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چكیده
بررسی نقش عملکرد مالی شرکت و شاخصهای آن در تغییر مدیر عامل در ساختار شرکتهای
ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .این مهم ،عالوه بر تعیین اهمیت عملکرد مالی مدیر عامل
در ابقا وی در قیاس با سایر عوامل مانند قدرت و سیاستهای سازمانی ،میتواند منجر به شناسایی
نقاط ضعف و توسعه دستورالعمل ها و رهنمودهایی برای بهبود سیستم حاکمیت شرکتی در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،شود .در این پژوهش ،با در نظر گرفتن
عوامل و شاخصهای مالی شرکتها ،ارتباط بین این شاخصها و تغییر مدیر عامل ،مورد آزمون قرار
گرفتـه است .جامعــه آماری این پژوهش ،مشتمل بر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران بوده و به منظور انجام تجزیه و تحلیلهای آماری ،از تکنیک رگرسیون لوجیت
استفاده شده است .یافتههای این مطالعه ،حاکی از آن است که شاخصهای مالی شرکتها رابطه
معکوس معنیداری با احتمال تغییر مدیر عامل در این شرکتها دارد .براساس شاخص نایجل کرک
در رگرسیون لوجیت عملکرد مالی در حدود  01درصد و سایر عوامل بیش از  01درصد تغییرات
مدیر عامل در شرکتهای مورد بررسی را تبیین نموده است.
واژههای كلیدی :شاخصهای مالی ،مدیر عامل ،تغییر مدیر عامل ،عملکرد مالی.
 -1دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه خاتم (غیردولتی -غیرانتفاعی) ،تهران ،ایران( ،نویسنده اصلی) khoshtinatnik@yahoo.com

 -2کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه خاتم (غیردولتی -غیرانتفاعی) ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسواییهای مالی اخیر در سطح شرکتهای مطرح و بزرگ دنیا
توجه زیادی را به خود جلب نموده ،موضوع تغییر مدیران عامل آنها بوده است .با مراجعه به مبانی
نظری میتوان دریافت ،مطالعات بسیار گسترده و جالبی در این زمینه انجام شده که هریک از آنها
با توجه به مسائل و مباحث گوناگون موجود در این رابطه به این موضوع توجه نمودهاند.
معموالً مدیران عامل ،مواضع خود را به دالیل مختلف ،از جمله عملکرد ضعیف که یکی از
شایعترین دالیل برکناری است ،از دست میدهند .برخی از اولین مطالعات در مورد تغییر مدیر
عامل شرکت و عملکرد شرکت در دهه  0091انجام شدهاند .بسیاری از این مطالعات به این نتیجه
دست یافتهاند که شرکتهای با عملکرد ضعیف ،با احتمال بیش تری تغییر مدیر عامل را تجربه
کردهاند (ژانگ .)11 ،1109 ،0افزون بر این ،دالیل دیگری مانند فشار سهامداران اقلیت ،1اعمال
کنترل و تصاحب ،9تخلف مالی 4یا پروندههای حقوقی 1که ممکن است به استعفای اجباری مدیریت
به جای نظارت عادی بر هیئت مدیره 1منجر شود (دنیس و دنیس ،)0141 ،0001 1از دیگر عوامل
شایع در برکناری و اخراج مدیران عامل است .از سوی دیگر ،با بررسی و مرور مطالعات انجام شده
میتوان دریافت ،به طور کلی ،مهمترین عوامل بیان شده در مورد تغییر مدیران عامل شرکتها در
این پژوهشها ،ویژگیهای شرکت ،ویژگیهای هیئت مدیره ،ویژگیهای مدیر عامل و ویژگیهای
صنعت میباشد .در این بین ،عملکرد شرکت و به بیان دیگر ،موضوع شاخصهای مالی شرکتها از
مهمترین عوامل تغییر مدیران عامل می باشد و مطالعات فراوانی به بررسی ارتباط بین شاخصهای
مالی و تغییر مدیران عامل در کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای آسیایی پرداختهاند.
پژوهشهای انجام شده در حوزه عملکرد ،معیارهای اندازهگیری عملکرد شرکتها را به طرق
مختلف طبقه بندی نمودهاند .در این مورد ،آن چه که اهمیت ویژه ای دارد ،این است که در فرآیند
ارزیابیها ،مجموعهای از شاخصها باید مبنای کار قرار گیرد .عمدهترین طبقهبندیهای موجود را
میتوان با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم
نمود .برای ارزیابی معیارهای حسابداری عموماً از شاخصهای مالی استفاده میشود که برخی از
شایعترین این معیارها عبارتاند از :بازده دارایی ها ،نسبت قیمت به سود هر سهم ،بازده سرمایه
گذاریها (بازده حقوق صاحبان سهام) ،سود ،رشد سود و سود تقسیمی .در حالی که در معیارهای
اقتصادی ،عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایه گذاری بالقوه و
با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد .اما از آن جا که معیارهای اقتصادی در
حوزه موضوع این مقاله نیست ،برای بررسی و ارزیابی عملکرد تنها از برخی از شاخصهای مالی
استفاده خواهد شد .در همین راستا ،خدا پرست شیرازی و همکاران ( )1 ،0900تالش مدیران برای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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هدایت و کنترل کارآمد شرکتها و همچنین تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکتها و انجام
سرمایه گذاری مناسب را مستلزم ارائه اطالعات شفاف و درست راجع به شرکتها در جهت ارزیابی
وضعیت مالی آنها دانسته اند تا از این طریق سرمایه گذاران بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.
بنابراین ،مطالعه حاضر به منظور نشان دادن اهمیت اطالعاتی که در صورتهای مالی در رابطه
با تغییر مدیر عامل شرکت انعکاس یافتهاند ،انجام میپذیرد و تالش میشود ،تصویری از پدیده
تغییر مدیر عامل در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران فراهم نماید .همچنین،
اطالعات فراهم شده در این مطالعه ،برای صاحبان شرکتها اهمیت شاخصهای مالی را در اتخاذ
تصمیم در مورد ابقا و یا برکناری مدیران عامل دو چندان میکند و با توجه به این که موضوع
ارتباط بین شاخص های مالی و تغییر مدیران عامل بیش تر توسط پژوهشگران در خارج از ایران
مورد مطالعه قرار گرفته است ،از این رو ،پژوهش حاضر در نظر دارد ،پاسخی مناسب برای این
پرسش فراهم نماید که آیا شاخصهای مالی مبتنی بر اطالعات حسابداری میتواند ،تغییر مدیران
عامل در شرکتهای ایرانی را تحــت تأثیر قرار دهد یا خیر؟ به بیان دیگر ،در این پژوهش به دنبال
آزمون این موضوع هستیم که آیا با شکل گیری رابطه نماینـــدگی در شرکتها و سپردن اختیارات
نامحدود به مدیران عاملی که در واقع مالک شرکت نیستند ،سهامداران (مالکان موسسه) میتوانند
با ارزیابی شاخصهای مالی شرکت ها ،نسبت به برکناری و اخراج مدیران عاملی که همگام با منافع
ذینفعان و سهامداران حرکت نمیکنند و منجر به عملکرد ضعیف شرکتها شدهاند ،اقدام نمایند یا
خیر؟
زیرا ،می توان استدالل نمود که مدیران عامل با اختیارات وسیعی که دارند ،میتوانند منافع
کوتاه مدت و بلند مدت سازمان را حفظ کرده یا آنها را به نفع خود ضایع سازند .از این رو ،با
ارزیابی عملکرد مدیران عامل ،ذینعان از صحت عملکرد مدیر و میزان تحقق اهداف سازمان آگاهی
مییابند .به همین خاطر باید در مورد شرکت های ایرانی نیز این نحوه برخورد با عملکرد مدیران
عامـل صورت پذیرد و به دلیـل این که شرکتهای ایرانی نیز از وجود تعارض میان صاحبان
شرکت ها و مدیران مستثنی نبوده ،الزم است که ارتباط بین شاخصهای مالی و تغییرات مدیران
عامل در شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گیرد.
 -2بیان مسئله
در اغلب شرکتها در سالهای اخیر ،تغییرات مدیر عامل ،رویدادی بسیار قابل مشاهده بوده و
به عنوان پدیده آتی شرکت از آن یاد شده است .احتماالً ،مدیر عامل جدید میتواند فعالیتهای
شرکت را به شیوه ای معنی دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد .با این
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حال ،مدیر عامل جدید نیز عدم قطعیت قابل توجهی برای شرکت به ارمغان میآورد (پان و
همکاران .)1109 ،9به بیان دیگر ،آنها اعتقاد دارند ،تغییر مدیر عامل پدیده ای است که با توجه به
مسائل پیش روی شرکت ها و بهره منـــدی مدیران از نقش نمایندگی صاحبان شرکتها ،میتوان
در صورت قصور مدیران ،اقدام به تغییر آنها نمود و بنابراین ،این پدیده دیر یا زود در هر سازمانی
به چشم خواهد خورد.
افزون بر این ،پژوهشگران متعددی نشان دادهاند ،مدیران شرکت ها در رأس موفقیت و یا
ورشکستی شرکت ها به دلیل شکل گیری رابطه نمایندگی و برخورداری از اختیارات نامحدود
هستند .از این رو ،بررسی عملکرد مدیر ان از اهمیت خاصی برخوردار است .برای نمونه ،نیکومرام و
همکاران ( )10 ،0900یکی از وظایف اساسی مدیران در شرکتها را ،تعیین بهترین ترکیب منابع
مالی شرکت و یا به عبارت دیگر ،تعیین ساختار بهینه سرمایه به منظور حداکثر رساندن ارزش
شرکت میدانند .ایشاک و همکاران ،)0 ،1101( 0نیز بر این عقیدهاند ،مدیر عامل ،مغز متفکر کسب
و کار است .دلیل این که هر گونه اقدام انجام شده توسط مدیر عامل و یا اقدام انجام گرفته شده
علیه مدیر عامل شرکت ،بر راهبرد شرکت ،سیاستها و عملکرد آینده آن تأثیر خواهد داشت.
عالوه بر این ،برخی مدیران نیز ،به علت خودنمایی نزد مدیران ارشد سازمانی ،نبود اطالعات
کافی ،کینه و عداوت با روسا و ویژگی های شخصیتی و رفتاری همچون سیاست ،شخصیت چند
وجهی و  ،...اقدام به انتشار اطالعات غیرواقعی می نمایند .این عمل از سویی هم به لحاظ زمانی و
مالی هزینه بر بوده و هم دیدگاه کاذبی را از فعالیتهای سازمانهای بزرگ ،در جامعه به نمایش
میگذارد و از سوی دیگر ،بر روند فعالیت های خود شرکت نیز تأثیر گذار است ،زیرا وجود ارقام
ناصحیح و ادامه فعالیت بر اساس آنها سازمان ها را به بیراهه کشانده و بعد از گذشت مدت مدیدی،
روند نزولی یا صعودی کاذب سازمان ،هویدا خواهد شد (حاجیها و آریان مفرد .)011 ،0990 ،بر
همین مبنا ،لیندریانسری و هارتنو )1 ،1101( 01نیز ،اشاره نمودهاند ،مسئولیت اصلی مدیر عامل
شرکت ،تشکیل و استقرار و پیاده سازی استراتژیهای مؤثر به منظور دستیابی به اهداف و مقاصد
تعیین شده در جهت چـشم انداز و مأموریت شرکت میباشد .از این رو ،محققان نشان دادهاند،
تغییر مدیر عامل شرکت که در موقعیت باالی سازمان قرار دارد ،دارای اثرات مثبت یا منفی بر
عملکرد شرکت میباشد .تصمیم گیری در مورد تغییر مدیر عامل و فردی که مدیر عامل جدید
خواهد شد ،مسئله بسیار مهمی به ویژه برای شرکتها محسوب میشود.
بنابراین ،به نظر میرسد ،یافتههای پژوهشگران ،موید آن است که آنان در ادبیات مربوط به
تغییر مدیر عامل شرکت نشان دادهاند ،عملکرد شرکتها ،اغلب به عنوان شاخصی برای ارزیابی
اثربخشی تالشهای مدیر عامل شرکـت استفاده میشود .همچنین ،یافتههای حاصل از این
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مطالعات نشان میدهد که میزان تغییر مدیر عامل شرکت برای شرکتها با عملکرد خوب در
مقایسه با شرکتها با عملکرد ضعیف ،کم تر است .بنابراین باید اذعان نمود ،میتوان از عملکرد
شرکتها به عنوان شاخصی برای ارزیابی تغییرات مدیران عامل استفاده نمود و این شاخص از
جمله اطالعات مهمی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری در مورد تغییر مدیر عامل باید
در مورد آن دقت الزم و کافی را مبذول نمود .از سوی دیگر ،سؤاالت متعددی وجود دارد ،مبنی بر
این که ،نحوه انتخاب مدیران عامل و همچنین عزل و نصب آنان در ایران به چه شکلی است؟ باید
اشاره نمود که طبق قانون تجارت ایران ،مدیران در شرکتهای سهامی عام و خاص از طرف مجمع
عمومی عادی سالیانه حداکثر برای مدت دو سال انتخاب می شوند و عزل آنان نیز توسط همان
مجمع یا در موارد استثنایی توسط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صورت میگیرد (مواد
 019 ،011و  010قانون تجارت ایران) .همچنین عزل مدیران نیازی به توجیه ندارد .از سوی دیگر،
با این که قانونگذار در مورد عزل و نصب مدیران اشاراتی نموده است اما ،به نظر میرسد عمالً در
شرکتهای ایرانی در مورد عزل و نصب مدیران بر اساس قانون عمل نمیشود و دالیل دیگری برای
برکناری مدیران عامل و همچنین استعفا آنان باید وجود داشته باشد ،برای نمونه ،میتوان به
تغییرات مدیران عامل همزمان با تغییر ریاست جمهوری اشاره نمود ،یا این که اغلب تغییرات
مدیران عامل به صورت داوطلبانه انجام نپذیرفته ،بلکه ،در اغلب موارد همراه با اجبار بوده است.
با توجه به مطالب عنوان شده و وجود تعارض میان منافع مدیران عامل و صاحبان شرکتها و
همچنین نحوه عزل و نصب مدیران عامل در شرکتها ،در سالهای اخیر گرایش شدیدی از سوی
محققان برای بررسی اثرات تغییر مدیران عامل بر عملکرد شرکتها در تحقیقات حسابداری به
وجود آمده است به گونه ای که تاکنون مطالعات جالبی در عرصه عملکرد شرکتها و تغییر مدیران
عامل و عوامل تأثیر گذار بر آن در جهان صورت گرفته است .برخی از مطالعات به بررسی تأثیر
قدرت و تغییر مدیر عامل بر عملکرد شرکت و ریسک پرداختهاند .برای نمونه ،مطالعه انجام شده
توسط ایشاک و همکاران ( ) 1101از این دست مطالعات است .در بخش دیگری از تحقیقات انجام
شده ،محققان ،تغییر مدیر عامل و ثروت سهامداران را مورد آزمون قرار دادهاند ،برای نمونه میتوان
به پژوهش انجام شده توسط تینگ )1109( 00اشاره نمود .سایر مطالعات انجام شده نیز به بررسی
دیگر عوامل پرداخنه اند .اما آن چه حائز اهمیت است این موضوع میباشد که اکثر مطالعات،
شواهدی مبنی بر عوامل مؤثر بر تغییر مدیران عامل ارائه نمودهاند  ،با این وجود برخی از محققین
نیز شواهدی بر خالف این دسته از مطالعات بیان نمودهاند  .از سوی دیگر این موضوع مطرح
می باشد که تاکنون هیچ گونه مطالعه ای در زمینه ارتباط عملکرد حسابداری و تغییرات مدیر عامل
در شرکتهای ایرانی انجام نگرفته است ،به همین خاطر ،پژوهش حاضر در تالش است تا به بررسی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33بهار 1333

772

ارتباطبینشاخصهايماليوتغییرمدیر عامل

ارتباط بین عملکرد حسابداری و تغییرات مدیر عامل بپردازد ،تا در نهایت بتوان از نتایج حاصل از
این پژوهش به ارائه راهکارهای موثری برای بهبود عملکرد شرکتها دست یافت.
 -3اهمیت و هدف پژوهش
هنگامی که محققان به بررسی رابطه بین تغییر مدیر عامل و عملکرد شرکت میپردازند ،اغلب
به دو عــامـــل تمــــرکز میکنند :اخراج مدیر عامل و جانشینی مدیر عامل .این عوامل به طور
معمول به عنوان رویدادی مستقل در نظر گرفته میشوند ،اما در واقع آنها فرآیندهایی هستند که
دارای رابطه تنگاتنگی با نتایج سازمانی میباشند (خرانا و نهریا .)4 ،1119 ،01از سوی دیگر ،عوامل
مؤثر بر تغییر مدیر عامل ،تفکر مهمی در این مورد فراهم میآورد که شرکت چگونه منافع متنوع
بین مدیر عامل و سهامداران رابه طور مؤثر برطرف مینماید .با ارتباط دادن اشتغال مدیر عامل به
اندازه گیری عملکرد شرکت ،شرکتها به شکل بهتری میتوانند منافع مدیریت ارشد با صاحبان آن
را متوازن سازند (کنیون و هی.)01 ،1119،09
کنیون و هی ( )01 ،1119اشاره نمودهاند ،ادبیات گسترده ای در مورد تغییر مدیر عامل با
استفاده از دادههای موجود در کشورهای غربی وجود دارد و مطالعات گسترده ای پیرامون تغییر
مدیر عامل در کشورهای غربی انجام شده است .در این حین ،نتایج تجربی این مطالعات در
کشورهای مختلف شواهدی برای کمک به درک تغییر مدیران عامل که علت تفاوت عملکرد
شرکتها برای تفسیر و اجرای مجموعه ای از راهبردهای به کار گرفته شده توسط مدیران عامل،
ارائه نموده است .بنابراین درک درستی از سازکارها ،راهبردها ،رویهها و طرحهای مدیران عامل،
بهبود عملکرد حسابداری و عملکرد شرکتها و در نتیجه بهبود سیستمها و رویهها را تسهیل
میکند .مطالعات فراوانی در زمینه ارتباط تغییر مدیر عامل و عملکرد شرکتها در کشورهای
پیشرفته و توسعه یافته دنیا انجام گردیده است که برای نمونه میتوان به مطالعات انجام شده
توسط هلمیچ ،)0014( 04آلن و همکاران )0010( 01و هومن )0009( 01اشاره نمود و مطالعات
نسبتاً کم ی که در کشورهای در حال توسعه (برای نمونه ،دوگان و آگکا ))1109( 01صورت گرفته
است ،ضروری به نظر می رسد که این مطالعه در ایران نیز انجام گردد تا از نتایج حاصل از انجام این
پژوهش برای بهبود هر چه بیش تر عملکرد حسابداری شرکتها بهره گرفت .بنابراین باید بیان
نمود که هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین عوامل مالی و تغییر مدیران عامل شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .از سوی دیگر ،باید اشاره نمود ،تحقیقات داخلی
بیش تر در خصوص ترکیب هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیر عامل است ،در حالی که تمرکز
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مطالعه حاضر بر عملکرد مالی و حسابداری و تغییر مدیر عامل است که از این لحاظ با مطالعات
داخلی پیشین تمایز دارد.
 -4پیشینه پژوهش
به طور کلی ،با جستجو در تحقیقات داخلی در حوزه تغییر مدیر عامل ،تحقیقی که به بررسـی
ارتـباط بین شاخص های مالی و تغییر مدیر عامل پرداخته باشد ،یافت نشد؛ بههمین دلیل و
همچنین جدید بودن موضوع و ضرورت بررسی آن ،به مهمترین تحقیقات انجام گرفته داخلی
پیرامون موضوعات مرتبط با هیئت مدیره و تغییر مدیریت و دوگانگی وظیفه مدیر عامل اشاره
میشود .در ادامه ،به مهم ترین تحقیقات انجام گرفته خارجی اشاره خواهد شد .الزم به ذکر است که
از بین پژوهشهای خارجی ،به آن د سته از مطالعات اشاره خواهد شد که عمدتاً پیرامون عملکرد
شرکت و تغییر مدیر عامل میباشند و به سایر پژوهشها پیرامون از لحاظ ویژگیهای شرکت،
ویژگیهای هیئت مدیره ،ویژگیهای مدیر عامل ،اشاره ای نخواهد شد.
 -1-4پژوهشهای داخلی
اسدی و منتی منجق تپه ( )0901طی پژوهشی مدیریت سود را در سال تغییر مدیریت و
دورههای پیرامون آن در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 0999-0991بررسی نمودهاند .در این پژوهش با استفاده از الگوی تعدیلشده جونز ،اقالم تعهدی
اختیاری برآورد و به کمک آزمون مقایسه میانگین (آماره  ،)tتحلیل واریانس و آزمون ضریب
رگرسیون (آماره  ،)Fفرضیهها مورد آزمون قرار گرفتهاند .نتایج پژوهش ،مدیریت مثبت سود در
سال قبل از تغییر مدیریت را تأیید کرده ،ولی شواهدی از مدیریت منفی سود در سال تغییر و
مدیریت مثبت سود در سال بعد از تغییر ،به دست نیامده است .عباسی و احمدی ( )0901پژوهشی
با عنوان بررسی تأثیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران انجام دادهاند .به اعتقاد آنان دوگانگی وظیفه مدیرعامل میتواند به طور بالقوه ریسک
تصمیم گیرنده نهایی بودن مدیرعامل در زمینه گزارشگری مالی را افزایش داده ،در نتیجه ممکن
است هزینه نظارت بر رفتار مدیریت (ارزش شرکت) را افزایش دهد .یافته اصلی این مطالعه نشان
داده ،رابطه معنی دار و مشخصی بین تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و ارزش شرکت
وجود ندارد.
مرادی و حسینی ( )0900بر این باور بودهاند ،یکی از مواقع برانگیختگی انگیزههای مدیریت
سود ،بازه زمانی تغییر مدیریت ارشد شرکتهاست .از این رو ،طی پژوهشی ،با مطالعه نمونه ای از
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شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  0990-0990به بررسی مدیریت
سود در سال آخر حضور مدیرعامل پرداخته شدهاند .یافتههای این پژوهش ،حاکی از آن است ،در
سال آخر حضور مدیرعامل ،مدیریت سود افزاینده وجود ندارد .همچنین ،با استفاده از تحلیل تکنیک
رگرسیون ،هیچ گونه رابطه مثبت معنی داری بین تغییر مدیرعامل و مدیریت سود یافت نشده و این
رابطه با تغییر همزمان مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره یا حداقل یکی از اعضای غیرموظف هیئت
مدیره تشدید نمیگردد.
 -2-4پژوهشهای خارجی
پافر و وینت رپ )0000( 09پیشنهاد کردهاند که نتایج متناقض موجود در مطالعات قبلی رابطه
بین عملکرد شرکت و تغییر مدیر عامل شرکت ،ممکن است ،به دلیل توجه ناکافی به نوع شاخص
عملکرد استفاده شده توسط افراد مسئول برای تصمیم گیری تغییر مدیر عامل شرکت ،یعنی،
هیئت مدیره باشد و بر این باورند ،مطالعه آنها ،میتواند برای تجزیه و تحلیل پیش بینیهای
تحلیل گران مالی در مورد عملکرد شرکتهای بزرگ ،به عنوان جانشینی برای انتظارات اعضای
هیئت مدیره به کار رود و پس از آن رابطه پیش بینی با تغییر مدیر عامل مورد بررسی قرار
میگیرد .یافته اصلی این پژوهش ،حاکی از آن بوده است ،تغییر مدیر عامل زمانی رخ میدهد که
گزارش درآمد ساالنه هر سهم کم تر از انتظارات باشد .برای نمونه در این مطالعه از تعداد 419
مدیر عامل که سن آنها کم تر از سن بازنشستگی بوده است ،اندازه گیری عملکرد شرکتهای
بزرگ ،قادر به پیش بینی تغییر مدیر عامل شرکت بوده است.
مورفی و زیمرمن )0009( 00رفتار طیف گسترده ای از متغیرهای مالی پیرامون خروج مدیر
عامل از شرکت را مستند و میزان تغییر در متغیرهای بالقوه اختیاری که با عملکرد ضعیف اقتصادی
توضیح و تفسیر میشوند ،به جای تشخیص مستقیم مدیریتی برآورد نمودهاند .به منظور انجام این
مطالعه ،آنان تغییرات چهار متغیر اختیاری (یعنی متغیرهایی که به صورت بالقوه بر آنها مدیریت
اعمال میشود ،مانند هزینههای تحقیق و توسعه ،تبلیغات ،هزینههای سرمایه ای و اقالم تعهدی
حسابداری) را مورد مطالعه قرار دادند .به طور کلی ،آنان شواهدی ارائه نمودند که تغیــیرات مربوط
به تغیـیر در هزینههای تحــقیق و توســعه ،تبلیغات ،هزینههای سرمایه ای ،و اقالم تعهدی
حسابداری با توجه به عملکرد ضعیـــف میباشد و تا حدی است که مدیران خروجی یا ورودی در
مورد این متغیرها اعمال اختیارات میکنند.
ای بی ئی  )0001(11پژوهشی با عنوان تغییر مدیر عامل و عملکرد شرکت در ژاپن انجام داده و
در این پژوهش ،وی به بررسی تغییر مدیر عامل شرکت و ارتباط آن با عملکرد شرکت پرداخته
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است .به طور کلی ،وی دریافته ،خطر تغییر برای مدیران عامل ژاپنی در مراحل اولیه تصدی مدیر
عامل شرکت کم و در اواسط مدت زمان تصدی افزایش مییابد و ابزارهای مختلف عملکرد شرکت،
تغییر مدیر عامل شرکت را به طور متفاوت تحت تأثیر قرار میدهد.
فارل و ویدبی )1119( 10پژوهشی با عنوان تأثیر انتظارات عملکرد شرکت بر تغییر مدیر عامل
شرکت و تصمیمات جایگزینی انجام داده و تغییر مدیر عامل و اتخاذ تصمیم برای جانشینی مدیر
عامل را از طریق دیدگاه های مختلف با بررسی نقش انتظارات عملکرد ،تجزیه و تحلیل نمودهاند.
آنها با استفاده از نمونه ای متشکل از  4101سال -شرکت ،رابطه معکوس بین احتمال تغییر مدیر
عامل و یک سال از خطاهای پیش بینی تحلیلگران صنعت یافتهاند .تجزیه و تحلیلهای آنان نشان
داده ،هیئت مدیره هنگام تصمیم گیری در مورد تغییر مدیر عامل شرکت بر تفاوت عملکرد مورد
انتظار تمرکز میکند و به تنهایی بر عملکرد شرکت متمرکز نیست.
هیلییر و همکاران )1111( 11عملکرد شرکت و طیف وسیعی از ویژگیهای مالی پیرامون تغییر
مدیر عامل شرکت برای نمونه ای متشکل از شرکتهای انگلیسی را بررسی نمودهاند .در این
مطالعه ،آنان شواهد جدیدی در مورد علل عملکرد و عواقب ناشی از تغییر مدیر عامل شرکت برای
نمونه ای متشکل از  111شرکت اعالم تغییرات مدیر عامل توسط شرکتهای پذیرفته شده غیر
مالی انگلستان 19بین سالهای  0009 - 0009ارائه نمودهاند .آنها با انجام تجزیه و تحلیلهای
خود دریافتهاند ،تغییر اجباری مدیر عامل به دنبال یک دوره از عملکرد ضعیف و افزایش اهرم مالی
رخ داده است .با این حال ،آنان هیچ شواهدی از عملکرد ضعیف یا افزایش اتخاذ تصمیم در مورد
تغییر داوطلبانه مدیر عامل نیافتهاند.
کنین و هی ( )1119طی مطالعه ای که انجام دادند ،پشتیبانی تجربی برای نظریه نمایندگی و
اهمیت حاکمیت شرکت داخلی برای کاهش هزینههای سازمان فراهم کرده و رابطه بین تغییر مدیر
عامل شرکت و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده چینی را بررسی نمودهاند .این
پژوهشگران ،همچنین به بررسی چگونگی حساسیت تغییر مدیر عامل شرکت نسبت به عملکرد
شرکت پرداختهاند که توســـط کنتـــرل خصوصی شرکتها ،حضور سهامداران عمده 14و با حضور
اعضا غیرموظف هیئت مدیره تعدیل شده است .به طور کلی ،این مطالعه ارتباط منفی معنی داری
بین تغییر مدیر عامل شرکت و عملکرد شرکت یافته که با نظریه نمایندگی سازگار است .آنان بر
این باور بودهاند ،شواهدی وجود دارد که حساسیت تغییر مدیر عامل شرکت برای عملکرد ضعیف
در شرکتهایی بیش تر است که به طور خصوصی کنترل میشوند یا دارای سهامداران عمده
هستند ،یا کسری بیش تری از مدیران مستقل در هیئت مدیره دارند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33بهار 1333

771

ارتباطبینشاخصهايماليوتغییرمدیر عامل

فریدل و رزبو )1101( 11پژوهشی با عنوان اثرات تغییر مدیر عامل بر عملکرد شرکت انجام
دادهاند .در این پژوهش آنان به بررسی این موضوع پرداختهاند که آیا تغییر مدیر عامل شرکت
دارای اثر معنی داری بر عملکرد شرکت میباشد یا خیر؟ آنها برای تجزیه و تحلیل تغییر مدیر
عامل شرکت با مقایسه آن با عملکرد سهام ،اطالعات  940شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار سوئد طی سالهای  0004-1110را مورد استفاده قرار دادهاند .تجزیه و تحلیلهای آماری
این پژوهش نشان دادهاند ،تغییر مدیر عامل شرکت همبستگی منفی با توسعه سهام شرکت دارد.
این اثر در کوتاه مدت ( 1-0سال) به شدت قابل توجه است ،و تنها به مقدار کمی در بلند مدت
( 1-1و  1-9سال) قابل توجه میباشد.
لیندریانسری و هارتنو ( ،) 1101پژوهشی با عنوان ارتباط بین عملکرد حسابداری و تغییر مدیر
عامل درکشور اندونزی انجام دادهاند .این مطالعه شواهد تجربی در مورد سودمند بودن اطالعات
حسابداری در مورد تغییر مدیر عامل شرکت فراهم نموده است .این دو پژوهشگر تعداد  041شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونـزی ،در دوره زمانی  0009-1111مورد بررسی قرار
دادهاند .آن ها به منظور انجام مطالعه خود ،برای آزمون عملکرد حسابداری شرکتها از سه شاخص
بازده دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام و عایدات استفاده کردهاند .به طور کلی ،نتایج مطالعه
آنان نشان داده که عملکرد حسابداری تأثیر منفی معنی دار بر تغییر مدیر عامل داشته ،با این حال،
تغییر مدیر عامل بر عملکرد حسابداری تأثیر گذار نبوده است.
ایشاک وهمکاران ( ) 1101طی پژوهشی هدف خود را از انجام مطالعه در مورد عملکرد شرکت،
تعیین تأثیر عملکرد شرکت و قدرت مدیر عامل بر تغییر مدیر عامل شرکت بیان نمودهاند .به اعتقاد
آنان ،نظریه شبکههای اجتماعی 11و نظریه سرمایه انسانی 11نشان دادهاند که مدیران عامل ،قدرت
خود را از زمینههای آموزشی خود ،مهارت و زمینههای کاربـــردی ،تخصصهای ویژه ،تجربه،
تخصص صنعت ،قدر و منزلت .مالکیت ،سن و مدت تصدی بدست میآورند و قدرت مدیر عامل
باعث میشود که در شرکت برای خود حفاظی به وجود آورند و در نتیجه تصمیم گیری در مورد
اخراج مدیر عامل شرکت با عملکرد ضعـیف ،مشکل تر است .به طور کلی ،آنها پس از بررسیهای
خود و انجام آزمونهای تجربی شواهدی ارائه نمودهاند که شرکتها با عملکرد ضعیف و مدیران
عامل مسن تر با احتمال بیش تری ،مدیرعامل خود را تغییر میدهند .در مقابل ،زمانی با احتمال
کم تر ،تغییر مدیر عامل شرکت رخ میدهد که شرکتها دوگانگی مدیر عامل  /رئیس را تجربه
نمایند.
ژانگ ( )1109پژوهشی با عنوان تعارض ناشی از تغییر اجباری مدیر عامل شرکت و عملکرد
شرکت انجام داده است .وی در این مطالعه ،تغییرات عملکرد شرکت پیرامون تغییر اجباری مدیر
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عامل شرکت را مورد بررسی قرار داده که منجر به تعارض بین هیئت مدیره شرکت و مدیران عامل
شده است .وی عملکرد شرکت را با استفاده از دو روش اندازه گیری بررسی نموده است :عملکرد
عملیاتی و بازده غیر عادی سهام .نتایج مطالعه وی نشان دادهاند که عملکرد عملیاتی شرکت در اثر
تغییر قبلی کاهش یافته و پیرو تغییر جدید بهبود یافته است .با این حال ،بر خالف اکثر مطالعات
انجام شده ،پیرو تغییر مدیر عامل شرکت ،بازده غیر عادی سهام را منفی یافته است که نشان
میدهد ،سرمایه گذاران اطالعیههای تغییر مدیر عامل شرکت را زمانی که مدیران عامل برای
تعارض ،برکنار گشتهاند ،به عنوان اخبار خوب ،درک نکردهاند.
 -5كلیات روش تحقیق
به طور کلی ،قلمرو موضوعی این پژوهش حسابداری -مدیریتی و در پی آن است که به بررسی
این پرسش بپردازد که آیا بین تغییر مدیر عامل و شاخصهای مالی ارتباط معنی داری وجود دارد
یا خیر؟ همچنین ،این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی است و از نظر روش تحلیل و گردآوری
دادهها ،از نوع همبستگی است .همچنین بر مبنای روش از نوع پژوهشهای توصیـفی میباشد.
برای گردآوری اطالعات در مورد مبانی نظری از روش کتابخانه ای و اینترنتی استفاده میشود.
همچنین ،،با توجه به یافته های موجود از مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته و غربی،
می توان پیش بینی نمود که تغییر مدیر عامل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،تحت تأثیر شاخصها و عوامل مالی قرار میگیرد و با توجه به این که هدف از این مطالعه
بررسی ارتباط بین شاخصهای مالی و تغییر مدیر عامل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران است و این که آیا شاخصهای مالی شرکتها ،بر این تغییر مدیر عامل تأثیر
می گذارد یا خیر؟ لذا پرسش پژوهش در قالب فرضیه ارائه شده در ذیل مورد آزمون قرار خواهد
گرفت .البته ،الزم به ذکر است که در مورد این فرضیه ،فرضیههای فرعی دیگری نیز مورد آزمون
قرار گرفتهاند.
فرضیه مرتبط با این پژوهش به صورت ذیل است:
 بین تغییر مدیر عامل و شاخصهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
لیندریانسری و هارتنو ( ،)1100در پژوهش خود برای ارزیابی ارتباط بین عملکرد حسابداری و تغییر
مدیرعامل از مدل ارائه شده در رابطه  0استفاده نمودهاند .با توجه به این که تمامی اطالعات مرتبط
با مدل ارائه شده لیندریانسری و هارتنو ( )1100در کشور ما نیز ،در دسترس است ،به منظور انجام
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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این پژوهش در ایران و ارزیابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز از مدل
مفهومی پیشنهاد شده توسط لیندریانسری و هارتنو ( )1100استفاده خواهد شد .به طور کلی این
پژوهشگران ،مدل  0را ارائه نمودهاند که به صورت یک مدل لوجیت میباشد.
()0
)

(

با مدنظر قرار دادن فرضیه ارائهشده ،باید اشاره نمود ،مدل مفهومی مرتبط با این پژوهش،
مشتمل بر هفت متغیر میباشد ،از این میان ،یک متغیر وابسته در این مدل وجود دارد که تغییر
مدیر عامل شرکت است .شش متغیر مستقل نیز شامل جمع داراییها ،نسبت جاری ،جمع فروش
خالص ،بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام و عایدات میباشند که تعریف عملیاتی و نماد
آنها در ذیل ارائه شده است.
 :TURNOVER این متغیر ب ه عنوان یک متغیر مستقل موهومی تعریف شده که در صورت
تغییر مدیر عامل ،عدد یک را اختیار می کند و در غیر این صورت این مقدار برابر با صفر
خواهد شد.
 :lnTotal Assets این متغیر نشان دهنده اندازه شرکت میباشد و با استفاده از لگاریتم
طبیعی جمع داراییها به منظور از بین بردن اثرات اندازه بدست میآید.







 :CurRateاین متغیر با استفاده از تقسیم جمع داراییهای جاری بر جمع بدهیهای جاری
بدست میآید.
 :lnTotal Salesدر پژوهش حاضر ،این متغیر بیانگر جمع فروش میباشد و برای از بین
بردن اثرات اندازه ،لگاریتم طبیعی جمع فروش خالص به عنوان جمع فروش خالص لحاظ
شده است.
 :ROAاین نسبت از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر جمع داراییها بدست میآید.
 :19ROEاین نسبت از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر جمع حقوق صاحبان هام
بدست میآید.
 :Earningsدر این پژوهش این متغیر حاصل تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر
جمع درآمدها در نظر گرفته میشود.
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همچنین ،این گونه فرض شده که هر کدام از متغیرهای موجود در مدل با تغییر مدیر عامل
دارای رابطه معنی دار می باشد .به طور کلی روابط متصور شده در مورد ارتباط هر کدام از شش
متغیر مستقل با تغییر مدیر عامل به صورت ذیل میباشد:
 بین بازده داراییها و تغییر مدیران عامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،ارتباط معکوس وجود دارد.
 بین بازده حقوق صاحبان سهام و تغییر مدیران عامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ،ارتباط معکوس وجود دارد.
 بین نسبت جاری و تغییر مدیران عامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،ارتباط معکوس وجود دارد.
 بین جمع فروش خالص و تغییر مدیران عامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،ارتباط معکوس وجود دارد.
 بین عایدات و تغییر مدیران عامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
ارتباط معکوس وجود دارد.
 بین جمع داراییها و تغییر مدیران عامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،ارتباط معکوس وجود دارد.
 -6روشهای گردآوری دادهها و جامعه آماری
دادههای مالی مورد نیاز نیز از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار ،10وب سایت کدال 91و نرم افزار ره
آورد نــوین استـخراج می گردد .همچنین به منظور محاسبات مربوط به متغیرها و تحلیل دادهها از
نرمافزارهای  Excelو  SPSSو  Eviewsاستفاده شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  0991-0901تشکیل میدهند که دارای ویژگیهای زیر باشند:
 در صنایع واسطه گری پولی و مالی فعالیت نداشته باشند.
 تاریخ پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران قبل از سال  0991باشد.
به منظور انتخاب نمونه نیز ،این پژوهش به صورت تمام شماری با لحاظ محدودیتهای ذکر
شده به شرح فوق انجام خواهد پذیرفت و پس از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای انتخاب جامعه
آماری واجد شرایط ،تعداد  910شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده ،که تمامی آنها
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدهاند .بنابراین مشاهدات شامل  4119سال -شرکت میباشد که
در جدول  0ارائه شده است.
جدول  - 1روند انتخاب نمونه
شرح

سال مالی

تعداد کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 0901

419

تعداد شرکتهایی که بعد از سال  0991در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتـــه شدهاند.

()09

تعداد شرکتهایی که جز هلدینگ ها ،سرمایه گذاریها ،واسطـــه گری های مالی ،بانکها و یا لیزینگ ها بودهاند.

()94

تعداد شرکتهای نمونه با توجه به شرایط

910

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -7یافتههای پژوهش
به طور کلی در تحلیل نتایج این پژوهش ،تالش بر آن است تا با استفاده از ابزارهای آمار
توصیفی مانند شاخصهای پراکندگی و مرکزی و همچنین آمار استنباطی به توصیف دادههای
پژوهش پرداخته شود .نتایج آمار توصیفی مندرج در جدول  1برای هر دو حالت تغییر مدیر عامل و
عدم تغییر مدیر عامل ارائه شده که از این طریق امکان مقایسه هر دو حالت برای شاخصهای
میانگین ،میانه و شاخصهای پراکندگی از جمله انحراف معیار ،ضریب چولگی و ضریب کشیدگی
برای تمامی متغیرها امکان پذیر میشود .در ادامه نیز نتایج آمار استنباطی ارائه خواهد شد.
در ادامه نتایج آمار استنباطی برای توصیف داده های پژوهش ارائه خواهد شد .به همین منظور،
ابتدا به منظور انجام تجزیه و تحلیل مدل مفهومی مورد استفاده در این مطالعه ،مدل مناسب از
میان مدلها (مدل با داده های ترکیبی ،مدل با اثرات ثابت و یا مدل با اثرات تصادفی) انتخاب
گردید .به همین منظور ،از آزمون چاو برای تعیین نوع دادهها استفاده شده است ..اگر داده تابلویی
تشخیص داده شد ،آنگاه آزمون هاسمن برای تعیین دادههای تابلویی با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی
انجام میگردد و در غیر این صورت از این آزمون صرف نظر میشود.
فرض صفر و فرض مقابل در آزمون چاو به شرح رابطه  1مورد آزمون قرار گرفته است:
()1
 :H0مدل بدون اثرات مناسب است.
 :H1مدل با اثرات ثابت مناسب است.
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جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
تغییر مدیرعامل

0

متغیرها

تعداد

میانگین

LnTotal Assets

معیار

4101

09/19

0/10

1/10

09/91

CurRat

4101

0/11

1/91

1/11

90/19

LnTotal Sales

4041

01/14

0/14

1/19

09/00

ROA

4119
4000

1/00
1/40

1/91
0/41

-09/10
-1/10

1/11
91/00

Earnings

4091

1/11

1/19

-1/40

1/91

LnTotal Assets

0101

01/01

0/11

9/11

09/40

CurRat

0190

0/40

0/40

1/11

01/19

LnTotal Sales

0111

01/91

0/11

1/04

01/01

ROA

0199

1/11

1/11

-0/19

0/11

ROE

0199

1/91

0/01

-1/41

0/99

Earnings

0110

1/14

0/04

-9/01

00/00

ROE

1

انحراف

حداقل

حداكثر

منبع :یافتههای پژوهشگر

در صورتی که مقدار احتمال برای آزمون باال کم تر از سطح اطمینان  1/11باشد ،فرض صفر
در سطح  01درصد اطمینان رد شده( ،یعنی مدل با اثرات ثابت مناسب است) و در غیر این صورت
فرض صفر در سطح  01درصد اطمینان رد نمی شود ،یعنی مدل با اثرات تصادفی مناسب است .با
توجه به این که ،مقدار احتمال آزمون چاو برای برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،برابر با  1/11است .بنابراین ،مدل مورد استفـــاده بدون اثرات برای شرکتهاست .در
ادامه از این مدل برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده گردیده است.
همچنین الزم به ذکر است ،با توجه به نتایج آزمون چاو و این که مدل مناسب برای کلیه
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مدل بدون اثرات است ،نیازی به استفاده از
آزمون هاسمن برای آزمون رابطه اثرات ثابت در مقابل رابطه اثرات تصادفی نمیباشد و از این آزمون
استفاده نگردیده است .نتایج آزمون چاو برای تشخیص مدل مناسب در مطالعه حاضر در جدول 9
ارائه شده است.
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جدول  - 3آزمون چاو برای انتخاب مدل مناسب
آزمون چاو

مدل
مدل مناسب برای نمونه مورد نظر

آزمون اثرات

مقدار

درجه آزادی

p-value

مقدار F

0/001

()410/4194

1/111

مقدار کای  -دو

499/091

410

1/110

نتیجه
مدل بدون اثرات

منبع :یافتههای پژوهشگر

سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه مرتبط با مطالعه ،در جدولهای ذیل ارائه شده که برای
آزمون فرضیه از تکنیک رگرسیون لوجیت استفاده شده است .به طور کلی در تکنیک رگرسیون
لوجیت برای مقایسه کارایی چند مدل مختلف با یکدیگر و یا نیکویی برازش یک مدل خاص
آمارههای متعددی مورد استفاده قرار میگیرد که از جمله آنها میتوان به موارد بیان شده در ذیل
اشاره نمود.
برای بررسی میزان نیکویی برازش مدل  0الگویی شبیه رگرسیون معمولی با نام آمـــاره کای-دو به
کـــار میرود .برای تعیین مدل ،دو فرضیه به صورت  9تدوین شده است:
()9
 :H0الگوی معنی داری وجود ندارد.
 :H1الگوی معنی داری وجود دارد.
میزان کای – دو مدل  0برابر با  94/90بدست آمده ،بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان 01
درصد رد می شود .یعنی بین متغیرهای پژوهش و تغییر مدیرعامل رابطـه معنـی داری وجـود دارد.
نتایج این آماره در جدول  4ارائه شده است.
جدول  - 4مقدار كای – دو برای معنی داری مدل 1
مقدار كای  -دو

درجه آزادی

مقدار احتمال

94/90

1

1/111

منبع :یافتههای پژوهشگر

در رگرسیون معمولی استفاده شده
همچنین ،از شاخص نایجل کرک به عنوان جانشین
است .در جدول  1مقدار ضریب تعیین نایجل کرک نیز ارائه شده که برابر با  01درصد میباشد.
براساس شاخص نایجل کرک در رگرسیون لوجیت ،عملکرد مالی در حدود  01درصد و سایر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33بهار 1333

محسنخوشطی نت،لیالزمانیانفرومحموددهقاننیر ي

 727

عوامل بیش از  01درصد تغییرات مدیر عامل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران را تبیین نموده است.
افزون بر این ،شاخص کاکس – اسنل نیز در رگرسیون لوجیت ،کاربرد دارد که مقـادیر نزدیـک
به یک منتج از این شاخص ،حاکی از معنیداری شدیدتر الگو خواهنـد بـود .میـزان ضـریب تعیـین
کاکس – اسنل ،برای مدل  0برابر با  1/11است .گرچه این مقدار باال نیست ،اما به دلیـل معنـی دار
بودن مدل ،مقدار آن قابل استناد است.
جدول  -5مقدار ضریب تعیین كاكس  -اسنل برای معنی داری مدل 1
نسبت درستنمایی

ضریب تعیین كاكس  -اسنل

ضریب تعیین نایجل كرک

1199/14

1/11

1/01

منبع :یافتههای پژوهشگر

در ادامه ،آزمون هاسمر -لم شو به منظور آزمون نکویی برازش (کفایت نمونه) به کار گرفته شد.
در این روش با استفاده گروه بندی مشاهدات ،مقادیر پیش بینی شده توسط مدل با مقادیر واقعی
مشاهدات مقایسه میشوند .اگر اختالف ها بزرگ باشند ،مدل رد شده و نشان دهنده این است که
مدل به خ وبی برازش نشده و در غــیر ایــن صــورت مــدل پذیرفته میشود (عرب مازار.)0911 ،
به منظور بررسی آزمون هاسمر -لم شو ،فرض صفر و فرض مقابل به شرح  4تدوین شده است.
()4
 :H0تعداد نمونه برای مدل کافی است.
 :H1تعداد نمونه برای مدل کافی نیست.
مقدار احتمال برای آزمون هاسمر لم شو برابر با  1/090است ،یعنی فرض صفر در سطح 01
درصد اطمیـنان رد نمیشود که این مقدار کفایت دادهها یا برازندگی مدل را نشان میدهد .نتایج
این آزمون در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -6آزمون كفایت دادهها برای برازندگی مدل 1
مقدار كای  -دو

درجه آزادی

مقدار احتمال

00/19

9
منبع :یافتههای پژوهشگر

1/090

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33بهار 1333

721

ارتباطبینشاخصهايماليوتغییرمدیر عامل

سپس از آماره والد به منظور برآورد ضرایب رگرسیون لوجیت استفاده شده که برای استنباط
در مورد فرض صفر و فرض مقابل ،مقادیر احتمال آماره والد به کار رفته است .بدین گونه که هرگاه
مقدار احتمال کم تر از  1/11باشد ،فرض صفر در سطح اطمینان  01درصد رد میشود و در غیر
این صورت فرض صفر رد نمیشود .نتایج این آماره در جدول  1ارائه شده است.
جدول  - 7مقادیر برآورد پارامترهای مدل 1
متغیرها

ضریب

انحراف
معیار

والد

درجه آزادی

مقدار
احتمال

بخت

LnTotal Assets

1/1491
-1/1141

1/1919
1/1111

0/99
1/14

0
0

1/011
1/101

0/14
1/01

LnTotal Sales

-1/1190

1/1901

1/44

0

1/111

1/09

ROA

-1/1109

1/0199

0/10

0

1/111

1/19

ROE

-1/1111

1/1110

1/11

0

1/004

0/11

Earnings

1/0411

1/1114

9/19

0

1/111

0/01

Constant

-1/0101

0

1/111

1/40

CurRat

0/01
1/1919
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به مقدار احتمال آماره والد ارائه شده در جدول  1برای هر کدام از متغیرهای مستقل
موجود در مدل  0به طور جداگانه میتوان نتایج زیر را استنباط نمود:
 مقدار احتمال آماره والد برای متغیر  LnTotal Assetsبرابر با  1/011میباشد .این مقدار
بیشتر از  1/11است .پس ،فرض صفر یعنی بی تأثیر بودن این متغیر رد نمیشود .یعنی این
متغیر با تغییر مدیرعامل رابطه معنی داری ندارد.
 مقدار احتمال آماره والد برای متغیر  CurRatبرابر با  1/101میباشد .این مقدار کم تر از
 1/11است پس ،فرض صفر یعنی بی تأثیر بودن این متغیر رد میشود .این متغیر با تغییر
مدیرعامل رابطه معنی دار و منفی دارد.
 مقدار احتمال آماره والد برای  LnTotal Salesبرابر با  1/11میباشد که با توجه به کم تر
بودن آن از  ،1/11پس ،فرض صفر یعنی بی تأثیر بودن این متغیر رد میشود .این متغیر با
تغییر مدیرعامل رابطه معنی دار و منفی دارد.
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مقدار احتمال آماره والد برای  ROAبرابر با  1/111است که کم تر از مقدار  1/11میباشد.
پس ،فرض صفر یعنی بی تأثیر بودن این متغیر رد میشود .این متغیر با تغییر مدیرعامل
رابطه معنی دار و منفی دارد.
مقدار احتمال آماره والد برای  ROEبرابر با  1/00است .این مقدار بیشتر  1/11میباشد.
پس ،فرض صفر یعنی بی تأثیر بودن این متغیر رد نمیشود .یعنی این متغیر با تغییر
مدیرعامل رابطه معنی داری ندارد.
مقدار احتمال آماره والد برای  Earningsبرابر با  1/111می باشد .با توجه به کم تر بودن این
مقدار از مقدار  1/11فرض صفر ،یعنی بی تأثیر بودن این متغیر رد میشود .این متغیر با
تغییر مدیرعامل رابطه معنی دار و مثبت دارد.
مقدار احتمال آماره والد برای عرض از مبدأ برابر با  1/111است که نشانگر معنی دار بودن
مقدار ثابت یا عرض از مبدأ است.

بنابراین و با توجه به نتایج کسب شده از تحلیل آماره والد ،مطالعه حاضر ،از فرضیه پژوهش
مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین تغییر مدیر عامل و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،حمایت میکند و به بیان دیگر ،عملکرد حسابداری تأثیر قابل توجهی
بر تغییر مدیر عامل دارد .همچنین ،از بین متغیرهای موجود در مدل ( ،)0متغیرهای،ROA ،
 CurRat ،LnTotal Salesبا تغییر مدیر عامل ،ارتباط معکوس معنی دار و متغیر  Earningsبا
تغییر مدیر عامل ارتباط مستقیم معنی دار دارد .همچنین ،متغیرهای  ROEو  LnTotal Assetsبا
تغییر مدیر عامل هیچ گونه ارتباط معنی داری ندارد .افزون بر این ،براساس شاخص نایجل کرک
در رگرســـیون لوجیت ،شاخصهای مالی در حدود  01درصد و سایر عوامل بیش از  01درصد
تغییرات مدیر عامل در شرکتهای مورد بررسی را تبیین نموده است .به عبارت دیگر ،فرضیه
پژوهش به اثبات رسید.
 -8بحث و نتیجه گیری
به طور کلی ،این پژوهش به بررسی تأثیر برخی از شاخصهای مالی بر تغییر مدیر عامل
پرداخت و بر اساس مبانی نظری موجود ،انتظار ارتباط معکوس بین تغییر مدیر عامل و عوامل
درونی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته که با توجه به نتایج
تحلیلی فرضیه پژوهش ،رابطه معکوس معنی داری بین آنها یافت شده و به بیان دیگر فرضیه
پژوهش تأیید شده است .از این رو ،عملکرد حسابداری تأثیر قابل توجهی بر تغییر مدیر عامل دارد.
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لذا این گـــونه می توان استدالل نمود ،نتیجه نهایی پژوهش حاضر این است که شاخصهای مالی
می تواند به عنوان یک عامل پیش بینی کننده تغییر آتی مدیر عامل را پیش بینی نماید .بر همین
مبنا ،پیشنهاد می گردد ،نتایج کسب شده از مطالعه حاضر که مبتنی بر اطالعات حسابداری
می باشد ،هنگام اخذ تصمیم نسبت به تداوم فعالیت و همکاری مدیران عامل شرکتها و یا تصمیم
گیری در مورد برکناری ،اخراج و تغییر آن ها مورد استفاده قرار گیرد .با مراجعه به نتایج موجود از
کشورهای توسعه یافته و غربی همچون انگلستان ،دانمارک ،ایاالت متحده آمریکا ،ژاپن و برخی از
کشورهای آسیایی از جمله اندونزی و ویتنام نیز چنین رابطه ای به اثبات رسیده است .همچنین،
نتایج کسب شده از مطالعه حاضر با مطالعه لیندریانسری و هارتنو ( ،)1100اسمیت و
همکاران )1119(90و انگل و همکاران ) 1119(91مطابقت دارد .بنابراین با توجه به نتایج آزمونهای
آماری انجام شده در این مطالعه ضروری به نظر میرسد ،از میان متغیرهای موجود در مدل
پژوهش ،به نسبت جاری ،جمع فروش ،عایدات و بازده داراییها هنگام تصمیم گیری در مورد ابقا
مدیران و یا برکناری آنها در واحد تجاری توجه ویژه ای مبذول گردد.
با توجه به نتایج کسب شده از این مطالعه ،پیشنهادات مرتبط بر یافتههای پژوهش در ذیل ارائه
میگردد.
 نتایج این پژوهش می تواند توسط سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکتها به
افشای اطالعات تغییرمدیران عامل شرکتها و دالیل این تغییر برای کاهش مشکل
نمایندگی به کار رود.
 بر مبنای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که با گسترش مطالعات و ادبیات نظری عوامل
مالی و تغییر مدیران عامل شرکت ها ،فعاالن بازار بورس ،اعضا هیئت مدیره شرکتها،
سهامداران ،اعتباردهندگان و  ...با مباحث تغییر و برکناری مدیران عامل بیش تر آشنا
شده تا بتوانند آن را به شکل بهینه تری مدیریت نمایند..
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