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 سازيِ کنترل، نظام راهبري شرکتی و عملکرد شرکتخصوصی: نامهعنوان پایان

  

 فرید تنها: دانشجو

  

  دانشکده مدیریت و حسابداري/قزوینواحد علوم تحقیقات  -آزاد اسالمی :دانشکده/ دانشگاه

  1392 پاییز :دفاع تاریخ

  

  :خالصه

سازي مواجه هستند که آیا حوزه خصوصیدولتهاي کشورهاي در حال توسعه، همواره با این سؤال در 

تواند عملکرد شرکتها را بهبود بخشد یا خیر؟ و اگر چنین است، راهکار مناسب آن کدام سازي میخصوصی

در پی آن » سازي کنترل، نظام راهبري شرکتی و عملکرد شرکتخصوصی«نامه با موضوع است؟ این پایان

براي . مورد ارزیابی قرار دهدرد شرکتها و کارایی مدیران و کارکنان سازي را با عملکاست تا رابطه بین خصوصی

اند، به به بخش خصوصی واگذار شده 1390تا  1380شرکت دولتی که بین سالهاي  140کار از اطالعات  این

، بدهی سازيدهد که پس از انجام خصوصینتایج حاصل از این بررسی نشان می. عنوان نمونه استفاده شده است

تنها تأثیر . وري کارکنان نیز افزایش نیافته استبه شرکتها و بدهی شرکتها به دولت کاهش نیافته و بهره دولت

  .سازي بر شرکتها داشته است این است که عملکرد شرکتها به طور نسبی بهبود یافته استمثبتی که خصوصی

 .بیان کلیات تحقیق پرداخته شده استدر فصل اول به . این پایان نامه در پنج فصل گردآوري شده است

 کنترل، یکی از انواع سازيِسازي مطرح و بیان شده است که خصوصیاي در مورد انواع خصوصیابتدا مقدمه

. شودسازي است که از طریق فروش سهام تحت کنترل بخش دولتی به شرکتهاي خصوصی انجام میخصوصی

سازي بوده و ه عموماً دولتها نگران تبعات پس از خصوصیمسأله اصلی تحقیق اینگونه تشریح شده است ک

سازي به دلیل همواره به دنبال راهکار مناسبی براي کاهش این تبعات هستند زیرا از یک طرف، فرآیند خصوصی

طرف دیگر، یک پیامد  زتواند کارایی شرکتها را افزایش دهد و اافزایش رقابت بین بنگاههاي موجود می

تواند از دست رفتن فرصتهاي شغلی باشد زیرا افزایش وش بنگاههاي دولتی به بخش خصوصی، میگریزناپذیر فر

بایستی به این  ،اینربناب. سازي، عاملی جهت تعدیل نیروي کار اضافی استکارایی نیروي کار پس از خصوصی

مدار بزرگ، بدهی به بر بدهی سها ،از طریق سازوکارهاي انگیزشی ،سازيسؤال پاسخ داده شود که آیا خصوصی

گذارد یا خیر؟ اهمیت موضوع این وري کارکنان و عملکرد شرکت تأثیر میهاي مدیریتی، بهرهدولت، انگیزه
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از یک طرف بنگاههاي دولتی با دو معضل کمبود و اتالف منابع  مواجهند که براي ن جهت است که آتحقیق از 

سازي است؛ و از طرف دیگر، ر مناسب براي این کار نیز خصوصییافتگی باید آنها را مرتفع سازند و راهکاتوسعه

سازي سازي با تبعاتی همراه است که بایستی در مورد تبعات آن و نتیجه حاصل از خصوصیانجام خصوي

بررسیهاي الزم صورت گیرد؛ و این تحقیق به دنبال بررسی تأثیرات و تغییراتی است که در یک شرکت، پس از 

  سازي سازگار است یا خیر؟آید و اینکه آیا این تغییرات با اهداف خصوصیوجود میسازي به خصوصی

  :کنداین تحقیق چهار فرضیه را مطرح می

) دولت(زرگ میزان بدهی سهامدار ب سازي کنترل،پس از خصوصیدر مقایسه با دوره کنترل دولتی،  .1

 .یابدکاهش می به شرکتها

کاهش  دولت به شرکتهابدهی میزان سازي کنترل، از خصوصیپس در مقایسه با دوره کنترل دولتی،  .2

 .یابدمی

 .یابدمیوري کارکنان افزیش بهره سازي کنترل،پس از خصوصیدر مقایسه با دوره کنترل دولتی،  .3

 .یابدبهبود می شرکتها عملکردسازي کنترل، پس از خصوصیدر مقایسه با دوره کنترل دولتی،  .4

بوده و از آمار و اطالعات واقعی بازار سهام، صورتهاي ) تکیه بر اطالعات گذشته( رویدادياین تحقیق از نوع پس

آوري اطالعات جمع. مالی، یادداشتهاي همراه صورتهاي مالی و گزارشات مجامع شرکتها استفاده کرده است

سازي و نرم مان خصوصیاي و با مراجعه به بانکهاي اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار، سازبصورت کتابخانه

 1390تا  1380در این تحقیق، از مجموعه شرکتهایی که طی سالهاي . افزار رهاورد نوین صورت گرفته است

در بورس اوراق بهادار به ) درصد از سهام آنها 51و صرفاً از طریق فروش حداقل (سازي توسط سازمان خصوصی

ها با در نظر انتخاب نمونه(گیري سیستماتیک روش نمونهشرکت به  140اند، تعداد بخش خصوصی واگذار شده

در انتهاي این فصل نیز، اصطالحات مورد استفاده در این تحقیق، . انتخاب شده است) گرفتن برخی شرایط

  .تعریف شده است

در . این فصل به دو بخش مجزا تفکیک شده است. در فصل دوم، مبانی نظري و پیشینه تحقیق ذکر شده است

انتقال یک شرکت  به ،سازي کنترلخصوصی. کنترل تشریح گردیده است سازيِاول، مبانی نظري خصوصیبخش 

سازي، تمرکز بر شرکتهاي بزرگ و این روش خصوصی. دولتی به بخش خصوصی یا شبه دولتی اشاره دارد

مانند افزایش (و عمدتاً براي اهداف سیاسی و اقتصادي داشته یک ایع انحصاري و استراتژمتوسط و نیز صن

، بسیاري از 1387طبق اقدامات صورت گرفته در سازمان بورس اوراق بهادار، از سال . رودبه کار می) بازدهی

و از بورس مورد پاالیش قرار گرفته  ،نداشتندرا ) جه به شرایط جدیدبا تو(شرکتها که مجوز حضور در بورس 
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جهت مرتفع کردن این . وانی بودات اقتصادي و سیاسی فراداراي تبعاین امر . ف یا به فرابورس منتقل شدندحذ

تبعات، دولت تصمیم گرفت تا حقوق کنترلی این شرکتها را به بخش خصوصی واگذار کند تا عملکرد شرکت 

. شرکتهاي خصوصی یا شبه دولتی نیز به چند دلیل اقدام به خریداري این شرکتهاي دولتی کردند. بهبود یابد

و از مزایاي آن برخوردار بودند که این امر  در بورس اوراق بهادار قرار داشته ،ها پیش از ایناول انکه این شرکت

ی فراوانی را آنکه خریداري این شرکتها، مزیت مالید؛ دوم آگی اساسی براي این شرکتها به حساب مییک ویژ

ازارهاي سرمایه را با هزینه اندك در بهاي کالنی د سرمایهنتوانکند زیرا خریداران مین ایجاد میآبراي خریداران 

مالکیت خود را صنایع خاصی افزایش میزان ، توانند با خرید این شرکتهانکه خریداران میکسب کنند؛ و سوم آ

  .دهند

در بخش دوم از این فصل نیز، پیشینه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به تفکیک تحقیقات خارجی و 

تمایز این تحقیق با سایر تحقیقات این است که این تحقیق، برخالف تحقیقات وجه . داخلی بیان شده است

سازي تمرکز داشتند، بر هاي پیش و پس از خصوصیگذشته که بیشتر بر مقایسه عملکرد شرکتها در دوره

  .پردازدخصوصی سازي مینتایج ها متمرکز بوده و با در نظر گرفتن این عامل به بررسی تغییرات انگیزه

اً بیان هاي تحقیق مجدددر ابتداي این فصل، فرضیه. فصل سوم، روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است در

، از )دولت(زرگ بار جهت بررسی اثر سهامد. اندز جهت آزمون هر فرضیه معرفی شدهشده و متغیرهاي مورد نیا

ها یاین بده. استفاده شده استزرگ براي نشان دادن میزان بدهی دولت جوه تصرف شده توسط سهامدار بو

شود که می... رل دولتی، پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان و تشامل وجوه وام دریافتی توسط دولت در دوره کن

جهت نشان دادن میزان . کنداي کاهش این وجوه عمل میدر راست) بخش خصوصی(هامدار جدید معموالً س

مابین شرکت و ریافتی شرکتها از دولت و خالص حسابهاي فیالت دشرکتها به دولت نیز از وجوه تسهی بدهی

شرکتهاي دولتی معموالً عملکرد ضعیفی داشته و براي بقا، نیازمند وام و تسهیالت . دولت بهره گرفته شده است

دهد ولی بخش خصوصی در راستاي حذف یا حداقل کردن دولتی هستند که این امر بدهی آنها را افزایش می

وري نیروي کار نیز از متغیر نسبت فروش به تعداد گیري میزان بهرهجهت اندازه. ا فعالیت خواهد کردهاین هزینه

سطح اشتغال و کاهش معموالً دولتها جهت حفظ ثبات اجتماعی، سعی در حفظ . کارکنان استفاده شده است

. تعداد کارکنان خواهد کرد شولی بخش خصوصی به دلیل افزایش کارایی کارکنان اقدام به کاه ،راجیها دارنداخ

در بخشهاي دولتی، . نهایتاً، جهت بررسی عملکرد شرکت، از متغیر حقوق صاحبان سهام استفاده شده است

ران و سهامداران وجود دارد ولی بخش خصوصی با کاهش وجوه تصرف شده توسط دولت، یبین منافع مدتضادي 

  .لکرد شرکت دارددر همترازي این منافع با یکدیگر و بهبود عم یسع
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هاي تحقیق ابتدا در مورد روش و داده. ها شرح داده شده استروشهاي تجزیه و تحلیل دادهدر ادامه این فصل، 

. ها به طور کامل آورده شده استمطالبی بیان شده و سپس مدلهاي مورد استفاده جهت انجام آزمون فرضیه

شرح . استفاده گردیده است Excelو  SPSSاز نرم افزار ها و آزمونها جهت انجام محاسبات مربوط به فرضیه

آخرین مطالب بیان شده در این ... مفاهیم اقتصادسنجی مانند همبستگی، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون و 

  .فصل است

متغیرهاي ابتدا اطالعات توصیفی . اندگرفته قرار ها مورد تجزیه و تحلیلها و آزمون فرضیهدر فصل چهارم، داده

ها از جهت آزمون فرضیه. اندزمون قرار گرفتهآیک مورد هاي تحقیق یک به سپس فرضیه. تحقیق ذکر شده است

ماري است که تحلیل واریانس، یک روش آ. یانس و تحلیل رگرسیونی استفاده شده استدو روش تحلیل وار

د و تحلیل رگرسیونی، یک روه به کار میهاي دو یا چند گروه دادا بین میانگینهجهت تجزیه و تحلیل تفاوت

  .ته و یک یا چند متغیر مستقل استروش اقتصاد سنجی براي بررسی ارتباط بین یک متغیر وابس

  :در جدول زیر آمده است ها به تفکیکنتایج حاصل از آزمون فرضیه

  فرضیه اول

  تحلیل واریانس
سالهاي قبل و بعد از آن، اختالف معناداري وجود  سازي ودر سال خصوصی ،سهامدار بزرگ به شرکتهابین بدهی 

  .ندارد

  تحلیل رگرسیون
سازي و سالهاي قبل و بعد از آن، اختالف معناداري وجود در سال خصوصی ،بین بدهی سهامدار بزرگ به شرکتها

  .ندارد

  فرضیه دوم
  .بعد از آن، اختالف معناداري وجود ندارد سازي و سالهاي قبل ودر سال خصوصی ،بین بدهی شرکتها به دولت  تحلیل واریانس

  .سازي و سالهاي قبل و بعد از آن، اختالف معناداري وجود ندارددر سال خصوصی ،بین بدهی شرکتها به دولت  تحلیل رگرسیون

  فرضیه سوم
  تحلیل واریانس

معناداري وجود داشته و میزان سازي و سالهاي قبل و بعد از آن، اختالف در سال خصوصی ،وري کارکنانبین بهره
  .سازي استسازي، بیشتر از سالهاي قبل و بعد از خصوصیوري آنها در سال خصوصیبهره

  .سازي و سالهاي قبل و بعد از آن، اختالف معناداري وجود ندارددر سال خصوصی ،وري کارکنانبین بهره  تحلیل رگرسیون

  فرضیه چهارم

  .سازي و سالهاي قبل و بعد از آن، اختالف معناداري وجود ندارددر سال خصوصی ،شرکتهابین عملکرد   تحلیل واریانس

  تحلیل رگرسیون

سازي و سالهاي قبل و بعد از آن، اختالف معناداري وجود داشته و هرچند در سال خصوصی ،بین عملکرد شرکتها

سازي، نکرده ولی در سال بعد از خصوصیمعناداري تغییر قبل از آن سال و  سازيسال خصوصیعملکرد شرکتها در 

  .ایجاد شده استدر عملکرد آنها بهبود نسبی 

  

ناشی از این امر است که تحلیل  ،اختالفی که بین نتایج حاصل از دو روش در فرضیه سوم و چهارم وجود دارد

و این در حالیست که در تحلیل رگرسیون  واریانس قادر به حذف اثر عوامل خارجی بر متغیر وابسته مدل نیست

  .رددگل خارجی حذف میماثر عوا

در راستاي مسأله اصلی تحقیق، نتایج زیر حاصل . ارائه گردیده است ز تحقیقاخر تحقیق، نتایج حاصل در فصل آ

  :ده استش
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 کاهش ،سازي و سالهاي قبل و بعد از آنبه شرکتها، در سال خصوصی) دولت(زرگ در بدهی سهامدار ب .1

 .ل تحقیق استه معناي رد فرضیه اوو این ب خوردبه چشم نمیچندانی 

است  نیافتهچندانی  کاهش ،سازي و سالهاي قبل و بعد از آنبدهی شرکتها به دولت، در سال خصوصی .2

این نتیجه، بیان شده است که شاید دلیل این امر،  در استدالل. و این به معناي رد فرضیه دوم است

کتهاي دولتی به نهادها و سازمانهاي شبه دولتی است که باعث حفظ حمایت مالی دولت از واگذاري شر

 .این سازمانها و نهادها شده است

سازي و سالهاي قبل و بعد از آن، تغییر چندانی نکرده است و وري کارکنان نیز در سال خصوصیبهره .3

توان در دخالت دولت براي حفظ سطح علت بروز این امر را می. این به معناي رد فرضیه سوم است

اشتغال با استفاده از قراردادهاي واگذاري سهام کنترلی دانست که این امر، محدودیتهایی را در رابطه با 

 .کندکاهش سطح اشتغال براي شرکتها ایجاد می

ضیه سازي، عملکرد شرکتها به طور نسبی بهبود یافته است و این به معناي عدم رد فربعد از خصوصی .4

تواند براي سیاستگذاران بخش عمومی در اقتصادهاي در حال توسعه، این بهبود نسبی می. چهارم است

البته به دلیل عدم کاهش بدهی دولت به شرکتها و شرکتها به دولت و نیز عدم . کننده باشددلگرم

ورس حذف و یا به وري کارکنان، شرکتهاي واگذار شده در بلندمدت دچار زیان شده و از بافزایش بهره

  .شوندفرابورس منتقل می

   

  


