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 چکیده

 عامل چهار میان دارد. در هاشرکت یوربهره و بازدهی شیافزا در کنندهنییتع نقش تیریمد امروز دنیای در

 هر از بیش تیریمد نقش امروزه ت،یریو مد اولیه مواد ه،یسرما کار، نیروی شامل هاسازمان در موفقیت کلیدی

 نیا به ،شوندیم منصوب سمت نیا به نکهیازاپس رانیبرخی موارد مددر  است. افتهی اهمیت گریید زمان

 حرکت سهامداران منافع جهت در صرفاً کنندینم ینیبشیپ خود برای را یبلندمدت تصدی دوره که دلیل

 .کنندیم استفاده خود منافع به رسیدن راستای در دارند قرار سمت نیا در که کوتاهی از مدت بلکه کنندینم

مردساالری را توسعه دهند و سهامداران بیشتری را  دوره تصدی باالتر ممکن است روحیهمدیران با 

های ها شده تا ریسک بیشتر و استراتژیآوری نمایند که ممکن است باعث استقالل و قدرت بیشتر آنجمع

ر ممکن است در پذیرش عالوه بر این، مدیران دارای دوره تصدی باالت. با منابع گسترده را دنبال نمایند

ها. با ها و قدرت بیشتر آنها، دانش آنتر باشند؛ به دلیل تجربه اساسی آنهای دارای ریسک مطمئناستراتژی

 لرعامیمدهای شیوه مالکیت شرکت، ما انتظار داریم که دوره تصدی انتخاب های باال برایاعمال استدالل

دهد که شیوه ل( تأثیرگذار باشد زیرا مطالعات گذشته نشان میکام طوربهروی انتخاب شیوه کنترلی )کنترل 

 کنترل کامل نسبت به شیوه کنترل جزئی ریسک بیشتری دارد.

بر  ید( با تأکی)کامل/ جزئ یتو ساختار مالک یریتمد یرابطه دوره تصد ی، بررسپژوهش هدف این

در بازه زمانی سیستماتیک  قضاوتی و حذفی صورتبه یریگنمونه روشباشد. میها شرکت یهایژگیو

 خطی و مدل لجستیک رگرسیون از استفاده با پژوهش است. فرضیات شده انتخاب 2381الی  3838 سال

با ساختار  رعاملیمد یشترب یدوره تصد داد نشان موردمطالعهنتایج در میان نمونه  و گرفت قرار یموردبررس

 توانندینمشرکت و عمر اندازه ، رعاملیمد یفهوظ یدوگانگو  دارد یکامل رابطه مثبت و معنادار یتمالک

کنند یتکامل را تقو یتبا ساختار مالک رعاملیمد یرابطه مثبت دوره تصد  

 

 

 

Abstract 

Nowadays management plays a decisive role in increasing companies’ productivity and 

Efficiency. Among the four success key factor in organizations including labor, capital, raw 

materials and management, nowadays Management has become important more than ever. In 



some cases, CEOs don’t only move in shareholders interests direction because of they don’t 

predict long-term tenure for themselves; So they use this short-term of tenure to move in their 

own interests direction. Managers with higher tenure may develop the spirit of patriarchy 

and collect more shareholders which may make them more independence and powerful to 

follow more risks and widespread strategies. Furthermore, CEOs who have more tenure term 

may accept high-risk strategies with more confident; Due to their basic experience, 

knowledge and greater power. By the above reasoning for the Ownership Mode Choice, we 

expect that CEO Tenure will affect choosing control mode (full control); because former 

studies show full control has more risk than partial control method. 

The aim of this study was to Investigate the Relationship Between CEO Tenure and 

Ownership Mode Choice (full / partial): The Moderating Roles of Managerial Discretion. 

Judgment sampling and systematic elimination is used in the period 1383 to 1392. 

Hypotheses were examined using linear regression and logistic model. In the sample studied 

and the results showed a positive relationship between more tenure and full ownership 

structure. And duality Director, size and age of firm can not amplify this positive 

relationship. 

 

 


