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Abstract
The purpose of this research is to examine the effect of ownership concentration
in non-family firms and family firms (both with a family and nonfamily CEO) and
also the impact of family ownership on the firm performance. The research sample
includes 125 companies Listed in Tehran Stock Exchange in the period of 20082016 and the regression models are estimated using panel data. The results showed
that ownership concentration have no effect on performance (both of return on
assets and Tobin-q) in family firms (with family and nonfamily CEO) and nonfamily firms. The research result also indicates family firms with family CEO and
family firms with non-family CEO has not any significant effect on performance.
Keywords: Ownership Concentration, Major Shareholder, Firm Performance,
Family Ownership and Non-Family Ownership.
JEL: G32, G32, M12, G32, G32.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرکز مالکیت در شرکتهای غیرخانوادگی و نیز شرکت
های خانوادگی (با مدیرعامل خانوادگی و غیر خانوادگی) بر عملکرد شرکت و نیز بررسی تأثیر
مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکتها انجامگرفته است .بدین منظور نمونهای شامل  125شرکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1387تا  1395انتخاب و مدل رگرسیون
پژوهش با استفاده از دادههای تابلویی برازش شده است .نتایج پژوهش نشان دهنده عدم تأثیر معنادار
تمرکز مالکیت بر عملکرد (بازده داراییها و کیوتوبین) در شرکتهای خانوادگی (با مدیرعامل
خانوادگی و مدیرعامل غیر خانوادگی) و نیز شرکتهای غیر خانوادگی میباشد .نتیجه دیگر پژوهش
بیانگر این است که مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکتهای خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی
تأثیری معنادار ندارد .همچنین شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری مالکیت خانوادگی بر عملکرد در
شرکتهای خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی یافت نشد.
واژههای کلیدی :تمرکز مالکیت ،سهامدار عمده ،عملکرد ،مالکیت خانوادگی و مالکیت
غیرخانوادگی.
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طبقهبندی موضوعیG32 ،G32 ،M12 ،G32 ،G32 :

مقدمه
جدایی مدیریت از مالکیت بحث نظارت بر عملکرد مدیران را به دغدغهای مهم برای سرمایه
گذاران تبدیل کرده است .این موضوع باعث ایجاد عدم تقارن اطالعاتی شدید و غیر شفاف شدن
عملکرد شرکت و عدم اطمینان از آن خواهد شد .در یک مالکیت پراکنده نظارت کمتری بر
عملکرد مدیران صورت میپذیرد و نتیجه عدم نظارت ،کاهش عملکرد شرکت است .دو راه حل
برای نظارت در شرکتها تمرکز مالکیت و خانوادگی شدن شرکت است .در یک مالکیت متمرکز
سهامداران عمده تمایل دارند نظارت مستمری بر مدیران شرکت داشته باشند تا بدین طریق هم باعث
افزایش ارزش شرکت شده و هم بر مشکالت نمایندگی فائق آیند (حامدی و هینین.)2015 ، 1
معموالً سهامداران عمده در کلیه شرکتها توازن قدرت را به سمت خودشان سوق میدهند و با
قدرتی که به دست میگیرند بر تصمیمهای شرکت تأثیر میگذارند.
در شرکتهای خانوادگی معموالً اعضای یک یا چند خانواده اکثر سهام شرکت را در اختیار و
اغلب در مدیریت ارشد شرکت اشتغال دارند .در این حالت ،ممکن است کنترل در دستان یک
خانواده متمرکز شود و یا بین چند خانواده تقسیم گردد (ماسیس و همکاران .)2013 ،2ازاینرو به
نظر میرسد تمرکز مالکیت و خانوادگی شدن شرکتها ممکن است عملکرد شرکت را تحت تأثیر
قرار دهد .اگرچه در شرکتهای خانوادگی تعهد و وفاداری به میزان بیشتری وجود دارد ،لیکن
ممکن باعث تغییر ساختار انگیزشی سازمان شود به گونهای که مشکالت نمایندگی بزرگتری را
موجب گردد (چالز و همکاران .)2001 ، 3از سوی دیگر درصورتیکه مدیرعامل از اعضای خانواده
انتخاب شود خود میتواند مزایا و معایبی داشته باشد .درحالیکه استفاده از مدیرعامل خانوادگی
باعث تمرکز و کنترل بیشتر عملیات شرکت میشود ،ممکن است شرکت را از بهرهمندی از مدیران
حرفهای محروم سازد .ازاینرو بررسی چگونگی تأثیرگذاری تمرکز مالکیت و نیز مالکیت
خانوادگی بر عملکرد شرکت می تواند بینشی برای سرمایهگذاران و مدیران فراهم سازد .اگرچه
پژوهش های زیادی در خصوص تأثیر ساختار مالکیت و نیز تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت
انجامشده است (از جمله پژوهش هشی و علیخانی ( ،)1394رحیمیان و همکاران ( )1392و مشایخ
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و عبداللهی ( )) 1390لیکن در کشور ما نقش اشتغال و یا عدم اشتغال مالکان خانوادگی در سمت
مدیریت بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار نگرفته است .بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است
تا اوالً به بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای خانوادگی (با مدیرعامل خانوادگی و
غیر خانوادگی) و نیز شرکتهای غیرخانوادگی بپردازد .ثانیاً تأثیر مالکیت خانوادگی (با مدیرعامل
خانوادگی و غیر خانوادگی) را بر عملکرد شرکت مورد مطالعه قرار دهد.
ساختار مقاله چنین سازماندهیشده است که ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه میگردد.
سپس فرضیهها و روش پژوهش جهت آزمون فرضیهها مطرح میگردد .در ادامه یافتههای پژوهش
و در نهایت به ارائه نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش پرداخته میشود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
همراه با توسعه پژوهش های مربوط به تعریف و ماهیت شرکت ،انبوهی از نظریات مربوط به
ارزیابی عملکرد شرکتها شکلگرفتهاند .یافتن راهکارهای کنترل عملکرد شرکتها که عموماً به
انواع مالکیت سهام شرکتها مربوط میشود مسئله مهمی است که پرداختن به آن افزایش ثروت
سهامداران را در پی خواهد داشت .تئوری نمایندگی بر این فرض استوار است که مدیران به عنوان
نماینده مالکان ،تمایل دارند منافع شخصی خود را دنبال کنند که ممکن است برخالف منافع مالکان
باشد .در نتیجه شرکت باید هزینههای نمایندگی را در جهت سامان دادن به عملکرد مدیر متحمل
گردد .این هزینهها شامل هزینه نظارت توسط برخی مالکان ،هزینههای همسوسازی منافع مدیر و
مالکان و نیز زیانهای ناشی از اختالفهای همیشگی بین تصمیماتی که ثروت مالکان را حداکثر
میسازد و تصمیماتی که واقعاً توسط مدیر اتخاذ میشود ،میباشد (ماسیس و همکاران.)2013 ،
کسب حق مالکیت بهوسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامدار عمده دوراهی است که به شکل
بالقوه میتواند مسئله نمایندگی را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهد .حق مالکیت عمده به
وسیله مدیران منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا میکند ،بهطوریکه مدیریت محرکی
برای دنبال کردن فعالیتهای حداکثر کننده ارزش دارد .وجود سهامداران عمده نیز میتواند میزان
نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد (صادقی و رحیمی.)1391 ،
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به اعتقاد شلیفر و ویشنی )1986( 1در یک مالکیت گسترده هیچ یک از سهامداران کوچک
انگیزهای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند زیرا در این صورت هر شخصی که بخواهد نظارت
کند باید هزینههای مرتبط را بپردازد و این در حالی است که بقیه سهامداران نیز از منافع آن استفاده
میکنند .آنان بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیتهای نظارتی سهامدار نظارتکننده
بدون هزینه بهرهمند میشوند لذا سهامداران عمده انگیزه الزم برای نظارت را دارند .در واقع هر قدر
سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود؛
بنابراین تمرکز در سهام ،نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصتطلبی را به همراه خواهد داشت.
بهعبارتدیگر سهامداران عمده شرکت از قدرت رأیدهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات
شرکت و تصمیمگیری استفاده مینمایند.
راه دیگری که باعث کاهش هزینههای نظارت خواهد شد خانوادگی شدن شرکت است.
مالکیت خانوادگی از دو جنبه منافعی را برای شرکت به دنبال دارد .اوالً ،تمرکز مالکیت در دستان
یک خانواده به طور ضمنی بیانگر وجود قدرت و انگیزه اقتصادی برای نظارت دقیقتر بر عملکرد
مدیر است که این خود کاهش هزینههای نمایندگی را به دنبال دارد (ماسیس و همکاران.)2013 ، 2
ثانیاً ،مالکیت خانوادگی نوعاً با جهتگیری بلندمدت همراه است که بهصورت تمایل خانواده به
انجام کسبوکار سالم تر و قویتر برای نسلهای بعد بروز می کند (لومکین و بریگام.)2011 ، 3
علی رغم مزایای ذکرشده ،مالکیت خانوادگی مشکالتی نیز به همراه دارد .افزایش مالکیت
خانوادگی بدین معناست که سهم باالیی از ثروت شخصی به شرکت گرهخورده است .در این
شرایط مالکان خانوادگی مایل هستند که مبالغ کمتری را به سرمایهگذاریهای دارای عدم اطمینان
باال اختصاص دهند (اندرسون و ریب .)2003 ، 4این امر ممکن است تصمیمات سرمایهگذاری
ضعیف و اجتناب از سرمایهگذاریهای پر ریسک بلندمدت را به همراه داشته باشد (چالز و همکاران،
.)2003
میشرا و همکاران )2002( 5اولین کسانی بودند که تأثیر مالکیت خانوادگی بر کنترل و ارزش
شرکت را موردبررسی قراردادند .آنان دریافتند که در شرکتهای با مالکیت خانوادگی ارزش
شرکت به صورت معناداری از شرکتهای با مالکیت غیرخانوادگی بیشتر است .مککوناگی و

. Shleifer and Vishny
. Fama and Jensen
. Lumpkin and Brigham
. Anderson and Reeb
. Mishra et al
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همکاران )2001( 1اندرسون و ریب ( )2003ریسک و ارزش شرکتهای خانوادگی و عملکرد
شرکت را بررسی کرده و دریافتند که شرکتهای خانوادگی در مقایسه با شرکتهای غیرخانوادگی
عملکرد بهتری از خود نشان دادهاند .بررسی رابطه بین پراکندگی سهامداران و عملکرد شرکت به
مطالعه برل و مینز )1932( 2برمیگردد.
فاما و جنسن ( )1983نشان دادند که عالوه بر بحث مالکیت خانوادگی ،اتخاذ تصمیمات اثربخش
به میزان زیادی وابسته به مدیران است .بهکارگیری مدیرانی از بین مالکان خانوادگی ممکن است
دانش و چشمانداز مدیران ارشد را محدود کرده و مانع اتخاذ تصمیمات بهینه شود .همچنین تعداد
افراد خانواده که مایل به پذیرش مدیریت شرکت هستند اندک است و اغلب برای تکمیل تیم
مدیریت باید از مدیران خارج از شرکت استفاده نمود .در مقابل استفاده از مدیران خارجی متخصص
در صنعت ،دستیابی به اطالعات و منابع را بهبود میبخشد (ماسیس و همکاران.)2013 ،
اگرچه تأثیر مالکیت خانوادگی بر عملکرد موردبررسی قرارگرفته است ،لیکن تأثیر تمرکز
مالکیت بر عملکرد در شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی کمتر مورد توجه قرارگرفته است.
چنین به نظر میرسد که تمرکز مالکیت در شرکتهای خانوادگی در مقایسه با شرکتهای
غیرخانوادگی تأثیر متفاوتی بر عملکرد داشته باشد .براساس مبانی نظری مطرحشده پژوهش حاضر
درصدد پاسخ به این دو پرسش است که آیا تمرکز مالکیت در شرکتهای خانوادگی (با مدیرعامل
خانوادگی و غیر خانوادگی) تأثیری بر عملکرد شرکت دارد؟ و اینکه آیا مالکیت خانوادگی (با
مدیرعامل خانوادگی و غیر خانوادگی) تأثیری بر عملکرد شرکت دارد؟ برخی پژوهشهای
انجامشده در خصوص مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت در ادامه ارائهشده است.
وانگ و شیلر )2017( 3در مطالعهای تحت عنوان "رابطه مالکیت خانوادگی و عملکرد مالی در
بازارهای نوظهور" با استفاده از داده های مربوط به شرکت های فعال در کشورهای مختلف و با
بهکارگیری تکنیک های متاآنالیز نشان دادند که تمرکز مالکیت خانوادگی موجب بهبود نظارت بر
عملکرد مدیران شده و با ایجاد توازن بین منافع سهامداران عمده و اقلیت باعث بهبود عملکرد
شرکت در بازارهای نوظهور میگردد.

1 . Mcconaughy et al
2 . Berle and Means
3 . Wang and Shailer
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( )2016در پژوهشی اثر تضادهای نمایندگی بین مالکان

خانوادگی فعال در مدیریت شرکت و مالکان غیرفعال را بر عملکرد شرکت در بین شرکتهای
اسپانیایی موردبررسی قرار داد .نتایج پژوهش نشان داد که مدیران دارای مالکیت خانوادگی و نیز
مکانیسم های حاکمیت خانوادگی تأثیری مثبت بر عملکرد و نیز نسلهای بعدی شرکت دارد .نتیجه
دیگر پژوهش از تأثیر مثبت کنترل مستقیم مالکان غیرفعال بر مالکان خانوادگی فعال حکایت
میکند.
حامدی و هینین ( )2015در پژوهشی با عنوان "عملکرد شرکت زمانی که مالکیت بسیار متمرکز
است با رویکرد پانل نیمه پارامتریک" به بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت پرداختند.
در این پژوهش چنین نتیجهگیری شد که تمرکز مالکیت در کل نمونه (مجموع خانوادگی و غیر
خانوادگی) بر عملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد و در شرکتهای غیرخانوادگی نیز تأثیرآن مثبت
است .این در حالی است که تأثیرتمرکز مالکیت در شرکتهای خانوادگی بر عملکرد منفی میباشد.
ماسیس و همکاران ) 2013( 2در پژوهشی به بررسی تأثیر پراکندگی مالکیت خانوادگی بر
عملکرد شرکتهای با اندازههای کوچک و متوسط ایتالیا پرداختند .همچنین در این پژوهش تأثیر
اشتغال مالکان خانوادگی در سمت مدیریت ارشد نیز به عنوان متغیر تعدیل گر بر رابطه فوق مورد
مطالعه قرارگرفته است .نتایج بهدستآمده حاکی از این است که رابطه منحنی شکل بین مالکیت
خانوادگی ،اشتغال در سمت مدیریت ارشد و عملکرد شرکت وجود دارد.
اوکوتونگور )2011( 3به پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد
شرکت" در شرکتهای کشور کنیا پرداخت .در این پژوهش  146شرکت با استفاده از روش داده
های تابلویی برای دوره  6ساله مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .وی دریافت که بین ساختار
مالکیت متمرکز و مالکیت دولتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و منفی وجود دارد و از سوی
دیگر بین ساختار مالکیت پراکنده و مالکیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و مثبت وجود
دارد.
مارگاریت و سیالکی )2010( 4در پژوهشی با عنوان "رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد
شرکت با رویکرد ناپارامتریک" رابطه بین ساختار مالکیت را با عملکرد برای شرکتهای فرانسوی

. Blanco-Mazagatos et al.
. Massis et al.
. Okothongore
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با استفاده از رویکرد تحلیل دادههای ناپارامتریک مورد آزمون قرار دادند تا بتوانند عملکرد شرکت
را با مرز بهینه مورد نظر مقایسه کنند .نتایج نشان داد که مالکیت متمرکز ،بدهی بیشتر در ساختار
سرمایه را در پی دارد اما بین انتخاب نوع مالکیت و نوع اهرم ارتباط معنیداری وجود ندارد.
ترک )2008( 1در پژوهشی با عنوان "رابطه بین ساختار مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت"
برای بررسی رابطه بین ساختار مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت از دادههای  275شرکت آلمانی
برای دوره  7ساله با استفاده از روش دادههای تابلویی استفاده نمودند .وی به این نتیجه دست یافت
که تنها در شرایطی که نمایندهای از خارج از شرکت در بین آنها نباشد مالکیت خانوادگی میتواند
عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهد که ذینفعان دیگر یا به طور منفی بر عملکرد شرکت
تأثیردارند و یا اصال تأثیر معنیداری ندارند.
اندرسون و ریب ( )2003در پژوهشی با عنوان "مقایسه عملکرد شرکتهای خانوادگی و غیر
خانوادگی" با استفاده از نمونهای متشکل از  120شرکت نشان دادند که شرکتهای خانوادگی در
مقایسه با شرکتهای غیرخانوادگی دارای عملکرد بهتری میباشند .افزون بر این آنها به یک رابطه
غیر خطی بین عملکرد شرکت و درصد مالکیت خانوادگی پی بردند و نشان دادند چنانچه اعضای
خانواده به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند عملکرد شرکت بهتر از حالتی است که اعضای
غیر خانواده عضو هیات مدیره باشند.
فخاری و فصیح ( )1395تأثیر مالکیت خانوادگی را بر ساختار سرمایه مورد مطالعه قرارداد .در
این پژوهش از اطالعات  22شرکت به عنوان نمونه طی سال های  1387تا  1391استفاده شد .آنان
دریافتند که مالکیت خانوادگی تأثیری مثبت و معنیدار بر ساختار سرمایه شرکت های موردبررسی
دارد .افزون بر این رشد وسودآوری بر رابطهی بین مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه
تأثیر معنیدار و مثبت دارد.
هشی و علیخانی ( )1394در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت
غیرخانوادگی بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسی رابطه بین مالکیت
خانوادگی و مالکیت غیرخانوادگی بر عملکرد شرکتهای بورسی پرداختند .تعداد شرکتهای
موردبررسی شامل  40شرکت خانوادگی و  93شرکت غیرخانوادگی و دوره موردبررسی از سال
 1384تا  1389بوده است .نتایج نشان داد که مالکیت خانوادگی با عملکرد شرکت رابطه منفی و
همچنین بین مالکیت غیرخانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه مثبت وجود دارد.
1 . Turk
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رحیمیان و همکاران ( )1392در مطالعهای با عنوان " ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد مالی
شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران" در قلمرو زمانی  1383تا  1389و با استفاده
از داده های  79شرکت به این نتیجه دست یافتند که بین تمرکز مالکیت و عملکرد مالی ارتباط
معناداری وجود ندارد .همچنین مالکیت سهامداران نهادی با عملکرد مالی شرکت ها ارتباط مثبت و
معناداری دارد.
مشایخ و عبداللهی ( )1390در پژوهشی با عنوان "رابطه بین تمرکز مالکیت ،عملکرد شرکت و
سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران" تعداد  64شرکت طی
دوره  1380تا  1388را موردبررسی قراردادند .نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که بین تمرکز
مالکیت و دو معیار عملکرد  ROEو کیوتوبین رابطه معنادار وجود دارد.
نمازی و کرمانی ( )1387با بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونهای متشکل از  66شرکت طی سال های  1382تا  1386دریافتند مالکیت
نهادی و مالکیت مدیریتی تأثیر منفی و معنیدار بر عملکرد شرکت دارد و در مقابل مالکیت شرکتی دارای تأثیر
مثبت و معنیدار بر عملکرد شرکت است .لیکن مالکیت خارجی تأثیر معنیداری بر عملکرد ندارد.
مشایخ و ماه آورپور ( )1387با انجام پژوهشی تحت عنوان "بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر
عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران" با بررسی  58شرکت طی سال های
 1380 - 1383دریافت که بین تمرکز مالکیت و  EPSشرکت رابطهای مثبت وجود دارد؛ اما رابطه
تمرکز مالکیت با بازده شرکت به نوع مالکیت و عوامل موثر بر بازدهی بستگی دارد .بهطور کلی
ترکیب مالکیت با  EPSرابطه قویتری نسبت به بازده دارد.
فرضیههای پژوهش
سرمایهگذاران برای اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری و بازار سرمایه برای تخصیص سرمایه نیاز
به معیارهایی برای ارزیابی عملکرد شرکتها دارند .لذا پیشبینی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد
شرکت ها از اهمیت باالیی برخوردار است .با توجه به اینکه تمرکز مالکیت و خانوادگی بودن
شرکتها روشهای کنترل کردن شرکت هستند و ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیرگذارند،
ازاینرو فرضیههای پژوهش حاضر به صورت زیر مطرحشده است:
 .1تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی تأثیر دارد.
 .2تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی تأثیر دارد.
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 .3تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای غیرخانوادگی تأثیر دارد.
 .4مالکیت خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی بر عملکرد شرکتها تأثیر دارد.
 .5مالکیت خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتها تأثیر دارد.
روششناسی پژوهش
بهمنظور آزمون فرضیههای اول تا سوم ابتدا شرکتهای نمونه به سه گروه شرکتهای خانوادگی
با مدیرعامل خانوادگی ،شرکتهای خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی و شرکت غیرخانوادگی
تقسیمشده و سپس به برازش مدل ( )1و ( )2به تفکیک هر گروه پرداخته میشود.
(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐿𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 )1
(𝑄 𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐿𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 )2

همچنین به منظور آزمون فرضیههای چهارم به ترتیب از مدلهای ( )3و ( )4و برای آزمون فرضیه
پنجم از مدلهای ( )5و ( )6استفاده میشود.
()3

𝑡𝑖𝜀 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐹𝐹𝑀𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 +

()4

𝑡𝑖𝜀 𝑄 𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐹𝐹𝑀𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 +

()5

𝑡𝑖𝜀 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐹𝐹𝑁𝑀𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 +

()6

𝑡𝑖𝜀 𝑄 𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐹𝐹𝑁𝑀𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 +

که در مدلهای فوق:
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅 :نسبت بازده داراییهای شرکت  iدر سال  tکه از تقسیم سود خالص به میانگین دارایی
ها به دست میآید.
𝑡𝑖𝑄  :نسبت  Qتوبین شرکت  iدر سال  tکه از تقسیم حاصل جمع ارزش بازار حقوق صاحبان
سهام و ارزش دفتری بدهیها بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت به دست میآید.
𝒕𝒊𝐻𝑆𝐿  :تمرکز مالکیت شرکت  iدر سال  tکه شاخص مورد استفاده برای آن سهامدار عمده
میباشد و برابراست با درصد مالکیت بزرگترین سهامدار (علی نژاد ساروکالئی و بحرینی.)1392 ،
𝑡𝑖𝑀𝐹𝐹  :متغیری مجازی است که اگر شرکت خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی باشد برابر 1
و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود (حامدی و هینین.)2015 ،
𝑡𝑖𝑀𝑁𝐹𝐹  :متغیری مجازی است که اگر شرکت خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی باشد
برابر  1و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود (حامدی و هینین.)2015 ،
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الزم به ذکر است به پیروی از خواجوی و اسحاقی ( )1393و نمازی و محمدی ( )1389مالکیت
خانوادگی شرکتهایی را شامل میشود که -1 :یک یا چند نفر از اعضای خانواده مالک حداقل
 %20از سهام شرکت باشند ،مگر باوجود تملک حداقل  %20سهام نفوذ قابل مالحظه یا کنترل بر
شرکت نداشته باشند -2 .حداقل  %50از اعضای هیئت مدیره از اعضای یک خانواده باشند و یا به
نحوی نفوذ قابل مالحظه و یا کنترل بر شرکت توسط اعضای خانواده ثابت شود ،حتی اگر مالکیت
اعضای خانواده کمتر از  %20باشد .در غیر این صورت شرکت غیرخانوادگی میباشد .اگر مدیرعامل
شرکت از اعضای خانواده باشد شرکت خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی و اگر مدیرعامل از
اعضای خانواده نباشد شرکت خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی در نظر گرفته میشود.
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑆  :اندازه شرکت  iدر سال  tکه از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییهای شرکت
به دست میآید.
𝑡𝑖𝑡𝑏𝑒𝑑𝐼  :نسبت کل بدهیها بهکل داراییهای شرکت  iدر سال t
𝑡𝑖𝑃𝐵  :نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر سال t

جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .نمونه
آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سالهای  1387تا
 1394دارای شرایط زیر باشند:
 -1دوره مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 -2طی سالهای  1387تا  1395تغییر سال مالی نداشته باشند.
 -3صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و سایر اطالعات موردنیاز شرکت در بازه زمانی
مذکور به طور کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد.
 -4شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن در کل دوره پژوهش
بیشتر از شش ماه توقف نماد معامالتی نداشته باشد.
براساس شرایط باال  125شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که از این تعداد  26شرکت
خانوادگی ( 19شرکت خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی و  7شرکت خانوادگی با مدیرعامل
خانوادگی) و  99شرکت غیرخانوادگی بوده است.
تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
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آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول ( )1نشان دادهشده است .چنانچه مالحظه میشود،
میانگین نسبت  Qتوبین و نرخ بازده داراییها به عنوان متغیرهای وابسته به ترتیب  1/657و 0/076
است .همچنین سهامداران عمده به طور متوسط  75/610درصد از کل سهامداران شرکت را تشکیل
میدهند.
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جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نماد

نام متغیر

متغیر

میانگین

میانه

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

نسبت  Qتوبین

Q

1/657

1/306

1/298

0/184

13/451

نرخ بازده داراییها

ROA

0/076

0/071

0/141

-0/789

0/518

سهامدار عمده

LSH

75/610

79

15/891

11/380

98/93

اندازه

Size

13/749

13/641

1/443

10/815

19/618

نسبت بدهی

Idebt

0/666

0/658

0/258

0/090

1/978

BP

0/640

0/450

1/690

-9/447

19/470

نسبت ارزش دفتری
حقوق صاحبان سهام

پیش از ارائه نتایج مربوط به برازش مدل پژوهش به منظور اطمینان از برقراری فروض کالسیک
رگرسیون ،آزمون  1VIFبه منظور بررسی خطای هم خطی ،جهت بررسی همسانی واریانس آزمون
نسبت

راستنمایی2

( ) LRو به منظور اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی آزمون

وولدریج3

انجامگرفته است .نتایج آزمونها حاکی از وجود خطای ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در
تمامی مدلهاست .ازاینرو به منظور رفع این خطا ،مدلها به روش حداقل مربعات

تعمیمیافته4

برازش شده است.
جهت آزمون فرضیهها از دادههای ترکیبی استفاده میشود .در روش دادههای ترکیبی برای
انتخاب بین روش دادههای تلفیقی 5و تابلویی 6از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .در صورت انتخاب
روش تابلویی آزمون هاسمن جهت انتخاب از بین روشهای اثرات ثابت 7و اثرات تصادفی 8انجام
میشود .نتایج این آزمونها به منظور رعایت اختصار ارائه نشده است.

. Variance Inflation Factor
. Likelihood-Ratio Test
. Wooldridge
. Generalized Least Squares
. Pooling
. Panel
. Fixed Effect
. Random Effect

1
2
3
4
5
6
7
8
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فرضیه اول پژوهش به بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای خانوادگی با
مدیرعامل خانوادگی میپردازد .بهمنظور آزمون این فرضیه دو مدل ( )1و ( )2در بین شرکتهای
خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی برازش شده و نتایج آن در جدول ( )2ارائهشده است.
جدول  .2نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐿𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 )1
()2

𝑡𝑖𝜀 𝑄 𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐿𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 +

متغیر

نماد

مدل ()1
ضرایب

آماره z

مدل ()2

p-value

ضرایب

آماره z

p-value

عرض از مبدأ

β0

0/168

0/95

0/340

-6/249

-3/79

0/000

تمرکز مالکیت

LSH

0/000

0/08

0/937

-0/004

-0/71

0/478

اندازه

Size

0/005

0/48

0/628

0/578

5/25

0/000

نسبت بدهی

Idebt

-0/266

-6/96

0/000

1/043

3/49

0/000

نسبت ارزش
دفتری به ارزش

BP

-0/006

-0/56

0/576

-0/029

-0/37

0/715

بازار
آماره والد

241/12

103/97

سطح معناداری

()0/000

()0/000

(

همانطور که در جدول ( )2مالحظه میشود ضریب متغیر تمرکز مالکیت در دو مدل ( )1و ()2
به ترتیب  0/000و  -0/004و سطح معنیداری آنها  0/937و  0/478میباشد .با توجه به اینکه سطح
معنیداری از  0/05بیشتر است ،بنابراین ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنیدار نیست و میتوان
گفت تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی تأثیرگذار نمیباشد.
بنابراین فرضیه اول رد میشود.
فرضیه دوم پژوهش بیان میدارد که تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای خانوادگی با
مدیرعامل غیر خانوادگی تأثیر دارد .جهت آزمون این فرضیه مدل ( )1و ( )2در شرکتهای
خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی برازش میشود .نتایج تخمین این دو مدل به شرح جدول ()3
میباشد.
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جدول  .3نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐿𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒i𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 )1
(𝑄 𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐿𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 )2
مدل ()1

متغیر

نماد

عرض از مبدأ

β0

0/196

تمرکز مالکیت

LSH

0/0001

اندازه

Size

0/005

1/22

نسبت بدهی

Idebt

-0/308

-12/55

BP

-0/002

نسبت ارزش دفتری
به ارزش بازار

مدل ()2

ضرایب

آماره z

p-value

ضرایب

آماره z

p-value

3/06

0/002

3/196

3/26

0/001

0/59

0/552

0/0004

0/07

0/944

0/224

-0/030

-0/38

0/706

0/000

-1/589

-3/48

0/001

-1/19

0/235

-0/128

-3/52

0/000

آماره والد

169/92

23/24

()P-value

()0/000

()0/000

نتایج برآورد مدل در شرکتهای خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی قابل مشاهده است ضریب متغیر
تمرکز مالکیت در دو مدل ( )1و (  )2به ترتیب  0/0001و  0/0004و سطح معنیداری این متغیر در دو مدل به
ترتیب  0/552و  0/944و معنیداری نمیباشد .ازاینرو میتوان گفت تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای
خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی تأثیرگذار نیست و فرضیه دوم پژوهش رد میشود.
فرضیه سوم پژوهش تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای غیرخانوادگی را موردبررسی
قرار میدهد .بهمنظور آزمون این فرضیه دو مدل ( )1و ( )2در شرکتهای غیرخانوادگی برازش
شده و نتایج آن در جدول ( )4ارائهشده است.
جدول  .4نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش
(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐿𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 )1
()2

𝑡𝑖𝜀 𝑄 𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐿𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝐵3 𝐼𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝐵4 𝐵𝑃𝑖𝑡 +
مدل ( )1

متغیر

نماد

عرض از مبدأ
تمرکز مالکیت
اندازه
نسبت بدهی

β0
LSH
Size
Idebt

0/182
0/000
0/005
-0/265

نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازار

BP

-0/001

مدل ( )2

ضرایب

آماره z

p-value

ضرایب

آماره z

p-value

3/02
0/03
1/23
17/67

0/003
0/979
0/219
0/000

2/566
-0/007
-0/004
-0/405

3/19
-1/72
-0/06
-1/70

0/001
0/085
0/949
0/089

-0/90

0/369

-0/137

-4/04

0/000

آماره والد

357/48

22

()P-value

()0/000

()0/000
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همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ضریب متغیر تمرکز مالکیت در دو مدل ( )1و ()2
به ترتیب  0/000و  -0/007و سطح معنیداری آنها  0/979و  0/085میباشد .با توجه به اینکه سطح
معنیداری این متغیر از  0/05بیشتر است بنابراین ضریب این متغیر در دو مدل معنیدار نمیباشد و
میتوان گفت تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای غیرخانوادگی تأثیرگذار نیست.
فرضیه چهارم پژوهش بیان میکند که مالکیت خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی بر عملکرد
شرکت تأثیرگذار است .جهت آزمون این فرضیه دو مدل ( )3و ( )4در شرکتهای خانوادگی با
مدیرعامل خانوادگی تخمین زدهشده و نتایج آن در جدول ( )5منعکس گردیده است.
جدول  .5نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝐹𝐹𝑀𝑖𝑡 + 𝐵2 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + B3 Idebt it + B4 BPit + εit

()3
()4

Q it = B0 + B1 FFMit + B2 Sizeit + B3 Idebt it + B4 BPit + εit
متغیر وابسته کیوتوبین

متغیر وابسته بازده داراییها

متغیر

نماد

عرض از مبدأ

β0

0/159

FFM

0/0002

0/02

اندازه

Size

0/008

5/83

0/000

نسبت بدهی

Idebt

-0/302

-30/54

0/000

-0/374

BP

-0/001

-3/62

0/000

-0/060

مالکیت خانوادگی با
مدیرعامل خانوادگی

نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازار

ضرایب

آماره z

p-value

ضرایب

آماره z

p-value

7/22

0/000

2/097

4/87

0/000

0/984

0/283

1/45

0/147

-0/013

-0/45

0/655

-2/38

0/018

-4/65

0/000

آماره والد

955/04

26/63

()P-value

()0/000

()0/000

نتایج نشان میدهد که سطح معناداری متغیر مالکیت خانوادگی در دو مدل به ترتیب  0/984و
 0/147میباشد که در هر دو مدل معنیدار نیست .در نتیجه فرضیه چهارم رد میشود.
فرضیه پنجم پژوهش بدین ترتیب مطرحشده است" :مالکیت خانوادگی با مدیرعامل غیر
خانوادگی بر عملکرد تأثیر دارد" .جهت آزمون این فرضیه دو مدل ( )5و ( )6در شرکتهای
خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی برازش شده و نتایج آن به شرح جدول ( )6میباشد.
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جدول  .6نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش
()5

ROAit = B0 + B1 FFNMit + B2 Sizeit + B3 Idebt it + B4 BPit + εit

()6

Q it = B0 + B1 FFNMit + B2 Sizeit + B3 Idebt it + B4 BPit + εit
متغیر وابسته بازده داراییها

متغیر

نماد

عرض از مبدأ

β0

متغیر وابسته کیوتوبین

ضرایب

آماره z

p-value

ضرایب

آماره z

p-value

0/152

6/65

0/000

2/676

6/53

0/000

مالکیت خانوادگی
با مدیرعامل غیر

FFNM

1/09

0/007

0/276

-0/158

-1/77

0/077

خانوادگی
اندازه

Size

0/009

5/87

0/000

-0/054

-1/94

0/052

نسبت بدهی

Idebt

-0/302

-30/73

0/000

-0/319

-2/10

0/036

نسبت ارزش
دفتری به ارزش

BP

-0/001

-3/68

0/000

0/059

-4/85

0/000

بازار
آماره والد

965/82

35/09

()P-value

()0/000

()0/000

در شرکتهای خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی ضریب متغیر مالکیت خانوادگی با
مدیرعامل غیر خانوادگی در دو مدل ( )5و ( )6به ترتیب  0/007و  -0/158و سطح معنیداری آنها
 0/276و  0/077میباشد که به لحاظ آماری معنیدار نیست و فرضیه پنجم رد میگردد.
الزم به ذکر است در تمامی مدلها سطح معناداری آماره والد کمتر از  0/05است که از
معنیداری کلی مدل حکایت میکند.
نتیجهگیری و بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرکز مالکیت و مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .بهمنظور دستیابی به این هدف  5فرضیه تدوین و به
کمک شش مدل رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت .نتایج آزمون سه فرضیه اول پژوهش
نشان داد تمرکز مالکیت تأثیر معنیداری بر عملکرد شرکت در شرکتهای خانوادگی (با مدیرعامل
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خانوادگی و مدیرعامل غیر خانوادگی) و نیز شرکتهای غیرخانوادگی ندارد .بدین معنا که در دوره
زمانی و نمونه موردبررسی تمرکز مالکیت ،نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصتطلبی را به
همراه نخواهد داشت .این نتیجه بر خالف این دیدگاه تئوریک است که سهامداران عمده شرکت
از قدرت رأیدهی خود در جهت نظارت بر عملیات شرکت استفاده مینمایند و برعکس
پژوهشهای حامدی و هینین ( ،)2015اوکوتونگور ( ،)2011هشی و علیخانی ( ،)1394میر عبداللهی
و همکاران ( )1392میباشد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای چهارم و پنجم حاکی از این است
که مالکیت خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی و مالکیت خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی بر
عملکرد شرکت دارای تأثیر معنیدار نمیباشد .این نتایج میتواند بدین گونه تفسیر شود که عوامل
متعددی مانند رکود اقتصادی ،بیثباتی بازار ،تحریمهای اقتصادی و  ...بخش بزرگی از شرایط
عملکردی شرکت را خارج از کنترل مدیران کرده است و بنابراین نقش خانوادگی یا غیر خانوادگی
بودن مدیرعامل و نیز قابلیتها و توانمندیهای وی تا حدودی کمرنگ شده است .چنین به نظر می
رسد یکی دیگر از دالیل حصول این نتیجه این است که دشواری تعیین مالکیت خانوادگی و نیز
مدیرعامل خانوادگی باعث حذف بسیاری از شرکتها شده است که این امر ممکن است نتایج
پژوهش را تحت تأثیر قرار داده باشد .بر این اساس به پژوهشگران پیشنهاد میشود با شناسایی
دورههای دارای شکست های ساختاری ،به بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و نوع مدیرعامل بر
عملکرد بپردازند.
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منابع
 خواجوی ،شکراله و احمد اسحاقی (" .)1393بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی
بر محافظهکاری در گزارش گری مالی شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران".
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