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در دنیای پرطالتم رقابتی امروز ،ك سب و حفظ مزیت رق ابتی شرط بقا و ارزش باالی شركتها است.
در این زمینه اطالعات افشا شده به منزله بخشی از سازوكارهای كنترلی ،مدیران اجرایی شركتها
را ترغیب میكند تا در مسیر منافع سهامداران و بهبود ارزش شركت گام بردارند .هدف اصلی
پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و ارزش شركتها با نقش می انجی رقابت در
بازار محصول شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .برای حصول به هدف
اط العات مالی  110شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1393تا
 1399جمع آوری شد .در این پژوهش متغیر نر خ بازده داراییها به منزله شاخص اندازه گیری
عملکرد مالی در نظر گرفته شد .برای سنجش رقابت در بازار محصول ،از شاخص هریشمن -
هرفیندال استفاده شد و جهت سنجش دوگانگی مدیرعامل از متغیر مجازی صفر یا یک استفاده
گردید .یافتهها بیانگر این است كه رابطه معناداری بین تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات
مدیره و عملکرد مالی وجود دارد و همچنین نتایج بی انگر این است كه بین تفکیک نقش مدیرعامل
و رئیس هیات مدیره و رقابت بازار محصول رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بعالوه ،نتایج نشان
میدهد كه رقابت بازار محصول بر رابطه ی بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی اثر می انجی
جزئی دارد.

واژگان کليدي :تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ،عملکرد مالی ،رقابت در
بازار محصول
طبقهبندي موضوعیM41 :
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رقابت در بازار محصول شرکتهاي پذیرفته شده

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

بررسی رابطه بين دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی با نقش ميانجی

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،22تابستان  ،1400ص 66 -81
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

مقدمه
امروزه به دنبال رقابتی شدن اقتصاد جهانی و افزایش آگاهی عمومی از مسائل مالی و سرمایهگذاری ،درآمد و رشد آن
بیش از پیش نگاهها را به خود معطوف كرده است؛ به گونهای كه مدیران در شرایط متالطم اقتصادی ترغیب میشوند ،رشد و
منابع حاصل از آن كه هدف بسیاری از تصمیمگیریهاست را به حداكثر رسانند و ارزش شركت را افزایش دهند (افشار و زمانی
عموقین .) 1393 ،در حقیقت ،عملکرد شركت عامل مهمی در تغییر ارزش بازار سهام و در نتیجه ،تغییر ثروت سهامداران است.
با توجه به رشد واحدهای تجاری و تأسیس شركتهای سهامی و اینکه هر یک از سهامداران دارای عالیق و انتظارات متفاوتی
هستند ،هدف نهایی و عامل مشترک بین همه مدیران شركتها ،حداكثر ساختن ارزش انجام شده در شركت است (جامعی و
نجفی .) 1398 ،اما از نظر دی دگاه اقتصادی ،مدیران واحدهای تجاری از بهبود ارزش شركت تنها به دنبال تأمین منابع سهامداران
از طریق افزایش ارزش سرمایهگذاری نیستند ،بلکه آنها صرفاً زمانی منافع سهامداران را در ن ظر میگیرند كه منافع خودشان
نیز به بهترین وجه ممکن تأمین شود؛ كه این امر تضاد منافع را به همراه خواهد داشت (مهرانی و باقری.) 1388 ،
بنابراین به نظر میرسد ،ویژگیهای فردی مدیران بهویژه مدیرعامل بر سیاستهای شركت در افزایش ارزش شركت
اثرگذار باشد ،زیرا موفقی ت و شکست بسیاری از سازمانها در گرو تصمیمگیری مدیران است (فیضی و مقدسی .) 1384 ،یکی
از ویژگیها ،دوگانگی مدیرعامل است (موبین و همکاران  .) 2020 ،1در واقع ،زمانی كه مدیرعامل همزمان رئیس هیئتمدیره یا
نائب رئیس باشد ،میتواند بهطور بالقوه با توجه به اختیارات بیشتری كه در اختیار دارد ،تضاد منافع را افزایش دهد (پترا،2
 .) 2005بنابراین این استدالل وجود دارد كه ساختار دوگانگی مدیرعامل ،این توانایی را به مدیرعامل میدهد تا مزایای شخصی
را افزایش دهد و در بلندمدت بر ارزش شركت تأثیرگذار باشد (ساه و استگلیتز  .) 1986 ،3در این باره چانگ و سان ) 2008( 4
اذعان داشتند كه با توجه به رسواییهای مالی در چند دهه اخیر ،توجه سرمایهگذاران به این موضوع جلب شد كه وظیفه
دوگانگی مدیرعامل میتواند وظیفه مباشری هیئتمدیره را به خطر بیندازد (همتی و همکاران .) 1392 ،اما استدالل برخی
پژوهشگران این است كه شركتهایی كه مدیرعامل بهطور همزمان رئیس هیئتمدیره یا نائب رئیس میباشد ،تمایل دارند كه
نظر سرمایهگذاران را به خود جلب كنند ،بنابراین عملکرد شركت را افزایش میدهند (ژو و هانگ .) 2015 ،5
در مواجهه با این استداللهای بحثبرانگیز ،انجام یک تحلیل عمیق با در نظر گرفتن عوامل دیگری كه زمینهساز رابطه
بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شركت باشد ،اهمیت بسزایی دارد .ازا ینرو با توجه به پژوهشهای انجامشده در خصوص
عوامل مؤثر بر عملکرد شركت ،به نظر میرسد رقابت در بازار محصول عامل پیشبینی كننده قابلتوجهی از عملکرد شركت
باشد (والش 1990 ،6؛ لئو 2006 ،7؛ نسیم و همکاران  .) 2020 ،8رقابتپذیر بودن بدین معنی است كه شركت نتوانسته است
شیوۀ تولیدی در پیش بگیرد كه كاالهای باكیفیتتری تولید كند یا كاالهای تولیدی خود را باقیمتی پایینتر از سایر رقبا عرضه
كند و درنتیجه بازا ر فروش را در دست خود بگیرد؛ بنابراین ،رقابتی بودن بازار محصول در مقابل انحصاری بودن مطرح میشود؛
زیرا شركتی كه توانسته باشد بهواسطۀ بهینهسازی روشهای تولیدی ،كاالهایی باكیفیت باالتر یا باقیمتهای پایینتر عرضه
كند ،انحصار بیشتری در بازار داشته است (سلیمانخان و پورزمانی .) 1396 ،شركتها برای گرفتن سهم بازار و مشتریان بیشتر
در بازار محصوالت با یکدیگر رقابت می كنند و افزایش درجۀ رقابت ،نااطمینانی در عملکرد شركت را افزایش میدهد؛ این
نااطمینانی سبب قطعیت عملکرد كل صنایع یا كل اقتصاد میشود .درواقع ،وجود رق ابت در بازار سبب افزایش شفافیت و كاهش
عدم تقارن اطالعاتی ،هزینۀ سرمایه و ریسک ورشکستگی میشود؛ زیرا اطالعات مشابه و قابلمقایسه را میتوان از سایر رقبای
فعال در بازار كسب كرد و از آنها برای بررسی درستی ادعاها و اطالعات ارائهشده توسط مدیرعامل شركت استفاده كرد (اكبری
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و همکاران .) 1398 ،بهطوركلی رقابت در بازار محصول بهمنزلۀ سازوكاری راهبردی عمل میكند و انگیزۀ مدیر عامل را برای
كاهش هزینه های تولید و جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبا و جلوگیری از خطر ورشکستگی افزایش میدهد .رقابت در
بازار محصول ،بر انگیزههای مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصول تأثیر میگذارد و ارزش شركت را از طریق تحریک
نوآوری و بهبود بهرهوری ارتقا میدهد (گیرود و مولر  .) 2011 ،9بنابراین با توجه به این دیدگاهها ،رقابت در بازار میتواند
به عنوان یک سازوكار نظارتی و نظمدهنده كارا برا ی بـه تحت كنتـرل درآوردن مشکالت نمایندگی استفاده شود و باعث شود
در مدیران اجرایی انگیزهای فراهم شود كه با نقش دوگانگی ،منـافع خود را بـا منـافع سهامداران منطبق كنند (گیرود و مولر ،10
) 2010؛ و در نتیجه بر عملکرد شركت اثرگذار باشد (تیموری جامی و همکاران .) 1393 ،از این رو ،این پژوهش در صدد است
بررسی نماید آیا رقابت در بازار محصول اثر میانجی بر ارتباط بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شركت ،دارد؟ لذا با توجه به
ضعف در افشای تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات مدیره در برخی از شركتهای ایرانی ،بررسی تاثیر رقابت در بازار مح صول
بر رابطه ی بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شركت ،مهم وضروری است.

مبانی نظري
دوگانگی مدیرعامل و عملکرد مالی
در خصوص نقش دوگانگی مدیرعامل مطالعات گستردهای در زمینههای اقتصاد ،مدیریت و حسابداری مورد بررسی قرار
گرفته است .تئوری اقتصادی دوگانگی مدیر عامل را به عنوان یک مشکل نمایندگی مطرح میكند و معتقد است هنگامیكه
مدیرعامل در جایگاه رئیس هیئتمدیره قرار میگیرد ،تضاد منافع به وجود میآید (پترا .) 2005 ،همچنین در چنین حالتی،
عملکرد نظارتی هیئتمدیره كاهش مییابد .تركیب نقش ریاست هیئتمدیره و مدیرعامل مبین عدم جدایی كنترل و نظارت
از مدیریت است .ازاینرو ،ادبیات تئوریک بیان میكند جدایی جایگاه هیئتمدیره و مدیرعامل ،باعث عملکرد بهتر شركت
میگردد  .بنابراین نقش دوگانگی مدیرعامل و تأثیر آن بر عملکرد شركت یکی از بحثبرانگیزترین مسائل در دانشگاه و تجارت
است (دالتون و همکاران ) 2007 ،11؛ چراكه نتایج تحقیقات تجربی در خصوص رابطه بین آنها متفاوت است .برخی از مطالعات
مانند جن و همکاران (  ،) 2005آیکون و اسی  ،) 2010 ( 12گیل و ماتور  ،) 2011 ( 13پورفالح و ابراهیمی (  ،) 1398عباسی و
احمدی (  ) 1390رابطه منفی بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شركت را تعیین كرده اند .برعکس ،مطالعات

پنگ و همکاران 14

(  ،) 2007یو  ،) 2008( 15الم و لی  ،) 2008 ( 16و باپتیستا و همکاران  ) 2011 ( 17رابطه مثبتی بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد
شركت را نشان دادند .اما عبداهلل و عبداهلل  ،) 2019 ( 18فالی  ،) 2007 ( 19یو (  ،) 2008والنتی و همکاران  ) 2011 ( 20و باویه
طعیمی و رنجبر (  ،) 1395به این نتیجه رسیده اند كه دوگانگی مدیرعامل تاثیری در عملکرد شركت ندارد.
رقابت در بازار محصول و عملکرد مالی
آنچه در دنیای امروز شركتها را از چند دهه قبل متمایز میكند ،محیط ناپایدار و رقابت روزافزون برای جذب منابع
محدود است .براساس مطالعات اخیر ،تصمیمات تأمین منابع مالی شركت ،هم از عوامل داخلی و هم از فعالیتهای گروههای
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خارج از مرزهای شركت تأثیر میگیرد؛ بنابراین ،توجه به بازار رقابت در تعیین روش تأمین مالی مناسب برای افزایش بازده و
ادامۀ حیات شركتها اهمیت دارد و از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آنها محسوب میشود (طورسیان ) 2009 ،21؛ ازاینرو ،الزم
است مدیران شركتها برای انتخاب بهترین تركیب سرمایه ،هنگام گرفتن تصمیمات مالی ،به رقابتپذیری بهمنزلۀ وسیلهای
برای دستیابی به عملکرد مطلوب توجه كنند (اكبری و همکاران .) 1398 ،از عوامل داخلی تأثیرگذار بر جذب تأمین مالی
شركت از منابع خارجی ،شفافیت اطالعات و گزارشدهی شركت است .در ادبیات راهبردی نیز بیان میشود كه حفظ و بقای
شركتها در محیط رقابتی ،راهی جز كسب مزیت رقابتی برای آنها باقی نمیگذارد و كسب مزیت رقابتی بهمنزلهی قدرت
بازاری شركتهاست رقابتپذ یری بهمنزلۀ توانایی اقتصادی بنگاه برای ثابت نگاهداشتن و افزایش سهم خود در بازارهای ملی و
بینالمللی تعریف میشود .بهطورمعمول این استدالل وجود دارد كه هرچه سهم بازار نسبت به سایر رقبای تجاری در صنعت
زیادتر باشد ،شركت برای بهدستآوردن سهم فروش و تأمین مالی با تعداد رقبای بیشتری روبهرو میشود  .درنتیجه هرچه تعداد
رقبا در صنعت بیشتر باشد ،رقابت در آن صنعت نیز شدت بیشتری مییابد  .در ادبیات رقابتی عنوان میشود كه رقابت فشردۀ
بازار محصول سبب ایجاد انگیزه در مدیران برای عملکرد كارا میشود (آلن و گال  .) 2000 ،22در همین زمینه كیوز () 1980
بیان میكند كه رقابت ،مدیران را بهسمت ارتباط بیشتر با سهامداران و افزایش كارآیی سوق میدهد .بهطور كلی رقابت در
بازار محصولبهمنزلۀ سازوكاری برای حاكمیت برونسازمانی و عاملی مهم و حیاتی در گرفتن تصمیمات افشای اطالعات توسط
شركتها مطرح شده است و بهمنزلۀ مؤلفهای اثرگذار بر عملکرد شركتها نیز نقشآفرینی میكند (عبدوه و ورال .) 2017 ،23
در واقع ،رقابت در بازار محصول ،بر انگیزههای مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصول تأثیر میگذارد و عملکرد شركت را
ازطریق تحری ک نوآوری و بهبود بهرهوری ارتقا میدهد (چن و همکاران .) 2014 ،در این زمینه قاسمیه و همکاران ( ) 2014و
اكبری و همکاران (  ) 1398نشان دادند كه رقابت بازار محصول با عملکرد شركت رابطه مثبتی را به جای میگذارد.
رقابت در بازار محصول ،دوگانگی مدیرعامل و عملکرد مالی
پیدایش انقالب صنعتی و توسعه شركتها باعث جدایی مالکیت از مدیریت شد .یکی از سازوكارهای مناسب كه مشکالت
نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود میبخشد ،حاكمیت شركتی هست .حاكمیت شركتی باعث میشود كه منافع
مدیران و مالکان در یک راستا قرار گیرد و موجب تنظیم اهداف شركت میشود .رسیدن به اهداف شركت در نتیجه عملکرد
مطلوب شركت حاصل خواهد شد (یاری داریونی و همکاران) 1394 ،؛ در این راستا مدیران بهویژه مدیرعامل نقش مهمی را در
اداره شركت ایفا میكند و به عنوان یک ركن اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرح است (فیضی و مقدسی .) 1384 ،یکی از
مسائل كلیدی در خصوص مدیرعامل ،ویژگی دوگانگی نقش مدیرعامل شركت است ،زیرا انتقادات بسیاری از مدیرعامل شركت
به خاطر داشتن توانایی بیش از حد در سلسله مراتب مدیریتی و كنترل آن شده است (كیم و همکاران  .) 2009 ،24دوگانگی
مدیرعامل شركت زمانی اتفاق میافتد كه مدیرعامل شركت به طور همزمان رئیس هیئتمدیره نیز باشد (گویلیت و همکاران ،25
) 2013؛ در ا ین صورت مدیرعامل توانایی زیادی در هیئتمدیره دارد ،كه این امکان را وجود دارد كه باعث مشکالت نمایندگی
بین سهامداران و مدیران شود و تأثیر سو بر عملکرد شركت بگذارد (یانگ و همکاران  .) 2014 ،26به عنوان مثال ،ی ک مدیر
عامل با اختیارات دوگانه ای كه دارد ممکن است تصمیم بگیرد منافع خود را به برساند .همچنین ،نقش دوگانگی مدیرعامل
عمدتا اختیارات هیئتمدیره را كاهش می دهد و استقالل هیئتمدیره را برای دستیابی به نقش اختیارات خود محدود می
كند و همچنین باعث تقویت مدیر عامل می شود (ا یانگار و زامپلی2006 ،؛ كروسی و همکاران  .) 2014 ،27عالوه بر این ،در یک
ساختار سازمانی ضعیف و سیاسی ،مدیرعامل ممکن است از قدرت دوگانگی خود سوء استفاده كند و یک فرد نزدی ک را به
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عنوان مدیر منصوب كند ك ه احتماالً طبق دستور مدیرعامل عمل كند (فالی .) 2007 ،بنابراین ،این حركت مدیرعامل باعث
كاهش كارا یی عملیات سازمانی ،مانند نظارت بر فعالیت های انجام شده توسط هیئت های انتخاب شده ،و در نتیجه منجر به
اتالف منابع می شود (گویلیت و همکاران .) 2013 ،به همین ترتیب ،نظریه نمایندگی بر نقش های جداگانه مدیر عامل و رئیس
هیئتمدیره تأكید دارد (مالتی  .) 1992 ،28همه این استدالل ها حاكی از آن است كه دوگانگی مدیرعامل ساختار نظارت بر
سازمان را تضعیف كرده و بر عملکرد شركت تأثیر منفی می گذارد (كروسی .) 2017 ،عالوه بر این ،برخی پژوهش ها حتی
نتوانستند رابطه معناداری بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شركت ا یجاد كنند (ناهر عبداهلل2004 ،؛ موتلو و همکاران،
 .) 2018از د یدگاه تئوری نمایندگی ،پژوهش های موجود تأثیر منفی دوگانگی مدیرعامل بر عملکرد شركت را به دالیلی مانند
مزایای خصوصی مدیر عامل و هزینه جا یگزینی مدیرعامل یا هزینه اضافی مربوط به مدیر عامل اختصاص داده اند (پواوک و
همکاران .) 2002 ،عالوه بر این ،یک مدیر عامل با نقش دوگانه به نفع سهامداران كار نمی كند ،كه طبیعتاً منجر به مشکالت
نمایندگی می شود .همچنین بحث بر سر این است كه مدیران عامل با قدرت بیشتری نسبت به نتایج تصمیمات خود بیش از
حد اعتماد به نفس دارند و بدون رضایت كارشناسان متخصص تصمیمات مالی می گیرند  .در بعضی مواقع ،این تصمیمات به
دلیل اشتباهات قضاوتی پرهزینه می شوند و دستیابی به عملکرد مطلوب یک شركت چالش برانگیز است (باسلی  ) 1996 ،29در
مقابل نظریه نمایندگی ،نظریه مباشرت معتقد است كه مدیران عامل سعی می كنند دارایی شركتها را هنگامی كه دارای
موقعیت های دوگانه در یک شركت هستند افزایش دهند و سعی كنند هزینه های نمایندگی را كاهش دهند و عملکرد شركت
را افزایش دهد (داویس و همکاران 1997 ،30؛ بركلی و همکاران .) 1997 ،به طور خاص ،مدیران عامل با قدرت بیشتر به دلیل
داشتن اختیارات مشخص در بین مدیران ،نقش فعالی در اجرای استراتژی شركت خواهند داشت (فینکلشتاین و همکاران،
 .) 1994همچنین به نظر می رسد مدیران شركتها برای انتخاب بهترین تركیب سرمایه ،هنگام گرفتن تصمیمات مالی ،به
رقابتپذیری بهمنزلۀ وسیلهای برای دستیابی به عملکرد مطلوب توجه كنند (خدادادی و آقاجری .) 1388 ،از آنجا كه رقابت
در بازار برای دستیابی به اهداف شركت امری حیاتی است (تیان و توته 2011 ،31؛ كو و همکاران ) 2016 ،32؛ وقتی شركتها
ساختار حاكمیتی مناسبی داشته باشند ،بهتر می توانند در بازار رقابت كنند (دسی و همکاران .) 2003 ،در حقیقت ،رقابت در
بازار یک عامل اساسی است كه ممکن است بر كارایی عملیاتی شركت ،تصمیمات مالی و عملکرد مالی شركت تأثیر بگذارد
(تیان و توته2011 ،؛ كو و همکاران) 2016 ،؛ ،زیرا به عنوان یک نیرو قدرتمند برای حل تعارضات نمایندگی بین مالکان و
مدیران محسوب می شود و در نتیجه منجر به بهبود سودآوری شركت می شود (گوناسکاراژ و همکاران  .) 2020 ،33پس به طور
كلی ،رقابت در بازار باعث می شود ،مدیران عامل دارای دوگانگی بر تعصبات تصمیم گیری غلبه كنن د و روند تصمیم گیری ،از
جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند و عملکرد مالی را افزایش دهند (بهگات و بلک.) 1998 ،

پيشينه پژوهش
دادبه و میرزایی گودرزی (  ،) 1400در پژوهشی بررسی تأثیر دوگانگی وظایف مد یرعامل بر رابطه بین متنوع سازی
جغرافیایی و عملکرد شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نما یانگر ا ین است
كه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شركت رابطه مثبت و معناداری برقرار است و دوگانگی وظایف مدیرعامل موجب
تعدیل این رابطه میشود.
خوشکار و همکاران (  ،) 1398در پژوهشی به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری
و ساختار سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد كه بین فرصت
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های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین رقابت در بازار محصول موجب تقویت
ارتباط معکوس فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه می گردد.
اكبری و همکاران (  ،) 1398در پژوهشی به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی با تعدیلكنندگی كیفیت
افشای اطالعات :شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نمایانگر این است كه
رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی تأثیر میگذارد .همچنین كیفیت افشای اطالعات رابطۀ بین رقابت در بازار محصول و
عملکرد مالی را تعدیل میكند؛ بهطوری كه با ورود متغیر تعدیلكننده میزان توضیحدهندگی متغیر وابسته توسط متغیرهای
توضیحی افزا یش مییابد.
پورفالح و ابراهیمی (  ،) 1398در پژوهشی به بررسی ارتباط پویا بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد شركت با نقش
تعدیل گر استقالل هیئتمدیره در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای پژوهش آنها
نمایانگر این است كه ارتباط پویا بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد شركتی منفی است .عالوه بر این ،تعامل دوگانگی
وظیفه مدیرعامل و استقالل هیئت مدیره به طور مثبت با عملکرد شركت در ارتباط است.
سپاسی و همکاران ( ،) 1396در پژوهشی به بررسی رقابت در بازار محصول و تأثیر آن بر سه معیار مهم در تصمیمگیری؛
هزینه نمایندگی ،ساختار سرمایه و هزینه سرمایه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای
پژوهش آنها نمایانگر این است كه رقابت در بازار محصول بر هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه تأثیر منفی و معناداری میگذارد
امّا بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرما یه رابطه معناداری وجود ندارد.
باویه طعیمی و رنجبر (  ،) 1395در پژوهشی به بررسی تأثیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر عملکرد شركتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نمایانگر این است كه دوگانگی وظیفه مدیرعامل صرفا بر نسبت
حاشیه سود موثر است و به سایر متغیرهای در نظر گرفته شده اثر معناداری ندارد.
چو و فام  ،) 2021 ( 34در پژوهشی به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر اهرم مالی پرداختند .یافتههای پژوهش آنها
نمایانگر این است كه رقابت در بازار محصول به طور قابل توجهی تأثیر مثبت بر اهرم مالی شركت ها دارد.
دوال-والسکز و الگوس-كورتس (  ،) 2021در پژوهشی به بررسی تأثیر دوگانگی مدیرعامل بر عملکرد شركت پرداختند.
یافتههای پژوهش آنها نمایانگر این است كه پس از كنترل ویژگی های هیئتمدیره مانند اندازه و استقالل ،هیچ رابطه ای
بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد وجود ندارد.
دیوان و همکاران (  ،) 2021در پژوهشی به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر سودآوری معامالت داخلی پرداختند.
یافتههای پژوهش آنها نمایانگر این است كه افراد داخلی شركتها در صنایع كامالً رقابتی سودهای غیرعادی بیشتری كسب
می كنند .بنابراین سودآوری درونی معامالت تجاری برای شركتهایی سطح باالتری از راز تجاری ،سطح پا یین تر افشای
داوطلبانه مد یریت ،گزارشات مالی بسیار مبهم افشاگری با برجسته تر است.
لی و چن  ،) 2020 ( 35در پژوهشی به بررسی تاثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر عملکرد شركت با نقش تعدیل كننده
اندازه شركت پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نمایانگر این است كه تنوع جنسیتی در هیئت مدیره تأثیر مثبتی بر عملکرد
شركت دارد  .عالوه بر این ،نتایج نشان داد كه اندازه شركت ممکن است تأثیر مثبت تنوع جنسیتی هیئت مدیره را بر عملکرد
شركت تضعیف كند.
ویجتیله و اكانایاكه  ،) 2020 ( 36در پژوهشی به بررسی تأثیر نقش تعدیل كننده قدرت غیررسمی مدیر عامل و مشاركت
هیئت مدیره بر رابطه دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شركت پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نمایانگر این است كه دوگانگی
مدیر عامل هنگامی كه مدیر عامل به قدرت غیررسمی اضافی مجهز باشد ،تأثیر منفی بر عملکرد شركت دارد .برعکس ،دوگانگی
مدیر عامل هنگامی كه مشاركت هیئت مدیره زیاد است ،تأثیر مثبتی بر عملکرد شركت نشان می دهد.
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براساس بررسیهای انجام شده ظاهراً تحقیقی كه در ایران به بررسی رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی با
نقش میانجی رقابت در بازار محصول شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد تاكنون انجام نشده
است ،لذا پژوهش حاضر میتواند جهت ترغیب به موضوع عملکرد مالی شركتها بپردازد و در این رابطه به دانش حسابداری
بیفزاید.

فرضيه پژوهش
فرضیه اول :دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد مالی شركت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :رقابت در بازار محصول بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد مالی شركت تأثیر معناداری دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای كمی و توصیفی بازار سرمایه محسوب میشود و از طرفی دیگر ازآنجاییكه از اطالعات
تاریخی بهمنظور آزمون فرضیات استفادهشده است ازنظر زمانی پس رویدادی و در شمار پژوهشهای شبه تجربی قرار میگیرد.
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی با نقش میانجی رقابت در بازار
محصول هست ،بنابراین نوع پژوهش توصیفی_ همبستگی هست .پژوهش حاضر ازلحاظ معرفتشناسی از نوع تجربهگرا ،سیستم
استدالل آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی _ كتابخانهای هست (بنی مهد و همکاران.) 1394 ،

جامعه و نمونه آماري
جامعۀ آماری این پژوهش ،تمامی شركتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1393تا  1399است .در این پژوهش،
نمونه گیری بر اساس روش حذفی انجام میگیرد و با در نظر گرفتن محدودیت های زیر ،تعدادی نمونه از میان كلیه شركتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید.

الگو و متغيرهاي پژوهش
برای آزمون اثر میانجی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی ،از سه شرط روش بارون
و كنی  ) 1987 ( 37كه توسط موبین و همکاران (  ) 2020بکار رفته است ،پیروی می شود:
شرط اول -معنادار بودن اثر دوگانگی مدیر عامل بر رقابت در بازار محصول
HHI i,t = β0 + β1 CEO duality i,t + β2 LEV i,t + β3 Size i,t + β4 RM i,t + ε i,t

شرط دوم -معنادار بودن اثر دوگانگی مد یر عامل بر عملکرد مالی
ROA i,t = β0 + β1 CEO duality i,t + β2 LEV i,t + β3 Size i,t + β4 RM i,t + ε i,t

شرط سوم -معنادار بودن اثر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی در یک مدل رگرسیونی شامل متغیر مستقل (دوگانگی
مدیر عامل) و متغیر میانجی (رقابت بازار محصول) بر عملکرد مالی
FP i,t = β0 + β1 CEO duality i,t + β2 HHI i,t + β3 LEV + β4 Size i,t + β5 RM i,t + ε i,t

اگر سه شرط فوق وجود داشته و تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در معادله سوم كمتر از معادله دوم باشد ،میتوان
نتیجه گرفت نقش اثر میانجی ایجاد شده است (ضریب تأثیر كمتر باشد).

Baron &Kenny
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در نتیجه بارون و كنی (  ) 1987بیان می كنند كه اثر میانجی كامل ،زمانی ایجاد می شود كه متغیر یا متغیرهای مستقل
در معادله سوم هیچ تأثیری در متغیر وابسته نداشته باشد؛ اما در معادله سوم اگر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر كمتری
نسبت به مع ادله دوم داشته باشد ،در آن صورت اثر میانجی جزئی خواهد بود.
متغير وابسته (عملکرد مالی)
 :ROAبازده دارا ییها شركت  iدر پایان دوره زمانی  tكه نماد عملکرد مالی در این پژوهش می باشد و نسبت سود قبل
از مالیات و هزینه بهره (سود خالص عملیاتی ) به میانگین مجموع داراییهای شركت را نشان می دهد.
متغیر مستقل (دوگانگی مدیرعامل )
 :CEO dualityدوگانگی مدیرعامل می باشد كه به صورت متغیر مجازی صفر یا یک به خود خواهد بود .بر این اساس،
اگر مدیر عامل ،رئیس هیئت مدیره باشد این متغیر عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به خود خواهد گرفت.
متغیر میانجی (رقابت در بازار محصول )
 :HHIشاخص هرفیندال-هریشمن رقابت در بازار محصول است .این شاخص از طریق مجذور نسبت فروش شركت به كل
فروش صنعتی كه شركت مربوط به آن می باشد ،به دست می آید .هرچه كه نسبت حاصله برای یک شركت بزرگتر باشد،
بیانگر این است كه شركت مزبور دارای قدرت رقابت بزرگتری می باشد .باید توجه داشت كه بین درجه رقابت بازار و قدرت
رقابت یک شركت یک رابطه معکوس برقرار است .بنابراین هراندازه شاخص هرفیندال -هیرشمن محاسبه شده بیشتر باشد،
نشانگر قدرت رقابت بیشتر شركت و از جهت دیگر كمتر بودن درجه رقابت بازار می باشد
شاخص هرفیندال-هیرشمن  HHIi,tمیزان تمركز صنعت را اندازهگیری میكند .در ا ین شاخص ،هر چه شاخص
محاسبهشده بیشتر باشد میزان تمركز بیشتر بوده و رقابت كمتری در صنعت وجود دارد و برعکس .به عبارتی ،هرچه بازار
صنعت انحصاریتر باشد میزان رقابت كمتر است و هرچه بازار در رقابت كامل باشد ،رقابت بازار بیشتر خواهد بود (احمد پور،
.) 1394
با استفاده از شاخص

هرفیندال-هریشمن  38مطابق

با پژوهش موبین و همکاران (  ) 2020بهصورت زیر محاسبه میشود:
𝑡𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑗,

𝑗𝑁

𝑗𝑁
𝑡𝑖=1 ∑𝑖=1 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑗.

∑ = 𝑡𝐻𝐻𝐼𝑖,

كه در آن:
 : HHIi,tشاخص هرفیندال-هریشمن برای صنعت  iدر زمان t؛
 :Nتعداد بنگاههای فعال در بازار؛
 :Sales i,j,tنشاندهنده فروش شركت  iدر صنعت  jدر زمان t؛
 :1نشاندهنده نوع صنعت است.
وقتی مربع ضریب تغییرات (یا ضریب تغییرات) صفر و  N=1باشد ،شاخص هرفیندال برابر یک خواهد شد كه مبین بازار
انحصار كامل است .درمقابل ،در صورت وجود تعداد زیادی بنگاه كوچک و هماندازه ،این شاخص صفر خواهد شد كه نشاندهندۀ
بازار رقابت كامل است .در شاخص هرفیندال (برخالف شاخص تمركز) ،به سهم هر بنگاه در بازار ،وزنی معادل مجذور آن داده
میشود .بد ینترتیب ،مشخص است كه بنگاههای بزرگتر ،اهمیت بیشتری در ساختن شاخص هرفیندال و در نتیجه اندازهگیری
درجۀ تمركز بازار دارد.
متغيرهاي کنترلی
با پیروی از پژوهش های پیشین از جمله وانگ (  ،) 2010موبین و همکاران (  ) 2020به منظور كنترل سایر متغیرهایی كه
بر متغیر و ابسته تأثیرگذار هستند ،متغیر كنترلی زیر برگزیده شده اند:
Herfindahl–Hirschman Index
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اهرم مالی ( :) LEVبرای محاسبه متغیر اهرم مالی از نسبت ارزش دفتری مجموع بدهیها به ارزش دفتری مجموع داراییها
شركت  iدر پایان دوره زمانی  tاستفاده میشود.
اندازه شركت ( :) Sizeبرای محاسبه متغیر اندازه شركت از معیارهایی نظیر لگاریتم مجموع داراییها شركت  iدر پایان
دوره زمانی  tاستفاده میشود.
بازده بازار ( :) RMبرای محاسبه متغیر بازده بازار از تفاوت شاخص ابتدا و انتهای دوره بازار تقسیم بر شاخص ابتدای دوره
بازار شركت  iدر پایان دوره زمانی  tاستفاده میشود.

نتایج آزمون فرضيه ها و تجزیه و تحليل داده ها
آمار توصيفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پایه ای متغیرها جهت برآورد مدل ،تجزیه و تحلیل دقیق آنها و شناخت جامعه آماری
مورد پژوهش ،آشنایی با آماره های توصیفی مربوط به متغیرها الزم است .در جدول  ،1آمار توصیفی ارائه شده است .اصلی
ترین شاخص مركزی میانگین است كه بیانگر نقطۀ تعادل و مركز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مركزیت
داده هاست و بیشتر داده ها حول این نقطه تمركز یافته اند .دومین پارامتر میانه است .میانه عددی است كه  %50افراد باال را
از  % 50افراد پایین در یک توزیع جدا می كند .این پارامتر نیز برای كلیه متغیرها ارائه شده است .سایر پارامترها نظیر میزان
حداكثر و حداقل نیز برای متغیرها ارائه شده است .این دو پارامتر حدود داده های گردآوری شده را نشان می دهد و بیان می
كند داده ها از چه مقادیری آغاز و به چه مقادیری ختم می شوند؛ به عبارتی این پارامترها دامنۀ تغییرات داده ها را به نمایش
می گذارند .انحراف معیار نیز مقیاسی برای پراكندگی است كه هر چه مقدار آن كوچکتر باشد ،نشانۀ آن است كه گروه مورد
مطالعه از لحاظ ویژگی مورد سنجش متجانس می باشد و همچنین پراكندگی داده ها از میانگین را نشان می دهد .این معیار
نیز برای كلیه متغیرها ارائه شده است ك ه متغیر رقابت در بازار محصول با انحراف معیار  0 /107دارای كمترین پراكندگی از
میانگین و متغیر اندازه شركت با انحراف معیار  1 /501دارای بیشترین پراكندگی از میانگین است.
جدول ( :)1آمار توصيف ی متغيرهاي پژوهش

نام متغيرها

ميانگين

انحراف معيار

چولگی

حداکثر

حداقل

عملکرد شركت

0 /135

0 /147

0 /482

0 /708

-0 /404

رقابت در بازار محصول

0 /067

0 /107

2 /482

0 /508

0 /0000

دوگانگی مدیرعامل
اهرم مالی

0 /636
0 /546

0 /481
0 /205

-0 /569
-0 /157

1 /0000
0 /996

0 /0000
0 /082

اندازه شركت

14 /635

1 /501

0 /838

18 /20

11 /035

بازده بازار

0 /583

0 /675

0 /681

1 /870

-0 /208

آمار استنباطی
قبل از تخمین مدل ،پایایی متغیرهای مدل مورد بررسی قرار می گیرد .پایایی متغیرهای پژوهش بدان معناست كه
میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و كوواری انس متغیرها بین سال های مختلف ثابت بوده است و در نتیجه استفاده از
این متغیرها منجر به رگرسیون كاذب نمی گردد .برای سنجش پایا بودن متغیرهای پژوهش از آزمون لوین ،لین و چو استفاده
شده است كه نتایج آن در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول ( :)2آزمون پایایی داده ها

نام متغيرها

مقدار آماره

سطح معناداري

عملکرد شركت

-10 /843

0 /0000

رقابت در بازار محصول

-8 /783

0 /0000

دوگانگی مدیرعامل

-7 /066

0 /0000

اهرم مالی

-12 /983

0 /0000

اندازه شركت

-7 /723

0 /0000

بازده بازار

-5 /677

0 /0000

نت ایج حاصل از آزمون لوین ،لین و چو با توجه به سطح خطای آماری برای تمام متغیرها ،كمتر از  5درصد می باشد كه
نشان دهندۀ پایا بودن تمامی متغیرهاست .در داده های تركیبی زمانی كه حجم نمونه بیشتر از  30و به میزان كافی بزرگ
باشد و سایر فروض كالسیک نیز برقرار باشند ،انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .لذا
با توجه به اینکه تعداد مشاهدات  770سال -شركت میباشد ،نیازی به بررسی نرمال بودن حجم نمونه نمی باشد .از این رو
پیش از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش همسانی مدل ها باید مورد بررسی قرار گیرند .بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
 ،3تمامی جمالت خطای موجود در مدل های پژوهش ناهمسانی واریانس دارند ،برای رفع این مشکل از راه كار انحراف معیار
سازگار شده با ناهمسانی استفاده شده است.
جدول ( :)3آزمون همسانی واریانس

مدل

آماره F

Prob. F

مدل اول

47 /01

0 /0000

مدل دوم

86/86

0 /0000

مدل سوم

44 /65

0 /0000

از آنجا كه داده های پژوهش دارای ماهیت تركیبی از دو بعد زمانی و مقطعی می باشند ،می توان آن ها را بر مبنای دو
رویکرد تلفیقی یا تابلویی ،تجزیه و تحلیل كرد .برای تعیین نوع تركیب داده ها جهت تخمین مدل از آزمون  Fلیمر استفاده
شده است .فرضیه صفر آزمون  Fلیمر نشان دهنده یکسان بودن عرض از مبداها و فرضیه یک بیانگر ناهمگونی آنهاست .در
صورت تأیید فرضیه صفر ،داده ها بصورت تلفیقی و بر مبنای رگرسیون معمولی تخمین زده میشوند و در صورت تأیید فرضیه
یک ،نوع داده ها تابلویی است .جهت تخمین داده های تابلویی بر اساس نوع روش اثرات ثابت و تصادفی عرض از مبداها ،از
آزمون هاسمن استفاده میگردد كه در جدول های  5 ،4و 6به صورت یکجا آورده شده است .همچنین یکی از پیش فرض های
كالسیک برای تخمین مدل رگرسیونی ،عدم هم خطی میان متغیرهای مستقل پژوهش می باشد .هم خطی وضعیتی است كه
نشان می دهد یک م تغیر مستقل ،تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است .كه برای بررسی این موضوع از عامل تورم
واریانس  VIFبهره گرفته می شود .بعنوان یک قاعده تجربی اگر مقدار  VIFبزرگتر از  10باشد ،هم خطی شدید می باشد.
در جدول های  5 ،4و 6نتایج حاصل از این آزمون ،نشان دهنده عدم هم خطی میان متغیرهای مستقل پژوهش می باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ اول در جدول  ،4دوگانگی مدیرعامل با سطح معناداری (  ) 0 /0003در سطح  95درصد و
ضریب برآورد شده منفی (  ) -0 /001اثر منفی معناداری بر رقابت در بازار محصول دارد ؛ به عالوه از آن جهت كه آمارۀ دوربین
واتسون (  ) 1 /99بین (  1 /5الی  ) 2 /5است ،مدل خود همبستگی ندارد .از آنجا كه مقدار آماره احتمال ) 0 /0000 ( Fاست؛
درنتیجه در سطح اطمینان  99درصد و ضریب تعیین تعدیل شده (  ) 0 /91معناداری كلی مدل پذیرفته می شود؛ بدین معنا
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كه با كاهش هر واحد رقابت بازار محصول ،تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات مدیره نیز كاهش می یابد كه میتوان گفت
شرط اول این پژوهش مبنی بر وجود تأثیر معناداری رقابت بازار محصول و دوگانگی مدیرعامل تأیید می شود.
جدول (  :)4تخمين مدل اول

نام متغيرها

ضریب

مقدار آماره t

سطح خطا

مقدار ثابت β0

0 /043

2 /900

0 /0039

دوگانگی مدیرعامل β1

-0 /001

-3 /637

0 /0003

اهرم مالی β2

0 /0006

0 /335

0 /7376

اندازه شرکت β3

0 /001

1 /695

0 /0905

بازده بازار β4

-0 /0009

-2 /562

0 /0106

آماره 716/30 = F

ضریب تعیین= 0 /993

سطح معناداری مدل= 0 /0000
آماره دوربین واتسون= 1 /99
سطح معناداری آزمون چاو= 0 /0000

ضریب تعیین تعدیل شده= 0 /991

سطح معناداری آزمون هاسمن= 0 /0000

مدل اثرات ثابت و روش EGLS
جدول  ،5نشانگر نتایج تخمین مدل دوم پژوهش است .ضریب تعیین تعدیل شده  0 /88درصد است كه نشان دهندۀ این
است كه  88درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیلۀ مت غیرهای مستقل و كنترلی ارائه شده در این مدل بیان میگردد؛ به
عالوه از آن جهت كه آماره دوربین واتسون ) 1 /54 ( ،بین (  1 /5الی  ) 2 /5است ،مدل خود همبستگی ندارد .از آنجا كه مقدار
آماره احتمال ) 0 /0000 ( Fاست؛ درنتیجه در سطح اطمینان  99درصد معناداری كلی مدل دوم پذیرفته می شود .نتایج آزمون
فرضیه دوم نشان می دهد كه دوگانگی مدیرعامل با سطح معناداری (  ) 0 /0068و ضریب برآورد شده منفی (  ) -0 /012رابطۀ
منفی معناداری با عملکرد مالی شركت های مورد بررسی دارد .با توجه به ضریب دوگانگی مدیرعامل میتوان نتیجه گرفت
زمانی كه مد یرعامل شركت به منصب رئیس هیئت مدیره تبدیل شود ،عملکرد شركتها كاهش می یابد .بنابراین می توان گفت
شـرط دوم بـارون و كنـی (  ) 1987مبنی بر وجود رابطۀ معنادار بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد مالی تأیید می شود.
جدول ( : )5تخمين مدل دوم

نام متغيرها

ضریب

مقدار آماره t

سطح خطا

دوگانگی مدیرعامل β1

-0 /012

-2 /715

0 /0068

اهرم مالی β2

-0 /488

-26/627

0 /0000

اندازه شرکت β3

-0 /001

-0 /248

0 /8041

بازده بازار β4

0 /406

5 /507

0 /0000

دوگانگی مدیرعامل β1

-0 /012

-2 /715

0 /0068

آماره 51 /11 = F

ضریب تعیین= 0 /897

سطح معناداری مدل= 0 /0000

ضریب تعیین تعدیل شده= 0 /880

آماره دوربین واتسون= 1 /54
سطح معناداری آزمون هاسمن= 0 /0028
سطح معناداری آزمون چاو= 0 /0000
مدل اثرات ثابت و روش EGLS
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جدول  ،6نیز آمار استنباطی مدل سوم را مورد بررسی قرار می دهد .بنابر نتایج ارائه شده در این جدول ضر یب تعیین
تعدیل شده  0 /87درصد است كه نشان دهندۀ این است كه  87درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیلۀ متغیرهای مستقل و
كنترلی ارائه شده در این مدل بیان می گردد؛ به عالوه از آن جهت كه آماره دوربین واتسون ) 1 /53 ( ،بین (  1 /5الی  ) 2 /5است،
مدل خود همبستگی ندارد .از آنجا كه مقدار آماره احتمال ) 0 /0000 ( Fاست؛ درنتیجه در سطح اطمینان  99درصد معناداری
كلی مدل سوم پذیرفته می شود .نتایج آزمون فرضیه سوم نشان می دهد كه در این مدل دوگانگی مدیرعامل با سطح معناداری
(  ) 0 /0041و ضریب برآورد شده منفی (  ) -0 /011رابطۀ منفی معناداری با عملکرد مالی دارد و همچنین رقابت در بازار محصول
با سطح معناداری ( ) 0 /0006و ضریب برآورد شده (  ) 0/227رابطۀ مثبت معناداری با عملکرد مالی دارد؛ بنابراین می توان گفت
شرط سوم بارون و كنی (  ) 1987نیز بـه تأیید می رسد .همانطور كه نتایج برآورد معادلۀ شرط سوم نشان می دهد ،متغیر
مستقل (دوگانگی مدیرعامل) بر متغیر وابسته تأثیر كمتری نسبت به معادله دوم دارد؛ بنابراین اثر میانجی جزئی به واسطۀ
رقابت در بازار محصول ایجاد شده است.
جدول ( : )6تخمين مدل سوم

نام متغيرها

ضریب

مقدار آماره t

سطح خطا

مقدار ثابت β0

0 /442

3 /701

0 /0002

دوگانگی مدیرعامل β1

-0 /011

-2 /880

0 /0041

رقابت در بازار محصول β2

0 /227

3 /450

0 /0006

اهرم مالی β3

-0 /489

-23 /111

0 /0000

اندازه شرکت β4

-0 /004

-0 /540

0 /5891

بازده بازار β5

0 /039

6/600

0 /0000

آماره 48/70 = F

ضریب تعیین= 0 /894

سطح معناداری مدل= 0 /0000

ضریب تعیین تعدیل شده= 0 /875

آماره دوربین واتسون= 1 /53
سطح معناداری آزمون چاو= 0 /0000

سطح معناداری آزمون هاسمن= 0 /0000

مدل اثرات ثابت و روش EGLS

نتيجهگير ي
هدف از این پژوهش بررسی اثر میانجی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی شركتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .برای این منظور سه فرضیه تدوین شده كه نتایج آنها به شرح ذیل میباشد:
یافته های پژوهش با توجه به فرضیۀ اول نشان میدهد كه دوگانگی مد یرعامل بر رقابت در بازار محصول شركتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معناداری دارد .بدین معنا كه با كاهش دوگانگی مدیرعامل ،رقابت بازار
محصول نیز كاهش خواهد یافت؛ زیرا واحدهای تجاری با رقابت در بازار محصول می توانن د به طور طبیعی مشکالت نمایندگی
را كاهش داده و سطح اولیه مشکالت نمایندگی قبل از اینکه شركت نقش مدیر عامل و رئیس را ادغام كند ،كاهش یابد .پس
مشکل نمایندگی كه توسط دوگانگی مد یرعامل در صنایع رقابتی تر ایجاد شده ،بیشتر می شود .از این رو ،نتایج فرضیه اصلی
اول پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ژانگ  ) 2018 ( 39مطابقت دارد .فرضیه دوم پژوهش پیرامون این موضوع بود كه بین دوگانگی
مدیرعامل و عملکرد مالی شركت رابطه منفی و معناداری وجود دارد .نتیجه آزمون فرضیه دوم نشان می دهد كه شركت هایی
كه دارای دوگانگی مدیرعامل هستند از عملکرد مالی ضعیفی برخوردارند ،در واقع ی ک مدیرعامل با نقش دوگانه به نفع
Zhang
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سهامداران عمل نمیکند  .در عوض ،مدیر عامل تصمیم می گیرد منافع شخصی خود را به حداكثر برساند ،كه در نهایت منجر
به مشکالت نمایندگی می شود ،در نتیجه منجر به عملکرد نامطلوب شركت می شود  .از این رو ،نتایج فرضیه اصلی اول پژوهش
حاضر با نتایج پژوهشهای عباسی و احمدی (  ،) 1390پورفالح و ابراهیمی (  ،) 1398جن و همکاران (  ،) 2005آیکون و اسی
(  ،) 2010گیل و ماتور (  ،) 2011وجنوا (  ) 2012و موبین و همکاران (  ) 2020مطابقت دارد .نتایج آزمون ها (فرضیه سوم) نشان
می دهد رقابت در بازار محصول بعنوان یک متغیر میانجی رابطۀ بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد مالی را تحت تأثیر قرار می
دهد و و به عنوان یک مکانیزمِ مؤثر ،قادر خواهد بود تا عملکرد را بهبود بخشد .به بیان دیگر دوگانگی مدیرعامل ،رقابت در
بازار محصول را باال میبرد و رقابت در بازار محصول موجب كاهش عملکرد مالی میشود .در پایان پیشنهاد میگردد كه پژوهشگران
سایر استراتژیهای ضروری شركت ،مانند حق امتیاز دادن و متنوع كردن را به عنوان واسطه یا تعدیل كننده در نظر بگیرند یا
با ا نجام پژوهش حاضر به تفکیک صنایع با رقابت زیاد ،متوسط و كم به مقایسه بپردازند.
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