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چکیده

با توجه به اينكه شركت هاي خانوادگي درصد قابل توجهي از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص ميدهد ،در اين
تحقيق سعي شده است كه ماهيت اين واحدهاي تجاري براي سرمايه گذاران آشكار شود تا آنها بتوانند در امر تصميمگيري به
منظور سرمايهگذاريهاي خود ،تصميمات معقولتري را اتخاذ نمايند .هدف از اين پژوهش بررسي رابطه غيرخطي بين تمركز
مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانوادگي سهام در شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .به
اين منظور تعداد  631شركت در طي دوره زماني  6033-6031از طريق روش هدفمند (سيستماتيک) بعنوان حجم نمونه
تحقيق انتخاب گرديد .براي تخمين مدل رگرسيوني با دادههاي تابلويي و براي تجزيه و تحليل از رگرسيون چندگانه به روش
پانل -ديتا استفاده شده است .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد كه بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه u
شكل معكوس وجود دارد و بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانودگي رابطه  uشكل معكوس
وجود ندارد و رابطه مستقيم مطرح است.
واژههای کلیدی :تمركز مالكيت ،كنترل خانوادگي ،اهرم مالي
مقدمه
براي ساليان متمادي در گذشته ،اقتصاددانان فرض ميكردند كه تمامي گروههاي مربوط به يک شركت سهامي براي يک
هدف مشترك فعاليت ميكنند .اما در  03سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروهها و چگونگي مواجهه شركتها با
اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است .اين موارد به طور كلي ،تحت عنوان تئوري نمايندگي در حسابداري
مديريت بيان ميشود .طبق تعريف جنسن و مک لينگ :رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالک،
نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميمگيري را به او تفويض ميكند .در روابط نمايندگي ،هدف مالكان
حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت ميكنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قـرار
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ميدهند (نمازي و كرماني .)6081 ،اگرچه اين فرض وجود دارد كه هر دو طرف در رابطه باال به دنبال حداكثر كردن منافع
خود هستند ولي ممكن است نماينده هميشه در جهت حداكثر كردن منافع مالک عمل نكند .وجود تضاد منافع ،موجب نگراني
مالكان (سهامداران) گرديده تا جايي كه آنها براي اطمينان از تخصيص بهينه منابع خود توسط مديران ،اقدام به بررسي و
ارزيابي عملكرد مديران ميكنند .مالكان همواره به دنبال معياري هستند كه با استفاده از آن ،عملكرد مديران را به بهترين
نحو ممكن ارزيابي نمايند .بر اين اساس ،وجود حاكميت شركتي مطلوب از آسيب پذيري بازارهاي در حال توسعه از جمله
بازار ايران در مقابل بحرانهاي مالي ميكاهد و بيش از هر چيز حيات سالم بنگاه اقتصادي را در درازمدت هدف قرار ميدهد
و به اين خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مديريت سازمان حفاظت به عمل آورد ،از طرف ديگر ،محصول
نهايي فرآيند حسابداري ،ارائه اطالعات به استفادهكنندگان مختلف ،اعم از استفاده كنندگان داخلي و استفاده كنندگان خارج از
شركت ،در قالب گزارشهاي حسابداري ميباشد (يزداني و همكاران.)6031 ،
بیان مسئله
اهرم زياد به عنوان يكي از داليلي تلقي ميشود كه باعث بروز بحران مالي جهاني  8333- 8338و بحران بدهي اروپايي
ميشود .يک سئوال كليدي كه مطرح مي شود اين است كه :چرا شركتهاي خاص داراي بدهي ميباشند ،اما ساير شركتها
سهامهايي را به منظور افزايش سرمايه و وجوه خود مورد استفاده قرار ميدهند؟ اين تحقيق با انگيزش پيشرفتهاي اخير
مقاالت مربوط به تمركز مالكيت و با توجه به موارد ثبت شدهي مطالعات قبلي صورت گرفته است؛ مطالعات قبلي بيان ميدارد
كه تمركز مالكيت با تصميمات اهرم مالي در ارتباط ميباشد (اصالن و كومار8368 ،6؛ باني آريفين و همكاران8363 ،؛
برايلسفورد .)8338 ،رابطهي بين تمركز مالكيت و اهرم به صورت واضح ميباشد ،زيرا انحراف بين مالكيت و جرياننقد موجود
در شركتهاي بزرگ ميتواند باعث شود تا نظارتهاي مديريتي شركتهاي بزرگ با مشكل روبهرو شود (دي ميگوئل و
همكاران.)8335 ،8
امروزه تمركز مالكيت شركت شايع بوده و در شركتهاي خانوادگي تمركز يافته و به شدت نيز يافت ميشود (كالسنس 0و
همكاران .)8333 ،الپورتا و همكاران ،)6333( 5بيان داشتند كه تمركز مالكيت شركتهاي موجود در  81كشور توسعه يافته
باال ميباشد .كالسنس و همكاران ( ،)8333دريافتند بيش از  11درصد شركتهاي موجود در  3كشور آسياي شرقي توسط
سهامداران بزرگكنترل ميشوند .تحقيقات قبلي نشان ميدهد كه بين ساختار مالكيتي و اهرم ،يک رابطهي  uشكل معكوس
وجود دارد .به ويژه هر چه ميزان تمركز مالكيت بيشتر باشد ،در نتيجه نسبت بدهي نيز بيشتر ميشود .بنابراين سطح اهرم نيز
پس از دستيابي به يک نقطهي بهينهكاهش مييابد .زمانيكه ريسک ورشكستگي بيشتر از مزاياي ناشي از اهرم باشد ،در
نتيجه سطح اهرم نيز از طريق افزايش تمركز مالكيت مورد كاهش قرار ميگيرد .به عالوه تأمين مالي بدهي نشان ميدهدكه
مسئله هزينه نمايندگي از طريق نقش نظارتي اعتباردهندگان كاهش مييابد ،از اين رو ارزيابي موضوعات مربوط به اهرم به
عنوان امري الزامي ميباشد .بنابراين ،اگر اهرم مالي يک شركت بسيار باال باشد ،ممكن است با هزينههاي باالي ورشكستگي
مواجه شود .سهامداران بزرگ ممكن است از بدهيها به نفع خود استفاده كنند (پاليگوروبا و ژو .)8363 ،1بنابراين سهامداران
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بزرگ ممكن است از صدور سهامهاي بزرگ براي حمايت از مالكيتي خود استفاده كنند ،تا از طريق كنترل شركت بتوانند يک
سري مزيتهايي را بدست آورند .به ويژه مزاياي خصوصي ممكن است با تصميم هاي اهرمي در ارتباط باشد .اثبات شده است
كه كنترل خانوادگي به عنوان يک مكانيسم نظارتي تلقي ميشود كه ميتواند باعث كاهش تضاد نمايندگيها شود ،به ويژه
مسائل مربوط به هزينه بدهي نمايندگي (براث 1و همكاران .)8331 ،اعضاي شركتهاي خانوادگي كه تصميمگيريهاي
شركت را هم رديف تعهدات بلندمدتشان قرار ميدهند (وياللونگا و آميت )8331 ،1و نيز ممكن است سطح بااليي از اهرم را
مورد قبول قرار دهند تا از اين طريق هزينههاي مالي مربوط به رشد شركت را تأمين كرده و به كنترل شركت بپردازند
(گونزالس و همكاران ،)8360 ،8و زماني در معرض ريسک ميباشند كه ريسک ورشكستگي بيشتر از مزاياي ناشي از اهرم
باشد .يعني شركتهايي كه توسط خانواده كنترل ميشوند در مقايسه با شركتهاي فاقد كنترل خانوادگي ،فقط بر شركتهاي
خود تمركز ميكنند و جهت جلوگيري از ريسکهاي ورشكستگي نيز ممكن است داراي ريسک پذيري باشند .به عالوه،
شركتهاي داراي كنترل خانوادگي با داشتن بدهي نسبتاً كم ممكن است از نظارتهاي خارجي شامل اعتباردهندگان اجتناب
كنند .جاگي3و همكاران ( ،)8333اثبات ميكنند كه كنترل خانوادگي به عنوان يک عامل تعديلكننده در مطالعات مربوط به
استقالل هيئت مديره و درآمد مديريتي تلقي ميشود و نشان ميدهد كه اعضاي خانواده به عنوان عوامل مهمي براي نظارت
تلقي ميشوند .مكانيسم نظارتي درشركتهايي كه توسط خانواده كنترل ميشوند نيز در مقايسه با ساير شركتها كارآمدتر
ميباشد (براث و همكاران .)8331 ،عالوه بر اين ،تمركز مالكيت خانوادگي باعث ايجاد ريسک در اين شركتها ميشود .به
عنوان مثال اين شركتها عليرغم تأمينمالي بدهيها ،تمايل دارند تا بدهي كمتري را دارا باشند .بنابراين رابطه  uشكل
معكوس مربوط به تمركز مالكيت و بدهيهاي موجود در شركتهاي فاقد كنترل خانوادگي به صورت حداقل ميباشد .بنابراين،
تحقيق كنوني به بررسي اثرات غير خطي مي پردازد كه تمركز مالكيتي بر روي تصميمات اهرم مالي در بورس اوراق بهادار
تهران القا ميكند ،همچنين تاثير تعديل كنندهي كنترل خانوادگي بر اثرات دو جانبهي تمركز مالكيت اهرم را مورد ارزيابي قرار
مي دهد و به دنبال پاسخ اين سوال هستيم كه آيا بين تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانوادگي رابطه
غيرخطي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
عموماً هدف اصلي يک شركت به حداكثر رساندن ثروت سهامداران ميباشد .تصميمات مالي مديران نقش مهمي در رسيدن
به اين هدف دارد .بعبارتي عملكرد باال ميتواند باعث افزايش ثروت سهامداران و در نهايت باعث افزايش ارزش كل شركت
شود .يكي از روشهايي كه ميتواند باعث افزايش عملكرد شود انتخاب ساختار بهينه سرمايه ،بعبارتي استفاده صحيح از
ابزارهاي تامين مالي ميباشد .باتوجه به وجود تضاد منافع بين اعتباردهندگان و صاحبان سهام ،بحرانهاي مالي و نيز
وامهايي كه داراي ريسکهاي متفاوتي هستند هيچ راه يا روش دقيقي وجود ندارد كه بتوان بدان وسيله نسبت مطلوبي از
ساختار سرمايه (بدهي و حقوق صاحبان سهام) را تعيين كرد .در صورتي كه بدهي از منبع ارزان تامين شود ،استفاده از آن در
ساختار سرمايه شركتها باعث افزايش بازدهي صاحبان سهام ميشود و در صورتي كه بازده سرمايهگذاري پايينتر از نرخ
بدهي باشد استفاده از بدهي روش تامين مالي مطلوبي نخواهد بود.
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از طرفي اهرم مالي بيش از اندازه يكي از داليلي است كه ،بحران جهاني  8338تا  8333و بحران بدهي اروپا را بوجود آورد.
انگيزش اين مطالعه از توسعه صورتگرفته در ادبيات تحقيق پيرامون تمركز مالكيت نشات ميگيرد؛ بنابر مستندات بدست آمده
از مطالعات پيشين ،تمركز حق كنترل با تصميمات اهرم مالي در ارتباط است .رابطه ميان تمركز حق كنترل و اهرم مالي
مستقيم است چون انحراف ميان حق كنترل و حق وجوهنقد در شركتهاي بزرگ موجب مشكل شدن كار نظارت بر مديران
ميشود (دو ميگوئل و همكاران.)8335 ،
مالكيت متمركز شركتي امروزه متداول است و در شركتهاي خانوادگي از تمركز بااليي برخوردار است (كالسنز و همكاران،
8333؛ الپورتا و همكاران  .)6333الپورتا و همكاران ( )6333گزارش دادند كه تمركز مالكيت شركتها در  81كشور
توسعهيافته باال است .كالسنز و همكاران ( )8333دريافتند كه بيش از  11درصد از شركتها در نه كشور آسيايي توسط يک
سهامدار بزرگ كنترل ميشوند .مطالعات قبلي نشان داده است كه رابطه غيرخطي  Uشكل وارون ميان ساختار مالكيت و اهرم
وجود دارد .خصوصاً ،هر چه تمركز حق كنترل بيشتر باشد ،نسبت بدهي به همان ميزان باالتر خواهد بود .با اينحال ،سطح
اهرم مالي پس از آنكه به نقطه بهينه برسد ،كاهش مييابد .سطح اهرم مالي هنگاميكه ريسک ورشستگي از مزاياي اهرم
مالي پيشي گيرد ،با افزايش تمركز حق كنترل ،افت ميكند .عالوه بر اين ،تامين مالي از طريق بدهي مشخص شده است كه
هزينههاي نمايندگي را از طريق نقش نظارتي بستانكاران كاهش ميدهد و در نتيجه بررسي مساله مرتبط با اهرممالي را به
يک بايد بدل ميكند .با اينحال ،يک شركت ممكن است در صورتيكه اهرم مالياش بسيار باال باشد ،با هزينه ورشستگي روبرو
شود .مضاف بر اين ،سهامداران بزرگ ممكن است از منابع تامين شده از راه بدهي براي منافع خود سوء استفاده كنند .از اين
رو ،سهامداران بزرگ ممكن است براي حفاظت از حق كنترل خود و سودجويي شخصي از طريق كنترل شركت ،از انتشار
سهام خودداري كنند .خصوصاً ،منافع شخصي ميتواند با تصميمات اهرم مالي در ارتباط باشد .ثابت شده است كه كنترل
خانوادگي ميتواند يک مكانيسم نظارتي باشد كه به كاهش تعارضات نمايندگي ،خصوصاً هزينه نماينگي بدهي ،كمک ميكند.
عالوه بر اين ،اعضاي خانواده كه در تصميمگيري براي تعهدات بلندمدت با يكديگر همسويي دارند ،ممكن است ترجيح دهند
كه براي تامين مالي رشد شركتيشان و حفظ كنترلشان بر شركت ،سطح اهرم مالي خود را افزايش دهند ،و زمانيكه ريسک
ورشكستگي از مزاياي اهرم مالي پيشي گيرد ،ريسک گريز خواهند شد .يعني ،برخالف شركتهاي غيرخانوادگي ،آندسته از
شركتهاي خانوادگي تمركز خود را تنها بر شركت خود معطوف ميكنند ممكن است براي اجنتاب از ورشستگي به ريسک
گريزي روي آورند .عالوه بر اين ،شركتهاي تحت گنترل خانواده ممكن است از طريق بدهي نسبتاً پايين ،از نظارت خارجي
نظير بستانكاران اجتناب كنند .بنابراين اعتباردهندگان در اعطاي اعتبار به عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه شركتها و نوع
مالكيت و تمركز مالكيت توجه ميكنند تا در وصول مطالبات خود با ريسک كمتري مواجه گردند ،سرمايهگذاران نيز به ساختار
سرمايه و تمركز مالكيت جهت بررسي بازده مورد انتظار ،افزايش ثروت و عملكرد شركت توجه ميكنند.
پیشینه داخلی
فخاري و فصيح ( )6031در پژوهشي به بررسي تاثير مالكيت خانوادگي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران (مبتني بر تئوري نمايندگي) پرداختند .نتايج حاصل از تحقيق آنها نشان داد كه مالكيت خانوادگي تأثير
مثبت و معناداري بر ساختار سرمايه شركتهاي مورد بررسي دارد .همچنين رشد وسودآوري هم اثر تعديل كنندهي مثبت و
معنيداري بر رابطهي بين مالكيت خانوادگي و ساختار سرمايهي شركت ها در بازار سرمايه ايران دارد.
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محمدزاده كاردر و همكاران ( )6036درپژوهش خود به بررسي رابطه حاكميت شركتي و ساختار مالكيت با ساختارسرمايه
شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتايج پژوهش آنان نشان ميدهد كه متغيرهاي مربوط به
حاكميت شركتي و ساختار مالكيت و همچنين متغيرهاي كنترلي اندازه شركت تأثير معناداري بر ساختار سرمايه ندارند درحاليكه
متغيرهاي كنترلي سودآوري به طور معناداري رابطه منفي با ساختار سرمايه دارد.
اسدي و همكاران ( )6033در پژوهش خود ارتباط بين ساختار سرمايه و ساختار مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طي سالهاي  6088تا  6081را مورد بررسي قرار دادند .يافتههاي تحقيق بر اين داللت دارد كه رابطه
منفي و معنيداري بين ساختار سرمايه و ساختارمالكيت وجود دارد .با توجه به نتايج گرچه مشخص نيست ساختار سرمايه
موجد ساختار مالكيت است يا برعكس ،به نظر ميرسد الزم است سرمايهگذاران و اعتباردهندگان هر دوساختار سرمايه و
ساختار مالكيت را در زمان تصميمگيري نسبت به سرمايهگذاري و اعتباردهي مد نظر قرار دهند.
پیشینه خارجی
لو و همكاران ( ) 8361در تحقيقي تحت عنوان رابطه غيرخطي بين تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش كنترل خانوادگي بدين
نتيجه رسيدند كه رابطه غيرخطي بين اين متغيرها تاييد شد و وجود كنترل خانوادگي ضعيف بوده است و بيانگر ثابت باقي
ماندن اي ن رابطه از طريق ساير آزمونها بوده است .همچنين نتايج نشان داد كه ارتباط بدهي -مالكيت با حمايت ضعيفي از
اقليت سهامداران برخوردار است.
هاندو و شارما ( )8365در مقاله خود به معرفي عوامل مهم و موثر برساختار سرمايه شركتها در هند پرداختند .ايشان در اين
مقاله به عواملي مانند سودآوري ،رشد ،دارايي مشهود ،اندازه ،هزينه بدهي ،نرخ ماليات و ظرفيت بدهي پرداخته و تاثير قابل
توجه آنها را بر ساختار اهرم شركتها در هند مورد بررسي قرار دادند.
هيونگ وكبير ( )8360در مقاله خود تحت عنوان تأثير ساختار مالكيت بر ساختار سرمايه (شواهدي از شركتهاي چيني) به
بررسي تأثير مالكيت خانوادگي بر ساختار سرمايه شركتهاي چيني پرداختند .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد كه رابطه
بين مالكيت خانوادگي و ساختار سرمايه مثبت و معنادار ميباشد.
زي هوا وي 63و همكاران ( ،)8366در پژوهشي كه برروي شركتهاي خانوادگي و شركتهاي غيرخانوادگي داشتند به اين
نتيجه رسيدند كه شركتهاي خانوادگي در مقايسه با شركتهاي غيرخانوادگي داراي پرداخت سود نقدي كمتري هستند و
همچنين گرايش كمتري براي پرداخت سود سهام دارند.
ماركوس امپن برگر و همكاران ( )8333طراحي ساختار سرمايه در شركتهاي خانوادگي را مورد بررسي قرار دادند نتايج
تحقيق آنها نشان داد كه در اقتصادهاي تک محور ساختار سرمايه با نوع مالكيت ارتباط منفي دارد يعني در شركتهايي با
مالكيت خانوادگي ارتباط منفي بين نوع مالكيت و اهرم وجود دارد.
نجار و تيلور ( )8338در تحقيقي تحت عنوان رابطه بين ساختار سرمايه و ساختار مالكيت به بررسي رابطه بين ساختار مالكيت
و ساختار سرمايه براي نمونهاي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند .نتايج تحقيق ايشان حاكي از
آن بود كه بين ساختار سرمايه و سرمايهگذاران نهادي رابطه منفي و معنيداري وجود ندارد .عالوه بر اين بر اساس يافتههاي
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آنان نقدينگي ،اندازه و ساختار دارايي رابطه مثبت و معنيدار و سودآوري رابطه منفي و معنيدار با بدهي شركتهاي اردني
دارد.
اهداف پژوهش
 تعيين رابطه بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي
 تعيين رابطه بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانوادگي
فرضیههای پژوهش
 .6بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد.
 .8بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانوداگي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد.
مدل و متغیرهای پژوهش
براي بررسي فرضيهها از مدلهاي رگرسيون زير كه برگرفته از تحقيق لو و همكاران ( )8361است استفاده ميشود:

∑

∑

∑

∑

∑

∑

مدل اول به بررسي آزمون فرضيه اول و همچنين مدل دوم به بررسي آزمون فرضيه دوم ميپردازد.
نسبت بدهي متغير وابسته تببين كننده اهرم مالي ميباشد؛
شاخص كنترل مالكيت متغير مستقل و تببين كننده تمركز مالكيت ميباشد؛
و همچنين  Family Controlبعنوان متغير ميانجي كنترل خانوادگي ميباشد.
متغيرهاي كنترلي عبارتند از :اندازه هيات مديره ،استقالل هيات مديره ،بازده دارايي و اندازه شركت.
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تعریف مفهومی متغیرها
تمرکز مالکیت :تمركز مالكيت برابر با درصد سهام تحت تملک سهامداران عمده ميباشد .منظور از سهامداران عمده،
سهامداراني است كه بيش از پنج درصد سهام شركت را در اختيار دارند .از توان دوم اين متغير براي محاسبۀ ارتباط غير خطي
(يو شكل يا يو شكل معكوس) استفاده ميشود .با بررسي اين متغير ،دو نوع ارتباط غيرخطي يو ( )Uشكل و ارتباط يو شكل
معكوس را ميتوان انتظار داشت .هنگامي ارتباط يو شكل به وجود ميآيد كه در سطح پايينتر متغير مستقل ،اثرات منفي آن
بر متغير وابسته بيشتر از اثرات مثبت آن باشد؛ اما پس از رسيدن به سطح مشخصي ،اثرات مثبت آن شروع به بيشتر شدن از
اثرات منفي آن ميكنند .ارتباط يو شكل معكوس نيز زماني به وجود ميآيد كه در سطح پايينتر متغير مستقل ،اثرات مثبت
آن بر متغير وابسته ،بيشتر از اثرات منفي آن باشد و اين ارتباط پس از رسيدن متغير مستقل به نقطهاي مشخص ،معكوس
ميگردد (يزداني و همكاران.)6031 ،
اهرم مالی :نسبت كل بدهيها به كل داراييها است (يزداني و همكاران.)6031 ،
کنترل خانوادگی :اگر سهام شركت خانوادگي باشد برابر با  ،6در غير اين صورت صفر است.
شرکتهای خانوادگی :شركتهاي خانوادگي شامل شركتهايي ميشوند كه ميزان زيادي از سهام آنها در دست اعضاي
يک خانواده ميباشد و اين افراد نقش موثري در مديريت و هيات مديره شركت دارند (حيدرپور و صحت برمچه.)6031 ،
قلمرو پژوهش
قلمرو مكاني پژوهش ،شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشند .قلمرو زماني تحقيق را دادههاي مربوط
به شركتهايي كه قبل از سال  6033به عضويت بورس اورق بهادار تهران در آمدهاند و تا پايان سال  6031در بورس فعاليت
داشته نشكيل دادهاند .موضوع پژوهش حاضر در قلمرو حسابداري و در شاخه تخصصي مديريت مالي ميباشد.
روش پژوهش
از آنجا كه نتايج حاصل از پژوهش مورد استفاده بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود ،نوع تحقيق در پژوهش حاضر بر اساس
هدف از نوع تحقيق كاربردي است و از آنجائي كه در اين پژوهش بررسي رابطه غيرخطي بين تمركز مالكيت و اهرم مالي با
نقش ميانجي كنترل خانوادگي سهام شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ميشود ،مطالعه حاضر بر
اساس ماهيت و روش از نوع توصيفي-همبستگي است.
جامعه آماری
در تحقيق حاضر ،با توجه به موضوع و كاربرد آن ،جامعه مورد تحقيق اين تحقيق ،شامل شركتهاي پذيرفته شده بورس
اوراق بهادار تهران است كه بهطور مستمر از سال  6033الي  6031در بورس فعال بودهاند.
روش جمعآوری دادهها و اطالعات
در جمعآوري دادههاي پژوهش از دو روش كتابخانهاي (اينترنت ،كتب ،مقاالت ،پاياننامهها و گزارشهاي پژوهشي) و ميداني
(ابزار گزارشهاي آماري و صورتهاي مالي شركتهاي مورد بررسي) استفاده شده است .اطالعات و دادههاي خام مورد نياز
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شركتها به منظور بررسي فرضيههاي پژوهش از طريق نرمافزار ره آورد نوين و وب گاه  rdis.irدر دسترس است جمعآوري
گرديد .جهت بررسي جنبههاي مختلف تئوريک و نظري پژوهش ،ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق پيرامون موضوع پژوهش ،از
روش مطالعه كتابخانهاي استفاده گرديد .همچنين از روش مطالعه ميداني كه شامل جمعآوري و بررسي گزارشهاي مالي و
صورتهاي مالي شركتهاي مورد بررسي ميباشد نيز جهت جمعآوري دادههاي پژوهش براي تجزيه و تحليل آماري فرضيه-
ها بهرهگيري شده است .و همچنين دادههاي مورد نياز از گزارشات ساليانه بانکها ،انتشارات ،مجالت و سايت بانک مركزي
جمهوري اسالمي ايران به صورت ساليانه و مطالعات كتابخانهاي جمعآوري شده است.
یافتههای تحقیق
با توجه به اينكه از روش تركيب دادههاي پانل براي آزمون فرضيههاي تحقيق استفاده ميكنيم ،تعداد مشاهدات سال -شركت
بر اساس دادههاي تركيبي متوازن 101 ،مشاهده بوده است .با توجه به آماره توصيفي ،ميتوان شاخصهاي باال را به شاخص-
هاي مركزي و پراكندگي و ساير شاخصها تقسيم نمود ،كه شاخصهاي مركزي عبارت از شاخص ميانگين و ميانه ،شاخص-
هاي پراكندگي عبارت از شاخص انحراف معيار و ساير شاخصها عبارت از شاخص حداقل ،حداكثر ،چولگي و كشيدگي مي-
باشد .كه به طور خالصه شاخص ميانگين در زير توضيح داده شده است .مثالً ميانگين اهرم مالي برابر با 3/18و براي تمركز
مالكيت برابر  3/56ميباشد.
جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکتهای نمونه
متغير

عالمت

ميانگين

ميانه

بيشترين
مقدار

كمترين
مقدار

انحراف معيار

اهرم مالي

DEBT

3/18

3/10

8/06

3/66

3/85

تمركز مالكيت

OWN

3/56

3/01

3/38

3/3333

3/08

OWNFAMILY

3/65

3/3333

3/38

3/3333

3/81

OWN2

3/81

3/68

3/31

3/3333

3/0

OWN2FAMIL
Y

3/33

3/3333

3/31

3/3333

3/88

FAMILY

3/01
1/31
3/13
3/68
60/3

3/3333
1
3/10
3/6
60/81

6
1
6
3/11
63/31

3/3333
5
3/3333
-3/18
63/61

3/51
3/08
3/68
3/61
6/0

تمركز مالكيت در كنترل
خانوادگي
تمركز مالكيت به توان 8
تمركز مالكيت به توان  8در
كنترل خانوادگي
كنترل خانوادگي
اندازه هيات مديره
استقالل هيات مديره
بازده دارايي
اندازه شركت

BOARDSIZE
BIND
ROA
SIZE

ماخذ :يافتههاي تحقيق
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مطابق با جدول  8و فرضيات تدوين شده در سطح اطمينان  %31بين تمركز مالكيت با متغير وابسته اهرم مالي رابطه u
معكوس وجود دارد ،كه ضريب همبستگي خطي بين اين متغيرها  3283است .هرقدر اين ضريب به صفر نزديک باشد ،رابطه
خطي ضعيف است و هر چه به  6و  -6نزديكتر باشد در حالت اول رابطه قوي مثبت و در حالت دوم رابطه قوي منفي است.
جدول ( :)2ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای کمی تحقیق

OWN2

-3/83

3/31

3/08

6

3/05

3/51

3/31

3/51

6

-3/331

3/331

3/18

-3/330

3/13

6

3/31

3/36

3/38

-3/336

3/31

3/31

6

BIND

-3/31

-3/6

3/38

-3/66

-3/333

3/33

3/31

6

ROA

-3/11
-3/61

-3/63

-3/31

-3/8

-3/31

3/31

3/65

-3/30

6

3/38

3/338

-3/36

-3/30

3/35

-3/30

-3/31

-3/31

OWN2FA
MILY
FAMILY
BOARDS
IZE

SIZE

OWN

DEBT

OWNFAM
ILY

OWN2

OWN2FA
MILY

FAMILY

BOARDSI
ZE

OWNFA
MILY

-3/31

3/5

6

BIND

OWN

3/68

6

ROA

DEBT

6

ماخذ :يافتههاي تحقيق
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق
مدل اول:
فرضيهاي كه با استفاده از اين مدل آزمون خواهند شد بصورت زير ميباشند:

∑

∑

 -6بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد.
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∑
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متغير
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جدول ( :)1نتیجه آزمون مدل اول
نام متغير

مقدار ضريب

آماره t

سطح معني داري

C

6/08

65/88

3/3333

رابطه دارد

OWN

3/35

6/51

3/65

رابطه ندارد.

OWN2

-3/35

-8/05

3/30

رابطه دارد

BOARDSIZE

3/3336

3/35

3/31

رابطه ندارد.

BIND

-3/36

-3/30

3/01

رابطه ندارد.

ROA

-3/11

-08/11

3/3333

رابطه دارد

SIZE

-3/35

-1/31

3/3333

رابطه دارد

ضريب تعيين

3/31

ضريب تعيين تعديل شده

3/31

آماره F

660/81

معنيداري ()P-Value

3/3333

آماره دوربين واتسون

6/1

بررسی تایید یا رد فرضیه
پس از آزمون مفروضات رگرسيون و اطمينان از برقراري آنها ،نتايج حاصل از برازش معادله رگرسيون فوق در جدول  0ارائه
شده است .مقدار آماره  )660/81( Fنيز حاكي از معناداري كل مدل رگرسيون ميباشد .همانطور كه در قسمت پايين جدول 0
مشخص شده است ،ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده مدل فوق به ترتيب عبارتند از  31درصد و  31درصد .بنابراين،
ميتوان نتيجه گرفت كه در معادله رگرسيوني مزبور ،تنها حدود  31درصد از اهرم مالي مورد بررسي توسط متغيرهاي مستقل و
كنترل مزبور تبيين ميشوند .در اين جدول اعداد مثبت (منفي) در ستون مقدار ضريب نشان دهنده ميزان تاثير مستقيم
(معكوس) هر يک از متغيرها بر تغييرات اهرم مالي مورد بررسي است.
در خصوص فرضيه پژوهش ،فرضيه صفر و فرضيه مقابل بصورت زير ميباشد:
 : H0بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه  uشكل معكوس وجود ندارد.
 : H1بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد.
مطابق با جدول  0سطح معنيداري بين دو متغير برابر با  3/30ميباشد ،كه اين مقدار كوچكتر از سطح معنيداري در نظر
گرفته شده در پژوهش حاضر ( )%1است همچنين قدرمطلق آماري تي كه برابر  8/05ميباشد از  6231كه معادل توزيع نرمال
استاندارد  3231ميباشد كوچكتر است؛ و با توجه به منفي بودن ضريب متغير فرض معكوس بودن تاييد ميشود .بنابراين در
سطح اطمينان  ،%31فرضيه صفر مبني بر اينكه بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه  uشكل معكوس وجود ندارد،
تاييد نميشود و فرضيه اصلي تاييد ميگردد.
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مدل دوم:
فرضيهاي كه با استفاده از اين مدل آزمون خواهند شد بصورت زير ميباشد:

∑

∑

∑

بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانوادگي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد.
جدول ( :)4نتیجه آزمون مدل دوم
نام متغير

مقدار ضريب

آماره t

سطح معني داري

C

6/88

60/18

3/3333

رابطه دارد.

OWN

3/31

6/1

3/38

رابطه ندارد.

OWNFAMILY

-3/36

-3/8

3/80

رابطه ندارد.

OWN2

-3/31

-6/38

3/35

رابطه دارد.

OWN2FAMILY

3/35

8/33

3/35

رابطه دارد.

FAMILY

-3/36

-6/86

3/88

رابطه ندارد.

BOARDSIZE

3/3333

3/68

3/85

رابطه ندارد.

BIND

-3/331

-3/08

3/1

رابطه ندارد.

ROA

-3/11

-53/85

3/3333

رابطه دارد.

SIZE

-3/35

-1/08

3/3333

رابطه دارد.

ضريب تعيين

3/31

ضريب تعيين تعديل شده

3/35

آماره F

636/18

معنيداري()P-Value

3/3333

آماره دوربين واتسون

6/1

بررسی تایید یا رد فرضیه
پس از آزمون مفروضات رگرسيون و اطمينان از برقراري آنها ،نتايج حاصل از برازش معادله رگرسيون فوق در جدول  5ارائه
شده است .مقدار آماره  )636/18( Fنيز حاكي از معناداري كل مدل رگرسيون ميباشد .همانطور كه در قسمت پايين جدول 5
مشخص شده است ،ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده مدل فوق به ترتيب عبارتند از  31درصد و  35درصد .بنابراين،
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ميتوان نتيجه گرفت كه در معادله رگرسيوني مزبور ،تنها حدود  31درصد از اهرم مالي مورد بررسي توسط متغيرهاي مستقل و
كنترل مزبور تبيين ميشوند .در اين جدول اعداد مثبت (منفي) در ستون مقدار ضريب نشان دهنده ميزان تاثير مستقيم
(معكوس) هر يک از متغيرها بر تغييرات اهرم مالي مورد بررسي است.
در خصوص فرضيه پژوهش ،فرضيه صفر و فرضيه مقابل بصورت زير ميباشد:
 : H0بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانودگي رابطه  uشكل معكوس وجود ندارد.
 : H1بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانودگي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد.
مطابق با جدول  5سطح معنيداري بين دو متغير برابر با  3/35ميباشد ،كه اين مقدار كوچكتر از سطح معنيداري در نظر
گرفته شده در پژوهش حاضر ( )%1است همچنين قدرمطلق آماري تي كه برابر  8/33ميباشد از  6231كه معادل توزيع نرمال
استاندارد  3231ميباشد بزرگتر است؛ اما با توجه به مثبت بودن ضريب متغير فرض معكوس بودن تاييد نميگردد .بنابراين
فرضيه صفر مبني بر اينكه بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانودگي رابطه  uشكل معكوس
وجود ندارد ،تاييد ميشود و فرضيه اصلي تاييد نميگردد.
بحث و نتیجه گیری تحقیق
بحث و نتيجه گيري فرضيه اول
بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد.
نتايج بدست آمده از فرضيه اول پژوهش نشان ميدهد كه ،بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه  uشكل معكوس
وجود دارد .بنابراين فرضيه بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد ،تاييد ميشود .نتايج
آزمون فرضيه اصلي اول بدين گونه تبيين ميگردد اين نتايج ميتواند بيانگر اين موضوع باشد كه هنگامي كه درصد قابل
توجهي از سهام در اختيار شخص خاصي باشد نسبت به ساير سهامداران ميتواند بيشتر بر سياستهاي سرمايهگذاري شركت
تأثير داشته باشد كه اين موضوع ميتواند به دليل عدم هماهنگي سهامداران خرد و عدم توافق ميان آنها در تصميمگيريها
باشد .بنابراين تمركز مالكيت منجر به كاهش نسبت بدهي در شركتها ميگردد كه نتايج آزمون فرضيه اول با يافتههاي
پژوهشي هاندو و شارما ( ،)8365لو و همكاران ( )8361و فخاري و فصيح ( )6031مطابقت داشته و پشتيباني ميشود.
بحث و نتيجه گيري فرضيه دوم
بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانوادگي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد.
نتايج بدست آمده از فرضيه دوم نشان ميدهد كه بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانوادگي
رابطه  uشكل معكوس وجود ندارد وكنترل خانوادگي بر رابطه بين تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه مثبتي ايجاد ميكند،
بنابراين فرضيه اصلي تاييد نميگردد .نتيجه آزمون فرضيه دوم بدين گونه تبيين ميگردد كه زماني كه كنترل خانوادگي به
عنوان نقش ميانجي وارد مدل ميشود خانوادهها به منظور فرار از پرداخت ماليات ،به تامين مالي از طريق افزايش بدهي
ميپردازند كه اين امر منجر به افزايش اهرم مالي ميشوند .نتايج آزمون فرضيه دوم با يافتههاي پژوهشي لو و همكاران
( )8361در تضاد و با فخاري و فصيح ( )6031مطابقت داشته و پشتيباني ميشود.
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محدودیتهای پژوهش
محدوديت هايي كه در اجراي اين پژوهش وجود داشته و در تعبير و تفسير نتايج پژوهش و قابليت تعميم آن بايستي مورد
مالحظه قرار گيرند به شرح زير است .با توجه به محدود بودن جامعه آماري به شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران كه سال مالي آنها پايان اسفند ماه است ،تسري نتايج به ساير شركتها بايد با احتياط انجام شود .اين پژوهش متأثر از
برخي عوامل كالن نظير نرخ تورم ،نرخ سود تسهيالت دريافتي و نرخ ارز ميباشد كه فرض شده اثر آنها براي همه شركتها
و مشاهدات يكسان است ،در حالي كه ممكن است چنين نباشد .بنابراين عواملي از اين قبيل ميتواند نتايج پژوهش حاضر را
تحت تأثير قرار دهد.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اول
بنابر فرضيه بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد ،پيشنهاد ميشود :به سازمان بورس
اوراق بهادار تهران و ساير مراجع ذيربط پيشنهاد ميشود در اجراي مكانيزمهاي نظام راهبري شركتها بر عدم تمركز مالكيت
شركتها نظارت الزم را مبذول نمايند .همچنين با توجه به اثر منفي مالكيت سرمايهگذاران نهادي به اهرم مالي ،به سرمايه-
گذاران و ساير گروههاي ذينفع پيشنهاد ميشود در تصميمات سرمايهگذاري و تامين مالي شركتها به مالكيت سرمايهگذاران
عمده به عنوان ناظران آگاه بر فعاليتهاي مديريت ،توجه نمايند .به سرمايهگذاران پيشنهاد ميگردد كه سهام شركتهايي با
تمركز باالي مالكيت را خريداري نمايند چون بازارهاي پولي هم به اين نوع از مالكيتها اعتماد زيادي كرد و تسهيالت زيادي
در اختيار آنها قرار ميدهند.
پیشنهادات مبتنی بر فرضیه دوم
بنا بر فرضيه بين كنترل تمركز مالكيت و اهرم مالي با نقش ميانجي كنترل خانوادگي رابطه  uشكل معكوس وجود دارد،
پيشنهاد ميشود :به سازمان بورس اوراق بهادار پيشنهاد ميشود با ارائه شاخصهاي مرتبط با مالكيت خانوادگي و رتبهبندي
شركتهاي پذيرفته شده از نظر ساختار سرمايه در تخصيص بهينه سرمايه در بازار كمک نموده تا از اين طريق موجب افزايش
شفافيت محيط تصميمگيري شود و به افراد براي تصميمگيري درستتر كمک بنمايد .به نهادهاي قانونگذار از جمله سازمان
حسابرسي و سازمان بورس پيشنهاد ميگردد تا با الزام شركتها به افشاء بيشتر مالكيت خانوادگي و ميزان آن موجب افزايش
شفافيت گزارشگري و اتخاذ تصميمات بهينه توسط سرمايهگذاران گردد.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
با توجه به تأثير تمركز مالكيت بر فرصتهاي سرمايهگذاري پيشنهاد ميشود كه شركتها براي كاهش نسبت بدهي خود از
لحاظ مالكيت متمركزتر شوند.
تأثير انواع ديگر مالكيت نظير مالكيت مديريتي و مالكيت دولتي و غيره بر اهرم مالي مورد بررسي قرار گيرد.
بررسي مقايسه اي موضوع تحقيق حاضر ،در نمونههاي تفكيک شده بر اساس اندازه و درصد مالكيت خانوادگي شركتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دو گروه بزرگ و كوچک.
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