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Introduction 

 Events such as corporate financial scandals of the world, Watergate 

and increasing uncertainty in the business environment have caused less 

investor confidence in accounting figures, and the ability to predict future 

performance of the business units in using historical data is reduced (Al-

Dhamari & Ismail, 2013). This change has also led researchers to 

investigate the quality of earnings, including earnings predictability. 

Managers may tend to distort the financial statement, with some 

activities, including the earnings management of that judgment, 

discretion, and a variety of accounting methods that may reduce the 

earnings predictability. Given the inevitable handling of earnings 

management companies due to the agency cost, there are in financial 

literature other factors that can affect moderating the relationship. 

Corporate governance is one of the factors. As expected that decisions of 

managers to choose accounting methods and practices as well as control 

and monitoring mechanisms change according to the size of the 

company. 

 

Methods 

 The sample required for this research is taken from the companies 

listed in Tehran Stock Exchange during the years 2008-2013. With 
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restrictions, 121 companies have been analyzed using panel data analysis. 

Required information has been collected from Tadbirpardaz Company, 

Rahavard Novin Software and reports made by Stock Exchange Market 

and we have used Excel and Eviews7 software for the analysis. To test 

the research hypotheses, we used adjusted multivariate linear regression 

model of Al-Dhamari and Ismail 2013. 

 

Results 

 The first hypothesis results showed that earnings management has a 

negative impact on earnings predictability. The results of the second to 

sixth hypotheses show that corporate governance mechanisms have 

moderating effect on the relationship between earnings management and 

earnings predictability. Results for the seventh hypothesis showed that 

although the earnings predictability in small companies is larger than big 

companies, in large firms, moderating influence of corporate governance 

mechanisms is positive and in smalls firms it is negative. 

 

Discussion and Conclusion 

 This result show that the management of opportunistic earnings in 

Iranian firms and financial reports has been distorted. Hypotheses two to 

six investigate the interaction of corporate governance mechanisms and 

earnings management on earnings predictability. In general, the results 

indicate a negative impact of earnings management on the earnings 

predictability, so some of the corporate governance mechanisms modify 

the negative impact of earnings management and some of these factors 

lead to its intensification. Seventh hypothesis investigated the interaction 

effect of corporate governance and earnings management on earnings 

predictability, considering the company size. The results show higher 

earnings predictability in small companies compared to the large 

companies. In other words, it is possible that earnings management is 

efficient since in large companies’ earnings predictability is reduced 

(opportunistic) and caused an increase of earnings predictability in small 

companies. Accordingly, it can be concluded that the implementation of 



the corporate governance in Iranian corporations may have less 

efficiency to enhance the quality of information. 
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 چکیده

عنهان یکددی از مایاریدداز ارزیددابی کیدیددو دددهد ی ددهاره  کننددد ی دددهد بدد  بینییشقدرت پ

  یرچگددهنگی تدد    زادو. لدد ا ملالادد   یدازمانو درون  یدازمانکنند ان برونمهردتهج  ادتداده

ویژ ددی   یدد مدددیریتی بددر ا یازیسدد عنهان مکانبرز شرکتی و مدیریو دهد ب خط و مشی راه

یش حاضر درصدد برردی د  یدف زیر ادو: یدددف اوا ایدد   پژو روی مدید باشد. ازا تهاندیم

کنند ی دهد ادو. دومددی  یدددف ا ددر   بینییشمدیریو دهد بر قدرت پ یرپژویش برردی ت  

  بینددییشبرز شرکتی بر ارتباط بی  مدددیریو دددهد و قدددرت پدازوکاریاز راه کنند ییلتاد

برز شددرکتی  دازوکاریاز راه نند یکیلنیز ا ر تاد یوو درنها کندمیکنند ی دهد را ملالا  

ایرانی    زیااندازه شرکوکنند ی دهد با تهج  ب   بینییشبر ارتباط بی  مدیریو دهد و قدرت پ

در بهرس اوراق بهادار   شدهیرفت شرکو پ  121مربهط ب   زیاداده براز ی ی . کندبرردی می

. نتددای   اندشددده  وتحلیلی تجز  ترکیبی  زیاب  روش داده  1392  -1387زمانی   زتهران در دوره

و   شددهدیکننددد ی دددهد م بینددییشنشان داد ک  مدددیریو دددهد منجددر بدد  کددایش قدددرت پ

  بینددییشبر ارتباط بی  مدیریو دددهد و قدددرت پ کنندهیلبرز شرکتی ا ر تاددازوکاریاز راه

  زیابزرگ ن هن  مثبددو بددهده و در شددرکو  زیاکنند ی دهد دارد. ی چنی  ای  ا ر در شرکو

 کنند ی بیشتر دهد، مندی بهده ادو.  بینییشرغ  قدرت پکهچک ن هن  علی

 کنند ی دهد.  بینییششرکو، قدرت پ  زبرز شرکتی، اندازهمدیریو دهد، دازوکاریاز راه: هایدواژهکل
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 . مقدمه1

اقتصادز شاید رویددادیایی از قبیدل  زآغاز شد ک  جهان در عرص  یدهم در حال زیزاره

و افدزایش عددم  1یدوبدزرگ دنیدا، مداجراز واتر  زیامالی شدرکو یازییورشکستگی و ردها

تجارز بهده ادو. چنی  رویدادیایی باعث شده تدا  یازیطشدن مح تریچیدهاط ینان ناشی از پ

ع لکدرد  بینیِیشارقام حسابدارز و ی چنی  تهان پ یِدردتب    ارانی اط ینان و اعت اد درما

(. 2013 ،2یلآتی واحدیاز تجارز با ادتداده از اطالعات تاریخی کایش یابد )الدمارز و ادد اع

ک  دبب شده تا ت ایل پژویشگران نیز بد  بررددی و ارزیدابی کیدیدو اطالعدات  یاییید ر هن

 زابدارز کیدیو ددهد پدارامتر غیرقابدل مشدایدهمالی ازج ل  دهد افزایش یابد. در ادبیات حسا

 3یندزآن از مایاریداز متدداوتی بهدره جسدو. وورز و جنک یرز براز انددازه تهانیادو ک  م

 ازیدژهکنند ی دهد از ای یو و  بینییش( ماتقدند ک  از میان مایاریاز مزبهر، قدرت پ2006)

مک دل مناددبی بدراز  تهانددیم نکد یبراکنندد ی ددهد عالوه بینییشبرخهردار ادو. قدرت پ

عنهان میدزان (، بد 2011 ،4مربهط بهدن اطالعات حسابدارز تلقی شهد )شی   و  هئنتر ارزیابیِ

بر اداس اطالعات   شت  و جارز )تاریخی(،  تهانندیم   ارانی ک  درما شهدیدهدز تاریف م

 ن هده و در آن دهی  باشدند، )الددمارز و ادد اعیل، بینییشنقدز آتی را پ یازیاندهد و جر

 یازیند ب  رق  نهدایی ددهد و ی چندی  وجدهد یز   ارانی (. ل ا با تهج  ب  ت رکز درما2013

تا مددیران بدا اددتداده از قتداوت، اختیدار، ابدزار و تنده   رودییا، انتظار من ایند ی در شرکو

، اجتناب مالیاتی، مدیریو دهد زکارز قبیل محافظ ا یایییوحسابدارز ی راه با فاال زیاروش

 یرمالی مبادرت ورزند ک  ای  امر بر کیدیو اطالعدات مدالی تد   زیاو ... ب  تحریف ارقام صهرت

 .دیدیکنند ی دهد را کایش م بینییش  اشت  و دهدمندز و قدرت پ

عنهان ابدزارز کد  مددیران از مددیریو ددهد بد  دیددیادبیات مالی و حسابدارز نشدان م

(، کدایش ریسدک نکدها 1998 ،5براز افزایش قی و دهام )تیدا  و ی کدارانکنند یادتداده م

 ،7(، افزایش درآمدد و پداداش مددیران )یالسائهدد  و ی کداران2000،6ینربدیی )دیچاو و ادک

 ،9( و دیاددی )بدارتهف و ی کداران1986 ،8مدالی )دز آنجلده ی تد م ز(، کایش یزیند 1995

(، امنیددو شددملی مدددیران )دز 2001 ،10(، کددایش نسددبو بدددیی بدد  دددرمای  ) ددهان2000

(، افدزایش پایددارز 2007 ،11(، اجتناب از  زارش زیان و کایش دهد )مهریرا و پاپ1988آنجله،
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 زیا بیانگر ای  ادو کد  انگیدزه( و ... . بازنگرز نتای  ای  پژویش2005 ،12دهد )دیچاو و رأس

، کت دان ع لکدرد  رانیلو تحل   ارانی یو دهد برآورده داخت  انتظارات درمامدیران از مدیر

تهجد  ظایرز  زارشگرز مدالی، افدزایش مندافخ شخصدی، کدایش جلب زدازنامللهب، شداف

دولتی و... بهده ک  ی   ای  مهارد م کد  اددو بدر چگدهنگی  زارشدگرز  زیانهادیا و دازمان

( ماتقدند ک  2009) 13بگ ارد. باکیو و ادکندر یرت مالی ت  مالی و ب  دنباا آن کیدیو اطالعا

اددتانداردیاز  یرزپد انالاف یدلکد  مددیران بد  دل دیدیرخ م یییامدیریو دهد در شرکو

تصدهیرز  زای  حرفد  اددو، ددای در ارائد  زیاتنه  مهجهد در روش زحسابدارز ک  نتیج 

 زند ک  م ک  اددو بدا واقایدو فاصدل از ع لکرد شرکو دار بخشیوک  رضامللهب یا ددو

ددهد  یژهو زیادز داشت  باشد؛ بنابرای  ی هاره اید  نگراندی وجدهد دارد کد  اطالعدات مدالی بد 

کنندد ی ددهدیا کد   بیندییشع لکرد مالی و ی چنی  قددرت پ زیاعنهان یکی از شاخصب 

شهد؛ بندابرای   زکار، ددتخهش ددوشهدیکنند ان تلقی مادتداده  یرزی تص  برازمایارز 

 بیندییشپردش نخسو ای  پژویش، برردی ای  مهضه  ادو ک  آیا مدیریو دهد بر قددرت پ

 دارد؟ یرکنند ی دهد ت  

 یازیند یا بد  دلیدل یزدر شدرکو یرناپد با فرض وجهد مدیریو دهد کد  امدرز اجتناب

بدر  کنندهیلا ر تاد تهانندیرز نیز در ادبیات مالی وجهد دارند ک  من ایند ی ادو، عهامل دیگ

بدرز شدرکتی در ای  عهامدل، ددازوکاریاز نظدام راه ی ترای  ارتباط داشت  باشند. یکی از مه 

مددیران  زطلبان ( ماتقدند ک  رفتاریاز فرصو2009واحدیاز تجارز ادو. باکیو و ادکندر )

بدرز شدرکتی مللدهب کدایش یابدد؛ اددتقرار یدک نظدام راه در مدیریو دهد م ک  اددو بدا

دیگر چنی  دازوکاریایی از طریق بهبهد کیدیو افشاز شرکو، عدم تقارن اطالعداتی و عبارتب 

صهرت مدیریو دهد را کایش خهایند داد. با تهج  ب  چنی  نتایجی پردش دوم ای  پژویش ب 

مدانخ از  تهاندیکتی منادب در واحدیاز تجارز مبرز شرطرح ادو: آیا اجراز نظام راهزیر قابل

مدیران در مدیریو دهد شده و ارتبداط بدی  مددیریو ددهد و قددرت  زطلبان رفتاریاز فرصو

  یرزی تصد  رودیانتظدار مد  کد یی؟ ی چندی  ازآنجاکنددکنند ی دهد را تاددیل  بینییشپ

اجدراز ددازوکاریاز کنترلدی و حسابدارز و ی چنی   یازی یا و رو مدیران براز انتخاب روش

 ؛ الددمارز و ادد اعیل،2003 ،14اندازه شرکو تمییر یابدد )کدی  و ی کداراننظارتی با تهج  ب 
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بدرز شدرکتی بدر قددرت مدیریو ددهد بداوجهد ددازوکاریاز راه یر(. ضرورت دارد تا ت  2013

 . ل اشهدیا ملالا  و برردی آن زاندازهایرانی با تهج  ب  زیاکنند ی دهد در شرکو بینییشپ

رز شدرکتی بدر براه کنند ییلپردش دهم ای  پژویش برردی ای  مهضه  ادو ک  آیا ا ر تاد

شدرکو تمییدر  زانددازهبدا تهجد  ب  کنند ی ددهد بینییشارتباط بی  مدیریو دهد و قدرت پ

 ؟کندمی

ک  اووً، ا رچد  مددیریو ددهد یکدی از   یردیت م نشاز ای  مهضه   یطرح چنی  دؤاوت

، امدا بیشدتر اید  شدهدیپژویشی ادبیدات مدالی و حسدابدارز تلقدی م یازین زم ی تر سترده

اندد ، پرداخت  یردییا ب  برردی اینک  مدیریو دهد چرا و چگهن  تهدط مدیران انجام مپژویش

 بیندییشقددرت پ یژهو الی و حسدابدارز بد و در رابل  با پیامدیاز آن بر کیدیدو اطالعدات مد 

کنند ی ددهد  بینییشقدرت پ ک ییا و شهاید اندکی وجهد دارد. درحالکنند ی دهد، پژویش

 یدازمانکنند ان برونعنهان یکی از مایاریاز ارزیابی کیدیو دهد ی هاره مهردتهج  ادتدادهب 

پداداش مددیران در  زیداضدر اکثدر طرححا حداا در کد یی، ازآنجایداًاددو.  ان یدازمانو درون

 زیال ا ای  فدرض قابدل اددتدوا کد  احت داا فرصدو ،ایرانی مبتنی بر دهد ادو زیاشرکو

تداکنهن  کد ییازآنجا یدو. درنهایابددیایرانی وجهد دارد، افزایش م زیامدیریو دهد در شرکو

ایراندی بد   زیادر شدرکو زطهرجدب برز شرکتی راه زنام یی ددتهرالا ل مربهط ب  اجراز آ

کد   یییاای  ددازوکاریا در شدرکو کنند ییلاجرا   اشت  نشده ادو، ضرورت دارد تا ا ر تاد

. ی چندی  ملالا  شهدکنند ی دهد،  بینییشبر قدرت پ دیندیطهر داوطلبان  آن را انجام مب 

ط ا در بگد ارد، اید  ملالاد  در دو بر چگهنگی اید  روابد  تهاندییا مشرکو زاندازه ک ییازآنجا

. ی چندی  بررددی بررددی شدده اددوبزرگ و کهچک بد  تدکیدک  زیاشرکو زدلح اندازه

ای  عنهان تاکنهن در ادبیات حسدابدارز و مدالی بد  بحدث  باک  مهضهعی  دیدیادبیات نشان م

 یرتد   ز. با تهج  ب  تهضیحات فدهق یددف اصدلی پدژویش حاضدر ملالاد   اشت  نشده ادو

کنندد ی ددهد اددو. در  بیندییششرکو بر قددرت پ زبرز شرکتی و اندازهمدیریو دهد، راه

شدده و باددازآن و روش پدژویش ارائ  یای پدژویش، فرضد  زادام  پس از بیان ادبیات و پیشین 

 و پیشنهادیاز پژویش ارائ  خهاید شد.  یرزیج نت یونتای  و درنها وتحلیلی تجز
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 وهش. مبانی نظری پژ2

کد  مددیریو ددهد  دیددیمرورز بر ادبیات مدالی و حسدابدارز نشدان م مدیریت سود:

از  کد زطهرب  ،ک  داراز طیف ودیای از تااریف بدهده شهدیازج ل  مدایی  حسابدارز تلقی م

ع ددز در  ز( مداخلد 1989) 15یپرز. شد شدهدیمالی تا مدیریو دهد کارا را شامل م زیاتقلب

( 1999) 16فرآیند  زارشگرز مالی براز ددتیابی ب  منافخ شخصی مهرد انتظار، ییلدی و وایلد 

ندادان نسدبو   راه ن هدن برخدی یز برازادتداده مدیران از قتاوت خهد در  زارشگرز مالی 

بدارز قرار دادن نتای  قراردادیایی ک  ب  ارقدام حسدا یرمنظهر تحو ت  ب  ع لکرد اقتصادز یا ب 

دددتیابی بد   بدرازدهد  زکار( ددو1999) 17شده وابست  ادو و دز جر  و ی کاران زارش

اندد. در عنهان مددیریو ددهد در نظدر  رفت دلح مهرد انتظار آن براز باتی ایداف خاص را ب 

( مدیریو دهد را روشدی بدراز 2012 ،19؛ ورما1999 ،18یاممقابل برخی از پژویشگران )دابرامان

تدا  کدردهمالی ارائ  نشده تلقدی  زیااطالعات محرمان  و خصهصی مدیران ک  در  زارش افشاز

( ای  اقدام مدیر را روشدی بدراز انتقداا تجربد  و داندش او قل دداد 1998) 20یک  دمسک ییجا

ک  قتاوت، اختیار و آزادز ع ل  دیدینشان م دهیک(. تااریف مزبهر از 2014 ،21) لهر کندیم

)تئدهرز ن ایندد ی(  یطلبمنداو یازیزهانگ یرحسابدارز تحو ت   یازی مدیران در انتخاب رو 

   ارانیاددوتهدط د 22ییا قرار رفت  ک  تدوی  دازوکاریایی از قبیل قهانی  داربینز اکسلآن

، مدیریو دهد دیگرز ده هده و ازای  مهضه  ب ید، مؤیایزهکایش ای  انگ برازاقتصادز و مالی 

)تئدهرز  شدهدیاطالعداتی تلقدی م زکنند ان از طریق ارائ آ ایی ادتداده یشابزارز براز افزا

(. چندی  رویکدردز بد  2012 )ورمدا، نیسدتند( ک  تنها بیانگر  زارش مالی شرکو یدیعالمو

یو و اقددام منددی مددیران عنهان یک فاالیا ک  از آن ب مدیریو دهد دبب شده تا باد از داا

طلبان (، ( )مددیریو ددهد فرصدو2000)دیچاو و اددکینر، شدیکنند ان تلقی متهدط ادتداده

 .ب  آن تهج  شهدعنهان مدیریو دهد کارا ب 

ک  اقالم تاهددز اختیدارز یکدی از ابزاریدایی  دیدیبازنگرز ادبیات مدیریو دهد نشان م

 یرزکار کد  بد  ییجدا (، تا2007 ،23)شهاته کردهدهد مهیا  زکارادو ک  زمین  را براز ددو

کد   دیددییدا نشدان م. نتای  برخی از پژویششهدیآن باعث کایش کیدیو دهد م ازحدیشب

 ،24بدازده مدهرد انتظدار )اددلهن کسب نرخ براز   ارانی دلح پایی  اقالم تاهدز، مالک درما
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در مدهرد   یرزی ( و تصد 2002 ،25زبا بازده بیشتر )زا   ارزی (، تشکیل پرتدهز درما1996

یا بازار ب  ددلحی از ( بهده ادو. بر اداس ای  پژویش2003 ،26خرید دهام )کالی  و ی کاران

 کنددددهد پدایی  تلقدی آ ایی و بلهغ ردیده ک  میزان اقدالم تاهددز بداو را عالمدو کیدیدو 

( کایش مربهط بهدن دهد را ب  اجدزاز 1987) 27یدم (. مارکهارد و و 1392)انصارز و ی کاران،

( ماتقدد اددو کد  حسدابدارز 2004) 28یدالن. و دینددیاختیارز اقالم تاهدز دهد ارتبداط م

ک   کردهاقدام تاهدز ای  امکان را ب  مدیران داده تا با ادتداده از اقالم تاهدز ب  مدیریو دهد 

( 2004) 29یدب. حبدیددیای  امر قابلیو اتکاز دهد و ی چنی  مربدهط بدهدن آن را کدایش م

باوز مدیران از مدیریو دهد را غیرواقای بهدن قی و ددهام، ندامربهط بدهدن  زانگیزه زنتیج 

رغ  . علدیداردیبیدان مد    ارانی اشتباه ددرما  یرزِی اطالعات حسابدارز و ب  دنباا آن تص 

در  اندد،کردهوجهد  سترد ی ادبیات فهق ک  مدیریو دهد را باعث کایش کیدیو دهد قل دداد 

ی وجهد دارد ک  بیانگر افدزایش کیدیدو ددهد از طریدق مددیریو ددهد اندک زیامقابل پژویش

 ز( ماتقد ادو اقالم تاهدز اختیدارز از قددرت زیدادز بدراز ارائد 1996اند. دابرامانیام )بهده

شرکو ب  بازار برخهردار ادو. او افدزایش پایددارز و  بدات  زاطالعات در مهرد دهدآورز آینده

کنندد ی  بینییشمهجب ای  اقدام قدرت پک  ب  ادو د دانست ی هاردازز ده زدهد را نتیج 

. شدهدیفدرای  م   ارانی دهد در رابل  با دهدآورز آتی و تمییرات دهد تقسدی ی بدراز ددرما

( 2003) 30ا رچ  دید اه دابرامانیام مبتنی بر کارایی مدیریو دهد بدهده امدا  دها و ی کداران

باو م ک  ادو مددیریو ددهد کدارا را بد  مددیریو  ماتقدند ک  شرایلی از قبیل نسبو بدیی

 طلبان  تمییر دید.دهد فرصو

اقتصدادز و مدالی در    ارانیاددویکی از ددازوکاریایی کد  تهددط د بری شرکتی:راه

و قتداوت   یرزی شده تا ی بستگی بی  نتای  و ع لکرد شدرکو بدا تصد بیشتر کشهریا وضخ

برز شرکتی بهده اددو. حسابدارز، کایش یابد دازوکاریاز راه زیاباد از تقلب یژهو مدیران ب 

یدا کد  در خددمو نیازیداز ، فرآینددیا و روشیایادوبرز شرکتی دیست ی ادو شامل دراه

مددیران باعدث  یازیونداان بهده و از طریق یدایو، کنترا و نظارت فاالدهامداران و دایر یز

باعث کدایش مسدائل  درنتیج  شده ک  ازیکپارچ و  اعت ادتجارز دردو، قابل یازی اتخای رو 

کد  از جددایی مالکیدو و شدهد مینددخ یز -ناشی از افزایش تتاد منافخ بدی  مددیر ن ایند یِ



  134 1396های حسابداری، دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان پیشرفت مجله  

(. وجهد چنی  دیسدت ی 2012 ،32؛ حس  و اح د 2013 ،31یهنگ)ک  یردیکنترا درچش   م

  راه داخت   برازطلبان  فرصو زک  مدیران انگیزه یابدیدر واحدیاز تجارز زمانی ای یو م

بدارز چندی  شدکافی میدان  زمنافخ دهامداران و افزایش منافخ خهد باشند. مدیریو دهد ن هن 

 یرزکار نظارت و کنترلی ک  با ب  رو ی (. ازا2000 ،33ی رم منافخ دو طرف ادو )کریستاز و ز

اع اا مدیریو دهد کاددت  و  براز، از قدرت مدیران شهدیبرز شرکتی ایجاد میک دیست  راه

(. ادتقالا 2000 ،34)پیسنل و ی کاران یدزایددر مقابل م ک  ادو ب  محتهاز اطالعاتی دهد ب

نهدادز    ارانی ، عدم دو انگی نقش مدیرعامل، مالکیو مدیران و ددرمامدیرهیئوی زو اندازه

 .کنندیمشخص مبرز شرکتی یک شرکو را در ای  تحقیق پن  ویژ ی یستند ک  راه

عنهان بددرز شددرکتی اغلددب بدد ادددتقالا در ادبیددات راه زواژه :متتدیرهیئتاستتتق ه ه

 ،35مکدا -شده اددو ) دهنزالس و  ارددیاجایگزینی براز شدافیو و افشاز اطالعات بکار  رفت 

بررددی (. م ک  ادو ب  خاطر ی ی  مهضه  باشد کد  یر داه کیدیدو اطالعدات مدالی 2014

. کانگ و شهدمیعنهان یکی از مایاریاز دنجش آن ملرح نیز ب  مدیرهیئوا ی، ادتقالشهدمی

نظارت مؤ ر و کارا بدر رفتدار  برازبرز شرکتی دازوکار داخلی راه ی تر( مه 2013) 36ی کاران

( ماتقدد اددو 2005( ب  نقل از پیسنل )2011) 37ی . لداندیم مدیرهیئومدیران را ادتقالا ی

منظهر اجتناب از  زارش زیان یا کدایش ددهد ، فرصو مدیریو دهد ب مدیرهیئوک  ادتقالا ی

 .کندمیرا محدود 

در  مددیرهیئونقدش اددتقالا ی زنظر کلی دربدارهرغ  اتداقعلی :مدیرهیئته یاندازه

متدداوت وجدهد  ید اهدو د مدیرهیئوی زاندازهنقش  زمدیریو دهد، درباره زیاکایش فرصو

 مددیرهیئوی زاند یرچ  اندازه( نشان داده2014مکا ) -( و  هنزالس و  اردیا2011دارد. لی  )

مددیریو ددهد کدایش  زیابدرز، فرصدومدالی و راه زیاتر باشد ب  دلیل تنه  تخصدصبزرگ

تر کهچدک مددیرهیئوی زماتقدند یرچ  اندازه( 2013. در مقابل، الدمارز و اد اعیل )یابدیم

، احت داا مسدائل ناشدی از تریخددر  یرزی تر، فرآیندد تصد راحدو یایدد اهباشد ی اینگی د

ک  ای  امدر منجدر بد  کدایش مددیریو  ادودهءادتداده و مخالدو با نهآورز و خالقیو ک تر 

ز ماتقد اددو کد  محتدهاز ( نی2005) 38. ی چنی  به شانشهدیدهد و ارتقاز کیدیو دهد م

 تر، بیشتر ادو.کهچک زمدیرهیئوی زبا اندازه زیااطالعاتی دهد در شرکو
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از تئدهرز  تدهانیمالکیو مدیران بدر مددیریو ددهد م یردر رابل  با ت   مالکیت مدیران:

 یازیدد اهبهدره جسدو کد  یرکددام بیدانگر د 40یدوو تئهرز ددلب مالک 39منافخی سهدازز 

منافخ، یرچ  درصد مالکیو مددیر در شدرکتی کد   زداز. طبق تئهرز ی ساندیستنمتتادز 

ددهامدار و ی چندی   -بیشتر باشد، تتاد مندافخ بدی  مددیر مالدک ،آن را بر عهده دارد زاداره

بارز چنی  وضایتی  ز(. ن هن 2013)کانگ و ی کاران، یابدیمدیریو دهد کایش م زیافرصو

( بدر ادداس تئدهرز ددلب 2011) ی ؛ امدا لد کدردخانهاد ی جستجه  زیادر شرکو تهانیرا م

کافی و ارتباط نزدیک قی و دهام با مندافخ مددیر و ی چندی  ایجداد  زمالکیو، داشت  حق رأ

 زک  م ک  ادو منجر ب  مدیریو دهد با یزیند  ش اردیامنیو شملی براز او را از عهاملی برم

 دایر دهامداران شهد.

برز شرکتی کد  از انگیدزه، مندابخ و یکی دیگر از دازوکاریاز راه نهادی: گذارانهیسرما

قدرت کافی و وزم در واحدیاز تجارز برخهردار یستند تا مدیران را وادار دازند ک  ی سده بدا 

)حسد  و  یسدتندنهدادز    ارانی مندافخ شدرکو  دام بردارندد، ددرما زایداف حداکثر دداز

یدا آن تریدقب  دلیل کنترا و نظارت بیشتر و دق   ارانی  روه از درما(. وجهد ای  2012اح د،

و محتدهاز  کنددمی مددیر در شدرکو را ددخو یرز بر اختیار و آزادز ع دل مددیران، جبهد 

نهادز مانخ از افزایش یا کایش دهد طبدق    ارانی ؛ زیرا درمادیدیاطالعاتی دهد را افزایش م

نهدادز مهجدب    ارانی (. ی چندی  وجدهد ددرما2011لدی ،) شدهندیخهادت  و میل مدیر م

خبدره و    ارانی عنهان یک  دروه از ددرماا ربخشی و کارایی بیشتر اطالعات در بازار شده و ب 

، افدرادز یستندیا مهقخ شرکوددتیابی ب  اطالعات مربهط و ب  برازمایر ک  داراز امتیازیایی 

دیگر، عبارت(؛ بد 2014 مکدا، -. ) هنزالس و  اردیاشهندیتهانا در کشف مدیریو دهد قل داد م

مهجدب تسدهیل تبدادا اطالعدات در بدازار شدده و باعدث کدایش رفتاریداز    ارانی ای  درما

کد  بدا مددیریو ددهد تدهبیخ،  دیددیمدیر ای  احت اا را م یراز شهند؛یمدیر م زطلبان فرصو

 .شهدجری   و یا حتی از د و خهد برکنار 

در ادبیات مربهط ب  محتدهاز اطالعداتی ددهد، کدایش  عدم دوگانگی نقش مدیرعامل:

زمانی ک  در واحد تجدارز، نقدش  خهردیدر مدید بهدن ارقام حسابدارز ب  چش  م یتهجهقابل

مددیریو ددهد  رودید. در چنی  حالتی انتظدار مد اجرایی و نقش نظارتی در اختیار یک فرد باش
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 (.2013تهدط مدیر تشدید شده و کیدیو دهد کایش یابد )الدمارز و اد اعیل،

بدرز شدرکتی راه کنند ییلتاد یررغ  وجهد شهایدز مبتنی بر ت  علی شرکت: یاندازه

ا و متداوت بدهدن یشرکو زیا ب  عامل اندازهکنند ی دهد، در اکثر پژویش بینییشبر قدرت پ

نتای  اید   یدی ی . ما ایی ک  مانخ از تا شهدینشده نگریست  معنهان ما از حلنتای  آن ب 

دارا بدهدن  یدلبدزرگ بد  دل زیا( ماتقدندد شدرکو2003. کی  و ی کاران )شهدییا مپژویش

حسابرددی خبدره و  زیادس ؤ، انجام حسابردی تهدط مترزدازوکاریاز نظارتی پیشرفت  و قه

 41ننام و ی چنی  ریسک شهرت و اعتبار از مدیریو دهد ک ترز برخهردارندد. کالرکسدهخهش

روندد پایددار  دلیدلبدزرگ بد   زیاکنند ی دهد شرکو بینییش( ماتقد ادو قدرت پ2000)

، طیف دیگر پژویشگران افزایش فشار از دهز دولو و نهادیداز دیگر زده دهد، بیشتر ادو. از

و مد اکره  یزن، قددرت چاند آفریندیم یییادیادی براز چنی  شرکو زهصی را ک  یزین خص

 یازیدد یددا در انتخداب ایدد  رو آن یدوتر بدهدن فرصددو و مهقابیشدتر بددا حسابرددان،  سددترده

. اندددکردهبددزرگ تلقددی  زیاحسددابدارز را ازج لدد  عهامددل افددزایش مدددیریو دددهد در شددرکو

کنندد ی ددهد در  بیندییشکد  قددرت پ دیددیراددتا نشدان م شده در ای انجام زیاپژویش

؛ لهنکدانی و 1992 ،42یوبدزرگ اددو )فدرت و ادد  زیاکهچک بیشدتر از شدرکو زیاشرکو

(. وجهد چنی  ادبیات متتادز ددبب شدده تدا پدژویش 2003 ؛ کی  و ی کاران،2000 ،43فرت

و قابدل  یزانگکنندد ی ددهد مهضده  بحدث بیندییششرکو بر قددرت پ زا ر اندازه زین درزم

 تحقیق در ادبیات حسابدارز و مالی تلقی شهد.

 

 پژوهش ی. پیشینه3

مسدتقی   یریا ب  بررددی تد  ک  اکثر آن دیدیداخلی و خارجی نشان م زیامرور پژویش

یدا زمدان آنی  یراند و در رابل  بدا تد  برز شرکتی بر مدیریو دهد یا کیدیو دهد پرداخت راه

 .شهدیمرتبط اشاره م زیااندکی وجهد دارد. در ادام  ب  برخی از پژویش زیاپژویش

در کشهر ادترالیا بدا عندهان  2000تا  1997( طی پژویشی در بازه زمانی 2005به شان )

 9ارتبداط بدی   زرایبرز شرکتی، مدیریو دهد و محتهاز اطالعاتی دهد حسابدارز ب  ملالا 

کد  از طریدق میدزان اقدالم تاهددز اختیدارز پرداخو برز شرکتی، مدیریو دهد از راهویژ ی 
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 یرز و مربهط بهدن ارزشی دهد ک  با ادتداده از ضریب واکنش دهد انددازه شهدیم یرز اندازه

حسابرددی  زو اددتقالا ک یتد  مددیرهیئوی زانددازه -1. نتای  ای  پدژویش شدامل: شهدیم

بدر محتدهاز اطالعداتی  یرزمیزان مدیریو دهد تد   -2 ؛مدیریو دهد داردماکهدی با  زرابل 

مدیرعامل و مالکیو مددیران مسدتقل بدر محتدهاز اطالعداتی  زدو انگی وظید  -3 ؛دهد ندارد

برز شرکتی با مددیریو ددهد و دایر متمیریاز راه زی چنی  درباره -4 ؛مندی دارد یردهد ت  

 .نشدادار کشف محتهاز اطالعاتی دهد رابل  مان

برز شرکتی و نقدز آزاد، راه یازیانمازاد جر یر( ب  برردی ت  2013الدمارز و اد اعیل )

یدا نشدان داد کد  کنند ی دهد پرداختند. نتای  پژویش آن بینییششرکو بر قدرت پ زاندازه

یاز کد  وجدهد ددازوکار کایدیکنند ی دهد م بینییشنقدز آزاد از قدرت پ یازیانمازاد جر

 یر. ی چنددی  نتدای  نشددان داد کد  تدد  کندداید  ارتبدداط را تاددیل  تهاندددیبدرز شدرکتی مراه

 کهچک ادو. زیابزرگ بیش از شرکو زیابرز شرکتی در شرکوراه کنند ییلتاد

( نقش ی هاردازز دهد بر محتهاز اطالعداتی ددهد در خصدهص 1387حقیقو و رایگان )

 زیل ودد تحریف اطالعدات ددهد ب  زو نتای  آن دربر یرنده کردندبرردی آتی آن را  بینییشپ

 .دیدیپایدارز دهد را افزایش ن  ،ی هاردازز آن بهد و ی چنی  ای  اقدام

بدر  یدبرز شرکتی و محتهاز اطالعاتی دهد با ت کراه یازیژ ی( و 1388آقایی و ی کاران )

   ارانی بدی  ددرما زآن بهد کد  رابلد حاکی از  یایافت . برردی کردندنقش مدیریو دهد را 

مدیریو دهد  زیزهانگ با زیابا محتهاز اطالعاتی دهد در شرکو مدیرهیئونهادز و ادتقالا ی

بدرز راه یدازیژ یمدیریو دهد پدایی  اددو؛ امدا ددایر و  زبا انگیزه زیااز شرکو ترزباو قه

مددیرعامل،  زدو دانگی وظیدد  ،یرعاملیدا )ت رکدز مالکیدو، نددهی مددشرکتی در پژویش آن

بدر بهبدهد محتدهاز  یرز( تد  مدیرهیئودر ی یرعاملزمان تصدز مد، مدتمدیرهیئوی زاندازه

 اطالعاتی دهد ندارد.

مدیریو دهد بر پایدارز دهد در بدازه زمدانی  یرت   ز( ب  ملالا 1390مشکی و نهردیده )

تلدیقی ایستا پرداختند. نتای  بیانگر پایدارز بیشدتر  زیابا ادتداده از روش داده 1384 -1389

ی هارداز بهده ادو. ی چندی  نتدای  نشدان  یرغ زیای هارداز دهد از شرکو زیادهد شرکو

یا، ددهد دده  در مقایس  با دایر شرکو دانکردهک  اقدام ب  ی هاردازز دهد  یییاداد، شرکو
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 .کنندمیپایدارترز در آینده اعالم 

شرکو، دداختار مالکیدو و  زاندازه یر( نه  مدیریو دهد و ت  1390اح دپهر و منتظرز )

 زیا در بخشی از نتای  خهد نشان دادند کد  انددازه. آنبرردی کردندحاک یو شرکتی بر آن را 

 یرمهظدفشرکو بر  رایش مدیران در انتخاب نه  مدیریو دهد ا ر داشدت  امدا بدی  مددیران غ

 .نشدمانادارز مشایده  زو دهامداران نهادز رابل  مدیرهیئوی

( در پژویشی ب  برردی اینک  مددیریو ددهد چگهند  کیدیدو 1391اعت ادز و ی کاران )

مایاریداز کیدیدو ددهد در اید  پدژویش پرداختندد. دیدد، یقرار م یردهد شرکو را تحو ت  

 و  کنندد ی ددهد بیندییشاند از: کیدیدو اقدالم تاهددز، پایددارز ددهد، قددرت پعبارت بهده

و  کنددرا ت ییدد میطلبان  بدهدن مددیریو ددهد یا از فرصوی هاردازز دهد. نتای  پژویش آن

بدارز خدشد  وارد ک  بدر کیدیدو اطالعدات حسدا کندمیعنهان عاملی تلقی مدیریو دهد را ب 

 .دازدیم

اقدالم تاهددز  بینییشمدیریو دهد بر تهان پ یر( ب  برردی ت  1392انصارز و ی کاران )

از دید اه کیدیو دهد پرداخت  و نتیج   رفتند ا رچ  تصهر بدر اید  اددو کد  مددیریو ددهد 

و مددیریو دهد تحد  بینییشدهد ادو اما نتای  بیانگر افزایش قدرت پ بینییشکاینده تهان پ

 دهد بهده ادو.

 بیندییشمددیریو ددهد بدر دقدو پ یر( در پژویش خهد ت  1393و ی کاران ) وردززتار

. نتای  بیانگر ای  بهد کد  مددیریو ددهد از طریدق اندبرردی کردهع لیاتی آتی را  زنقد یانجر

. ی چندی  شدهدینقدز ع لیداتی آتدی م یازیانجر بینییشاقالم تاهدز باعث کایش دقو پ

مدالی و  زیداب  د و تحریف  زارش یرز یا نتیج   رفتند ک  یدف از مدیریو دهد جهوآن

 طلبان  ادو.منافخ فرصو

مسدتقی  ددازوکاریاز  یریدا تد  داخلی بیانگر ای  ادو ک  اکثدر آن زیابازنگرز پژویش

(، مدیریو دهد )پهرزمانی و 1389اده دالل ،برز شرکتی بر کیدیو دهد )نیکهمرام و مح دزراه

(، ددلح افشداز داوطلباند  )مهددوز و 1391رودپشدتی و ی کداران، ز؛ رین ا1393ی کاران،

ددازوکاریاز  کنندد ییلدر رابل  بدا ا در تاد اند ک برردی کرده( و... را 1394علیزاده طالتپ ،

کنندد ی ددهد شدهایدز وجدهد  بینییشبرز شرکتی بر ارتباط بی  مدیریو دهد و قدرت پراه
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 .برردی کندندارد. ل ا ای  پژویش درصدد ادو تا ای  مهضه  را 

    

 پژوهش هاییه. فرض4

کنندد ی ددهد  بینییش دو ک  مدیریو دهد بر قدرت پ تهانیمستند ب  مبانی نظرز م

 بر ای  ارتباط خهایند داشدو. بدر کنندهیلشرکو ا ر تاد زبرز شرکتی و اندازها ر داشت  و راه

 طرح ادو:صهرت زیر قابلپژویش ب  یازی ای  اداس فرض

 ؛کنند ی دهد دارد بینییشمانادارز بر قدرت پ یریک: مدیریو دهد ت   زفرضی 

بی  مدیریو ددهد و قددرت  زبر رابل  کنندهیلا ر تاد مدیرهیئودو: ادتقالا ی زفرضی 

 ؛ردکنند ی دهد دا بینییشپ

بی  مدیریو ددهد و قددرت  زبر رابل  کنندهیلا ر تاد مدیرهیئوی زد : اندازه زفرضی 

 ؛کنند ی دهد دارد بینییشپ

بدی  مددیریو  زبدر رابلد  کنندهیلچهار: عدم دو انگی نقش مدیرعامل ا ر تاد زفرضی 

 ؛کنند ی دهد دارد بینییشدهد و قدرت پ

بی  مدیریو ددهد و  زبر رابل  کنندهیلنهادز ا ر تاد   ارانی پن : وجهد درما زفرضی 

 ؛کنند ی دهد دارد بینییشقدرت پ

بدی  مددیریو ددهد و  زبدر رابلد  کنندهیلشش: درصد مالکیو مدیران ا ر تاد زفرضی 

 ؛کنند ی دهد دارد بینییشقدرت پ

بدی  مددیریو  زبرز شرکتی بدر رابلد هدازوکاریاز را زکنندهیلیدو: ا ر تاد زفرضی 

 یا متداوت ادو.شرکو زاندازهکنند ی دهد با تهج  ب  بینییشدهد و قدرت پ

 

 . روش پژوهش5

ر ردیهنی مبتندی بدر  -ای  پژویش ازنظر یدف کاربردز و ازنظر روش و ماییو، تهصیدی

افدزار شدرکو تددبیرپرداز، نرم زاز لهح فشدرده یازترکیبی ادو. اطالعات مهردن زیاتحلیل داده

و بدراز  شددهزآورشده تهدط دازمان بدهرس اوراق بهدادار ج خارائ  زیاآورد نهی  و  زارشره

آمدارز از  زیاشده اددو. ن هند ادتداده Eviews7و  Excel زافزاریاآن از نرم وتحلیلی تجز



  140 1396های حسابداری، دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان پیشرفت مجله  

نظدر  بدا در 1388 -1392 زیادر بهرس اوراق بهادار تهران طدی دداا شده یرفتپ  زیاشرکو

 اند:شده رفت  مایاریاز زیر انتخاب

بدرز شدرکتی در بدازه ددازوکاریاز راه یژهو یا بد در رابل  با شدرکو یاز. اطالعات مهردن1

 ؛در ددترس باشد یمهردبررد

 زمدالی دربر یرندده ز رددل و وا   ارزی ددرما زیا. چهن اطالعات مربهط ب  شرکو2

 اند؛شدهیا از ن هن  ح ف یا ادو، ای  شرکودایر شرکو زیاداده

بهدن و ی چنی  ی گنی و تا ی  نتای ، داا مالی باید منتهی بد   یس مقاقابل دلیل. ب  3

 پایان اددندماه باشد.

  کدد  شدددداا( انتخدداب  -مشددایده )شدرکو  605بدا  زابندا بدر آنچدد   دتد  شدد ن هندد 

مدالی منتهدی بد   زداا ادو. با تهج  ب  فرا یر بدهدن دوره 5شرکو براز  121 زیرندهدربر 

 29بد   1388یدا تدا پایدان دداا مدالی آن زکد  دوره یییااددندماه، ل ا تاداد کل شرکو 29

انتخداب ن هند  آمدارز  ز( نحدهه1شده ادو. نگاره )عنهان مبنا انتخاب، ب شدمیاددند منتهی 

 .دیدیصهرت خالص  نشان مدر ای  پژویش را ب  یمهردبررد

 

 : مراحل انتخاب نمونه آماری1نگاره 

 تاداد  عنهان

 29یا منتهی ب  مالی آن ز، دوره1388ک  تا پایان داا  یییاتاداد کل شرکو

 اددند بهد

308 

 (39) یای  یا و ببانکمالی،  ز ر، وادل   ارزی درما زیاشرکو

 (119) یا حسابردی نشده ادو.مالی آن زیاک  صهرت یییاشرکو

 (29) اند.متمیریا بهده زک  فاقد اطالعات وزم براز محادب  یییاشرکو

 121 تاداد ن هن  نهایی

 

 هایهمده آزمون فرض. 1-5

( ادتداده 2013الدمارز و اد اعیل ) زشدهیلپژویش از مدا تاد یازی آزمهن فرض براز
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اوا و از مددا دو بدراز آزمدهن  زک  از مددا یدک بدراز آزمدهن فرضدی  صهرتی . بدکنی یم

 .شهدیدو تا یدو ادتداده م یازی فرض

 (1)مدا 

CFOt+1=β0+β1EARNt+β2EARNt*EMt+β3-7EARNt*CGt +β9EARNt*SIZEt 

+β10EARNt*DEBTt 

 +β11EARNt*LOSSt+ɛit 
 (2)مدا 

CFOt+1= β0+β1EARNt+β2EARNt*EMt+ β3-7EARNt*EMt*CGt+β9-

13EARNt*CGt + β15EARNt*SIZEt + 
 β16EARNt*DEBTt +β17EARNt*LOSSt+ɛit 

 

 کنندگی سود بینییشقدرت پ .2-5

ددهدیاز آتدی تاریدف  بیندییشعنهان تدهان ددهد در پکنند ی دهد ب  بینییشپقدرت 

نقددز آیندده  یدازیانجر بیندییشب  تهان ددهد در پ   ارانی درما رودی؛ اما انتظار مشهدیم

 بیندییشقددرت پ یرز بایدد از الگدهیی بدراز انددازه دلیدل ی . ب  ی د بدیندای یو بیشترز 

در  رو ید نقددز آیندده مدیدد باشدد. ازا یدازیانکد  در ارزیدابی جر کردکنند ی دهد ادتداده 

متمیدر  یرز ( بدراز انددازه3( از مددا )2006جنکینز ) پژویش حاضر، مشاب  پژویش وورز و 

جدارز  زک  ا در ضدریب ددهد دوره زا هن ب  شهد؛یکنند ی دهد ادتداده م بینییشقدرت پ

کنندد ی بیشدتر  بیندییشمثبو )مندی( و مانادار باشد بیانگر ای  ادو ک  دهد داراز قدرت پ

 نقدز آینده ادو. یازیان)ک تر( جر

 CFOt+1= β0 + β1EARNt (3مدا )

 

+1: CFOt ع لیاتی در دوره  یازیونقدز حاصل از فاال یازیانجرt+1  و 

: EARNt  دهد ع لیاتی در دورهt. 
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 (EM)مدیریت سود  .3-5

 یمددل یدی تب ،یسدون یرز انددازهقابل ی مسدتق طهربد  دهد یریومد زیدهپد آنجاک  زا

ای یو ادو. یک عامل بنیدادز در کشدف مددیریو  دارازآن  یرز اندازه کشف و  براز منادب

نظر مددیران در تایدی  ددهد اددو. بدازنگرز یا، تخ ی  عامل اختیدار و اع داادهد در شرکو

مختلدف در تخ دی  و  زیاک  رویکردیاز متداوت با شناد  دیدیادبیات مدیریو دهد نشان م

(. 1384رد )مهراندی و ی کداران،شده وجدهد دااختیار مدیران در تایی  دهد  زارش یرز اندازه

 بر اقالم یمبتن زیادهد ب  مدا یریومد یرز اندازه و  کشف زیامدا یکل زبندطبق  یک در

مدیریو دهد مبتنی  یازیهه. ب  دلیل  سترد ی ششهندیواقای تقسی  م یازیوو فاال زتاهد

اقدالم تاهددز بدراز آن، در اید  پدژویش از  زیدابر اقالم تاهدز و ی چنی  ددتردی ب  داده

بدا اددتداده از روش  تدهانیشدده اددو. اقدالم تاهددز را ممددیریو ددهد ادتداده یرز اندازه

ت ایدل مددیران بد   رودیامدا چدهن انتظدار مد  کدرد؛و روش دهد و زیدانی محاددب   زاترازنام 

شده در ترازنام  بیش از صهرت دهد و زیان باشد، در اید  پدژویش، اقدالم اقالم ارائ  زکارددو

 .شهدیم یرز طبق مدا چهار اندازه زاتاهدز بر اداس دید اه ترازنام 

 :(4)مدا 

TAt = ΔCAt - ΔCASHt - ΔCLt - DEPt 
i,tTA  کل اقالم تاهدز شرکوi  در دااt،tCA:Δ جدارز در دداا  یدازییتمییر در دارا

t،tCASH:Δ  تمییر در وج  نقد در دااt،tCL:Δ جارز در داا  یازیتمییر در بدیt،t:DEP 

 tیزین  ادتهالک در داا 

یدک پدارامتر در  یرز یکی از کاریاز دشهار در انجام یر پژویش انتخاب مددا بدراز انددازه   

ک  بدا  کردمتداوت براز آن ادو. در چنی  حالتی باید از مدلی ادتداده  زیاصهرت وجهد مدا

محیط پژویشی داز ارز بیشترز داشت  باشد. مددیریو ددهد ازج لد  پارامتریدایی اددو کد  

(، دیچداو و 1991) 54(، جدهنز1986(، دز آنجلده )1985) 44یلدیاز قبیدل یمتدداوتی  زیامدا

 49(، کهتددارز و ی کدداران2002) 48یچدداو (، دیچدده و د1999) 47یددک(، کازن1995) 46ی کدداران

(؛ 1391و ی کداران، نژادیاقدهبآن وجدهد دارد ) یرز ( براز اندازه2010) 05( و ادتهب 2005)

مزبدهر بدا محدیط پژویشدی دداز ار و از تدهان بدرازش مللدهبی  زیااز مددا یکاما اینک  کدام
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 یا ک تر بدان تهج  شده ادو.، مهضهعی ادو ک  در بیشتر پژویشادوبرخهردار 

مزبهر بدا  زیااز مدا یکمدیریو دهد، اینک  کدام یرز اندازه زیابا تهج  ب  فراوانی مدا

اددو کد  در  زاط پژویشی داز ار و از تهان برازش مللهبی برخهردار بدهده اددو، مسدئل محی

ک  در بی   دیدیداخلی نشان م زیایا ک تر بدان تهج  شده ادو. مرور پژویشبیشتر پژویش

یا بدهده اددو. آن بیش از دایر مددا زمزبهر، ت ایل ب  مدا جهنز یا مدا تادا شده زیامدا

 زیانظر از دویل آن، م ک  ادو مدا دیگرز وجهد داشت  باشد ک  با شدرکوصرف ک یدرحال

مددیریو  یرز در ای  پژویش براز انددازه دلیلایرانی داز ارز بیشترز داشت  باشد. ب  ی ی  

و کازنیک در کشدف  شدهیلدجهنز، جهنز تا زیامدا دیند ییحدهد، ابتدا قدرت تبیی  و تهض

برازش باوترز برخهردار بدهده  زیامدیریو دهد مهرد آزمهن قرار رفت ، دپس مدلی ک  از آماره

مدیریو دهد ادتداده شد. نتای  نشان داد ک  مدا کازنیدک از  یرز عنهان الگهز اندازهادو، ب 

آن برخدهردار اددو؛  زشددهیلجدهنز و تاد زیابیشترز نسبو ب  مددا دیند ییحقدرت تهض

مددیریو ددهد طبدق مددا پدن   یرز بنابرای  در ای  پدژویش از مددا کازنیدک بدراز انددازه

 شده ادو.ادتداده

 (5)مدا 

TAi,t / Ai,t-1 = α0(1/Ai,t-1) + α1[(ΔREVi,t - ΔARi,t) / Ai,t-1] + α2(PPEi,t /Ai,t-1) 
+ α3(ΔCFOi,t /Ai,t-1) + ɛi,t 

i,t:TA  کل اقالم تاهدز شرکوi  در دااt،1-i,t:A شدرکو  یدازییکل داراi  در دداا-t

1،i,tREV:Δ  تمییددر در فددروش خددالص شددرکوi  در دددااt،i,tAR:Δ زیاتمییددر در حسدداب 

در  iو تجهیزات شرکو  آوتی ارزش ناخالص امهاا، ماش t،i,t:PPEدر داا  iدریافتنی شرکو 

 در داا. iنقدز ع لیاتی شرکو  یازیانتمییر در جر t،i,tCFO:Δداا 

 شده ادو.مدیریو دهد در نظر  رفت  یرز عنهان مایار اندازهباقی انده مدا کازنیک ب 

 

 (CG) یبری شرکتسازوکارهای راه. 4-5

بدرز شدرکتی بدراز کدایش مددیریو ددهد در در عصر حاضر دازوکاریاز مختلدی از راه

شدده اددو. درواقدخ اید  بد  کدار  رفت  زیا ازج ل  انددازهآن یازیژ یو یا با تهج  ب  شرکو
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یا افدزایش ندادان را در شدرکودازوکاریا پاددخگهیی، شددافیو، انصداف و رعایدو حقدهق یز

 یدازیژ ینهدادز، و    ارانی حسابرددی، وجدهد حسابرددی داخلدی، ددرما ز. ک یتد دیدیم

، تخصدص و ...(، مددیرهیئوکیدو، اددتقالا رئدیس ی)اندازه، اددتقالا، میدزان مال مدیرهیئوی

مرجخ حسابردی، داختار مالکیو شرکو، ت رکز مالکیو، دهام شناور آزاد ازج ل  اید   زاندازه

اطالعدات مربدهط بد  برخدی از ددازوکاریا مثدل  کد یی. در ای  پدژویش ازآنجاادودازوکاریا 

یا واحدد و در بیشدتر شدرکو حسابردی در بدازه زمدانی پدژویش در دددترس نبدهده زک یت 

 بیندییشبدر پ رفدویبرز شرکتی ک  انتظار مدازوکار راه 5حسابردی داخلی وجهد نداشت ، از 

اندد ویژ دی عبارت 5شده ادو. ای  بگ ارد، ادتداده یرت     ارانی درما یژهو کنند ان ب ادتداده

، عدددم دو ددانگی نقددش مدددیرعامل، مالکیددو مدددیران و مدددیرهیئوی زاز: ادددتقالا و اندددازه

 .شهدییا پرداخت  منهادز. در ادام  ب  تهضیح یریک از آن   ارانی درما

 (BDIND) مدیرهیئتاستق ه ه .1-4-5

عنهان جایگزینی براز شدافیو و افشداز برز شرکتی اغلب ب ادتقالا در ادبیات راه زواژه

 زیداشده ادو. م ک  ادو ب  خاطر ی ی  مهضه  باشد کد  در پژویشاطالعات ب  کار  رفت 

عنهان یکدی از مایاریداز ددنجش آن بد  مددیرهیئواطالعات مالی، ادتقالا ی یدیومرتبط باک

(. در ای  پژویش، از تقسی  تاداد مدیران غیرمهظف بدر تادداد کدل 2011)لی ، شهدمیملرح 

 .شهدیم یرز اندازه مدیرهیئو، ادتقالا یمدیرهیئواعتاز ی

 (BDSZE) مدیرهیئته ی. اندازه2-4-5

 زبرز شرکتی م ک  ادو بدر رابلد عنهان یکی از دازوکاریاز راهب  مدیرهیئوی زاندازه

 مددیرهیئواددتقالا یدر  بگ ارد؛ اما بدرعکس  یردهد ت   بینییشبی  مدیریو دهد و قدرت پ

امدا  دیددیمدیریو دهد را کدایش م زیااینک  فرصو زنظر کلی وجهد دارد دربارهاتداق یباًتقر

اداد (؛ بنابرای  ت2013 نیسو )الدمارز و اد اعیل،  هن ی نتای  ا مدیرهیئودر رابل  با اندازه ی

ک  در رابلد  بدا انجدام وظدایف، نظدارت و  شهندباید طهرز انتخاب  مدیرهیئومللهب اعتاز ی

 پادخگهیی اط ینان حاصل شهد.

 (NONDUAL). عدم دوگانگی نقش مدیرعامل 3-4-5

رغ  مندخ قدانهنی، مددیرعامل در دد و رئدیس یدا ایرانی م ک  ادو علی زیادر شرکو
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بدر  مددیرهیئونیز فاالیو کند. عدم دو انگی نقش مدیرعامل باعث افزایش نظارت ی رئیسیبنا

؛ بندابرای  در اید  پدژویش بدراز شدرکتی کد  مددیرعامل، رئدیس شهدیمدیران م یازیوفاال

)الددمارز و  شدهدینباشد، مقدار یک و در غیر ای  صدهرت صددر در نظدر  رفتد  م مدیرهیئوی

 (.2013اد اعیل،

 

 (MOWN)د مالکیت مدیران . درص4-4-5

و مددیران  مدیرهیئوی تهدط ک شهد یتاریف م دهام از زدرصد عنهانب  مدیران یومالک

 یدومالک درصدد افزایش بر اداس تئهرز ی سهدازز منافخ، با رودی. انتظار مشهدینگهدارز م

ت لدک مددیران از ی سه شهد. در ای  پژویش درصد دهام در  داراندهام با یاآن منافخ مدیران

بدر کدل ددهام منتشدره محاددب   مددیرهیئوطریق تقسی  مج ه  دهام در ددو مددیران و ی

 (.2013شهد )الدمارز و اد اعیل،یم

 

 (IOWN)نهادی  گذارانیه. درصد سهام در تملک سرما5-4-5

یدا، بدزرگ مانندد بانک   ارانی ددرما تهددط شدده زنگهدار دهام درصد ،زنهاد یومالک

 زیایا اع  از دولتی یا خصهصی، شرکوادو. در ایران بانک   ارزی درما زیاو شرکو یای  ب

 تدهانیرا م   ارزی درما زیابازنشستگی، شرکو زیااجت اعی، صندوق ی بی   و دازمان ت م

   ارانی نهادز برش رد. در ای  پژویش درصدد ددهام در ت لدک ددرما   ارانی عنهان درماب 

نهدادز بدر کدل ددهام منتشدره    ارانی نهادز از طریق تقسی  مج ه  دهام در اختیار ددرما

 (.2013شهد )الدمارز و اد اعیل،یم یرز اندازه

 

 (SIZE). اندازه شرکت 5-5

 زیاب  دو بخش شرکو یاییلگاریت  مج ه  دارا زیا بر اداس میان در ای  پژویش ن هن 

اند. دلیل ادتداده قرار رفت  وتحلیلی طهر جدا ان  مهرد تجزبزرگ و کهچک تقسی  و یرکدام ب 

 از لگاریت  کایش واریانس متمیریا و برآورد بهتر مدا ادو.
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 (DEBT)نسبت بدهی  .6-5

مددیریو ددهد و  یدازیوعنهان یک متمیدر کنترلدی بدر فاالنسبو بدیی ب  رودیانتظار م

کنند ی ددهد را  بینییشبهده و قدرت پ یر  اربرز شرکتی ت  چگهنگی اجراز دازوکاریاز راه

اید  متمیدر، بددیی بلندمددت بدر کدل  یرز انددازه برازالشاا  قرار دید. در ای  پژویش تحو

 (.2013ارز و اد اعیل،ادو )الدم شدهی تقس یاییدارا

 

 (LOSS)زیان  .7-5

 زیاددهد ده متدداوت از شدرکو زیاکنندد ی در شدرکو بینییشقدرت پ رودیانتظار م

کد  متح دل زیدان  یییا(. در ای  پژویش بد  شدرکو2013باشد )الدمارز و اد اعیل، ده یانز

 .شهدیاند، مقدار مجازز یک و در غیر ای  صهرت مقدار صدر داده مشده

 

 پژوهش هاییافته. 6

 نتایج انتخاب مده مدیریت سود .1-6

کشدف  زیاکد  در بدی  مددا دیدی( نشان م1393،وردززداخلی )تار زیامرور پژویش

 آن )دیچداو و ی کداران، زشددهیلمدیریو دهد، ت ایل ب  ادتداده از مدا جدهنز یدا مددا تاد

نظر از دویدل آن، م کد  اددو مددا صدرف ک ییا بهده ادو. درحال( بیش از دایر مدا1995

ایرانی داز ارز بیشدترز داشدت  باشدد. بد  ی دی   زیادیگرز وجهد داشت  باشد ک  با شرکو

 دیند ییحمددیریو ددهد، ابتددا قددرت تبیدی  و تهضد  یرز پژویش براز انددازهدر ای   دلیل

، دپس شد ب  آرمهن   اشت و کازنیک در کشف مدیریو دهد  شدهیلجهنز، جهنز تاد زیامدا

مددیریو ددهد  یرز عنهان الگدهز انددازهبرازش باوترز برخهردار بهد، ب  زیامدلی ک  از آماره

یا از آماره دوربی  واتسهن، دایر آماره زادتثناب  دیدیک  نتای  نشان م  هن ادتداده شد. ی ان

 زیادر مددا کازنیدک بیشدتر از مددا Fو آماره  شدهیلقبیل ضریب تایی ، ضریب تایی  تاد

بیشتر اید  مددا نسدبو بد  دو  دیند ییحک  بیانگر قدرت تهض ادوجهنز  شدهیلجهنز و تاد

جدهنز  زیامدا کازنیک نیز ک تر از مدا یازی اندهمایار باق مدا دیگر ادو. ی چنی  انحراف

ک  بیانگر دقو باوتر مدا کازنیک ادو. بر ای  اداس در ای  پدژویش از  ادوآن  شدهیلو تاد
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شده ادو. نتای  انتخاب مدا مدیریو دهد مدیریو دهد ادتداده یرز مدا کازنیک براز اندازه

 شده ادو.( ارائ 1در نگاره )

 

 مدیریت سود یریگ: نتایج آزمون انتخاب مده برای اندازه 1نگاره 

 مدا 
ضریب 

 تایی  

ضریب تایی   

 شده یل تاد
 Fآماره 

دوربی   

 واتسهن

انحراف مایار  

 یای انده باق

 2.16 1.88 4.39 0.40 0.52 جهنز 

 2.06 1.91 4.39 0.40 0.52 ی کاران دیچاو و

 2.05 1.89 4.63 0.42 0.54 کازنیک 

 

 آمار توصیفی .2-6

( ارائد  3( و )2) زیداشدرکو در نگاره زآمار تهصیدی متمیریاز پژویش بر اداس انددازه

نقدز آتی ک تر  یازیانبزرگ، میانگی  جر زیاادو. نتای  بیانگر ای  ادو ک  در شرکو شده

کهچک عکس ای  حالو برقدرار اددو؛  زیادر شرکو ک یاز میانگی  دهد ع لیاتی ادو درحال

بدزرگ، بهتدر  زیاکهچک نسبو ب  شرکو زیاک  دهد شرکو کردبیان  تهانیدیگر معبارتب 

 زیا. ی چنی  میدانگی  اقدالم تاهددز شدرکوکند بینییشنقدز آتی را پ یازیانجر تهاندیم

 زیاکهچک بهده ک  ای  امر بیانگر افزایش مدیریو ددهد در شدرکو زیازرگ ک تر از شرکوب

 مددیرهیئوی زک  میانگی  ادتقالا و اندازه دیدیکهچک بهردی ادو. ی چنی  نتای  نشان م

کهچدک امدا میدزان  زیابزرگ بیشدتر از شدرکو زیانهادز در شرکو   ارانی و مالکیو درما

کد  م کد  اددو دلیدل آن  اددوبزرگ  زیاکهچک بیشتر از شرکو زیامالکیو مدیر شرکو

بدزرگ بیشدتر از  زیایا باشد. نسبو بدیی شدرکوشرکو  هن ی وجهد مالکیو خانهاد ی در ا

مدالی بیروندی دلیدل  ی بیشتر از منابخ ت م زادتداده رودیکهچک ادو ک  انتظار م زیاشرکو

 ای  امر باشد.
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 بزرگ  یهاتوصیفی متغیرهای شرکت: آمار 2نگاره 

 بزرگ زیاشرکو 

 چهلگی  انحراف مایار  ک تری  بیشتری   میان   میانگی   متمیر 

جریددان نقدددز ددداا 

 باد
762474 206702 24765735 2837- 2361873 7.26 

 4.90 2947672 -3219247 21725060 231334 982367 دهد ع لیاتی

 0.265 0.2388 0.14 1 0.5 0.504 مدیرهیئوادتقالا ی

 0.97 0.895 5 7 5 5.563 مدیرهیئوی زاندازه

 یددددودرصددددد مالک

 مدیران
0.622 0.655 0.98 0.11 0.235 0.549- 

 -1.07 0.241 0 0.98 0.75 0698 نهادز   ارانی درما

 1.64 0.122 0.001 0.572 0.05 0.104 نسبو بدیی

اقدددددالم تاهددددددز 

 اختیارز
0.129 0.22 0.932 2.66- 0.513 0.971- 

 2.72 0.295 0 1 0 0.096 زیان

عدم دو ددانگی نقددش 

 مدیر
0.87 1 1 0 0.459 0.872- 

 

 کوچک  یها: آمار توصیفی متغیرهای شرکت3نگاره 

 کهچک  زیاشرکو 

 چهلگی  انحراف مایار  ک تری  بیشتری   میان   میانگی   متمیر 

 10.38 523566 1011 6515423 32426 107031 جریان نقدز داا باد 

 9.23 368686 -82015 4257911 31723 98191 دهد ع لیاتی 

 0.212 0.2304 0.14 1 0.5 0.494 مدیرهیئو ادتقالا ی

 0.898 0.913 5 7 5 5.59 مدیرهیئو ی زاندازه 

 -0.776 0.233 0.1 0.98 0.73 0.66 مدیران یودرصد مالک

 -1.01 0.249 0.01 0.98 0.76 0.678 نهادز   ارانی  درما

 2.33 0.128 0.003 1.371 0.046 0.08 نسبو بدیی 
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 کهچک  زیاشرکو 

 چهلگی  انحراف مایار  ک تری  بیشتری   میان   میانگی   متمیر 

 -0.434 0.457 -0.964 0.994 0.241 0.16 اقالم تاهدز اختیارز 

 1.78 0.373 0 1 0 0.16 زیان

عدم دو انگی نقش  

 مدیر
0.852 1 1 0 0.476 0.64- 

 

 بین متغیرها یهمبستگ .3-6

طبدق  دیدیشده ادو. نتای  نشان م( ارائ 4متمیریا در نگاره )نتای  مربهط ب  ی بستگی 

نقددز آتدی دارد. از میدان متمیریداز پدژویش،  یازیانانتظار دهد باوتری  ی بستگی را با جر

. اقدالم تاهددز دیددینیز ک تری  ی بستگی را با متمیر وابسدت  نشدان م مدیرهیئوادتقالا ی

نقددز  یدازیانی بستگی ماکهدی با دهد ع لیاتی و جر عنهان مایار مدیریو دهداختیارز ب 

 .شهدیدهد کادت  م بینییشدیگر با افزایش مدیریو دهد از قدرت پعبارتآتی دارد؛ ب 
 

 : همبستگی بین متغیرها 4نگاره 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متمیر

           1 . جریان نقدز آتی1

          1 0.79*** . دهد ع لیاتی2

         1 -0.01** -0.05** . اقالم تاهدز اختیارز3

        1 -0.07* 0.01* -0.01* مدیرهیئو. ادتقالا ی4

. عدددم دو ددانگی نقددش  5

 مدیرعامل
*0.03 0.01- 0.03 0.01 1       

      1 -0.03 -0.14* -0.02* -0.07* -0.02 مدیرهیئوی  ز. اندازه6

     1 -0.01* -0.01 -0.04 0.02* -0.12** -0.09* . مالکیو مدیران7

    1 0.11 0.01 0.01** -0.01* 0.01* -0.03* -0.03** نهادز    ارانی . درما8

   1 0.03 -0.09* -0.02* -0.02 -0.01 -0.04* 0.5** 0.43* شرکو  ز. اندازه9

  1 0.01** 0.01 0.01 -0.01 -0.01* 0.01* -0.02* -0.06* -0.11** . نسبو بدیی10

 1 0.29* -0.09 0.01 0.02** 0.02** 0.08 0.08 -0.01* -0.11** -0.05* . زیان11

 ادو.  %99و  %95، %90*،**،*** ب  ترتیب بیانگر دلح اط ینان 
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 آمار استنباطی .4-6

انتخداب مددا تحلیدل  بدرازصهرت ترکیبی یسدتند، ای  پژویش ب  زیاداده ک ییازآنجا 

شده ادو. فرض صدر ای  آزمدهن اددتداده از آزمهن چاو ادتداده 35یقییا تلد 51ییتابله زیاداده

تدابلهیی اددو. نتدای  آزمدهن دو  زیااز روش تلدیقی و فرض مقابل آن مبنی بر ادتداده از داده

یا بدا اددتداده از و ی چنی  مانادارز آن، بدرآورد مددا F، با تهج  ب  آماره دیدیمدا نشان م

تابلهیی در برآورد ر رددیهن  زیاتحلیل داده یرزکار . براز ب د یریتابلهیی صهرت م زیاداده

شده ادو ک  فدرض صددر اید  از آزمهن یاد   براز انتخاب روش ا ر  ابو یا تصادفی ادتداده

. نتدای  دهدمیآزمهن مبنی بر ادتداده از ا ر تصادفی و فرض مقابل آن بر اداس ا ر  ابو ملرح 

پدژویش بدا  زیاو ماندادارز آن، بیدانگر بدرآورد مددا دو زره کداای  آزمهن نیز با تهج  ب  آمدا

صهرت  یرد نتدای  بدرازش مددا  یای فرض وتحلیلی دو. قبل از اینک  تجزاادتداده از ا ر  ابو 

حداکی از ماندادار بدهدن  %99در دلح اط یندان  Fآماره  یای ک  در ت امی فرض دیدینشان م

بیانگر عدم وجدهد خهدی بسدتگی ددریالی  2سهن ب  عدد ر ردیهن و نزدیکی آماره دوربی  وات

نشدان  یای در ی د  فرضد  شددهیلآمداره ضدریب تایدی  تاد ی بی  اجزاز اخالا ادو. ی چن

یا از تهان باویی براز تبیی  متمیر وابست  برخدهردار بدهده ک  متمیریاز تهضیحی مدا دیدیم

( و مددا 0.92نهادز بداوتری  مقددار )   ارانی درما یرمدا مربهط ب  برردی ت   بی ی ک  درا

 ( را دارند.0.76نخسو ک تری  مقدار ) زمربهط ب  فرضی 

کنندد ی  بیندییشمانادار مدیریو ددهد بدر قددرت پ یرفرضی  نخسو ای  پژویش ت     

 ای  فرضی  پرداخت  شهد، ابتددا قددرت وتحلیلی ؛ اما قبل از اینک  ب  تجزکندبرردی میدهد را 

بهردی مهرد آزمهن قرار  رفو ک  نتای  بیدانگر ضدریب  زیاکنند ی دهد در شرکو بینییشپ

 یدازیانیک ریاا تمییر در دهد ع لیاتی، جر یگردعبارتبراز دهد ع لیاتی بهده ادو؛ ب  1.49

، ضدریب متمیدر دیدییک نشان م ز. نتای  آزمهن فرضی دیدیریاا تمییر م 1.49نقدز آتی را 

EARN*EM ،0.23-  بدهده  0.73و مانادار بهده ادو. ی چنی  ضریب دهد ع لیداتی مثبدو

نشدان  یایافتد کنند ی دهد اددو. اید   بینییشبیانگر کایش قدرت پ 1.49ک  در مقایس  با 

نقددز آیندده را دارد امدا انتظدار  یازیانجر بینییشا رچ  ی چنان دهد جارز تهان پ دیدیم

کنندد ی  بینییشیو دهد مبتنی بر اقالم تاهدز اختیارز، قدرت پافزایش میزان مدیر رودیم
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برز شرکتی نتای  نشان داد ک  اددتقالا متمیر کنترلی راه یر. در رابل  با ت  دیددهد را کایش 

مندی و ماندادار، درصدد مالکیدو مددیران و عددم دو دانگی نقدش  یرت   مدیرهیئوی زو اندازه

ا رز بر قددرت   هن یچنهادز ی   ارانی و درصد مالکیو درما مثبو و مانادار یرمدیرعامل ت  

منددی  یراند. ی چنی  نتای  نشان داد متمیر زیان شرکو نیز ت  کنند ی دهد نداشت  بینییشپ

 بیندییشو مانادارز بر متمیر وابسدت  دارد؛ یاندی زیدان نیدز یکدی از عهامدل کدایش قددرت پ

 ز. در رابل  با دایر متمیریاز کنترلی یانی نسبو بدیی و اندازهآیدیحساب مکنند ی دهد ب 

یدا م کد  اددو ؛ اما عالمو ضدریب آننشدمانادارز با متمیر وابست  مشایده  زشرکو رابل 

ددهد در  بینییشیا و افزایش تهان پر نظارت بیشتر اعتباردیند ان بر کیدیو دهد شرکوبیانگ

 شده ادو.ارائ  5نخسو در نگاره  زبزرگ باشد. نتای  آزمهن فرضی  زیاشرکو

 

 نخست ی: نتایج آزمون فرضیه 5نگاره 

 مانادارز  tآماره   خلاز ادتاندارد  ضریب متمیر

 0.0000 6.8109 5733 39051 مقدار  ابو 

EARN 0.7301 0.2893 2.5231 0.012 

EARN*EM 0.2395- 0.0354 6.7572- 0.0000 

EARN*BDIND 0.4141- 0.0628 6.5887- 0.0000 

EARN*BDSZE 0.0809- 0.019 4.2489- 0.0000 

EARN*NONDUA

L 
0.0878 0.0343 2.5587 0.0108 

EARN*MOWN 0.4085 0.0807 5.0605 0.0000 

EARN*IOWN 0.1096- 0.0694 1.58- 0.1148 

EARN*SIZE 0.0366 0.0362 1.0096 0.3132 

EARN*DEBT 0.157 0.1511 1.0388 0.2994 

EARN*LOSS 0.5981- 0.0975 6.1311- 0.0000 

 0.77 ضریب تایی 

 
 0.76 شده یلضریب تایی  تاد

 F 142.838آماره  
 2.11 آماره دوربی  واتسهن 

 F 0.0000احت اا آماره  

 602.091 آزمهن یاد     5.9062 آزمهن چاو 
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 مانادارز  tآماره   خلاز ادتاندارد  ضریب متمیر

 0.0000 دلح مانادارز  0.0000 دلح مانادارز 

      

مددیریو ددهد و  زبر رابل  مدیرهیئوادتقالا ی کنند ییلفرضی  دوم ب  برردی ا ر تاد

متمیددر  دیدددی هندد  کدد  نتددای  نشددان م. ی انپددردازدیکننددد ی دددهد م بینددییشقدددرت پ

EARN*BDIND*EM   بیندییشمثبو و مانادارز بر ارتباط مدیریو دهد و قددرت پ یرت 

نخسدو، ضدریب  زبا اضاف  شدن ای  متمیر در مقایس  با فرضی  ک زطهرد. ب رکنند ی دهد دا

ادو. ا رچ  انتظار بر ای   یافت یشافزا 0.34ب   EARN*EMو ضریب  1.58دهد ع لیاتی ب  

 زرا نسدبو بد  فرضددی  EARN*EMضدریب متمیددر  EARN*BDIND*EMبدهد متمیدر 

بیدانگر اید  باشدد کد   تهانددینشان داد. ای  نتدای  م را نخسو کایش دید اما نتای  عکس آن

 بیندییشامدا در مقابدل قددرت پ ،مددیریو ددهد بدهده زافزایندده مدیرهیئوا رچ  ادتقالا ی

دهد را نیز افزایش داده ادو ک  ای  مهضه  حاکی از مدیریو دهد کارا تحدو چندی   کنند ی

منددی و  زشرکو و زیان رابلد  زشرایلی ادو. ی چنی  نتای  نشان داد ک  متمیریاز اندازه

ماندادارز بدا متمیدر  زامدا نسدبو بددیی رابلد  دارد کنند ی دهد بینییشمانادار با قدرت پ

 شده ادو.ارائ  6نخسو در نگاره  زنتای  آزمهن فرضی وابست  نداشت  ادو. 
 

 دوم ی: نتایج آزمون فرضیه 6نگاره 

 مانادارز  tآماره   خلاز ادتاندارد  ضریب متمیر

 0.0000 5.0472 9802 49475 مقدار  ابو

EARN 1.5846 0.2792 5.6753 0.0000 

EARN*EM 0.3402- 0.0622 5.4673- 0.0000 

EARN*BDIND*

EM 
0.4213 0.1101 3.8266 0.0001 

EARN*BDIND 0.4189- 0.0572 7.3157- 0.0000 

EARN*BDSZE 0.0385- 0.0171 2.2463- 0.0251 

EARN*NONDU

AL 
0.043 0.0307 1.4001 0.1621 

EARN*IOWN 0.3006- 0.0683 4.401- 0.0000 
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 مانادارز  tآماره   خلاز ادتاندارد  ضریب متمیر

EARN*MOWN 0.3723 0.0736 5.0568 0.0000 

EARN*SIZE 0.1046- 0.0368 2.8378- 0.0047 

EARN*DEBT 0.0243 0.1337 0.1823 0.8554 

EARN*LOSS 0.5323- 0.0878 6.0567- 0.0000 

 0.82 ضریب تایی 

 

ضریب تایی  

 شده یلتاد
0.81 

آماره دوربی    F 173.02آماره  

 واتسهن 
2.11 

 F 0.0000احت اا آماره  

 5.9605 آزمهن چاو
 

 616.519 آزمهن یاد   

 0.0000 دلح مانادارز  0.0000 دلح مانادارز

بی  مددیریو ددهد و قددرت  زبر رابل  مدیرهیئوی زاندازه یرد  ب  برردی ت   زفرضی 

متمیدددر  دیددددی هنددد  کددد  نتدددای  نشدددان م. ی انپدددردازدیکنندددد ی ددددهد م بیندددییشپ

EARN*BDSZE*EM   بیندییشمثبو و مانادارز بر ارتباط مدیریو دهد و قددرت پ یرت 

 افدزایش 1.14بد   EARN*EMک  با افزودن ای  متمیر، ضریب  زا هن کنند ی دهد دارد. ب 

 دیگریانبیدک(. بد  زادو )در مقایس  با فرضدی  یافت کایش 0.49ب   EARNاما ضریب  یافت 

ک  ای  امر قددرت  یابدیمیزان مدیریو دهد افزایش متر باشد، بزرگ مدیرهیئوی زیرچ  اندازه

تددر، بزرگ یازمدددیرهیئو. م کدد  ادددو در یدیدددیکننددد ی دددهد را کددایش م بینددییشپ

تر و کیدیدو اطالعدات مدالی بد  دلیدل مشدکل  یرزی و فرآیند تصد  یاید اهد زدازی اینگ

دوم،  زمشداب  بدا فرضدی  دیددیافزایش مسائل ن ایند ی کایش یابد. ی چنی  نتای  نشدان م

باعدث  مددیرهیئواما بدا اید  تدداوت کد  اددتقالا ی یافت  ادو؛یشافزا EARN*EMضریب 

آن منجر ب  کایش ای  مایار از کیدیو  زاما اندازه شده کنند ی دهد بینییشافزایش قدرت پ

مشدایده  ماندادار زادو. در رابل  با متمیریاز کنترلی نسبو بدیی و زیدان رابلد  شدهدهد 

 دهم ز. نتای  آزمهن فرضی نشدمانادارز مشایده  زشرکو رابل  زاما در ارتباط با اندازه شد؛

 شده ادو.ارائ  7در نگاره 
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 سوم ی: نتایج آزمون فرضیه 7نگاره 

 مانادارز tآماره  خلاز ادتاندارد  ضریب متمیر 

 0.0000 11.4861 1167 13414 مقدار  ابو

EARN 0.4949 0.2367 2.0827 0.0377 

EARN*EM 1.147- 0.2349 4.6835- 0.0000 

EARN*BDSZE*EM 0.1724 0.0434 3.9722 0.0001 

EARN*BDIND 0.1269- 0.0761 1.6671- 0.0960 

EARN*BDSZE 0.0086- 0.0215 0.4008- 0.6887 

EARN*NONDUAL 0.0959 0.0371 2.5819 0.0101 

EARN*IOWN 0.0971 0.0669 1.4505 0.1474 

EARN*MOWN 0.156 0.0782 1.9949 0.0465 

EARN*SIZE 0.0112 0.0247 0.4554 0.649 

EARN*DEBT 0.69 0.1712 4.0302 0.0010 

EARN*LOSS 0.9851- 0.0971 10.1397- 0.0000 

 0.69 ضریب تایی 

 

ضریب تایی   

 شده یل تاد
06879 

دوربی   آماره  F 125.4745آماره 

 واتسهن
1.75 

 F 0.0000احت اا آماره 

 5.9605 آزمهن چاو
 

 616.519 آزمهن یاد  

 0.0000 دلح مانادارز  0.0000 دلح مانادارز

 

بی  مدیریو دهد و قددرت  زعدم دو انگی نقش مدیرعامل بر رابل  یرچهارم ت   زفرضی 

 دیددی هن  ک  نتدای  آزمدهن فرضدی  نشدان می ان. کندبرردی میکنند ی دهد را  بینییشپ

بی  مدیریو ددهد و  زمثبو و مانادارز بر رابل  یرت   EARN*NONDUAL*EMمتمیر 

نخسو، ضدریب  زکنند ی دهد دارد. با افزودن ای  متمیر در مقایس  با فرضی  بینییشقدرت پ

EARN*EM   و ضریب  0.7بEARN   انتظدار  تدهانیای  مادو؛ بندابر یافت یشافزا 0.76ب

کنندد ی  بینییشیکسان نیسو، قدرت پ مدیرهیئوی یسداشو زمانی ک  نقش مدیرعامل و رئ

منددی و ماندادارز بدا  زدهد افزایش یابد. از میان متمیریاز کنترلی زیان و نسبو بدیی رابل 
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. نتدای  آزمدهن دنششرکو ارتباط مانادارز مشایده  زاما در رابل  با اندازه دارد؛متمیر وابست  

 شده ادو.ارائ  8چهارم در نگاره  زفرضی 

 

 چهارم  ی: نتایج آزمون فرضیه 8نگاره 

 ضریب متمیر 
خلاز  

 ادتاندارد 
 مانادارز tآماره 

 0.0933 1.6815 55053 92572 مقدار  ابو

EARN 0.7659 0.3818 2.0059 0.0454 

EARN*EM 0.7071- 0.0369 19.1207- 0.0000 

EARN*NONDUAL*EM 0.3785 0.0664 5.6975 0.0000 

EARN*BDIND 0.7669- 0.0414 18.5197- 0.0000 

EARN*BDSZE 0.1445- 0.0287 5.0176- 0.0000 

EARN*NONDUAL 0.214- 0.0395 5.4163- 0.0000 

EARN*IOWN 0.2712 0.0928 2.9201 0.0037 

EARN*MOWN 0.9317 0.0801 11.6257 0.0000 

EARN*SIZE 0.0582 0.0445 1.3066 0.1920 

EARN*DEBT 0.6146 0.2955 2.0795 0.0381 

EARN*LOSS 0.7192- 0.1526 4.7114- 0.0000 

 0.93 ضریب تایی 

 

ضریب تایی   

 شده یل تاد
0.92 

آماره دوربی    F 500.79آماره 

 واتسهن
2.18 

 F 0.0000احت اا آماره 

 5.9605 آزمهن چاو
 

 616.519 آزمهن یاد  

 0.0000 دلح مانادارز  0.0000 دلح مانادارز

 

بدی   زنهدادز بدر رابلد    ارانی درصدد مالکیدو ددرما یرپنج  ب  برردی تد   زفرضی 

 EARN*EM*IOWN. ضدریب پدردازدیکنندد ی ددهد م بیندییشمدیریو دهد و قدرت پ
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کنند ی دهد دارد. زمدانی  بینییشمثبو و مانادارز بر ارتباط مدیریو دهد و قدرت پ زرابل 

 1.21بد   EARNو ضدریب  0.69بد   EARN*EMک  ای  متمیر ب  مدا اضاف  شد، ضریب 

عنهان یکدی از ددهامدارانی کد  نسدبو بد  ددایر نهدادز بد    ارانی ادو. ددرما یافت یشافزا

برخدهردار  مددیرهیئومددیران و ی بدر مهدارت وزم بدراز نظدارت دهامداران از انگیزه، قددرت و 

یدا را بد  افدزایش مدیران شده و تهج  آن زطلبان ، م ک  ادو مانخ از رفتاریاز فرصویستند

   ارانی ؛ بندابرای  م کد  اددو در صدهرت وجدهد ددرماکننددکیدیو اطالعات مالی مالهف 

زایش مددیریو ددهد بهبدهد یابدد. از میدان کنند ی دهد حتدی بدا افد  بینییشنهادز، قدرت پ

در  پدنج  زمانادار بهده ادو. نتای  آزمهن فرضدی  زمتمیریاز کنترلی تنها زیان بیانگر رابل 

 شده ادو.ارائ  9نگاره 

 پنجم  ی: نتایج آزمون فرضیه 9نگاره 

 مانادارز tآماره  خلاز ادتاندارد  ضریب متمیر 

 0.4092 0.826 96994 80120 مقدار  ابو

EARN 1.2113 0.4013 3.0182 0.0027 

EARN*EM 0.6967- 0.0703 9.9062- 0.0000 

EARN*IOWN*EM 0.309 0.1007 3.0688 0.0023 

EARN*BDIND 0.7395- 0.0382 0.19328- 0.0000 

EARN*BDSZE 0.1296- 0.0275 4.7057- 0.0000 

EARN*CHIND 0.0243- 0.0317 0.769- 0.4423 

EARN*IOWN 0.001- 0.0818 0.0133- 0.9894 

EARN*MOWN 0.8598 0.0764 11.2485 0.0000 

EARN*SIZE 0.0163 0.0478 0.3414 0.7329 

EARN*DEBT 0.1925 0.3101 0.6208 0.535 

EARN*LOSS 0.7055- 0.1676 4.2079- 0.0000 

 0.92 ضریب تایی 

 

ضریب تایی   

 شده یل تاد

0.91726

6 

آماره دوربی    F 481.176آماره 

 واتسهن
2.08 

 F 0.0000احت اا آماره 
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 مانادارز tآماره  خلاز ادتاندارد  ضریب متمیر 

 5.9605 آزمهن چاو
 

 616.519 آزمهن یاد  

 0.0000 دلح مانادارز  0.0000 دلح مانادارز

 

بدی  مددیریو ددهد و  زدرصد مالکیو مددیران بدر رابلد  یرشش  ب  برردی ت   زفرضی 

متمیددر  دیدددی هندد  کدد  نتددای  نشددان م. ی انپددردازدیکننددد ی دددهد م بینددییشقدددرت پ

EARN*MOWN*EM   بدی  مددیریو ددهد و قددرت  زمثبو و مانادارز بدر رابلد  یرت

 مددیرهیئودیگر یرچ  درصد مالکیو مدیران و اعتاز یعبارتکنند ی دهد دارد؛ ب  بینییشپ

ضدریب  ینکد امدا باا یابدد؛یکنند ی دهد نیز افزایش م بینییشباشد، قدرت پدر شرکو بیشتر 

 بیندییش( امدا قددرت پ0.5بدرز شدرکتی بیشدتری  اددو )ای  متمیر در بی  ت امی عهامل راه

کنند ی دهد ی سه با ای  متمیر افزایش نیافت  ادو. م ک  ادو ای  نتیج  نشان دید ک  ا ر 

 بیندییشماکهددی بدر قددرت پ یر، تد  کنددر مشخصدی تجداوز درصد مالکیو مدیران از مقدا

م ک  ادو یک ارتباط غیرخلی بی  میدزان مالکیدو مددیران و  رو ی کنند ی دهد بگ ارد. ازا

کنندد ی ددهد وجدهد داشدت   بیندییشمدیریو دهد و قددرت پ زبا رابل  مدیرهیئواعتاز ی

 ه ادو.شدارائ  10در نگاره  شش  زباشد. نتای  آزمهن فرضی 

 

 ششم  ی: نتایج آزمون فرضیه 10نگاره 

 مانادارز tآماره  خلاز ادتاندارد  ضریب متمیر

 0.0000 5.6483 8195 46288 مقدار  ابو

EARN 0.9499 0.2867 3.3125 0.001 

EARN*EM 0.5576- 0.0841 6.6292- 0.0000 

EARN*MOWN*EM 0.5064 0.131 3.8646 0.0001 

EARN*BDIND 0.5119- 0.0536 9.5367- 0.0000 

EARN*BDSZE 0.796- 0.0196 4.0464- 0.0001 

EARN*DUAL 0.0786 0.031 2.534 0.0116 

EARN*IOWN 0.897- 0.0699 2.7136- 0.0069 
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 مانادارز tآماره  خلاز ادتاندارد  ضریب متمیر

EARN*MOWN 0.4591 0.0752 6.0981 0.0000 

EARN*SIZE 0.0068 0.0341 0.2012 0.8406 

EARN*DEBT 0.2339 0.1769 1.3225 0.1866 

EARN*LOSS 0.583- 0.108 5.3973- 0.0000 

 0.79 ضریب تایی 

 

ضریب تایی   

 شده یل تاد
0.7892 

آماره دوربی    F 154.522آماره 

 واتسهن
2.14 

 F 0.0000احت اا آماره 

 5.9605 آزمهن چاو

 

آزمهن 

 یاد   
616.519 

 0.0000 دلح مانادارز
دلح  

 مانادارز
0.0000 

 

کنندد ی  بیندییشبرز شرکتی و مدیریو دهد بر قددرت پزمان راهیدت  ا ر ی  زفرضی 

کنندد ی ددهد  بیندییش. نتای  بیانگر قدرت پکندبرردی میشرکو  زاندازهدهد را با تهج  ب 

بزرگ ادو ک  با تهج  ب  عالمدو ضدریب اقدالم  زیاکهچک نسبو ب  شرکو زیاباوتر شرکو

نه  مدیریو دهد را دلیدل آن قل دداد  تهانیآن بر متمیر وابست ، م یرو ت  تاهدز غیر اختیارز 

بدزرگ بد  دلیدل اینکد  قددرت  زیادیگر م ک  ادو مددیریو ددهد در شدرکوعبارت؛ ب کرد

کهچدک چدهن  زیاطلبان  و در شدرکوکنند ی دهد را کایش داده، از نده  فرصدو بینییشپ

 یر، کدارا باشدد. در ارتبداط بدا تد  شدده اددو کنندد ی ددهد بیندییشباعث افزایش قددرت پ

 زعددم دو دانگی نقدش مددیرعامل رابلد  زادتثنابرز شرکتی، ی   عهامل ب دازوکاریاز راه

کهچدک  زیادر شدرکو مدیرهیئوی زاند. ادتقالا و اندازهمانادارز با متمیر وابست  نشان داده

کد  م کد   داردکنند ی ددهد  نیبییشقدرت پ ماکهدی با زبزرگ رابل  زیابرعکس شرکو

کهچدک بدا دداختار مالکیدو خدانهاد ی باشدد. نتدای  آزمدهن  زیاادو دلیل آن وجهد شرکو

 شده ادو.ارائ  11یدت  در نگاره  زفرضی 
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 : نتایج آزمون فرضیه هفتم 11نگاره 

 متمیر 
 کهچک   زیاشرکو  بزرگ   زیاشرکو 

 احت اا  tآماره   ضریب احت اا  tآماره   ضریب

 0.0000 6.3638 20921 0.0000 6.8578 402519 مقدار  ابو

EARN 0.4365 6.1433 0.0000 4.0373 11.842 0.0000 

EARN*EM 1.7338- 8.6163- 0.0000 2.2036 5.3635 0.0000 

EARN*BDIND*EM 0.2089 1.8696 0.0628 1.126- 4.009- 0.0001 

EARN*BDSZE*EM 0.1376 2.9883 0.0031 0.1466- 2.8814- 0.0043 

EARN*NONDUAL*EM 0.0454- 0.6559- 0.5125 0.0634 0.6 0.5491 

EARN*IOWN*EM 0.5514 3.3309 0.001 0.5581- 2.4195- 0.0163 

EARN*MOWN*EM 0.6676 6.4737 0.0000 0.5822- 2.2826- 0.0234 

EARN*BDIND 0.7177- 12.4426- 0.0000 0.0251- 0.2282- 0.8196 

EARN*BDSZE 0.0402 2.2418 0.0259 0.1384 5.7673 0.0000 

EARN*DUAL 0.1034 6.3564- 0.0000 0.0169- 0.2567- 0.7976 

EARN*IOWN 0.0333- 1.2174- 0.2247 0.2411- 3.4533- 0.0007 

EARN*MOWN 0.4661 7.2492 0.0000 0.7145 5.7173 0.0000 

EARN*DEBT 0.6802- 2.5016- 0.0131 1.8524 6.5055 0.0000 

EARN*LOSS 0.5135 5.8858- 0.0000 1.171- 6.5276- 0.0000 

 0.90 0.91 ده شل ضریب تایی  تادی

 2.22 1.94 آماره دوربی  واتسهن

 F 460.094 378.825آماره 

 0.0000 0.0000 دلح مانادارز

 

 گیرییجه. نت7

بدرز شدرکتی بدر قددرت مدیریو ددهد و ددازوکاریاز راه یریدف ای  پژویش برردی ت  

ایراندی بدهده  زیاشدرکو زانددازه آن با تهج  ب  زکنند ی دهد و ی چنی  مقایس  بینییشپ

در بدهرس اوراق  شدهیرفت شرکو پ  121، از اطالعات یای اداس براز آزمهن فرض ی ا رادو. ب

الدمارز و ادد اعیل  زشدهیلداده از مدا تاد، با ادت1388 -1392 زیابهادار تهران طی داا

تدابلهیی و بد  روش ا در  ابدو،  زیاصهرت تحلیل ر ردیهن چند متمیره از نه  داده( ب 2013)
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مددیریو ددهد از باقی اندده مددا کازنیدک  یرز اندازه برازشده ادو. در ای  پژویش ادتداده

بدرز عامدل راه 5و از شدده ادتداده ن عنهان اقالم تاهدز اختیارز و مایارز براز ددنجش آب 

، دو دانگی نقدش مددیرعامل، درصدد مالکیدو مددیران و مدیرهیئوشرکتی )ادتقالا و اندازه ی

نظام مزبهر بدر افدزایش کیدیدو ددهد  یرای یو ت   دلیلنهادز( ب     ارانی ، درمامدیرهیئوی

برز شرکتی بدا مدیریو دهد و اجراز راه رودیانتظار م ک ییشده ادو. ی چنی  ازآنجاادتداده

بدزرگ و کهچدک  زیایا بد  دو بخدش شدرکویا متداوت باشدد، ن هند شرکو زاندازه تهج  ب 

 .اندشدهزبندطبق 

کنندد ی ددهد  بیندییشطهر ک  نتای  نشان داد، میزان مددیریو ددهد بدا قددرت پی ان

 بیندییشزایش میزان مدیریو دهد از قددرت پبا اف دیگریانبماکهس و مانادار دارد. ب  زرابل 

بهردی از نده   زیادیگر نه  مدیریو دهد در شرکوعبارت؛ ب شهدیکنند ی دهد نیز کادت  م

ک  بازار، مدیریو دهد را  دیدیمالی ادو. ای  نتای  نشان م زیاطلبان  و تحریف  زارشفرصو

. در چنی  شرایلی م ک  ادو بدازار ندکیعنهان مایارز از قدرت اتکاز ضایف دهد تلقی مب 

. نتدای  اید  کنددمنابخ اطالعاتی دیگرز مانند ارزش دفترز را جدایگزی  ددهد و مشدتقات آن 

(، اعت ددادز و 1389(، خدددادادز و ی کدداران )2010) یهاچانددگ و شدد  زیددافرضددی  بددا پژویش

 ( ی سه بهده ادو.1393( و تارز وردز و ی کاران )1391ی کاران )

ماندادار بدا قددرت  زبرز شرکتی بیانگر رابلد دازوکاریاز راه یازی بهط ب  فرضنتای  مر

 .پردازی مییا کنند ی دهد بهده ک  در ادام  ب  برردی آن بینییشپ

( 6)منددر  در نگداره  EARN*BDIND*EM، ضریب مدیرهیئودر رابل  با ادتقالا ی

یش میدزان مددیریو ددهد بهبدهد کنندد ی ددهد از طریدق افدزا بینییشنشان داد ک  قدرت پ

منجدر بد   مددیرهیئو، وجدهد مددیران غیرمهظدف در یددهیکا رچ  از  دیگرعبارتیابد؛ ب یم

امدا از ددهز دیگدر، میدزان مددیریو ددهد نیدز  شددکنندد ی ددهد  بیندییشافزایش قدرت پ

 :کردب  دو صهرت زیر تدسیر  تهانیادو. نتای  ای  فرضی  را م یافت یشافزا

 مددیرهیئوبر اداس تئهرز ن ایند ی، حتهر مدیران مستقل و فاقد د و اجرایدی در ی ▪

 دلیل. ب  ی ی  شهدیکایش تتاد منافخ میان دهامداران و مدیران تلقی م برازعنهان عاملی ب 

 یو ادو؛ اما نتای  ای دارازبر ع لکرد مدیرعامل  مدیرهیئونقش نظارتی ای  نه  مدیران در ی
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مددیران در کدایش   هند ی بهرددی نقدش نظدارتی ا زیاای  پژویش نشان داد ک  در شدرکو

عنهان یا م کد  اددو بد اقداماتی مانند مدیریو دهد بر اداس تئهرز ن ایند ی نبهده و ب  آن

 ؛را ب  حدنصاب ردانند مدیرهیئوافرادز نگریست  شهد ک  تنها تاداد اعتاز ی

بهردی، افزایش میزان مددیریو ددهد  زیادر شرکو مدیرهیئوض وجهد ادتقالا یبا فر ▪

طلبان  بد  تمییدر رویکدرد فرصدو تدهانیم مددیره،یئورا در صهرت وجهد مدیران مستقل در ی

کنند ی ددهد نیدز  بینییشک  منجر ب  افزایش قدرت پ کردمدیریو دهد تابیر  زرویکرد کارا

 ادو. شده

بیشتر  مدیرهیئونتای  نشان داد ک  یرچ  تاداد اعتاز ی مدیرهیئوی زاندازهدر رابل  با 

کنندد ی  بیندییشک  ای  امر باعث کایش قددرت پ یابدیباشد، میزان مدیریو دهد افزایش م

 یایدد اهتدر ی داینگی دبزرگ یازمدیرهیئو. م ک  ادو دلیل آن ای  باشد ک  در یشددهد 

. شدهدتشدکیل  مددیرهیئوفرعدی ک تدرز تحدو نظدر ی یازیتد دشهارتر شده و ی چندی  ک 

با فاالیو اصلی شدرکو و مسدئهلیو اصدلی خدهد از  مدیرهیئوی چنی  عدم آشنایی اعتاز ی

 باشد. تهاندیدیگر دویل احت الی ای  مهضه  م

ا افدزایش میدزان عدم دو انگی نقدش مددیرعامل نتدای  نشدان داد کد  بد  یردر رابل  با ت  

ادو. از ترکیب نتای  اندازه و عددم  یافت کنند ی دهد نیز بهبهد بینییشمدیریو دهد، قدرت پ

تدر بزرگ مددیرهیئوی زک  یرچ  انددازه کردچنی  ادتنباط  تهانیدو انگی نقش مدیرعامل م

کد  اددو ک  ای  امدر م  شهدمیکادت   مدیرهیئوباشد، از ندهی مدیرعامل نسبو ب  اعتاز ی

 بیندییشو کیدیدو ددهد و بد  دنبداا آن قددرت پ کنددتر را پررنگ مدیرهیئونقش نظارتی ی

 کنند ی دهد را بهبهد دید.

نهدادز حداکی از اید  بدهد کد  وجدهد اید  نده  از    ارانی ددرما یرنتای  مربهط بد  تد  

کنندد ی  ندیبییشایرانی، منجر ب  افدزایش قددرت پ زیادهامداران در داختار مالکیو شرکو

م کد  اددو در مدهرد  یگردعبارت؛ بد شدهدیدهد از طریدق افدزایش میدزان مددیریو ددهد م

کنندد ی ددهد( کد   بینییشنهادز ایرانی، دید اه نظارت فااا )افزایش قدرت پ   ارانی درما

 نهادز ملرح ادو، مصداق داشت  باشد.   ارانی درما زدر حهزه

قددرت  دیران بیانگر ای  بهد ک  ا رچد  اید  متمیدر بدای چنی  نتای  مربهط ب  مالکیو م
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مستقی  ادو اما ای  امدر در راددتاز افدزایش مددیریو  زکنند ی دهد داراز رابل  بینییشپ

بدرز شدرکتی داراز دهد محقق شده ادو. ا رچ  ضریب اید  متمیدر در بدی  ددازوکاریاز راه

کنند ی دهد در رادتاز آن افزایش نیافت  ادو.  بینییشبیشتری  مقدار بهده ادو اما قدرت پ

 یرغیرخلی در رابل  با ت   ازک  م ک  ادو رابل  کرد  یرزیج چنی  نت تهانیاز ای  یافت  م

وجدهد کنندد ی ددهد  بیندییشدرصد مالکیو مدیران بر ارتباط بی  مدیریو ددهد و قددرت پ

مندافخ، بدا افدزایش درصدد  زدازسانداشت  باشد؛ یانی ا رچ  م ک  ادو بر مبناز تئهرز ی 

اما بر اداس تئهرز ددلب مالکیدو  شهدیا با منافخ دهامداران ی سه مالکیو مدیران، منافخ آن

و پیامدیایی ازج ل  افزایش مدیریو دهد و ب  دنباا  نباشد  هن ی م ک  ادو شرایط ی هاره ا

ک  نیازمند تحقیقدات بیشدتر کنند ی دهد را ب  ی راه داشت  باشد  بینییشآن کایش قدرت پ

 ادو.

برز شرکتی نشان داد کد  دازوکاریاز راه کنند ییلتاد یرنتای  مربهط ب  ت   یطهرکلب 

مدیریو دهد را ب  رویکدرد کدارا و در  زطلبان م ک  ادو وجهد ای  دازوکاریا، رویکرد فرصو

 .یدزایدند ی دهد بکن بینییشچارچهب ادتانداردیاز حسابدارز تمییر داده و بر قدرت پ

برز شدرکتی و مددیریو ددهد بدر قددرت یدت  ب  برردی ا ر متقابل راه زفرضی  یودرنها

یا پرداخو. نتای  بیانگر اید  بدهد کد  قددرت شرکو زاندازهکنند ی دهد با تهج  ب  بینییشپ

بددزرگ بددهده ادددو؛  زیاکهچددک بیشددتر از شددرکو زیاکننددد ی دددهد شددرکو بینددییشپ

 بیندییشبزرگ ب  دلیل اینکد  قددرت پ زیایگر م ک  ادو مدیریو دهد در شرکودعبارتب 

کهچک چهن باعدث افدزایش  زیاطلبان  و در شرکوکنند ی دهد را کایش داده، از نه  فرصو

ن دهد   یرزیجد نت تدهانی، کارا باشد. بر ای  اداس مشده ادوکنند ی دهد  بینییشقدرت پ

بزرگ ایرانی م ک  ادو از کارایی ک ی براز افدزایش  زیابرز شرکتی در شرکوک  اجراز راه

کیدیو اطالعات برخهردار باشد. درمج ه  نتای  نشان داد ک  مدیریو ددهد منجدر بد  کدایش 

 زبدر رابلد  کنندهیلبرز شرکتی ا ر تادکنند ی دهد شده و دازوکاریاز راه بینییشقدرت پ

 کنند ی دهد دارد. بینییشیریو دهد و قدرت پبی  مد

 

 



 163 ... بری شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سازوکارهای راه   کنندگییل اثر تعد  یمطالعه

 پژوهش و کاربران پژوهش یج. کاربرد نتا8

کنندد ی ددهد را  بیندییشبا تهج  ب  ای  مهضده  کد  مددیریو ددهد م کد  اددو قددرت پ

قدرار  یرکنند ان از دردتی روند  زارشدگرز مدالی تحدو تد  بر درک ادتداده یرت   زوادل ب 

، تحلیلگددران مددالی، حسابردددان،   ارانی بددراز دددرما تهاندددیدیددد، لدد ا نتددای  ایدد  تحقیددق م

تبیدی  نقدش  ب  منظدهربازار درمای     ارانیادوادتانداردیاز حسابدارز و د کنند انی تدو 

 ید باشد.مدیریو دهد بر کیدیو دهد مد

بدر  زنقش مدؤ ر تهاندیبرز شرکتی متحقیق حاضر نشان داد ک  راه ک ییی چنی  ازآنجا

بر ارتباط بی  مددیریو ددهد و  ازکنندهیلکنند ی دهد و ی چنی  نقش تاد بینییشقدرت پ

ضرورت و ای یو الزامدی  زدیندهنشان تهاندیل ا م ،کنند ی دهد داشت  باشد بینییشقدرت پ

 زبرز شرکتی تهدط مقامات مسئها در بازار ددرمای راه زیااجبارز شدن ددتهرالا ل شدن و 

 ایران باشد.

 

 و مشک ت پژوهش هاتی. محدود9

تدا  شهدیادو ک  باعث م یییاویای  پژویش نیز مانند یر پژویش دیگرز داراز محدود

یدا و وزم ادو خهاننده در زمان تدسیر نتای  و تا ی  دیی ب  آن شهد انینتای  آن با احتیاط ب

 اند از:عبارت یاوی. ای  محدودکندتهج  

یا، نتای  ب  ددایر شدرکو یدی  یک  در تا  شدیا شرایط خاص اع اا در انتخاب ن هن  ▪

 کرد؛باید جانب احتیاط را رعایو 

بدرز شدرکتی، متمیریدایی انتخداب راهزمانی پژویش از ددازوکاریاز  زبا تهج  ب  دوره ▪

بدرز شدرکتی یا در ددترس باشد. چنانچ  ددازوکاریاز بیشدترز از راهک  اطالعات آن اندشده

کد  از اید  کدار  افوییزمانی پژویش کایش م زحسابردی، دوره زمثل ک یت  شدیانتخاب م

 آینده باشد. زیاپژویش ززمین  تهاندینظر شده ادو ک  مصرف

 

 آینده یها. پیشنهادها برای پژوهش10

 زیا( و شدرکویای د یدا و ببرردی مهضه  پژویش در رابلد  بدا نهادیداز مدالی )بانک ▪
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 زیایدا، از شدرکوآن یدازیوک  در ای  پژویش ب  دلیدل ماییدو متدداوت فاال   ارزی درما

 اند؛شدهن هن  ح ف 

در  شدهدیبدرز شدرکتی در ایدران تهصدی  مبا تهج  ب  نه بهدن ددازوکاریاز جدیدد راه ▪

 زیدا زارش زحسابرددی، حسابرددی داخلدی و تهید  زآتی ا در متمیریداز ک یتد  زیاداا

 برردی شهد؛داخلی نیز  زیاکنترا

برز مختلدی ب  دازوکاریاز راه زیابهردی از جنب  زیام ک  ادو شرکو ک ییازآنجا ▪

برز شدرکتی در راه یسولاز یک شاخص جامخ مانند چک شهدی، پیشنهاد مکنندشرکتی تهج  

 آینده ادتداده شهد. زیاپژویش
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