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چکـیده
ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی ،شرکتی ،مدیریتی و خارجی طبقهبندیشده است .در این پویش به بررسی
مبانی ،فرضیهها و روابط مرتبط درزمینه مالکیت مدیریت است .مالکیت مدیریتی همانند یک سازوکار حاکمیت شرکتی
یک نقش نظارتی بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا میکند .مدیرانی که مالکیت مؤثری در شرکت دارند ،با خطر
باالیی نسبت به سرمایهگذاران موجه هستند .یکی از علل بروز چنین خطری افزایش بدهیهای شرکت است .بنابراین،
مدیران تمایل دارند که میزان مالکیت خود را برای کنترل سیاستهای مالی مؤثر برای شرکت افزایش دهند .بهطور
خاص ،مدیران تعداد قابلمالحظهای از سهام شرکت را برای اجتناب از استفاده بیشتر از بدهیها و پرداخت سود سهام باال
برای جبران خطر مالی خود نگهداری میکنند.

واژگـان کلـیدی :مالکیت مدیریتی ،نظریه نمایندگی
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 -3استادیار گروه حسابداری ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان ،ایران.
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 -1مقدمه
مالکیت مدیریتی بهعنوان درصد سهام متعلق به مدیران شرکت تعریف میشود .سطوح مالکیت مدیریتی متفاوت است .این
سطوح میتواند بهعنوان معیاری برای اندازهگیری تضاد منافع بین مدیران و مالکان مورداستفاده قرار گیرد (جنسن و همکاران،0
 .)0091در پی جدایی مالکیت از مدیریت ،نظریههای رفتاری مدیریت بر انگیزههای مدیر تکیه کرد .این نظریههای پیشبینی
میکنند که می توان با استفاده از ساز و کارهایی ،منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد (بامول0050 ،3؛
سایمون0050 ،2؛ سیرت و مارچ0012 ،0؛ و ولیامسون .)0010 ، 5آدام اسمیت )0029( 1نیز نتایج زیان بار این جدایی مدیریت از
مالکیت را این گونه مطرح میکند« .از مدیران سرمایه دیگران نمیتوان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در
حفظ و حراست از سرمایه خود ،مدام هوشیار و نگران باشند .بنابراین ،غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکتهایی همواره رواج
دارد» .جنسن و مکلینگ ،)0091( 9از اولین پژوهشگرانی بودند که با تاکید بر جدایی مالکیت از کنترل رابطه نمایندگی را تئوریزه
کرده و بر این مبنا نتیجه گرفتند که تمایل مدیران به بیشینه سازی ثروت سهامداران وابسته با میزان مالکیت خود ایشان در شرکت
مربوط است .آنها همچنین ،استدالل کردند که افزایش درصد مالکیت مدیریتی ارزش شرکت را از طریق کاهش هزینه نمایندگی،
افزایش میدهد .افزون بر این ،از نظر جنسن ( )0000این امکان وجود دارد که مدیران به رشد فروش و توسعه سازمان که به
افزایش قدرت شخصی آنها منجر میشود عالقه بیشتری از خود نشان دهند .هرچند از نظر وی کارایی بازارهای سرمایه حیطه
فعالیت مدیران را محدود میسازد(خواجوی و شکرالهی.)0201 ،

 -2مبانی نظری و پیشنه پژوهش
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در میان سهامداران درونی آن چه مورد عنایت کارشناسان و از نکات موضوع برانگیز در مبحث مالکیت است ،عمدتا سهم
مدیران از مالکیت شرکت است .زیرا این گروه ،از یک سو به اطالعات درونی و اخبار مخفیانه شرکت دسترسی دارند و از سوی
دیگر از قدرت تصمیم گیری برخورداند .به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان ،اغلب بیش از سایر
کارکنان ،معطوف مدیران ردههای مختلف میباشد؛ اگرچه الاقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطالعات پنهانی
قرار دارند و رفتارهای معامالتی آنها نیز باید به دقت مورد توجه دست فعاالن و اندرکاران بازار قرار گیرد .در این رابطه مطالعه ای
که در کشور ژاپن صورت گرفته ،بیان گر این نتیجه بوده است که در کل ،افزایش مالکیت سهامداران داخلی ،موجب کاهش تضاد
منافع بین مدیران و سهامداران می شود و مالکیت اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت
دیگر ،بر عکس ایاالت متحده آمریکا ،عملکرد شرکتهای ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش یافته است (پوشنر،0
 .)0002در این خصوص تاکنون تحقیقات نسبتا گسترده ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهش گران به
نتایج مختلف و بعضا متضاد رسیده اند .از میان تئوریهایی که براساس یافتههای پژوهشی ازسوی صاحب نظران ارائه شده است،
فرضیههای همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو
فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار میگیرد.

 -3فرضیه همگرایی منافع
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل بااهمیتی هستند که در حاشیه عواملی مانند اندازه شرکت و هزینههای تحقیق و
توسعه ،بر ارزش شرکتها تاثیر مستقیم دارند .براساس فرضیه همگرایی منافع ،با گسترده تر شدن اندازه شرکت ،بهطور معمول
مالکیت سهام شرکت ،بزرگ تر و پراکندگی آن بیشتر میشود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش مییابد.
بهاینترتیب منافع مدیران با خواستههای سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در پیامد ممکن است تصمیم گیری مدیران در
سویی باشد که به جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواستههای آنان ،بیشتر در مدار تأمین منافع و رفاه مدیران قرار
گیرد .با توجه به این فرض ،افزایش مالکیت درونی و باال رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ،انتظار میرود
که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در رفتار بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی پایدار تری به وجود
آید (نا.)3883 ،0
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 -4فرضیه تثبیت جایگاه مدیران
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این فرضیه در روبرو فرضیه همگرایی منافع قرار دارد .بهاینترتیب که معتقد است ،پراکندگی و عدم تمرکز مالکیت سهام
شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمیتواند دلیل پایداری برای بیانگیزگی مدیران در بیشینه کردن ارزش شرکت و عملکرد
ضعیف آنان باشد .این فرضیه که از سوی دمستز در سال  0002مطرح و توسط محققان دیگر پی گیری و بررسی بیشتری گردید،
با طرح موضوع تنظیم بازار و بازار کار مدیران ،منتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران ،آنان را الزام میسازد بهرغم مالکیت
درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهامداران ،با محرک حفظ پست و حصول موقعیتهای بهتر و باالتر در
دنیای رقابت کاری ،حداکثر تالش خود را برای تأمین منافع سهامداران بهکارگیرند .حال اگر مدیر قسمت عمدهای از سهام را در
اختیار داشته باشد ،بهنحویکه با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت صیانت نماید ،شاید انگیزه حالت قبل
را برای بهکارگیری حداکثر کوشش خود نداشته باشد .بهاینترتیب ،در صورت تحصیل بیشتر مدیران در شرکت ،حتی ممکن است
ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمیاز سهام را در اختیار دارند .براساس این فرضیه ،هنگامیکه درصد
مالکیت مدیران از حد معینی باالتر برود ،تاثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به مرور ضعیف تر خواهد شد .به عبارت دیگر،
افزایش مالکیت مدیران موجب کم رنگ شدن تاثیرات نظارت خارجی ،تثبیت هرچه بیشتر موقعیت مدیران و کم توجهی آنان به
مقررات و انضباط بازار سرمایه خواهد شد و این مساله تاثیر منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد (نا .)3883 ،مطالعات مختلف
نشان می دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از ارزش کمتری برخوردار است .در مقایسه بین دو
فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود اثر مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت
مدیران با ادعای وجود ارتباط منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر ،شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از
استدالل و پایه تئوریک قوی تر برخودار است؛ زیرا اگر عملکرد مدیر ،مطلوب و قابل قبول سهامداران باشد ،صرف نظر از درصد
مالکیت مدیر ،می تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل ،عملکرد ضعیف مدیر ،حتی با داشتن مالکیت باال،
ممکن است به ادله متعدد از قبیل موضوع گیری هماهنگ سهامداران دیگر ،حساس شدن سهامداران نهادی و حتی در مواردی
تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکتهای قویتر ،موضعیف مدیر را متزلزل کند و به خطر بیاندازد .فرضیه همگرایی
منافع به ارتباط مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد عمدتا به شرایط بازار و ارزیابی سرمایهگذاران بالقوه از
اثرات مالکیت مدیران توجه میکند .فاما و جنسن ،)0002( 0توجه خود را به هزینههایی معطوف نموده اند که تناسب باالیی،
مالکیت مدیریت میتواند برای شرکت داشته باشد .وقتی مدیر ،مالک درصد پایینی از سهام شرکت میباشد ،او تحت تاثیر نیروهای
بازار و اعمال نظارت کارآمد ،در جهت به حداکثر رساندن ارزش موسسه حرکت میکند (فرضیه همگرایی منافع) .در مقابل زمانی که
مدیر ،کنترل بخش قابل توجهی از سهام موسسه را در دست داشته باشد ،او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کامال
مغایر با هدف به بیشینه رساندن ارزش موسسه میباشد (فرضیه سنگربندی) .رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق باال برای خود،
استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی باشکوه که میتواند لطمه جدی به اهداف
شرکت وارد نماید .بهاینترتیب ،ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگر بندی منجر به ایجاد یک رابطه غیر خطی بین
نسبت مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت میشود .مک کانل و سروز )0008( 3سعی کردند به تشریح این دو نیروی مخالف بپردازند.
تیم تحقیقاتی مورک در این مورد چنین بیان میکنند که :مباحث تئوری به تنهایی قادر به پیش بینی شفاف و روشن رابطه بین
مالکیت مدیریت و ارزش بازار داراییهای موسسه نمیباشد .در حالی که فرضیه همگرایی منافع ،وجود یک رابطه مثبت و با ثبات را
وعده میدهد ،فرضیه سنگر بندی ،اشاره بر این دارد که ارزش بازار موسسه میتواند بهطور معکوس تحت تاثیر نسبت باالی
مالکیت مدیریت باشد(گل خندان)0201 ،

 -5نظریه نمایندگی و مالکیت مدیریت
جداسازی مالکیت از مدیریت به ایجاد تضاد منافع بین مالک و نماینده (مدیر) منتهی میشود .مدیران همیشه در جهت منافع
سهامداران فعالیت نمیکنند و ممکن است از داراییهای شرکت استفاده نامعقول نمایند .بنابراین بین مالک و مدیر تضاد منافع
وجود دارد .وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران میتواند به مشکالت و مسایل نمایندگی منتهی شود که براساس نظریه
نمایندگی ،دارای هزینه است .هزینههای نمایندگی در نتیجه جداسازی مالکیت و کنترل افزایش پیدا میکند .این تضاد منافع مولد
انگیزه الزم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش و در نتیجه انجام حرکاتی (بهعنوان مثال تحریفات صورتهای مالی)
است که غالبا زیان سرمایه گذار را در بر دارد .در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به صورت نسبی تضمین کننده شفافیت
اطالعات گزارش شده در صورتهای مالی باشد ،ضرورت مییابد .در یک اقتصاد آزاد که در محیط ایران نیز حاکم است ،این
مکانیزم در قالب حسابرسی مالی وتوسط حسابرسان مستقل ارائه میگردد(کوکی و همکاران .)3880 ،2از دید نظریه نمایندگی دلیل
اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل ،وظیفه اعتباردهی (شهادت دهی) است .مطالعات مختلف نشان میدهد چنانچه مدیران،
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سهامداران شرکت خود نیز باشند ،انگیزه آنان برای نظارت بیشتر میشود .زیرا هرچه سهم مالکیت مدیر بیشتر شود ،برای افزایش
ارزش شرکت بیشتر تالش میکند .زمانی که مدیر مالک  %088سهام شرکت است ،هزینههای نمایندگی سهامداران صفر میشود
و یک رابطه مثبت بین هزینههای نمایندگی سهامداران و جداسازی مالکیت از کنترل بوجود میآید .اما وقتی درصد مالکیت مدیران
به زیر  %088میرسد سهم مالکیت سهامداران بهطور نسبی بین آنها پخش میشود .در این شرایط مدیر بیشترین انگیزه برای از
زیر کارشانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد(فارر و رامسی .)0000 ،0با افزایش سهم مدیر از مالکیت شرکت ،تضاد
منافع بین سهامداران و همچنین مشکالت نمایندگی و هزینههای مرتبط با آن از جمله حسابرسی مستقل کاهش مییابد .زیرا
مدیری که خود از سهامداران شرکت است ،برای حفاظت از منافع شرکت انگیزه بیشتری دارد( فان و وانگ3885 ،3؛ تارینگانا و
کالرک .)3888 ،2در نتیجه ،با توجه به این که هزینههای نمایندگی بخش مهمیاز کل هزینههای یک شرکت را تشکیل میدهد و
هدف سهامداران از صرف این هزینهها ،کسب اطمینان از درستی فعالیتهای مدیریت است و نیز با افزایش درصد مالکیت مدیریت،
تالش مدیر جهت افزایش ارزش شرکت بیشتر و نیاز برای آزمونهای اضافی کمتر میشود؛ هزینههای نمایندگی نیز کاهش مییابد
(مجتهدزاده.)0208 ،

 -6تحلیل رابطه مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت
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بهطور کلی حاکمیت شرکتی ،شامل ترتیبات حقوقی ،فرهنگی و نهادی است که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را
تعیین میکند .مالکیت مدیریتی یکی از مکانیزم های داخلی حاکمیت شرکتی است که موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و
سهامداران شده و در نتیجه برای شرکت ،ایجاد ارزش خواهد کرد .جنسن و مک لینگ)0091( 0نشان دادند که اگر مدیران
شرکتها ،سهام دار باشند ،برای انحراف از هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران ،تمایل کمتری خواهند داشت.
تحقیقات زیادی انجام شده است که نشان میدهد مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکتهای تاثیر گذار است؛ زیرا میزان
سهامیکه در اختیار مدیران شرکت است میتواند انگیزه ای برای اتخاذ تصمیمات مالی مختلف بر مبنای منافع شخصی آنها و یا
بر مبنای منفعت سهامداران باشد و در صورت اتخاذ هر نوع تصمیم ،موجبات افزایش یا کاهش ارزش شرکت فراهم خواهد شد
(مورک و همکاران0000 ،5؛ شورت و کیزی0000 ،1؛ میگوئل و همکاران .)3880 ،9فلوراکیس و همکاران )3880( 0در تحقیقی
رابطه بین مالکیت مدیریتی و عملکرد نمونه بزرگی از شرکتهای انگلیسی را در بازه زمانی  3888تا  3880با استفاده از رویکرد
تخمین نیمه پارامتریک تعیین نمودند .نتایج تجربی تحقیق ،حاکی از وجود تاثیر هم ترازی اولیه بین مالکیت مدیریتی و عملکرد
شرکتها بوده و زمانی که سطوح مالکیت مدیریتی کمتر از  05درصد است؛ اما در سطوح مالکیت مدیریتی متوسط یا باال ،ارتباط
قوی بین این دو عامل مشاهده نشده است .روان و همکاران )3880( 0ارتباط بین مالکیت مدیریتی و ارزش شرکتهای غیر
نظامیچینی در بازه زمانی  3883تا  3889را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق وجود یک رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیریتی
و ارزش شرکت را نشان میدهد .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مالکیت مدیریتی بر ساختار سرمایه شرکتها نیز به
صورت غیر خطی تاثیر گذار است؛ اما این تاثیر گذاری معکوس ،اثر مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت است .هو و ژو )3880( 08تاثیر
مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکتهای چینی را بررسی نمودند .آنها دریافتند که شرکتهایی دارای مالکیت مدیریتی خوبی
هستند که مدیران آن شرکتها دارای سهام متعلق به خود نباشد .همچنین بررسیها مشخص نمود که بین مالکیت مدیریتی و
عملکرد شرکتهای چینی رابطه غیر خطی وجود دارد .کولز و همکاران )3880 ( 00در تحقیقی عوامل تعیین کننده توام مالکیت
مدیریتی ،استقالل هیات مدیره و عملکرد شرکت را در یک محیط قرارداری حداکثری ارزش مورد بررسی قرار دادند .در این
تحقیق مشخص شد که اندازه بهینه شرکت ،سطح مالکیت مدیریتی و سهم افراد خارجی در هیات مدیره شرکت به وسیله اهمیت
نسبی سه پارامتر میزان داراییها فیزیکی ،تالش مدیران و اعضای موظف هیات مدیره و نقش نظارتی اعضای غیر موظف هیات
مدیره در فرآیند تولید شرکت تعیین میگردد .بوباکر و مزهود )3880( 03تاثیر مالکیت مدیریتی بر عملکرد عملیاتی  15شرکت
فرانسوی را در اولین عرضه عمومیسهام آن ها مورد بررسی قرار دادند .بطور کلی نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه معنادار
منفی بین تغییرات در عملکرد عملیاتی این شرکتهای و میزان سهام در اختیار مالکیت مدیریتی است.
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 -7رابطه متقابل بین مالکیت مدیریتی و اهرم مالی
للند و پایل ،)0099(0کیم و سورنسن )0001(3و استالز )0008( 2در پژوهشهایی بیان میکنند که بین مالکیت مدیریتی و اهرم
مالی رابطه مثبت وجود دارد .هم چنین ،نتایج برخی از پژوهشها نشان میدهد که رابطه بین اهرم مالی و مالکیت مدیریتی مثبت
است(کیم و سونسن .) 0001 ،چنین رابطه مثبتی به وسیله ترجیح مدیریت برای حفظ کنترل در شرکت و اجتناب از هزینههای
نمایندگی ایجاد میشود .شرکتهای با مالکیت مدیریتی باال ،بدهی باالیی نسبت به شرکتهای با مالکیت پایین برای اجتناب از
هزینههای سهام دارند .استفاده از بدهی نیاز به منابع برون سازمانی را کاهش میدهد و در نتیجه ،درصد مالکیت مدیریتی افزایش
می یابد .هم چنین ،مدیر با مالکیت مدیریتی باال ممکن است سعی کند با ایجاد بدهی از کنترل بیشتر بر شرکت اجتناب کند (کیم و
سورنسن .)0001 ،آگروئل و ماندلکر 0در پژوهشی نشان دادند زمانی که مالکیت مدیریتی باال است ،مدیران تمایل بیشتری به
تحمل خطر مالی دارند(آگروئل و ماندلکر .)0009 ،فرند و النگ ،)0000(5جنسن و همکاران ،)0003( 1باثاال و همکاران)0000( 9و
چن و استینر )0000( 0معتقدند که مالکیت مدیریتی باال ،اهرم مالی را کاهش میدهد .مالکیت مدیریتی در شرکتهای با سطح
بدهی باال موجب تمایل مدیران به استفاده از بدهیهای با خطر باال برای آسیب رساندن به سهامداران میشود .هم چنین ،مدیرانی
که از سطح باالیی از بدهیها استفاده میکنند با خطر از دست دادن کار خود مواجه هستند .بنابراین ،با استفاده بیشتر از بدهیها
خطر ورشکستگی افزایش و ارزش شرکت کاهش مییابد .در نتیجه ،مدیران برای کاهش خطر از دست دادن کار و ثروت شخصی،
بدهیها را کاهش میدهند (تقی زاده و بادآور نهندی.)0200 ،

 -8رابطه متقابل بین مالکیت مدیریتی و سیاست تقسیم سود
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نتایج پژوهشهای روزف ،)0003(0جنسن و همکاران )0001( 08و اکبو و ورما )1994( 00نشان میدهد که بین مالکیت
مدیریتی و سود سهام پرداختنی رابطه منفی وجود دارد .به این معنی که شرکتهای با مالکیت مدیریتی باال تمایل به افزایش وجوه
درون سازمانی و کاهش سود پرداختنی به منظور تأمین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارند .بهاینترتیب ،کاهش سود
تقسیمیمشکالت نمایندگی و تضاد منافع ناشی از جریانهای نقد آزاد را افزایش میدهد؛ زیرا پرداخت نکردن سود به سهامداران،
منابع تحت کنترل مدیران را افزایش میدهد و موجب افزایش قدرت مدیران میشود .سرمایهگذاران درون سازمانی (از قبیل
مدیران) با توجه به این موضوع ،که در شرکت حضور دارند ،مایلند سود سهام تقسیم نشود تا به این طریق کنترل خود را بر وجوه
نقد قابل توزیع ،حفظ کنند.
اگر سود سهام و مالکیت مدیریتی روشهای جایگزین برای کاهش هزینههای نمایندگی مربوط به جریانهای نقد آزاد باشند.
در نتیجه ،رابطه بین آنها باید منفی باشد (چن و استینر .)0000 ،با این وجود ،نتایج چندین پژوهش (لی3800 ،03؛ چن و استینر،
 )0000نشان میدهد که رابطه بین سود سهام و مالکیت مدیریتی نمیتواند منفی باشد ،در واقع ،آنها بیان میکنند که رابطه میان
این دو به دلیل جبهه گیری مدیریت ممکن است مثبت باشد .در فرایند جبهه گیری مدیریتی ،مدیران سود سهام و اهرم مالی را در
سطوح باالی مالکیت جایگزین یکدیگر در نظر نمیگیرند .در نتیجه ،افزایش سود سهام همانند افزایش سطوح مالکیت است .در
این راستا ،نتایج پژوهش جنسن نشان میدهد که مدیران تمایل بیشتری برای پرداخت سود دارند (جنسن .)0001 ،هم چنین ،چن و
استینر )0000( 02و کیم و همکاران )3889(00معتقدند که مالکیت مدیریتی و سود سهام مشکالت نمایندگی را حل میکند.
بنابراین ،مالکیت مدیریتی و سود سهام ممکن است بهعنوان روشهای جایگزین برای کاهش هزینههای نمایندگی بکار رود .البته،
بکار بردن هم زمان این دو روش برای حل یک مشکل غیر مؤثر است .وقتی که سود سهام کمتر پرداخت شود و مالکیت مدیریتی
باال باشد ممکن است مشکالت مدیران افزایش یابد(تقی زاده و بادآور نهندی.)0200 ،

 -9رابطه مالکیت مدیریت و محافظه کاری
الفوند و رویچودهری ) 3880( 05رابطه بین مالکیت مدیریتی و سیاست محافظه کاری را مورد پژوهش قرار داده و این گونه
استنباط کردند که شرکتهایی با سطح مالکیت مدیریتی بیشتر ،از سود محافظه کاری بیشتری برخوردار میباشند .نتایج به دست
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آمده با ضرورت هرچه بیشتر سهامداران به سیاست محافظه کاری بهعنوان وسیله ای برای بررسی مسائل و مشکالت نمایندگی
ناشی از جدایی هرچه بیشتر بین مالکیت و کنترل مطابقت و هم خوانی دارد .مخوصوصا مدیران از بدهی محدود با توجه به سایر
سهامداران حاضر در شرکت لذت میبرند .سیاست محافظه کاری بهعنوان مکانیسم بالقوه ای برای بررسی مسائل و مشکالت
نمایندگی ناشی از بدهی و افق زمانی محدود بروز میکند .با کاهش مالکیت مدیریتی ،شدت مسائل نمایندگی افزایش یافته و در
نتیجه نیاز به سیاست محافظه کاری افزایش مییابد .یافتههای به دست آمده مدارکی پیرامون منبع نیاز به سیاست محافظه کاری
از سوی سهامداران شرکت ارائه میدهند (الفوند و رویچودهری .)3880 ،تاکادا و شوتر )3880( 0این گونه استنباط میکنند که بین
مالکیت مدیریتی و نیاز به محافظه کاری ،رابطه غیر یکنواخت معناداری وجود دارد .در سطوح باال و پائین مالکیت مدیریتی ،رابطه
بین مالکیت مدیریتی و تناسب متقارن سود ،منفی میباشد .نتایج آنها حاکی از آن بود که نیاز به سیاست محافظه کاری حسابداری
با کاهش مسئله نمایندگی ،کاهش می یابد ،این مسئله با اثر هم ترازی انگیزه همخوانی دارد .همچنین این گونه استنباط میشد که
در سطوح میانی مالکیت مدیریتی ،رابطه بین مالکیت مدیریتی و تناسب نامتقارن سود ،مثبت میباشد .نتیجه به دست آمده با اثر
جبهه گیری مدیریت همخوانی دارد .نتایج حاصله از توانمندی الزم برخوردار بوده و به همین خاطر میتوانند متغیرهای کنترل
مختلف ،نسبت بازار به دفتری ،اهرم ،اندازه شرکت وسال را لحاظ نمایند .در خاتمه ،نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که محافظه
کاری حسابداری مسئله نمایندگی بین مدیران وسهامداران و همچنین هزینه نمایندگی شرکتها را کاهش میدهد (اکبری و
همکاران.)0200 ،

 -11تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریانهای نقد آزاد و ناکارایی سرمایه گذاری
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مالکیت مدیریتی باال ،احتمال به وقوع پیوستن هزینههای نمایندگی را کاهش میدهد .شرکتهایی با مالکیت داخلی باال به
احتمال زیاد از سرمایهگذاریهای کارا ،به منظور حداکثر کردن ارزش سهامداران استفاده میکنند .مالکیت مدیریتی به کاهش
انگیزه مدیران به منظور افزایش منافع شخصی از طریق نادیده گرفتن منافع سهامداران کمک میکند .مدیرانی که مالکان شرکت
هستند انگیزه دارند تا با کارایی بیشتری کار کنند که این امر به نوبه خود منجر به بهرهبرداری سودآور از داراییها میشود .عالوه
براین مالکیت مدیریتی خیلی باال ممکن است منجر به جبههگیری مدیریتی شود .در نظریه نمایندگی ،جبههگیری مدیریت به
مدیران این اجازه را میدهد تا منافع شخصی را از مالکان جدا کنند .مورک و همکارانش )0000( 3به صورت تجربی نشان دادند که
جبههگیری مدیریت ارزش شرکت را کاهش میدهد .آنها این موضوع را با ارائه شواهدی مبنی بر اینکه یک رابطه غیرخطی بین
ارزش شرکت و سهام در اختیار مدیر وجود دارد ،نشان دادند .در ابتدا همانگونه که سهام مالکان از صفر افزایش پیدا میکند ،ارزش
شرکت نیز افزایش مییابد .ولی در یک محدوده خاص ،ارزش شرکت بهطور واقعی با توجه به آنچه مدیریت در اختیار دارد ،کاهش
مییابد .آنها این وضعیت را این گونه تفسیر کردند که همانگونه که هزینههای نمایندگی به علت جبههگیری مدیریت افزایش
مییابد ،میتواند با افزایش مالکیت نیز افزایش یابد (چن و همکاران.)3805 ،2
مالکیت مدیریتی برای نظارت بر استفاده شرکت از جریان نقد آزاد در جهت اطمینان از این رویکرد که تنها پروژههایی با
خالص ارزش فعلی مثبت اجرا میشود ،به کار میرود .تئوری نمایندگی پیشنهاد میکند که مالکیت مدیریتی ،ورودیهایی جهت
پردازش در فرایند تصمیمگیری فراهم مینماید .مدیرانی که سهام قابلمالحظه ای از شرکت را مالک هستند میتوانند بطور
مستقیم تصمیمات شرکت را در جهت استفاده از جریانهای نقد آزاد برای تأمین مالی پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت تحت
تأثیر قرار دهند .این مدیران بر جریانهای نقد آزاد نظارت مؤثری خواهند داشت تا اطمینان حاصل کنند که تنها طرحهای مربوط
به پروژههای سودآور تصویب میشود (وارفیلد و همکاران .)0005 ،0به عبارت دیگر ،مدیریت بهطور فعاالنه در تصمیمگیری و
استفاده از جریان های نقد آزاد برای تولید سودهای بلند مدت که منجر به حداکثرسازی ارزش سهامداران میشود ،مشارکت میکند.
مالکیت مدیریتی بطور مستقیم به استفاده مؤثر از جریانهای نقد آزاد شرکت کمک میکند ،به خصوص هنگامیکه مبالغ زیادی از
جریانهای نقد آزاد در دسترس باشد .این مطالعه بیان میکند که مالکیت مدیریتی ارتباط مثبت بین جریانهای نقد آزاد و ناکارایی
سرمایهگذاری را به دو دلیل تضعیف میکند :ابتدا افزایش مالکیت مدیریتی میتواند ،با توجه به کم کردن عدم تقارن اطالعاتی بین
شرکت و سرمایهگذاران ،موجب کاهش هزینههای انتخاب ناسازگار شود .از سوی دیگر ،وجود عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت و
سرمایهگذاران ،میتواند باعث شود تا تأمین کنندگان سرمایه شرکت ،قیمت سهام را کاهش و هزینه تأمین مالی شرکت را افزایش
دهند ،زیرا سرمایهگذاران این گونه استنباط میکنند که شرکتهایی که در حال تأمین مالی هستند ،به شیوهای نامناسب عمل
میکنند .بنابراین ،اگر میزان مالکیت مدیریت ،هزینههای انتخاب ناسازگار را کاهش دهد ،میتواند کارایی سرمایهگذاری را با کاهش
جریانهای نقد آزاد در دسترس مدیران و کاهش حساسیت سرمایهگذاری به قیمت سهام ،بهبود بخشد .دوم اینکه ،بخش عمدهای
از ادبیات پیشین اشاره دارند که مالکیت مدیریتی ،نقشی حیاتی در کاهش مشکالت نمایندگی ایفا میکند(اسکندر و همکاران،5
1 Takada
2 Morck & et al
3 Chen & et al
4 Warfield & et al
5 Iskandar & et al
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 .)3803برای نمونه ،مالکیت مدیریتی می تواند منبع اصلی سهامداران برای نظارت بر مدیران و افزایش ارزش سهامداران باشد.
بنابراین ،اگر مالکیت مدیریت مشکالت نمایندگی را کاهش دهد ،میتواند با افزایش توانایی سهامداران در نظارت بر مدیران و
کنترل دسترسی به جریانهای نقد آزاد ،به بهبود کارایی سرمایهگذاریها یاری رساند ،زیرا افزایش توانایی سهامداران در نظارت بر
مدیران ،موجب بهبود انتخاب پروژه و کاهش هزینههای تأمین مالی میشود (یحیی زاده فرد و همکاران .)0200 ،ساندارامارتی و
لویز )3882( 0تاکید می کنند که نقش مالکیت مدیریتی کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در شرکت میباشد .عالوه براین،
فلوراکیس و همکاران  )3800( 3نشان دادند که افزایش در مالکیت مدیریت عملکرد شرکت را پیشبرد میبخشد .با این حال ،زمانی
که مدیران بخش عمدهای از سهام شرکت را نگهداری میکنند ،افزایش در مالکیت مدیریتی ممکن است تصمیمات نادرست آنها
را در پی داشته باشد .به این رویکرد جبههگیری مدیریتی گفته میشود .پس از اینکه مدیران جایگاه خود را در شرکت تثبیت
نمودند ،احتماالً با مصرف بیش از حد عایدات شرکت یا کاهش ریسک فرصتهای سرمایهگذاری ،منافع خود را حفظ میکنند
(عبدی و همکاران.)0201 ،
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با ایجاد مالکیت مدیریتی منافع مدیریت و سهامداران ،همسو می شود .همچنین ،در محیط رقابتی بازار سرمایه ،که شرکت
کنندگان در آن به دنبال حداکثر سازی سود هستند ،یکی از مشکالت بزرگ هزینه نمایندگی است که ارزش شرکت را کاهش می
دهد .بنابراین ،شناخت عوامل کاهش دهنده این گزاره دارای اهمیت است .دیدگاه رایج این است که مالکیت مدیریتی باال برای
سهامداران بهعنوان یک مکانیزم با ارزش تلقی میشود ،به این دلیل که میتواند منافع مدیران را با منافع سهامدارانی که نگران
دسترسی بیش از حد مدیران به جریانهای نقد آزاد هستند ،همسو نماید .بنابراین ،در شرکتهایی که مدیران دسترسی بیشتری به
جریانهای نقد آزاد دارند ،احتمال اینکه تصمیمات سرمایهگذاری از حد بهینه خود خارج شود ،بیشتر میباشد .از این رو پژوهش
حاضر با آشکارسازی جنبهای از پیامدهای مالکیت مدیریتی در میپردازد.
بیان می کنند که مالکیت مدیریتی به همسویی منافع مدیران و سهامداران کمک میکند .در واقع ،مدیران از تصمیماتی که
منجر به تأثیر منفی بر ارزش شرکت شود ،اجتناب می کنند .بنابراین ،مالکیت مدیریتی ساز و کاری است که هزینه های کنترلی
اعمال شده توسط سهامداران را کاهش می دهد ،زیرا مالکیت مدیریتی به کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران کمک میکند
.با این وجود ،با توجه به نظریه جبهه گیری مدیریت ،مالکیت مدیریتی خیلی باال ،گاهی اوقات مشکل ساز می شود ،زیرا سرکوب
مدیران حتی اگر عملکردشان رضایتمندانه نباشد ،مشکل خواهد بود
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