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 چکيده
 هايشرکت در سود هموارسازي و عامل مدیر وظیفه دوگانگی بین رابطه بررسی به تحقیق این

 نیز مدیره هیات رئیس عامل مدیر اگر.  پردازدمی بهادارتهران اوراق بورس در شده پذیرفته

 عامل مدیر حالت این در و گرددمی اطالق عامل مدیر وظیفه دوگانگی وضعیت این به باشد،

 تا دهد می اجازه عامل مدیر به همچنین دوگانه ساختار .دارد بیشتري اختیار بالقوه طور به

 ممکن بنابراین و کند کنترل موثري طور به را مدیره هیات اعضاي سایر دسترس در اطالعات

 الی ١٩٣١هاي سال تحقیق این زمانی دوره .آورد عمل به جلوگیري موثر نظارت از است

 نتایج .اند گرفته قرار بررسی مورد شرکت ١١١ تعداد ها سال این طی در .باشد می ١٩٣١

 بین که آن است از حاکی فرضیه تحقیق مورد در لجستیک رگرسیون از استفاده با تحقیق

 رابطه بررسی مورد هايشرکت در سوداوري و ثروت سهامداران و عامل مدیر وظیفه دوگانگی

  .است مستقیم صورت به رابطه این و رددا وجود دار معنی

 .سودآوري، ثروت سهامداران ، عامل، مدیر وظیفه دوگانگی :يديکل واژگان
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 3، مرضيه صفاري2، محال بقایی1مجيد جامی

 .، موسسه آموزش عالی هاتف، زاهدانحسابداري، دانشکده حسابداري و مدیریتدکتري  ١
  .کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداري و مدیریت، موسسه آموزش عالی هاتف، زاهداندانشجوي  2

 .کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداري و مدیریت، موسسه آموزش عالی هاتف، زاهداندانشجوي  ٩

 

 نام نویسنده مسئول:
 مرضيه صفاري

 ري شرکتبررسی تاثير دوگانگی مدیرعامل برميزان سودآو

 هاي پذیرفته شدهو افزایش ثروت سهامداران در شرکت 

 در بورس اوراق بهادار تهران 
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 مقدمه
ه ب اي گذاشت. نظام بازارها، تأثیر قابل مالحظهتشکیل شرکت سهامی و گشودن مالکیت شرکت براي عموم، بر روش اداره شرکت

 عمومیت مسأله جدایی مالکیت از مدیریت به د.ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کننشرکتي شد که مالکان اي سازماندهگونه

 هگیري رابطکنند. با شکلنمایندگی منجر شد با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهامداران، شرکت را اداره می

 داماتیآید که مدیران اقامکان به وجود می شود و به طور بالقوه اینذینفعان دیگر ایجاد مینمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و 

نفعان دیگر نباشد. در این مسأله، تضاد بین به ذي انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و

کند نمایندگی تا حدودي اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می است. حل مشکلحداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض 

اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهاي مناسبی است.  .که مدیران در تالشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند

هاي اقتصادي است. راهبري شرکتی مجموعه ها و بنگاهرکتراهبري شرکتی مناسب در ش از جمله این سازوکارها، طراحی و اجراي

کند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود. نظام راهبري شرکتی خارجی شرکت است که تعیین می سازوکارهاي کنترلی داخلی و

 تفاده کارامد از منابع و الزاممیان اهداف اجتماعی و اقتصادي و اهداف فردي و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب اس که با حفظ تعادل

راردادهاي در ق شود. توجه به راهبري شرکتی کارا و افزایش کاراییها درخصوص ایفاي وظیفه مباشرت براي اداره منابع میپاسخگویی شرکت

 رمایهام یا بخشی از سکه تم ها و واحدهاي اقتصادينفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاء شفافیت اطالعات در شرکتمیان ذي

 .شودمنجر می آنها از طریق مردم تأمین شده است، به تخصیص کاراي منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادي

 

 بيان مسئله
 نفعانهاي ذيحقوق ومسئولیت نظام حاکمیت شرکتی توزیع هاست.هاي هدایت وکنترل شرکتحاکمیت شرکتی مجموعه مکانیسم

 نآ بر هاي شرکت تاثیر پذیرفته وحقیقی وحقوقی که از فعالیت هايمدیران،کارکنان ،سهامداران وسایر شخصیت ها اعم ازمختلف شرکت

 گذاري، تعیین گیري در شرکت اعم از هدفهایی جهت تعیین فرآیندهاي تصمیماین نظام که قوانین و رویه . کندگذارند،مشخص میاثر می

کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از که تامین هاییکند با راههاي کنترلی را معین میي سیستمهاطراحی و ابزارهاي رسیدن به اهداف

فرآیندها  دستورالعمل، اهداف، ساختارها،دارد نظام حاکمیت شرکتی مجموعه ارتباط تنگاتنگی شان به کار می بندند،بازگشت سرمایه

حقوق  اهداف شفافیت در فرآیندهاي کاري پاسخ گویی در مقابل ذي نفعان ورعایت ها با رعایت آنها بهکه شرکت وهنجارهاي فرهنگی است

، مشتق شده است "هدایت کردن "معنی به  Gubenareمفهوم حاکمیت شرکتی از واژه التین ( ١٩٣١.)آرامون، ایشان دست خواهند یافت

کز این تعریف از حاکمیت شرکتی بر راهبري است تا کنترل که معموال براي هدایت یک کشتی به کار می رود و داللت بر این دارد که تمر

 .(١٩٣١)جالئی، 

 اهبرير آسیایی کشورهاي خصوص در. است کرده جلب خود به را زیادي توجه المللی بین سطح در شرکتی راهبري موضوع تازگی به

 یلدال از یکی عنوان به کشورها این خصوصی و عمومی هاي بخش در شرکتی راهبري قوي و مستحکم هاي بنیان نبود ضعیف، شرکتی

 وعموض این. نیست شکی اجتماعی رفاه و ها شرکت موفقیت براي شرکتی راهبري اهمیت در.  است شده عنوان آسیا ١٣٣١ سال مالی بحران

ده ش شناخته و معتبر هاي شرکت مالی هاي رسوایی و بزرگ هاي شرکت فروپاشی. است یافته بیشتري اهمیت اخیر رخدادهاي به توجه با

 با. بود شرکتی راهبري ضعیف هاي سیستم از ناشی شد، ذینفعان و گذاران سرمایه از بسیاري زیان موجب که ورلدگام و انرون مانند اي

 می مطرح تري جدي صورت به پرسش این ها، شرکت مدیره هیأت و عامل مدیر اختیارات و وظایف افزایش و سهامی هاي شرکت توسعه

 و دوگانگی مسئله(. ١٩۳٩ همکاران، و عباسی) بود خواهند سهامداران منافع پیگیر چگونه اند، شرکت مالک واقع در که نیمدیرا که شود

 دارا بواسطه مدیران ها، شرکت از بسیاري در که چرا. است داشته همراه به را زیادي هاي چالش که است مسائلی جمله از مدیریت طبقه

 زا سهامداران ثروت افزایش جهت و در نمایند راهبري خویش شخصی منافع حفظ جهت در را شرکت تا ندیافت فرصت دوگانه وظیفه بودن

 عضویت عامل، مدیر وظیفه دوگانگی از منظور پژوهش این در اما است، گرفته صورت گوناگونی نسبتا تعاریف عامل مدیر طبقه و دوگانگی

 باعث کلی طور به شرایط این وجود. است واحد شخص توسط و شرکت در عاملی رمدی وظیفه تصدي همزمان و مدیره هیات در عامل مدیر

 واحد ذینفعان منافع توانند می زیادي حد تا امر این و شد خواهد عامل مدیر عملکرد بروي نظارت اعمال در مدیره هیات استقالل کاهش

 و گینمایند تنوري( الف: دارد وجود متفاوت کامال دیدگاه دو عامل مدیر وظیفه دوگانگی متله با رابطه در. سازد مواجه تهدید با را اقتصادي

 شخصی منافع تامین به تمایل مدیران که، پردازد می موضوع این بیان به نمایندگی تئوري(. 2۰۰٣زامبلی، و )االبنگر مباشرت تئوري( ب

 عموما شرایط این در. سپرد خواهند فراموشی دست هب را ذینفعان سایر و سهامداران منافع شرایط، بودن مهیا صورت در و دارند خویش

 حمیلت با مدیریت اغلب وضعیت این در. دید خواهند آسیب مدیریت سوي از شده اتخاذ تصمیمات از شرکت مالکان آنها راس در و ذینفعان
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 ارتنظ اثربخش اعمال منظور به است مکانیزمی مدیره هیات وجود شرایط این در. نماید می خود ثروت افزایش به اقدام ذینفعان به هزینه

 نظران صاحب از برخی رابطه این در. سازد مواجه تهدید با را داران سهام ثروت که تصمیمی هر اتخاذ از جلوگیري و مدیریت عملکرد بر

. شود می تمدیری تصمیمات مقابل در سهامداران از حمایت جهت در حاکمیتی ساختار ایجاد باعث مدیره هیات عملکرد که معتقدند

 رد و آن نظارتی نقش تضعیف باعث شرایط این و مدیره هیات استقالل کاهش موجب مدیره، هیات در عامل مدیریت عضویت بنابراین،

 و سهامداران منافع تضییع و خویش منافع حفظ و تامین جهت در مدیریت توسط اقداماتی )انجام نمایندگی خطر دادن رخ افزایش نهایت

 )جنسن، آورد می همراه به را ذینفعان سایر و سهامداران شدن متضرر موجبات شرایط این. شد خواهد اقتصادي واحد در( ذینفعان سایر

 اعمال امکان عمال مدیره، بر هیات مدیریت مالحظه قابل نفوذ بدلیل شرایط این در( ١٣٣۰ صندلکرا، و آگراوال ،١٣٣٣ برماک، ،١٣٣٩

 خویش شخصی منافع تامین به اقدام مدتی، از پس مدیریت دلیل همین به و داشت نخواهد وجود دتم بلند و مستمر بشکل اثربخش نظارت

 مانز گذشت با که است این عامل، مدیر دوگانه وظیفه تبعات دیگر از. نماید می سهامداران به هنگفت بعضاً هاي هزینه تحمیل واسطه به

 با کمتري منافع تضاد که آیند می در مدیره هیات عضویت به اشخاصی مدیره، تهیا در عامل مدیر مالحظه قابل نفوذ بواسطه بتدریج و

 تئوري دیگر سوي از(. ١٩٣2 همکاران، و سرابی صابري) رساند می یاري شخصی منافع به دستیابی جهت در را وي و داشته عامل مدیر

 مدیران هک شود می بیان تئوري این در.  باشد نمی مدیره هیات استقالل و مدیریت دوگانه وظیفه بین منفی رابطه وجود به قائل مباشرت،

 در عامل مدیر عضویت شرایط این در. باشند قبول قابل عملکردي با خوب نماینده و مباشر یک سهامداران براي دارند قصد همواره اجرایی

 ثروت افزایش باعث و انجامد شرکت راهبري یطشرا بهبود به تواند می دارد، می بر گام سهامداران منافع جهت در همواره که مدیره هیات

 دوگانه ساختار وجود مثال طور به(. ١٣٣١ همکاران، و دیویس ؛١٣٣١ دیویس، و دونالدسون ؛١٣۳٣ آنتونی، و اندرسون) گردد سهامداران

 فزایشا باعث طریق این از و ددگر مدیره هیات به اجرایی مدیران از اطالعات انتقال هزینه کاهش باعث اثربخش شکل به تواند می مدیریت،

 منافع همسویی عبارتی به و سهامداران منافع تامین جهت در مدیران تشویق که معتقدند پژوهشگران از برخی. شود سهامداران ثروت

 یرد،پذ می صورت مدیریت به گانه دو وظایف تفویض طریق از که مدیریتی واحد ساختار یک وجود صورت در تنها سهامداران و مدیران

رکت سود ش با ویژگی دوگانگی مدیرعامل بین ارتباط بررسی رسد می نظر به ترتیب، این به(. ١٩٣2 همکاران، و سرابی صابري) است ممکن

 پاسخی تنیاف دنبال به پژوهش این که سوالی بنابراین،. نمایند حوزه این شدن تر غنی به شایانی کمک تواند می شرکت و ثرمت سهامداران

 ورسب در شده پذیرفته هاي سود شرکت و ثروت سهامداران در شرکت و عامل مدیر دوگانگی آیا بین: باشد می زیر صورت به است آن براي

 دارد؟ پویا ارتباط تهران بهادار اوراق

 

 وضرورت تحقيق اهميت
 انیکس چه توسط و چگونه شرکت کند می تعیین که است شرکت خارجی و داخلی کنترلی سازوکارهاي مجموعه شرکتی راهبري

 ایفوظ زمینه در ابهامات رفع و پاسخگویی مسئولیت دامنه شدن روشن موجب مدیره، هیأت وظایف از عامل مدیر وظایف تفکیک. شود اداره

 امتم منافع گرفتن نظر در و شرکتها مناسب راهبري در مؤثرتري نقش تواند می مستقل مدیرعامل این، بر افزون شود، می نهاد دو این

 رفع و پاسخگویی مسئولیت دامنه شدن روشن موجب مدیره هیأت وظایف از عامل مدیر وظایف تفکیک. باشد داشته ذینفعان و هامدارانس

 مدیران کار بر نظارت مدیره، هیأت اعضاي مسئولیت و وظیفه( ١٣٣٩) جنسن نظر اساس بر. شود می نهاد دو این وظایف زمینه ابهامات در

 در مهمی نقش و شود می تلقی شرکتی حاکمیت مهم کارهاي و ساز از یکی مدیره هیات(. ١٩۳٩ همکاران، و عباسی)باالست  رده اجرایی

 خود، بريراه و نظارتی نقش درست درک با توانند می مستقل مدیران. کند می ایفا پاسخگویی افزایش و مالی گزارشگري کیفیت بهبود

 حقیقاتت بیشتر در اساس همین بر. شوند شرکتی حاکمیت نظام بازیگران بین منافع تضاد عمان و آورده ارمغان به را بنگاه مالی سالمت

 رهمدی هیات جایگاه و شده تاکید گزارشگري فرآیند بهبود در اجرایی غیر مدیران نقش اهمیت بر شرکتی حاکمیت حوزه در شده انجام

 از برخی. دارند عهده بر را مدیره هیات اعضاي سایر بر مدیران کار بر نظارت و مراقبت نقش که اي کننده هدایت نهاد عنوان به شرکت

 ار اجرایی است شده اعمال موثر نحو به مدیریت بر( اجرایی موظف )غیر غیر مدیران نظارت وظیفه که است داده نشان علمی هاي پژوهش

 اجرایی( غیر) موظف غیر مدیران که کرد فرض ینچن توان می نمایندگی نظریه دیدگاه از. یابد می اهمیت پیش از بیش دارد، عهده بر

 غیر مدیران نظارت وظیفه که است داده نشان علمی هاي پژوهش از برخی. دارند عهده بر را مدیره هیات اعضاي سایر بر نظارت وظیفه

 یتوضع این به باشد، نیز همدیر هیات رئیس نایب و رئیس عامل مدیر اگر. است شده اعمال موثر نحو به مدیریت بر( اجرایی غیر) موظف

 هیات رئیس و عامل مدیر وظایف تفکیک عدم. دارد بیشتري اختیارات عامل مدیر حالت این در و شود می گفته عامل مدیر وظیفه دوگانگی

 بر. شدبا داشته پی در را ذینفعان حقوق تضییع سازي زمینه و شده مدیره هیات نظارتی نقش اثربخشی کاهش به منجر تواند می مدیره
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 شکالتم کاهش نتیجه در و مدیره هیات بیشتر استقالل موجب مدیره هیات رئیس و عامل مدیر وظایف تفکیک شده، انجام تحقیقات اساس

 (.١٩۳٣ همکاران، و زاده اسماعیل) شود می مالی گزارشگري کیفیت افزایش و نمایندگی

 جراییا مدیران وسیله به کامل شکل به قدرت کسب طریق از تمدیری به دوگانه وظایف تفویض که دهد می نشان مباشرت تئوري

 وسعهت و رشد به منجر تواند می مدیره هیات با اجرایی مدیران ارتباطات بهبود و سازگار و یکپارچه هاي استراتژي کارگیري به و استقرار

 ها شرکت .باشد داشته استراتژي تصمیمات خاذات در اثربخشی بسیار نقش تواند می واحد، قدرتمند مدیریت وجود حقیقت در گردد شرکت

 شرکت راهبري ساختار در سردرگمی و ابهام دادن رخ از طریق این از و شده قدرت تمرکز باعث مدیریت به دوگانه وظایف تفویض با

 ایفوظ دوگانگی با رابطه در چنین، هم. دهد می افزایش را شده اتخاذ استراتژي تصمیمات کیفیت طریق این از و نمایند می جلوگیري

 و داخلی حوادث و وقایع مقابل در تا سازد می قادر را شرکت قدرتمند و واحد مدیریت یک وجود که، شود می استدالل اینگونه مدیریت

 وجهت پایان رد. بخشد بهبود را شرکت عملکرد کارایی و تواند اثربخشی می امر این که نماید عمل و گرفته تصمیم بیشتري سرعت با خارجی

 دارد جودو مثبت رابطه یک سود شرکت و مدیریت دوگانه وظایف بین مباشرت تئوري اساس بر که رسد می نظر به ضروري نکته این به

 (.١٩٣2 همکاران، و سرایی صابري)

 

 پيشينه پژوهش
 به مدیره هیأت سعهتو که داد نشان تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهاي روي بر تحقیقی در (١٩٣١) مشایخی

 نهادي مالکیت اجرایی غیر مدیران وجود همچنین، .میشود سود مدیریت سطوح افزایش به منجر اجرایی مدیران وظایف دوگانگی همراه

 میشود. سود مدیریت کاهش باعث مدیره هیأت در

 رفتهپذی هاي شرکت عملکرد بر کتیشر حاکمیت هاي مؤلفه بین ارتباط ارزیابی بررسی به پژوهشی در( ١٩٣١) همکاران و سهیلی

 رفتهپذی هاي شرکت عملکرد در شرکتی حاکمیت هاي مؤلفه بین ارتباط ارزیابی تحقیق این. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده

 یدوگانگ مدیره، هیئت اندازه متغیرهاي از شرکتی حاکمیت هاي مؤلفه سنجش براي. است شده پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شده

 ارزش به بازار ارزش نسبت و ها دارایی بازده شاخص دو از شرکت عملکرد سنجش براي و مالکیت تمرکز و مدیران مالکیت عامل، مدیر

 مدیر هب هیئت اعضاي تعداد تنها شرکتی حاکمیت هاي مؤلفه بین از دهد می نشان نتایج. است شده استفاده سهام صاحبان حقوق دفتري

 سهام انصاحب حقوق دفتري ارزش به بازار ارزش نسبت با مالکیت تمرکز متغیر بین طرفی از. دارد معناداري مثبت رابطه ها دارایی دهباز با

 .دارد معنادار مثبت رابطه ها دارایی بازده با شرکتی حاکمیت هاي مؤلفه سایر بین در است برقرار معناداري مثبت رابطه نیز

 رد نمایندگی تئوري مجدد آزمون:  شرکت عملکرد و شرکتی حاکمیت بین رابطه بررسی به پژوهشی در (١٩٣١) همکاران و اقبال

 عامل دیرم دوگانه وظیفه و مدیره هیات استقالل تاثیر مقاله این در محققین این. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس بازار در فعال شرکتهاي

 ١۰2 میان در شرکت عملکرد معیارهاي عنوان به سهام صاحبان حقوق بازده و داراییها بازده بر شرکتی، حاکمیت معیارهاي عنوان به را

 ارزیابی مورد کی چند رگرسیون و تنومند خطی، رگرسیون بوسیله ١٩۳۳-١٩۳۰ سالهاي خالل در تهران بهادار اوراق بورس در فعال شرکت

 دیرهم هیات استقالل تهران بهادار اوراق بورس در فعال بزرگ شرکتهاي در که است مطلب این بیانگر حاضر تحقیق نتایج.  است داده قرار

 ريتئو اثبات از نشان که دارد معکوس رابطه سهام صاحبان حقوق بازده با عامل مدیر دوگانه وظیفه و مستقیم نسبت داراییها بازده با

 ازدهب با عامل مدیر دوگانه وظیفه تهران بهادار اوراق بورس در فعال کوچک شرکتهاي در که حالی در است شرکتها این میان در نمایندگی

 .شرکتهاست این در مباشرت تئوري تایید از نشان که دارد مستقیم رابطه سهام صاحبان حقوق

 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهاي در مالی عملکرد بر شرکتی حاکمیت تأثیر بررسی به پژوهشی در( ١٩٣١) همکاران و ایمانی

 غیر دیرهم هیئت نسبت عامل، مدیر وظیفه دوگانگی شامل) شرکتی حاکمیت تأثیر بررسی تحقیق این اصلی هدف. پرداختند تهران اربهاد

 ورسب در شده پذیرفته هاي شرکت در مالی عملکرد بر( مدیره هیئت استقالل و عامل مدیر نفوذ نهادي، مالکیت مالکیت، تمرکز موظف،

 ١٩۳٣ ساله ١ دوره در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت ٣١ از متشکل اي نمونه منظور بدین. شدبا می تهران بهادار اوراق

 جنتای. است شده استفاده متغیره چند رگرسیون آزمون از ها، فرضیه وسقم صحت بررسی براي. است گرفته قرار بررسی مورد ١٩٣٩ تا

 ي،نهاد مالکیت مالکیت، تمرکز مدیرعامل، وظیفه گانگی دو شامل) شرکتی حاکمیت نبی که دهد می نشان ها فرضیه آزمون از حاصل

 اکیح تحقیق نتایج همچنین. دارد وجود معناداري رابطه شرکتها( مالیات کسر از پس خالص سود) مالی عملکرد و( مدیره هیئت استقالل

 رکتهاش گذاري سرمایه بازده) مالی عملکرد و( مدیرعامل نفوذ و نهادي مالکیت مالکیت، تمرکز شامل) شرکتی حاکمیت بین که است آن از

 لکردعم و( عامل مدیر نفوذ و نهادي مالکیت عامل، مدیر وظیفه گانگی دو شامل) شرکتی حاکمیت بین همچنین. دارد وجود معناداري رابطه

 دارد. وجود معناداري رابطه شرکتها سهام صاحبان حقوق بازده) مالی

http://www.joas.ir/


 93 -14، ص  4931، تابستان 41پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

پژوهشی با عنوان ارتباط بین سودآوري سود، مدیریت سود و مدیریت سازمانی در دوره هاي قبل و بعد از  در (2۰١۳) سان و چانگ

 مدیرعامل بودن نهایی گیرنده تصمیم ریسک بالقوه طوربه تواندمی مدیرعامل وظیفه دوگانگی که کردند عنوان خود تحقیقپرداختند آنها در 

 رفتار بر نظارت هزینه است ممکن درنتیجه که دهد افزایش را مالی گزارشگري درزمینه مدیرعامل دنبو نهایی گیرنده تصمیم زمینه در

 دارد. وجود مثبت دار معنی رابطه سود ومدیریت مدیرعامل وظیفه دوگانگی بین به عبارت دیگر دهد افزایش را سود مدیریت

 رگ تعدیل نقش: شرکت عملکرد و عامل مدیر وظیفه گانگی ود بین پویا ارتباط بررسی به پژوهشی در( 2۰١١) همکاران و دورو

 به کتیمشار رهبري ساختار دهد می نشان نتایج. پذیرفت انجام آمریکایی هاي شرکت بین در پژوهش این. پرداختند مدیره هیئت استقالل

 طور هب دهد می نشان شواهد این، بر عالوه. باشد می شرکت عملکرد بر معناداري و منفی تاثیر داراي عامل مدیر وظیفه دوگانگی نمونه طور

 .شودمی تعدیل مدیره هیئت استقالل متغیر توسط مثبت

 سابرسیح هاي کمیته استقالل بین ارتباط بر عامل مدیر وظیفه دوگانگی تاثیر بررسی به اي مطالعه در( 2۰١١) همکاران و دین کامور

 وظیفه دوگانگی رتاثی نیز و سود کیفیت و حسابرسی هاي کمیته استقالل بین ارتباط بررسی مقاله این اصلی هدف. پرداختند سود کیفیت و

 زمانی بازه در مالزي بهادار اوراق بورس در شرکت سال ٩۰١١ از متشکل نمونه از آمده دست به نتایج. باشد می ارتباط این بر عامل مدیر

 اشدب می ارتباط در حسابرسی هاي کمیته استقالل با معناداري و تمثب طور به سود کیفیت دهد می نشان 2۰١۰ تا 2۰۰١ هاي سال بین

 شود. می تضعیف عامل مدیر وظیفه دوگانگی وجود با ارتباط این اما

 هدف:بررسی تاثیر دوگانگی مدیرعامل بر سودآوري و افزایش ثروت سهامداران

 دارد؟سوال:دوگانگی مدیرعامل چه تاثیري بر سودآوري و افزایش ثروت سهامداران 

 

 فرضيه پژوهش
هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در شرکت شرکت و ثروت سهامداران بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و سودفرضیه اول: 

 .معنی دار وجود دارد رابطه

 

 روش شناسی پژوهش
 مورد(ازطریق اطالعات گذشته)ته نگراین تحقیق از جهت هدف از نوع کاربردي میباشد وداده هاي آن با استفاده از رویکردگذش

نوع  همبستگی بوده و هدف اصلی آن تعیین وجود –مطالعه قرارخواهند گرفت. روش گردآوري اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی

ند قرار خواهآزمون  بین متغیرهاي موردآزمون است. فرضیه ها با استفاده از مدل هاي رگرسیونی چندگانه مورد(معناداربودن یا نبودن)رابطه

 .گرفت

  قلمرو تحقيق
 قلمرو مکانی تحقيق

  .قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است

  قلمرو زمانی تحقيق

  .میباشد١٩٣١تا پایان سال ١٩٣١قلمرو زمانی پژوهش حاضر، دوره زمانی ابتداي سال 

  قلمرو موضوعی تحقيق

هاي بررسی تاثیر دوگانگی مدیرعامل برمیزان سودآوري شرکت و افزایش ثروت سهامداران در شرکتوهش حاضر، قلمروموضوعی پژ

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گيري
 هجري١٩٣١تا پایان سال ١٩٣١ن در سال شرکت هاي پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهراهمه  جامعه آماري تحقیق, از

 هاي مورد مطالعه در این تحقیق با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و با توجه به معیارهاي زیرانتخاب شمسی است. نمونه

 میگردد

 اطالعات کامل هر یک از شرکتهاي مورد مطالعه طی قلمرو زمانی تحقیق موجود باشند. 

 ر سال مالی نداده باشندشرکتها در طی دوره تحقیق تغیی. 

 اسفندماه باشد2٣پایان سال مالی شرکتهاي مورد مطالعه. 
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 ماه نداشته باشند١وقفه معامالتی بیش از  .هاي هلدینگ حذف گردندها و شرکتگذاريگري، بانکها، سرمایهشرکتهاي واسطه. 

  .شرکت باقی ماند١١١با توجه به اعمال محدودیت هاي فوق در نهایت تعداد 

 

 ها داده آوري جمع بزارا
علمی  مدارک و اسناد موجود، مقاالت و ها کتاب مدارک، و اسناد از تحقیق نظري مبانی و موضوعی ادبیات تاریخچه، تدوین براي

 مالی هاي صورت از تحقیق این نیاز مورد اطالعات و آمار و ها داده .است شده استفاده اینترنت در علمی جستجوي هاي پایگاه نیز و ایران

 مانساز اسالمی مطالعات و توسعه پژوهش، مدیریت اینترنتی سایت بورس تهران، ساالنه گزارشات تهران، بهادار اوراق بورس در ها شرکت

 .است گردیده استخراج ٩نوین رهاورد افزار نرم نیز و بهادار اوراق بورس

 

 مدل پژوهش
 است.استفاده شده  2۰١۳براي آزمون فرضیات از مدل چانگ و سان

 

DeltaEi,t = α0+ α1ADUALit + α2ROEit + α3SIZEit + α4M / Bit + α5SD_CFit + α6LEV+ ε 
 

DUAL: یک  مقدار باشد یکسان مدیره هیات رئیس و مدیرعامل که هایی شرکت براي) مدیرعامل وظیفه دوگانگی مجازي متغیر

 و براي سایر شرکت هاي برابر صفر(

ROE :شرکت سرمایه صاحبان حقوق بازده i سال در t 

: M/Bشرکت  سهام دفتري ارزش به بازار ارزش نسبتi سال در t 

: LEV شرکت مالی اهرم i در t سال 

SIZE: شرکت  اندازهi سال در t  

: M/B شرکت دفتري ارزش به بازار ارزش i سال در t  

SDCF: شرکت عملیاتی نقدي هاي جریان استاندارد انحراف i سال در t 
 

 تحقيق متغيرهاي توصيفی ارآم ،1 جدول
 

 تغییرات ضریب کشیدگی چولگی معیار انحراف میانگین نماد متغیرها

 9١٣,١ ۰۳,2١ ٩,١٣١ ٣2١,١١9 2٩١,١١٩ i,tDeltaE سوداوري

 ١١۳,9١2 2,٩2١ ۰١١,١١ ٩۰9 ۰,۳2١,ROE ۰ سرمایه صاحبان حقوق بازده

 ۰,۰۳٣١ ١١2١,١١۳ ۰,۰ ١۰١١,۰ ١,١۰٩ SIZE شرکت اندازه

 ١,١٩٣۳ ٩۰١,22 ٩,٣١١١ ٩,١٩١٣ ٩,١۳٣۳ M/B دفتري ارزش به بازار ارزش تنسب

 ١,١١١9 ١9١٩,2 ١٩٩١,١٩١2 ۰,١١9 ۰,CF ۰ عملیاتی نقدي هاي جریان

 ۰,9٩ ١9,2١2١ ١١٣2,2 ١٣9۳ ۰,2٣۳١,LEV ۰ شرکت مالی اهرم

 :است زیر شرح به الذکر فوق رگرسیون مدل برازش نتایج

 

 احتمال مقدار آزادي درجه آماره Wald استاندارد انحراف پارامتر متغیر

C -0.093 0.253۰ 0.135 1.000 0.713 
DUAL 0.024 0.302 2.468 1.000 0.0216 
M / B 2.010 0.765 2.021 1.000 0.046 
LEV 0.241 0.202 1.468 1.000 0.226 
ROE 0.361 0.427 2.510 1.000 0.028 
SIZE 0.041 1.161 1.980 1.000 0.049 

SD-CF 0.121 2.765 0.528 1.000 0.467 
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 رابطه از نشان و است آمده دست به ۰,۰229 برابر عامل مدیر وظیفه دوگانگی متغیر به مربوط پارامتر که دهد می نشان نتایج

 ۰,۰2١١ (pValue) متغیر این به مربوط احتمال مقدار .دارد بررسی مورد هاي شرکت دراوري  سود و  (DUAL)متغیر این بین مستقیم

 ادعاي فرض و شود می رد صفر  فرض آن ضرایب و مدل احتمال مقدار به توجه با بنابراین این بنابر .است مذکور رابطه داري معنی بیانگر

 : داریم یعنی .شود می پذیرفته تحقیق

 معنی رابطه تهران بهادار اوراق سبور شده پذیرفته هايشرکت درآوري و ثروت سهامداران سود و عامل مدیر وظیفه دوگانگی بین

 .دارد وجود دار
 

 گيري نتيجه و بحث
 اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت درآوري و افزایش ثروت سود و عامل مدیر وظیفه دوگانگی بین رابطه بررسی به تحقیق این

 این در و گردد می اطالق عامل مدیر وظیفه وگانگید وضعیت این به باشد، نیز مدیره هیات رئیس عامل مدیر اگر .پردازدمی بهادارتهران

 سایر دسترس در اطالعات تا هددمی اجازه عامل مدیر به همچنین دوگانه ساختار .دارد بیشتري اختیار بالقوه طور به عامل مدیر حالت

 تحقیق این زمانی دوره .آورد ملع به جلوگیري موثر نظارت از است ممکن بنابراین و کند کنترل موثري طور به را مدیره هیات اعضاي

 نتیجه شد مشخص که همانطور .اند قرارگرفته بررسی مورد شرکت ١١١تعداد ها سال این طی در .باشد می ١٩٣١الی١٩٣١هايسال

 .بود بررسی مورد هايشرکت وسوداوري در عامل مدیر وظیفه دوگانگی بین دارمعنی مستقیم رابطه وجود بیانگر تحقیق فرضیه آزمون

 هیات رئیس عامل مدیر اگر .برخوردارند بیشتري سود از باشد،می واحد شخص یک عامل مدیر و مدیره هیات رئیس که هاییشرکت یعنی

 .دارد بیشتري اختیار بالقوه طور به عامل مدیر حالت این در و گردد می اطالق عامل مدیر دوگانگی وظیفه وضعیت این به باشد، نیز مدیره

 زیان دهی و ضعیف عملکرد از پس بالفاصله مستقل مدیره هیأت انتخاب که داد نشان (١٣٣9) مینتون و اپالنک تحقیق نتایج

 شرکتهایی که دادند نشان نیز (١٣٣١) ١دالتون و ریچنر .شود می ژاپنی هاي شرکت در بازار قیمت مثبت واکنش به منجر شرکت عملیاتی

 بهتري عملکرد است، شده تفکیک مسئولیت ها و نقش ها آنها در که شرکتهایی از ارند،د دوگانه نقش هاي آنها مدیره هیأت اعضاي که

 حاضر تحقیق این نتیجه که نمود بیان توان می گونه این .بود معمول هايبینیپیش برخالف پژوهشگران از گروه این یافته هاي .داشته اند

  .تاس زمینه این در شده انجام تحقیقات اکثر نتایج هم راستاي
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 .هفتم شماره سوم، سال مدیریت، حسابداري مجله تهران، بهادار اوراق بورس در

کنترل هاي داخلی شرکتهاي  بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی وپاداش مدیران برکیفیت ،(١٩٣١البنین،)آرامون، ام [2]
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