ,t
Nj



sales i , j ,t
i 1

HHIi ,t  i 1
Nj

که در ایا رابطه:
 : HHIi,tشاخص هرفیندال-هریشما برای صنعت  iدر زمان t

 :Nتعداد بنگاههای فعال در بازار
 :Sales i,j,tنشاندهنده فروش شرکت  iدر صنعت  jدر زمان t

 :1نشاندهنده نوع صنعت است.
وقتی مربع ضریب ت ییرات (یا ضریب ت ییرات) صفر و  N=1باشد ،شاخص هرفیندال برابر یک خواهد شرد کره مبریا
بازار انحصار کام است .درمقاب  ،در صورت وجود تعداد زیادی بنگاه کوچک و هماندازه ،ایا شراخص صرفر خواهرد
شد که نشاندهندۀ بازار رقابت کام است .در شاخص هرفیندال (برخالف شاخص تمرکز) ،به سرهم هرر بنگراه در برازار،
وزنی معادل مجذور آن داده میشود .بدیاترتیب ،مشخص است کره بنگراههرای برزرگترر ،اهمیرت بیشرتری در سراختا
شاخص هرفیندال و در نتیجه اندازهگیری درجة تمرکز بازار دارد.
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متغیرهای کنترلی

اهرم مالی ( :)LEVبرای محاسبه مت یر اهرم مالی از نسبت ارزش دفتری مجموع بردهیهرا بره ارزش دفترری مجمروع
داراییها شرکت  iدر پایان دوره زمانی  tاستفاده خواهد شد.
اندازه شرکت ( :)Sizeبرای محاسبه مت یر اندازه شرکت از معیارهایی نظیرر لگراریتم مجمروع دارایریهرا شررکت  iدر
پایان دوره زمانی  tاستفاده میشود.
بازده بازار ( :)RMبرای محاسبه مت یر بازده بازار از تفاوت شاخص ابتدا و انتهای دوره بازار تقسیم بر شراخص ابتردای
دوره بازار شرکت  iدر پایان دوره زمانی t

یافتههای پژوهش

یافتههای پهوهش به دو بخش توصیفی و استنبا ی تقسیم شده که در ادامه به آن پرداخته شده است.
آمار توصیفی

نتایج آمار توصیفی حاص از پهوهش برای  120شرکت عضونمونه آماری در بورس اورا بهادار تهران برای دوره 7
ساله در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2آمار توصیفی

میانگیا

میانه

انحراف معیار

چولگی

حداکثر

حداق

نام مت یرها
عملکرد شرکت

0/192

0/112

0/147

0/412

0/701

-0/404

رقابت در بازار محصول

0/027

0/024

0/107

2/412

0/201

0/0000

ساختار سرمایه

1/732

1/123

1/129

2/933

10/001

0/012

دوگانگی مدیرعام

0/292

1/000

0/411

-0/223

1/0000

0/0000

اهرم مالی

0/242

0/242

0/202

-0/127

0/332

0/012

اندازه شرکت

14/292

14/442

1/201

0/191

11/20

11/092

بازده بازار

0/219

0/212

0/272

0/211

1/170

-0/201

از بیا شاخصهای مرکزی بیان شده میانگیا مهمتریا آنها محسوب میشود که نشران دهنرده نقطره تعرادل و مرکرز
ثق توزیع است .میانگیا شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است .برای مثرال میرانگیا مت یرهرای عملکررد
شرکت برابر با  0/192است که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به ایا مت یر در حول ایا نقطه تمرکرز یافترهانرد .میانره
یکی دیگر از شاخصهای مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان میدهد .همان گونه که در جدول  2مشاهده میشرود
میانه مت یر دوگانگی مدیرعام برابر با  1/000است که نشان میدهد نیمی از دادههرای ایرا مت یرر کمترر از ایرا مقردار و
نیمی دیگر بیشتر از ایا مقدار است .همونیا از مهمتریا پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است که ایا مقردار نبایرد
برای مت یرها برابر صفر باشد که به عنوان نمونه در ایا پهوهش مقدار ایا پارامتر برای مت یر رقابت در بازار محصول برابرر
با  0/107است .پارامتر چولگی میزان عدم تقارن منحنی فراوانی مت یر را نشان میدهد .اگر ضرریب چرولگی صرفر باشرد،
ال متقارن است و چنانوه ضریب مثبت باشد ،چولگی بره راسرت و اگرر منفری باشرد ،چرولگی بره چر وجرود
جامعه کام ً
خواهد داشت .به عنوان مثال ضریب چولگی مت یر ساختار سرمایه مثبت و برابر با  2/933است ،یعنی منحنری فراوانری ایرا
مت یر در جامعه مورد بررسی چولگی به راست داشته و به ایا اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد.
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آمار استنباطی
آزمون همبستگی

برای بررسی رابطه بیا مت یرها ،از آزمون همبستگی استفاده شده است .خالصه نتایج ایرا آزمرون در جردول  9ارائره
شده است.
جدول  .3آزمون همبستگی

عملکرد شرکت

متغیر
عملکرد شرکت

رقابت در بازار

ساختار سرمایه

دوگانگی مدیر عام

اهرم مالی
اندازه شرکت
بازده بازار

رقابت در بازار

ساختار سرمایه

دوگانگی مدیرعام

اهرم مالی

اندازه شرکت

بازده بازار

ضریب همبستگی

1/000

سطح معناداری

-----

ضریب همبستگی

-0/007

1/000

سطح معناداری

0/142

-----

ضریب همبستگی

-0/442

0/107

1/000

سطح معناداری

0/000

0/002

-----

ضریب همبستگی

-0/022

0/021

0/029

1/000

سطح معناداری

0/021

0/072

0/122

-----

ضریب همبستگی

-0/202

0/112

0/724

0/094

1/000

سطح معناداری

0/000

0/001

0/000

0/991

-----

ضریب همبستگی

0/143

0/212

0/021

0/012

0/092

1/000

سطح معناداری

0/000

0/000

0/020

0/019

0/927

-----

ضریب همبستگی

0/223

0/002

-0/012

0/011

-0/019

0/147

1/000

سطح معناداری

0/000

0/117

0/017

0/204

0/012

0/000

-----

با توجه به ایا که همبستگی شدید زمانی ایجاد میشود که ضریب همبستگی  1-و  1+باشد و در ایا جرا برا توجره بره
ایا که ضریب همبستگی بر اساس مقادیر به دست آمده در جدول  ،9کمتر از ایا مقدار است پس همبستگی شردید بریا
مت یرهای پهوهش وجود ندارد که در ایا حالت ،تفسیر نتایج پهوهش با ا مینان بیشتری صورت خواهد پذیرفت .ضریب
همبستگی ،ارتباط مت یرهای وابسته و مستق مدل را نشان میدهد که تعییا کننده شدت و جهت همبستگی بریا دو مت یرر
است .نتایج حاص از ماتریس همبستگی بیا مت یرهای پهوهش نشان میدهد ،که در سطح  0/02بریا مت یرهرای پرهوهش
همبستگی معناداری وجود ندارد (افال ونی.)1934 ،
آزمون مفروضات مدل رگرسیون

پیش از برآورد مدل رگرسیون ،برای ا مینان یافتا از صحت و سقم نترایج حاصر از بررآورد مردل رگرسریون ،بایرد
برقراری مفروضات مدل رگرسیون شام همسانی واریانس ،عدم همخطری مت یرهرای توضریحی ،عردم خرود همبسرتگی،
آزمون دوربیا -واتسون و توزیع نرمال باقیماندهها را آزمون کرد .پرس از ا مینران یرافتا از برقرراری تمرامی مفروضرات
مدل رگرسیون نوبت به تعییا الگوی مناسب برای مدل رگرسیون میرسد .برای انتخاب الگوی مناسب از آزمون  Fلیمرر
استفاده شده است .در ادامه باید مشخص شود که از کردام روش اثررات ثابرت و یرا روش اثررات تصرادفی بررای تخمریا
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استفاده شود .بنابرایا برای تشخیص ایا موضوع از آزمون هاسما استفاده میشود .نتایج ایا آزمونها در جدول  4ارائره
شده است.
جدول  .0آزمون مفروضات مدل

فرضیهها

آزمون  Fلیمر

الگوی انتخابی

آزمون هاسما

الگوی انتخابی

آزمون همسانی واریانس

نتیجه آزمون همسانی

دوربیا واتسون

اول

0/0000

تابلویی

0/0021

اثرات ثابت

0/0000

عدم همسانی

1/24

دوم

0/0000

تابلویی

0/0000

اثرات ثابت

0/0000

عدم همسانی

1/33

سوم

0/0000

تابلویی

0/0000

اثرات ثابت

0/0000

عدم همسانی

1/29

چهارم

0/0000

تابلویی

0/0000

اثرات ثابت

0/0000

عدم همسانی

1/79

پنجم

/0000

تابلویی

/0097

اثرات ثابت

0/0000

عدم همسانی

1/29

برای ا مینان از همسانی واریانس از آزمون بروش-پاگان-گادفری اسرتفاده مریشرود؛ همران گونره کره در جردول 4
مشاهده میشود در هر پنج مدل پهوهش حاضر ،مقدار احتمال آماره آزمون بروش-پاگان-گادفرِی ( )Fکوچرکترر از 2
درصد است ،بنابرایا فرر

عردم همسرانی واریرانس وجرود دارد .آزمرون نرمرال برودن توزیرع براقیمانردههرای مردل از

مفروضههای تحلی رگرسیون است؛ اما در صورتیکه توزیع بدون چولگی شدید و تک نمایی باشد ،توزیع نرمرال برودن
قاب توجیه است .با توجه به ایاکه تعرداد مشراهدات آمراری پرهوهش حاضرر بریش از  90عردد اسرت (تعرداد مشراهدات
پهوهش حاضر  140سال -شرکت است)؛ بنابرایا فر

میشود دادهها به توزیع نرمرال نزدیرک بروده اسرت (افال رونی،

 .)1934همونیا ،آزمون دوربیا -واتسون استقالل یا عدم استقالل خطای میان مقادیر واقعی و پیشبینی شده را مشرخص
میکند ،اگر آماره محاسبه شده بیا  1/20تا  2/20قرار گرفته باشد ،مدل دارای استقالل بوده و فاقرد خودهمبسرتگی میران
مقادیر است .از آنجایی که مقدار آماره دوربیا واتسون برای تمامی مدلها بیا  1/2تا  2/2است ،مریتروان نتیجره گرفرت
که بیا جمالت خطا (باقیماندهها) در تمامی مدلهای پهوهش حاضرر خرود همبسرتگی وجرود نردارد .برا توجره بره نترایج
آزمون  Fلیمر ارائه شده در جدول  4مقدار احتمال آماره  Fبرای تمامی مدلها کمتر از  2درصد است و بر همیا اسراس
الگوی انتخابی مناسب جهت برآورد ایا مدلها داده تابلویی است و از آزمون هاسما باید استفاده کنریم .براسراس نترایج
بدست آمده ،مقدار احتمال آماره کای-دو حاص از آزمون هاسما برای هر پنج مدل پرهوهش حاضرر کوچرکترر از 2
درصد است ،بنابرایا ،از الگوی اثرات ثابت استفاده میشود.
برای ا مینان از برقراری عدم هم خطی از آزمون عام تورم واریانس ( )VIFاستفاده شده است ،به ایا صرورت کره
اگر مقدار آماره ایا آزمون کوچکتر از  2باشد بیا مت یرهای مستق مدل رگرسیون همخطی وجود نخواهرد داشرت .کره
نتایج ایا آزمون در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2آزمون عدم هم خطی

فرضیهها
فرضیه اول

نام مت یرها

آماره VIF

نتیجه آزمون

دوگانگی مدیرعام

1/001

عدم همخطی

اهرم مالی

1/003

عدم همخطی

اندازه شرکت

1/091

عدم همخطی

بازده بازار

1/090

عدم همخطی

دوگانگی مدیرعام

2/101

عدم همخطی
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فرضیهها

نام مت یرها

آماره VIF

نتیجه آزمون

فرضیه دوم

اهرم مالی

1/943

عدم همخطی

اندازه شرکت

1/091

عدم همخطی

بازده بازار

1/914

عدم همخطی

دوگانگی مدیرعام

1/221

عدم همخطی

اهرم مالی

1/332

عدم همخطی

اندازه شرکت

1/119

عدم همخطی

بازده بازار

1/209

عدم همخطی

دوگانگی مدیرعام

1/001

عدم همخطی

رقابت در بازار محصول

1/912

عدم همخطی

اهرم مالی

1/020

عدم همخطی

اندازه شرکت

1/402

عدم همخطی

بازده بازار

1/092

عدم همخطی

دوگانگی مدیرعام

1/003

عدم همخطی

ساختار سرمایه

9/992

عدم همخطی

اهرم مالی

2/921

عدم همخطی

اندازه شرکت

1/092

عدم همخطی

بازده بازار

1/092

عدم همخطی

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

نتایج ارائه شده در جدول  2نشان میدهد که بیا مت یرها در تمام مدلهای پهوهش همخطی کام وجود نردارد؛ چررا
که مقدار آماره  VIFبرای تمامی مت یرها کوچکتر از  2شده است (افال ونی.)1934 ،
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه اول پهوهش حاضر حاکی از آن است که «بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد رابطره معنراداری وجرود دارد ».
نتایج فرضیه اول در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .6نتایج آزمون فرضیه اول

نام مت یرها

ضریب

مقدار آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

0/402

2/202

0/0000

دوگانگی مدیرعام

-0/012

-2/712

0/0021

اهرم مالی

-0/411

-22/227

0/0000

اندازه شرکت

-0/001

-0/241

0/1041

بازده بازار

0/402

2/207

0/0000

آماره F

21/11

()Prob.

()0/0000

ضریب تعییا

0/137

آماره دوربیا واتسون

1/24

ضریب تعییا تعدی شده

0/110

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،سطح معناداری محاسبه شده برای مت یر دوگرانگی مردیرعام کمترر از 2
درصد ( )0/0021است .از ایارو ،میتوان نتیجه گرفت که بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکتهای پذیرفترهشرده
در بورس اورا بهادار تهران رابطه معناداری وجرود دارد .از سروی دیگرر ،ضرریب بررآورد شرده بررای مت یرر دوگرانگی
مدیرعام در سطح خطای  0/02درصد منفی ( ) -0/012است؛ ایا یافته حراکی از ایرا اسرت کره یرک رابطره منفری بریا
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دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت وجود داد .به عبارت بهتر ،زمانی که مدیرعام شرکت بره منصرب رئریس هیئرت
مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره میرسد ،عملکرد شرکتها به میزان  0/012کراهش مرییابرد .مردیران شررکتهرا در
شرایط متال م اقتصادی ترغیب میشوند ،رشد و منرابع حاصر از آن کره هردف بسریاری از تصرمیمگیرریهاسرت را بره
حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند .بنابرایا ،فرضیه اول پهوهش و شرط اول میانجیگری بارون و کنری
( )1312در سطح ا مینان  0/32رد نخواهد شد .همونیا ،از بیا سایر مت یرهای کنترلی نیز تنها مت یر اندازه شرکت کره برا
عملکرد شرکت رابطه معناداری ندارد .در حالی که اهرم مالی رابطه منفی و بازاده برازار رابطره مثبرت برا عملکررد دارنرد.
مقدار آماره  Fمدل و احتمال آن ( 21/11و  )0/0000حاکی از معناداری ک مدل است .همونیا ،مقردار آمراره دوربریا
واتسون بیا بازه  1/2تا  2/2قرار گرفته که نشان میدهد بیا جمالت خطرا خرود همبسرتگی وجرود نردارد .افرزون برر آن،
مقدار ضریب تعییا تعدی شده ( )0/110نشان میدهد که  10درصد از ت ییرات مت یرر وابسرته (عملکررد شررکت) توسرط
مت یرهای توضیحی موجود در مدل رگرسیون توضیح داده میشود.
فرضیه دوم پهوهش حاضر حاکی از آن است که « دوگانگی مدیرعام بر رقابرت در برازار محصرول ترأثیر معنراداری
دارد» .نتایج فرضیه دوم در جدول  7ارائه شده است.
جدول  .7نتایج آزمون فرضیه دوم

نام مت یرها

ضریب

مقدار آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

0/049

2/300

0/0093

دوگانگی مدیرعام

-0/001

-9/297

0/0009

اهرم مالی

0/0002

0/992

0/7972

اندازه شرکت

0/001

1/232

0/0302

بازده بازار

-0/0003

-2/222

0/0102

آمارهF

712/90

()Prob.

()0/0000

ضریب تعییا

0/339

آماره دوربیا واتسون

1/33

ضریب تعییا تعدی شده

0/331

همانگونه که در جدول  7مشاهده میشود ،سطح معناداری محاسبه شده برای مت یر دوگرانگی مردیرعام کمترر از 2
درصد ( )0/0009و ضریب برآورد شده منفی ( )-0/001است .از ایارو ،میتوان نتیجه گرفت کره دوگرانگی مردیرعام
بر رقابت در بازار محصول شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اورا بهادار تهران تأثیر منفی و معنراداری دارد .بره عبرارت
دیگر ،زمانی که مدیرعام شرکت به منصب رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره میرسرد ،رقابرت در شررکت
به میزان  0/001کاهش مییابد .زمانی که مدیرعام همزمان رئیس هیئتمدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باشد ،میتواند
تصمیمات بهتر و سریعتری را نسبت به مدیر عام هایی که فقط یک نقش واحد در برازار رقرابتی دارنرد ،اتخراذ کنرد .در
واقع وقتی شرکتها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند ،بهتر میتوانند در یک بازار رقابت کنند .بنابرایا ،فرضریه دوم
پهوهش و شرط دوم میانجیگری بارون و کنی ( )1312در سطح ا مینران  0/32رد نخواهرد شرد .همونریا ،از بریا سرایر
مت یرهای توضیحی نیز تنها مت یر بازاده بازار بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی دارد .اما مت یرر انردازه شررکت و اهررم
مالی تأثیری بر رقابت در بازار محصول ندارند .مقدار آماره  Fمدل و احتمال آن ( 712/90و  )0/0000حاکی از معناداری

 /206بررسی تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده...

ک مدل است .همونیا ،مقدار آماره دوربیا واتسون بیا بازه  1/2تا  2/2قرار گرفته که نشان میدهد بریا جمرالت خطرا
خود همبستگی وجود ندارد .افزون بر آن ،مقدار ضریب تعییا تعدی شده ( )0/331نشان مریدهرد  33درصرد از ت ییررات
مت یر وابسته (رقابت در بازار محصول) توسط مت یرهای توضیحی موجود در مدل رگرسیون توضیح داده میشود.
فرضیه سوم پهوهش حاضر حاکی از آن است « دوگانگی مدیرعام بر سراختار سررمایه ترأثیر معنراداری دارد» .نترایج
فرضیه سوم در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .8نتایج آزمون فرضیه سوم

نام مت یرها

ضریب

مقدار آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

-2/402

-9/211

0/0002

دوگانگی مدیرعام

0/014

0/397

0/9412

اهرم مالی

2/223

24/79

0/0000

اندازه شرکت

0/041

0/340

0/9472

بازده بازار

-0/072

-1/923

0/1712

آماره F

121/74

()Prob.

()0/0000

ضریب تعییا

0/491

آماره دوربیا واتسون

1/79

ضریب تعییا تعدی شده

0/423

همانگونه در جدول  1مشاهده میشود ،سطح معناداری محاسربه شرده بررای مت یرر دوگرانگی مردیرعام بیشرتر از 2
درصد ( )0/9412اسرت .از ایرارو ،مریتروان نتیجره گرفرت کره دوگرانگی مردیرعام برر سراختار سررمایه شررکتهرای
پذیرفتهشده در بورس اورا بهادار تهران تأثیر معناداری ندارد .بنابرایا ،فرضیه سوم پرهوهش در سرطح ا مینران  0/32رد
خواهد شد .ساختار سرمایه یکی از حیاتیتریا حوزهها در امور مالی شرکتها است که میتوانرد برر کر عملیرات یرک
شرکت تأثیر بگذارد .ساختار سرمایه را میتوان ترکیبی از بدهی و حقو صاحبان سهام دانست که توسرط شررکت بررای
تأمیا مالی عملیات استفاده میشود .یکی از انگیزههای اساسی مدیریت ساختار سررمایه ،کراهش هزینره سررمایه بررای بره
حداکثر رساندن ثروت سهامداران است .پس دوگانگی مدیرعام شرکت برای ایجاد کنتررل و تروازن بریا سرهامداران و
مدیریت و در نتیجه کاهش مشکالت نمایندگی وجود دارد .همونریا ،از بریا سرایر مت یرهرای توضریحی ،اهررم مرالی برر
ساختار سرمایه تأثیر مثبت دارد ولی اندازه شرکت و بازده بازار تأثیری بر ساختار سرمایه ندارند.
فرضیه چهارم پهوهش حاضر حاکی از آن است که «رقابت در بازار محصرول برر رابطره بریا دوگرانگی مردیرعام و
عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارد» .نتایج فرضیه چهارم در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .9نتایج آزمون فرضیه چهارم

نام مت یرها

ضریب

مقدار آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

0/442

9/701

0/0002

دوگانگی مدیرعام

-0/011

-2/110

0/0041

رقابت در بازار محصول

0/227

9/420

0/0002

اهرم مالی

-0/413

-29/111

0/0000

اندازه شرکت

-0/004

-0/240

0/2131

بازده بازار

0/093

2/200

0/0000
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نام مت یرها

ضریب

آماره F

41/70

()Prob.

()0/0000

آماره دوربیا واتسون

1/29

مقدار آماره t

سطح معناداری

ضریب تعییا

0/134

ضریب تعییا تعدی شده

0/172

همانگونه در جدول  3مشاهده میشود ،سطح معناداری محاسبه شرده بررای مت یرر دوگرانگی مردیرعام کمترر از 2
درصد ( )0/0041و ضریب برآورد شده منفی ( )-0/011است و سطح معناداری و ضریب بررآورد شرده رقابرت در برازار
محصول به ترتیب ( )0/0002و ( )0/227است .بنابرایا میتوان گفت شرط سروم برارون و کنری ( )1312تأییرد مریشرود.
همانطورکه نتایج برآورد مدل چهارم و شرط سوم نشان میدهد ،مت یرر مسرتق (دوگرانگی مردیرعام ) برر مت یرر وابسرته
(عملکرد شرکت) تأثیر کمتری نسبت به مدل دوم دارد ()-0/011< -0/001؛ بنابرایا اثر میانجی جزئی به واسرطه رقابرت
در بازار محصول ایجاد شده است .دوگانگی مدیرعام ساختار نظارت بر سازمان را تضعیف کرده و بر عملکرد شررکت
تأثیر منفی میگذارد .از دیدگاه تئوری نمایندگی ،مدیر عام با نقش دوگانه به نفع سهامداران کار نمریکنرد ،کره بیعتراً
منجر به مشکالت نمایندگی میشود .همونیا ،از بیا سایر مت یرهای توضیحی نیز مت یرر اهررم مرالی ترأثیر منفری و برازاده
بازار تأثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارد .اما اندازه شررکت ترأثیری برر عملکررد شررکت نردارد .مقردار آمراره  Fمردل و
احتمال آن ( 41/70و  )0/0000حاکی از معناداری ک مدل است .همچنیا ،مقدار آماره دوربیا واتسون بیا برازه  1/2ترا
 2/2قرار گرفته که نشان میدهد بیا جمرالت خطرا خرود همبسرتگی وجرود نردارد .افرزون برر آن ،مقردار ضرریب تعیریا
تعدی شده ( )0/172نشان میدهد که  17درصد از ت ییرات مت یر وابسته (عملکررد شررکت) توسرط مت یرهرای توضریحی
موجود در مدل رگرسیون توضیح داده میشود.
فرضیه پنجم پهوهش حاضر حاکی از آن است که «سراختار سررمایه برر رابطره بریا دوگرانگی مردیرعام و عملکررد
شرکت تأثیر معناداری دارد» .نتایج فرضیه پنجم در جدول  10ارائه شده است.
جدول  .11نتایج آزمون فرضیه پنجم

نام مت یرها

ضریب

مقدار آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

0/411

2/427

0/0000

دوگانگی مدیرعام

-0/012

-2/237

0/0071

ساختار سرمایه

0/001

0/242

0/2111

اهرم مالی

-0/431

-13/391

0/0000

اندازه شرکت

-0/001

-0/924

0/7122

بازده بازار

0/093

12/112

0/0000

آماره F

20/14

()Prob.

()0/0000

ضریب تعییا

0/132

آماره دوربیا واتسون

1/29

ضریب تعییا تعدی شده

0/171

همان گونه در جدول  10مشاهده میشود ،سطح معناداری محاسبه شده بررای مت یرر دوگرانگی مردیرعام در فرضریه
پنجم کمتر از  2درصرد ( )0/0071و ضرریب بررآورد شرده منفری ( )-0/012اسرت و نشران دهنرده رابطره معنراداری بریا
دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اورا بهادار تهران است .همونیا نترایج نشران داد کره
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سطح معناداری ساختار سرمایه به عنوان مت یر میانجیگر بیشتر از  )0/2111( 0/02است که نشان میدهرد سراختار سررمایه
هیچ تأثیری بر مت یر وابسته ندارد؛ که بر ایا اسراس اثرر میرانجی کامر برهواسرطه قردرت سراختار سررمایه برر رابطره بریا
دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اورا بهادار تهران تأیید نمیشود .برا توجره بره فرضریه
اول پهوهش ،شرط اول میانجیگری یعنی رابطه دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت تأیید میشود .با توجه بره فرضریه
سوم پهوهش ،شرط دوم میانجیگری بارون و کنری ()1312یعنری ترأثیر دوگرانگی مردیرعام برر سراختار سررمایه تأییرد
نمیشود .همونیا ،فرضیه پنجم و شرط سوم نشان میدهد ،مت یرر میرانجی (سراختار سررمایه) برر مت یرر وابسرته (عملکررد
شرکت) تأثیر ندارد ؛ بنابرایا اثر میانجی به واسطهٔ ساختار سرمایه ایجاد نشده اسرت .ارزشهرا و اهرداف مردیرعام برر
تصمیمات استراتهیک شرکت در مورد ساختار سرمایه آن تأثیر میگذارد ،چراکه ساختار سرمایه بررای رشرد شررکت بره
منظور دستیابی به اهداف استراتهیک و به حداکثر رساندن سرود ضرروری اسرت .دوگرانگی مردیرعام رضرایت درونری
مدیرعام را از نظر موفقیت ،انگیزه ذاتی ،احتررام و شرناخت در سرمت براال فرراهم مریکنرد .پرس رابطره معنراداری بریا
دوگانگی مدیر عام و ساختار سرمایه گزارش داده میشود .همونریا ،از بریا سرایر مت یرهرای توضریحی نیرز تنهرا مت یرر
اندازه شرکت بر عملکرد شرکت تأثیر ندارد .اما مت یر اهرم مالی تأثیر منفی و بازده بازار تأثیر مثبرت برر عملکررد شررکت
دارند .مقدار آماره  Fمدل و احتمال آن ( 20/14و  )0/0000حاکی از معناداری ک مدل است .هرمچنریا ،مقردار آمراره
دوربیا واتسون بیا بازه  1/2تا  2/2قرار گرفته که نشان میدهد بیا جمالت خطا خود همبستگی وجود نردارد .افرزون برر
آن ،مقدار ضریب تعییا تعدی شده ( )0/171نشان میدهرد کره  17درصرد از ت ییررات مت یرر وابسرته (عملکررد شررکت)
توسط مت یرهای توضیحی موجود در مدل رگرسیون توضیح داده میشود.
آزمون سوبل

آزمون سوب

یک آزمون پرکاربرد است که برای آزمون معناداری تأثیر میانجی یرک مت یرر در رابطره بریا دو مت یرر

دیگر به کار میرود .به همیا منظور در پهوهش حاضر برای بررسری نقرش رقابرت در برازار و سراختار سررمایه بره عنروان
مت یرهای میانجی بر رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکتهای پذیرفتهشرده در برورس اورا بهرادار تهرران از
آزمون سوب اسستفاده شد .خالصه نتایج تحلی آزمون سوب در جدول  11ارائه شده است.
جدول  .11نتایج آزمون سوبل

مقدار آماره t

سطح خطا

تأثیر رقابت در بازار بر رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت

2/209

0/0129

تأثیر ساختار سرمایه بر رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت

0/292

0/2932

فرضیهها

همانگونه که در جدول  11مشاهده مریشرود ،نترایج آزمرون سروب نشران مریدهرد کره اثرر غیرر مسرتقیم دوگرانگی
مدیرعام از ری رقابت در بازار ( )t=2/209بر عملکرد شرکت کمتر از  0/02درصرد اسرت ( ،)0/0129پرس مریتروان
گفت نقش میانجی رقابت در بازار بر رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکررد شررکت تأییرد مریشرود؛ در واقرع مت یرر
دوگانگی مدیرعام میتواند از ری رقابت در بازار بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد و از آنجا که حاصلضرب ضرایب
منفی است ،ایا اثر جزئی (مت یر میانجی جزئی) محسوب میشود .ایا درحالی است که نتایج آزمون سوب در خصروص
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سطح معناداری اثر غیر مستقیم دوگانگی مدیرعام از ری سراختار سررمایه برر عملکررد شررکت بریش از  0/02درصرد
است ،پس وجود رابطه میانجی بیا مت یرها تأیید نمیشود.
تجزیه و تحلیل استحکام )(Robustness Analysis

برای تأیید استحکام نتایج اصلی ،که دوگانگی مدیرعام با عملکرد شررکت رابطره منفری دارد و ایرا کره رقابرت در
بازار محصول و ساختار سرمایه نقش میانجی در ایا رابطه دارند یا خیر ،آزمون استحکام را انجام دادیم ،کره نترایج آن در
جدول  12ارائه شده است.
جدول  .12نتایج آزمون استحکام

آزمون 1

آزمون 2

آزمون 3

ضریب

-1/221

-0/923

-0/302

سطح معناداری

0/000

نام مت یرها
مقدار ثابت

0/213

0/120

ضریب

-1/304

-9/227

-2/222

سطح معناداری

0/001

0/092

0/000

ضریب

0/124

-0/022

0/043

سطح معناداری

0/2111

0/749

0/239

ضریب

-0/433

1/491

0/912

سطح معناداری

0/473

0/091

0/219

ضریب

-9/222

0/937

-2/324

سطح معناداری

0/019

0/291

0/120

ضریب

-

2/012

-

-

-

0/204

آماره F

4/107

3/239

4/310

)(Prob.
آماره دوربیا واتسون

()0/0000

()0/0000

()0/0000

2/102

2/193

2/112

ضریب تعییا

0/027

0/192

0/021

ضریب تعییا تعدی شده

0/042

0/122

0/042

دوگانگی مدیرعام
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده بازار
رقابت در بازار محصول
ساختار سرمایه

سطح معناداری
ضریب
سطح معناداری

0/000

0/921

جهت تجزیه و تحلی استحکام نتایج ،از نسبت کیوتوبیا که برابر است با ارزش برازار دارایریهرا بره بهرای جرایگزیا
تقسیم بر ارزش دفتری داراییهای شرکت  ،به عنوان معیاردیگری برای اندازه گیرری عملکررد شررکت اسرتفاده کرردیم.
همانگونه که در جدول  12مشاهده میشود ،در آزمون اول ،با توجه به ایا که ضریب مت یر دوگرانگی مردیرعام منفری
است؛ یک رابطه منفی معنادار بیا دوگرانگی مردیرعام و عملکررد شررکت وجرود داد .در آزمرون دوم ،نقرش میرانجی
رقابت در بازار محصول در رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت تأیید میشود .در آزمون سروم ،برا توجره بره
ایا که سطح معناداری ساختار سرمایه به عنوان مت یر میانجی بیشتر از  0/02اسرت ،اثرر میرانجی کامر بره واسرطه سراختار
سرمایه بر رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت تأیید نمیشود .به ورکلی ،نتایج تجزیه و تحلی استحکام برا
یافتههای اصلی ما مطابقت دارد.
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بحث و نتیجهگیری

سنجش عملکرد در فرایند تصمیمگیری با توجه به اهمیت نقرش مردیرعام شررکت از مهرمترریا موضروعات حروزه
اقتصاد مالی است .در دهههای اخیر ،اهمیت و تأثیرگذاری تصمیمگیریهای مدیر عام شررکت برر سرودآوری شررکت
به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت به یکی از موضوعهای اصلی در پهوهشهای دانشگاهی تبردی شرده اسرت .امرا برا
توجه به جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و نقش دوگانگی مدیرعام در ایا موضوع ،ارزیرابی عملکررد
از مهمتریا موضوعات مالی شرکتها محسوب میشود ،به همیا دلی عواملی که بر عملکرد شرکت تأثیر میگذارند از
اهمیت خاصی برخوردارند .از ایا رو در ایا پهوهش ،به بررسی تأثیر نقش میرانجی رقابرت در برازار محصرول و سراختار
سرمایه بر رابطه بیا دوگانگی مدیر عام و عملکرد شرکتهای پذیرفتره شرده در برورس اورا بهرادار تهرران ری دوره
زمانی  1932-1931پرداخته شد .برای آزمون فرضیههای پهوهش از مدلهای رگرسیونی چند مت یره اسرتفاده گردیرد .بره
ور کلی نتایج به شرو ذی است:
نتایج حاص از فرضیه اول نشان میدهد که بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شرکت رابطه منفی و معناداری وجود
دارد .لذا میتوان نتیجه گرفت شرکتهایی که دارای دوگانگی مدیرعام هستند از عملکرد ضعیفی برخوردارند .از نظرر
دیدگاه اقتصادی ،مدیران واحدهای تجاری از بهبود عملکرد شرکت تنها به دنبرال ترأمیا منرابع سرهامداران نیسرتند ،بلکره
آنها صرفاً زمانی منافع سهامداران را در نظر میگیرند که منافع خودشان نیز به بهتریا وجه ممکا تأمیا شود؛ که ایا امر
تضاد منافع را به همراه خواهد داشت (مهرانی و باقری .)1911 ،در ایا راستا تئروری نماینردگی معتقرد اسرت ،زمرانی کره
مدیرعام همزمان رئیس هیأت مدیره باشد ،با توجه به اختیرارات بیشرتری کره در اختیرار دارد ،مریتوانرد تضراد منرافع را
افزایش دهد (پترا .)2002 ،در واقع یک مدیرعام با نقش دوگانه به نفع سهامداران عم نمیکند .در عو  ،مدیر عام
تصمیم میگیرد منافع شخصی خود را به حداکثر برساند ،که در نهایت منجر به مشرکالت نماینردگی مریشرود ،در نتیجره
منجر به عملکرد نامطلوب شرکت میشود .نتایج آزمون فرضیه اول با نتایج پهوهشهای باویره عیمری و رنجبرر (،)1932
پورفالو و ابراهیمی ( ،)1931پولوک و همکاران ( ،)2002ایانگار و زامپلی ( ،)2003تانگ ( )2017و مروبیا و همکراران
( )2020همخوانی دارد .از رف دیگر ،نتایج فرضیه دوم پهوهش نشان میدهد کره دوگرانگی مردیرعام برر رقابرت در
بازار محصول شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اورا بهرادار تهرران ترأثیر منفری و معنراداری دارد .لرذا مریتروان نتیجره
گرفت ،در شرکتهایی که رقابت در بازار بیشتر است ،مشکالت نمایندگی کاهش مییابد حتی قب از اینکه مدیر عامر
و رئیس باهم ادغام شوند .زمانی که مدیرعام همزمان رئیس هیئتمدیره یا نایب رئیس باشد ،میتواند تصمیمات بهترر و
سریعتری را نسبت به مدیر عام هایی که فقط یک نقش واحد در بازار رقابتی دارند ،اتخاذ کند .در واقع وقتی شرکتهرا
ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند ،بهتر میتوانند در یک بازار رقابت کنند .پس داشتا یک ساختار دوگانره ،مردیران
را قادر میسازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری ،از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبرود
بخشند (موبیا و همکاران .)2020 ،اما نتیجه فرضیه باال نشان میدهد از آنجا که رقابت در بازار میتوانرد بره رور بیعری
مشکالت نمایندگی را کاهش دهد  ،سطح اولیه مشکالت نمایندگی قب از اینکه شررکت نقرش مردیر عامر و رئریس را
ادغام کند ،در شرکتهایی که رقابت در بازار بیشتر است ،کاهش مییابد .پس مشک نماینردگی کره توسرط دوگرانگی
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مدیرعام در صنایع رقابتیتر ایجاد شده ،بیشتر میشود .نتایج در آزمرون فرضریه دوم پرهوهش برا نترایج پرهوهش ژانرگ
( )2011همخوانی دارد.
عالوه بر ایا نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که دوگانگی مدیرعام بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اورا بهادار تهران تأثیر معناداری ندارد .ساختار سرمایه یکی از حیاتیتریا حوزهها در امور مالی شرکتهرا اسرت
که میتواند بر ک عملیات یک شرکت تأثیر بگذارد .ساختار سرمایه را میتوان ترکیبی از بدهی و حقو صاحبان سرهام
دانست که توسط شرکت برای تأمیا مالی عملیات استفاده میشود .یکی از انگیزههای اساسی مردیریت سراختار سررمایه،
کاهش هزینه سرمایه برای به حداکثر رساندن ثروت سرهامداران اسرت .پرس دوگرانگی مردیرعام شررکت بررای ایجراد
کنترل و توازن بیا سهامداران و مدیریت و در نتیجه کراهش مشرکالت نماینردگی وجرود دارد .بنرابرایا  ،شررکتهرای
دارای دوگانگی مدیرعام از قابلیت دسترسی باالیی به تأمیا مالی برخوردار هستند .از رف دیگر نترایج فرضریه چهرارم
پهوهش نشان داد که رقابت در بازار محصول بر رابطه بیا دوگانگی مدیرعام و عملکرد شررکتهرای پذیرفترهشرده در
بورس اورا بهادار تهران تأثیر معناداری دارد .رقابت در بازار محصول عاملی اساسی است که ممکا است برر بهرره وری
عملیاتی شرکت  ،تصمیمات مالی و عملکرد مالی شرکت تأثیر بگذارد .پس میتوان گفت رقابرت در برازار محصرول بره
عنوان یک واسطه باعث بهبود روابط بیا دوگرانگی مردیر عامر شررکت و عملکررد شررکت مریشرود .پرس برر اسراس
نظریههای نمایندگی و مدیریتی ،نتایج ایا پهوهش تأکید میکند که دوگرانگی مردیرعام برا بره کرارگیری اختیرارات و
مهارتهای مدیریتی در عملکرد شرکت نقش اساسی دارد .نتایج آزمون فرضیه چهرارم پرهوهش برا نترایج پرهوهشهرای
گیرررود و مررولر ( )2010و ( ،)2011کررو و همکرراران ( ،)2014یانررگ و همکرراران ( ،)2014کروسرری ( )2017و مرروبیا و
همکاران ( )2020همخوانی دارد.
نتایج فرضیه پنجم پهوهش نشان داد که ساختار سرمایه بر رابطرة بریا دوگرانگی مردیرعام و عملکررد شررکت ترأثیر
ندارد .ارزشها و اهداف مردیرعام برر تصرمیمات اسرتراتهیک شررکت در مرورد سراختار سررمایه آن ترأثیر مریگرذارد
(جیراپورن و همکاران ،)2012 ،چراکه ساختار سرمایه برای رشد شرکت به منظور دسرتیابی بره اهرداف اسرتراتهیک و بره
حداکثر رساندن سود ضروری است .دوگانگی مدیرعام رضایت درونری مردیرعام را از نظرر موفقیرت ،انگیرزه ذاتری،
احترام و شناخت در سمت باال فراهم میکند .پس رابطه معناداری بیا دوگانگی مردیر عامر و سراختار سررمایه گرزارش
داده میشود .از رفری برخری پهوهشرگران همورون والرد ( ،)1333آمیردو ( )2007و آل ابرراهیم و سرید عبیرد (،)2014
معتقدند که ب نظریه نمایندگی ساختار سرمایه ضما تعییا سطح اهرم ،درگیرری نماینردگی بریا سرهامداران و مردیران
رخ میدهد و بر عملکرد مالی تأثیر منفی میگذارد .سراختار سررمایه یرک مت یرر واسرطهای اساسری در درک چگرونگی
ارتباط نقش دوگانه مدیرعام با عملکرد شرکت است  ،و بررسی دوگانگی مدیرعام و ارتبراط عملکررد شررکت مفیرد
است.
پیشنهادهای کاربردی

بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیههای پهوهش ،به سازمان بورس اورا بهادار پیشنهاد میشرود برا ا ررالع
رسانی صحیح ،در شرکتهایی کره دوگرانگی مردیرعام وجرود دارد و بره برع عملکررد شررکت را تحرت ترأثیر قررار
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میدهند ،به سرمایهگذاران معرفری نمایرد تا آنها بتوانند آگاهانه و متناسب با اهرداف خرویش در آن شررکتهرا سرررمایه
گرذاری نماینرد و یرک بانرک ا العاتی در رابطه با ا العات مدیران برای دسترسری محققران و فعراالن برازار راهانردازی
شود .همونیا ،به مدیران اجرایی پیشنهاد میشود به ماهیت رقابت و تمرکز بازار توجره بیشرتری داشرته باشرند ،ازآنجاکره
شرکتهای در معر

رقابت شدید به دلی نرخ افزایش یافته فعالیتهای نوآوری ،که در آن پیشبینی درآمدهای آینرده

چنیا شرکتهایی مشک تر است ،با پیویدگی ا العات بیشرتری همرراه هسرتند و ریسرک در آنهرا باالسرت .در مقابر ،
شرکتهای متمرکزتر در صنایع و با قدرت قیمتگذاری بیشتر در معر

عردم قطعیرت کمترری در مرورد درآمرد ،قررار

دارند .همونیا آنها میتوانند با افزایش رقابت ،هزینه نمایندگی و هزینه سررمایه شررکت را کراهش دهنرد ترا ایرا کرار
منجر به ارسال عالمتهای مثبت به بازار سرمایه شود ،چراکه ایا عالمرتهرای مثبرت منجرر بره جرذب سررمایه گرذاران،
تصمیم گیری هر چه بهتر آنها میشود و باعث افزایش عملکرد شرکت میشود.
پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

به پهوهشگران پهوهش پیشنهاد میشود ،در تحقیقات آتی سایر استراتهیهای ضروری شرکت  ،مانند ح امتیاز دادن
و متنوع کردن را به عنوان واسطه یا تعدی کننده در نظر بگیرند یا با انجام پهوهش حاضرر بره تفکیرک صرنایع برا رقابرت
زیاد ،متوسط و کم به مقایسه بپردازند .همونیا ،عملکرد شرکت را برا سرایر مت یرهرایی همورون برازده حقرو صراحبان
سهام ،سودآوری ،فرصت رشد و کیوتوبیا و غیره مورد بررسی قرار دهند.
محدودیتهای پژوهش

برای اندازه گیری مت یرهای پهوهش ،از دادههای شرکتها و گزارشهایی که ارائه دادند اسرتفاده شرده اسرت و ایرا
گزارشها بر مبنای بهای تمام شده تاریخی بوده است ،در صورت اصالو ا العرات اسرتفاده شرده از بابرت ترورم ممکرا
است برداشت متفاوت از یافتههای فعلی حاص شود .از رفی دیگر در ایا پهوهش ممکا است عوام دیگری همورون
ت ییر مقررات دولتی ،جابجایی مدیران یا ضعف کنترلهای داخلی بر خطای پیش بینی تأثیر داشته باشد.
تقدیر و تشکر

نویسندگان از همه کسانی که با پیشنهادهای سازنده باعث بهبود کار شدهاند ،تشکر میکنند.
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