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چکیده
قدرت پیشبینی کنندگی سودد بو عنودان کیوی از مایاریوار ارزکوابی کیسیو سودد ی وداره
مدردتدج استسادهکنندگان برونسازمانی و درونسازمانی اس  .لواا ماالاو ر چگودنگی تو یر
خط و مشی راهبرر شرکتی و مدکرک سدد ب عندان میانیسمیوار مودکرکتی بور اکو وکژگوی
میتداند مسید باشد .ازاک رو پژو یش حاضر درصدد بررسی س یدف زکر اس  :یودف او اکو
پژویش بررسی ت یر مدکرک سدد بر قدرت پیشبینی کنندگی سدد اس  .دوموی یودف ا ور
تادکلکنندگی سازوکاریار راهبرر شرکتی بر ارتباط بی مدکرک سودد و قودرت پویشبینوی
کنندگی سدد را ماالا میکند و درنهاک نیز ا ر تادکلکنندگی سازوکاریار راهبرر شورکتی
بر ارتباط بی مدکرک سدد و قدرت پیشبینی کنندگی سدد با تدج ب اندازه شرک یار اکرانی
بررسی میکند .برار ی ی دادهیار مربدط ب  121شرک پاکرفت شده در بدرس اوراق بهادار
تهران در دورهر زمانی  1832 -1831ب روش دادهیار ترکیبی تجزک وتحلیل شدهانود .نتواک
نشان داد ک مدکرک سدد منجور بو کوایش قودرت پویشبینوی کننودگی سودد مویشودد و
سازوکاریار راهبرر شرکتی ا ر تادکلکننده بر ارتباط بی مدکرک سدد و قودرت پویشبینوی
کنندگی سدد دارد .ی چنی اک ا ر در شرک یار بزرگ ن دن مثب بودده و در شورک یوار
کدچک ن دن علیرغم قدرت پیشبینی کنندگی بیشتر سدد ،منسی بدده اس .

یدواژهها:مدکرک سدد ،سازوکاریار راهبرر شرکتی ،اندازهر شرک  ،قدرت پیشبینی کنندگی سدد.

کل
 دانشیار گروه حسابدارر ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،اکران(H.fakhari@umz.ac.ir) .
 کارشناس ارشد حسابدارر ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،اکران)Mohsen.Faghih65@yahoo.com( .
تارکخ پاکرش1831/11/1 :
تارکخ درکاف 1831/11/8 :
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.1مقدمه 
یزارهر سدم در حالی آغاز شد ک جهان در عرص ر اقتصادر شاید روکودادیاکی از قبیول
ورشیستگی و رسداکییار مالی شرک یوار بوزرگ دنیوا ،مواجرار واترگیو  1و افوزاکش عودم
اط ینان ناشی از پیچیدهتر شدن محیطیار تجارر بدده اس  .چنی روکدادیاکی باعث شده توا
اط ینان و اعت اد سرماک گااران ب درستیِ ارقام حسابدارر و ی چنی تدان پیشبینیِ ع لیورد
آتی واحدیار تجارر با استساده از اطالعات تارکخی کایش کابد (الدمارر و اسو اعیل.)2118 ،2
دگرگدنییاکی ک سبب شده تا ت اکل پژویشگران نیز بو بررسوی و ارزکوابی کیسیو اطالعوات
مالی ازج ل سدد افزاکش کابد .در ادبیات حسابدارر کیسی سودد پوارامتر غیرقابول مشوایدهار
8

اس ک میتدان برار اندازهگیورر آن از مایاریوار متسواوتی بهوره جسو  .وورر و جنیینوز

( )2112ماتقدند ک از میان مایاریار مزبدر ،قدرت پیشبینی کنندگی سدد از ای ی وکوژهار
برخدردار اس  .قدرت پیشبینی کنندگی سدد عوالوهبراکنیو مویتدانود می ول مناسوبی بورار
ارزکابیِ مربدط بددن اطالعات حسابدارر تلقی شدد (شی

و گدئنتر ،)2111 ،1ب عنودان میوزان

سددر تارکف میشدد ک سرماک گااران میتدانند بر اساس اطالعات گاشت و جارر (تارکخی)،
سدد و جرکانیار نقدر آتی را پیشبینی ن دده و در آن سهیم باشوند( ،الودمارر و اسو اعیل،
 .)2118لاا با تدج ب ت رکز سرماک گااران ب رقم نهاکی سودد و ی چنوی وجودد یزکنو یوار
ن اکندگی در شرک یا ،انتظار میرود تا مودکران بوا اسوتساده از قتواوت ،اختیوار ،ابوزار و تنود
روشیار حسابدارر ی راه با فاالی یاکی از قبیل محافظ کارر ،اجتناب مالیاتی ،مدکرک سدد
و  ...ب تحرکف ارقام صدرتیار مالی مبادرت ورزند ک اک امر بر کیسی اطالعوات موالی تو یر
گااشت و سددمندر و قدرت پیشبینی کنندگی سدد را کایش میدید.
ادبیات مالی و حسابدارر نشان میدیود کو مودکران از مودکرک سودد بو عنودان ابوزارر
استساده میکنند برار افزاکش قی

سهام (تیوا و ی یواران ،)1333 ،1کوایش رکسوک نیود

بدیی (دکچاو و اسیینر ،)2111،2افزاکش درآمود و پواداش مودکران (یالسائدسو و ی یواران،1
 ،)1331کایش یزکنو ر تو می موالی (در آنجلود )1332 ،3و سیاسوی (بوارتدف و ی یواران،3
 ،)2111کووایش نسووب بوودیی ب و سوورماک (گوودان ،)2111 ،11امنی و شوویلی موودکران (در
آنجلد ،)1333،اجتناب از گزارش زکان و کایش سدد (مدرکرا و پاپ ،)2111 ،11افوزاکش پاکودارر
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سدد (دکچاو و رأس )2111 ،12و  . ...بازنگرر نتاک اک پژویشیا بیانگر اک اس کو انگیوزهر
مدکران از مدکرک سدد برآورده ساخت انتظارات سرماک گااران و تحلیلگران ،کت وان ع لیورد
نامالدب ،شسافسازر ظایرر گزارشگرر مالی ،افوزاکش منوافش شخصوی ،کوایش جلوبتدجو
نهادیا و سازمانیار دولتی و ...بدده ک ی

اک مدارد م یو اسو بور چگودنگی گزارشوگرر
18

مالی و ب دنبا آن کیسی اطالعات مالی ت یر بگاارد .باکی و اسیندر
مدکرک

( )2113ماتقدند ک

سدد در شرک یاکی رخ میدید ک مودکران بو دلیول انااوافپواکرر اسوتانداردیار

حسابدارر ک نتیج ر تند مدجدد در روشیار اک حرفو اسو  ،سوای در ارائو ر تصودکرر
مالدب کا دس کم رضاک بخش از ع لیرد شرک دارند ک م ی اسو بوا واقایو فاصول ر
زکادر داشت باشد؛ بنابراک ی داره اک نگرانوی وجودد دارد کو اطالعوات موالی بو وکوژه سودد
ب عندان کیی از شاخصیار ع لیرد مالی و ی چنی قدرت پویشبینوی کننودگی سوددیا کو
مایارر برار تص یمگیرر استسادهکنندگان تلقی میشدد ،دستخدش دس کارر شدد؛ بنوابراک
پرسش نخس اک پژویش ،بررسی اک مدضد اس ک آکا مدکرک سدد بر قدرت پویشبینوی
کنندگی سدد ت یر دارد؟
با فرض وجدد مدکرک

سدد ک امرر اجتنابناپواکر در شورک یوا بو دلیول یزکنو یوار

ن اکندگی اس  ،عدامل دکگرر نیز در ادبیات مالی وجدد دارند ک میتدانند ا ر تادکلکننده بور
اک ارتباط داشت باشند .کیی از مهمترک اک عدامول ،سوازوکاریار نظوام راهبورر شورکتی در
واحدیار تجارر اس  .باکی و اسیندر ( )2113ماتقدند ک رفتاریار فرص طلبان ر مودکران
در مدکرک

سدد م ی اسو

بوا اسوتقرار کوک نظوام راهبورر شورکتی مالودب کوایش کابود؛

ب عبارت دکگر چنی سازوکاریاکی از طرکق بهبدد کیسی افشار شرک  ،عدم تقارن اطالعواتی و
مدکرک

سدد را کایش خدایند داد .با تدج ب چنی نتاکجی پرسش دوم اک پژویش ب صدرت

زکر قابلطرح اس  :آکا اجرار نظام راهبرر شرکتی مناسب در واحدیار تجارر میتداند موانش از
رفتاریار فرص طلبان ر مدکران در مدکرک سدد شده و ارتبواط بوی مودکرک سودد و قودرت
پیشبینی کنندگی سدد را تادکل کند؟ ی چنوی ازآنجواکیکو انتظوار مویرود تصو یمگیورر
مدکران برار انتخاب روشیا و روک یار حسابدارر و ی چنی اجورار سوازوکاریار کنترلوی و
نظارتی با تدج ب اندازه شرک تیییر کابود (کویم و ی یواران2118 ،11؛ الودمارر و اسو اعیل،
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 .)2118ضرورت دارد تا ت یر مدکرک سودد بواوجدد سوازوکاریار راهبورر شورکتی بور قودرت
پیشبینی کنندگی سدد در شرک یار اکرانی با تدج ب اندازهر آنیا ماالا و بررسی شدد .لاا
پرسش سدم اک پژویش بررسی اک مدضد اس ک آکا ا ر تادکلکنندگی راهبرر شورکتی بور
ارتباط بی مدکرک سدد و قدرت پیشبینی کنندگی سدد بوا تدجو بو انودازهر شورک تیییور
میکند؟
طرح چنی سؤاوتی از اک مدضد نش ت میگیرد ک اووً ،اگرچو مودکرک سودد کیوی از
گستردهترک زمین یار پژویشی ادبیات موالی و حسوابدارر تلقوی مویشودد ،اموا بیشوتر اکو
پژویشیا ب بررسی اکنی مدکرک سدد چرا و چگدن تدسط مدکران انجام میگیرد ،پرداخت انود
و در رابا با پیامدیار آن بر کیسی اطالعات موالی و حسوابدارر بو وکوژه قودرت پویشبینوی
کنندگی سدد ،پژویشیا و شداید اندکی وجدد دارد .درحالیک قدرت پیشبینی کنندگی سودد
ب عندان کیی از مایاریار ارزکابی کیسی

سدد ی داره مدردتدج استسادهکنندگان برونسازمانی

و درونسازمانی اس  .انیاً ،ازآنجواکیکو در حوا حاضور اکثور طورحیوار پواداش مودکران در
شرک یار اکرانی مبتنی بر سدد اس  ،لاا اک فرض قابول اسوتدو کو احت وا فرصو یوار
مدکرک

سدد در شرک یار اکرانی وجدد دارد ،افزاکش میکابد .درنهاکو ازآنجواکیکو تواکندن

دستدرالا ل مربدط ب اجرار آکی نام ر راهبرر شرکتی ب طدرجدر در شرک یوار اکرانوی بو
اجرا گااشت نشده اس  ،ضرورت دارد تا ا ر تادکلکنندگی اک سازوکاریا در شورک یواکی کو
ب طدر داوطلبان آن را انجام میدیند بر قدرت پیشبینی کنندگی سدد ،ماالا شدد .ی چنوی
ازآنجاکیک اندازهر شرک یا میتداند بر چگدنگی اکو روابوط ا ور بگواارد ،اکو ماالاو در دو
ساح اندازهر شرک یار بزرگ و کدچک بو تسییوک بررسوی شوده اسو  .ی چنوی بررسوی
ادبیات نشان میدید ک مدضدعی با اک عندان تاکندن در ادبیات حسوابدارر و موالی بو بحوث
گااشت نشده اس  .با تدج ب تدضیحات فودق یودف اصولی پوژویش حاضور ماالاو ر تو یر
مدکرک سدد ،راهبرر شرکتی و اندازهر شرک بر قدرت پویشبینوی کننودگی سودد اسو  .در
ادام پس از بیان ادبیات و پیشین ر پژویش ،فرضی یوا و روش پوژویش ارائو شوده و باودازآن
تجزک وتحلیل نتاک و درنهاک نتیج گیرر و پیشنهادیار پژویش ارائ خداید شد.
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.2مبانینظریپژوهش 
مدیریتسود :مرورر بر ادبیات مالی و حسوابدارر نشوان مویدیود کو مودکرک سودد
ازج ل مساییم حسابدارر تلقی میشدد ک دارار طیف وسیای از تاارکف بدده ،ب طودررکو از
تقلبیار مالی تا مدکرک سدد کارا را شامل میشودد .شویپرز )1333( 11مداخلو ر ع ودر در
فرآکند گزارشگرر مالی برار دستیابی ب منافش شخصی مدرد انتظار ،ییلوی و وایلو )1333( 12
استساده مدکران از قتاوت خدد در گزارشگرر مالی برار گ راه ن ددن برخوی یرنساوان نسوب
ب ع لیرد اقتصادر کا ب منظدر تح ت یر قرار دادن نتاک قراردادیاکی ک ب ارقوام حسوابدارر
گزارش شده وابست اس و در جر و ی یاران )1333( 11دس کارر سدد بورار دسوتیابی بو
ساح مدرد انتظار آن برار باتی ایداف خاص را ب عندان مدکرک سودد در نظور گرفتو انود .در
مقابل برخی از پژویشگران (سابرامانیام1333 ،13؛ ورما )2112 ،13مدکرک سدد را روشوی بورار
افشار اطالعات محرمان و خصدصی مدکران ک در گزارشیار مالی ارائ نشده تلقوی کورده توا
جاکی ک دمسیی )1333( 21اک اقدام مدکر را روشوی بورار انتقوا تجربو و دانوش او قل وداد
میکند (گلدر .)2111 ،21تاارکف مزبدر از ککسد نشان میدید ک قتاوت ،اختیار و آزادر ع ل
مدکران در انتخاب روک یار حسابدارر تح ت یر انگیزهیار منسا طلبی (تئودرر ن اکنودگی)
آنیا قرارگرفت ک تدوک سازوکاریاکی از قبیل قدانی ساربینز اکسلی 22تدسط سیاس گوااران
اقتصادر و مالی برار کایش اک انگیزهیا ،مؤکد اک مدضد بدده و از سدر دکگر ،مدکرک سدد
ابزارر برار افزاکش آگایی استسادهکنندگان از طرکق ارائ ر اطالعاتی تلقوی مویشودد (تئودرر
عالم دیی) ک تنها بیانگر گزارش مالی شرک نیسوتند (ورموا .)2112 ،چنوی روکیوردر بو
مدکرک

سدد سبب شده تا باد از سا یا ک از آن ب عندان کک فاالی و اقودام منسوی مودکران

تدسط استسادهکنندگان تلقی میشد (دکچاو و اسیینر( )2111،مودکرک سودد فرصو طلبانو )،
ب عندان مدکرک سدد کارا ب آن تدج شدد.
بازنگرر ادبیات مدکرک سدد نشان میدید ک اقالم تاهودر اختیوارر کیوی از ابزاریواکی
اس ک زمین را برار دس کارر سدد مهیا کرده (شداتد ،)2111 ،28تا جاکی کو بو کوارگیرر
بیشازحد آن باعث کایش کیسی

سدد میشدد .نتاک برخی از پژویشیا نشوان مویدیود کو

ساح پاکی اقالم تاهدر ،مالک سرماک گااران برار کسب نرخ بوازده مودرد انتظوار (اسولدن،21
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 ،)1332تشییل پرتسدر سرماک گاارر با بازده بیشتر (زار )2112 ،21و تص یمگیورر در مودرد
خرکد سهام (کالی و ی یاران )2118 ،22بدده اس  .بر اساس اک پژویشیا بازار ب سواحی از
آگ ایی و بلدغ رسیده ک میزان اقوالم تاهودر بواو را عالمو کیسیو سودد پواکی تلقوی کنود
(انصارر و ی یاران .)1832،مارکدارد و وکدم  )1331( 21کایش مربدط بددن سدد را ب اجوزار
اختیارر اقالم تاهدر سدد ارتباط مویدینود .وکوالن )2111( 23ماتقود اسو کو حسوابدارر
تاهدر اک امیان را ب مدکران داده تا با استساده از اقالم تاهدر ب مدکرک سدد اقدام کرده ک
اک امر قابلی اتیار سدد و ی چنی مربدط بوددن آن را کوایش مویدیود .حبیوب)2111( 23
نتیج ر انگیزهر باور مدکران از مدکرک سدد را غیرواقای بددن قی

سوهام ،نوامربدط بوددن

اطالعات حسابدارر و ب دنبا آن تص یمگیررِ اشتباه سرماک گااران بیوان مویدارد .علویرغوم
وجدد گستردگی ادبیات فدق ک مدکرک سدد را باعث کایش کیسی سدد قل داد کوردهانود ،در
مقابل پژویشیار اندکی وجدد دارد ک بیانگر افوزاکش کیسیو سودد از طرکوق مودکرک سودد
بددهاند .سابرامانیام ( )1332ماتقد اس اقالم تاهدر اختیوارر از قودرت زکوادر بورار ارائو ر
اطالعات در مدرد سددآورر آکندهر شرک ب بازار برخدردار اس  .او افوزاکش پاکودارر و بوات
سدد را نتیج ر ی دارسازر سدد دانست اس ک ب مدجب اک اقدام قدرت پیشبینی کننودگی
سدد در رابا با سددآورر آتی و تیییرات سدد تقسی ی برار سورماک گوااران فورایم مویشودد.
اگرچ دکدگاه سابرامانیام مبتنی بر کاراکی مدکرک سدد بودده اموا گود و ی یواران)2118( 81
ماتقدند ک شراکای از قبیل نسب بدیی باو م ی اس مودکرک سودد کوارا را بو مودکرک
سدد فرص طلبان تیییر دید.
راهبریشرکتی :کیی از سازوکاریاکی کو تدسوط سیاسو گوااران اقتصوادر و موالی در

بیشتر کشدریا وضش شده تا ی بستگی بی نتاک و ع لیرد شرک بوا تصو یمگیورر و قتواوت
مدکران ب وکژه باد از تقلبیار حسابدارر ،کایش کابد سازوکاریار راهبرر شرکتی بدده اسو .
راهبرر شرکتی سیست ی اس شامل سیاس یا ،فرآکنودیا و روشیوا کو در خودم نیازیوار
سهامداران و ساکر یرنساان بدده و از طرکق یداک  ،کنتر و نظارت فاالی یار مودکران باعوث
اتخای روک یار تجارر درس  ،قابلاعت اد و کیپارچ ار شده ک درنتیج باعث کوایش مسوائل
ن اکندگیِ ناشی از افزاکش تتاد منافش بی مودکر -یرنسوش مویشودد کو از جوداکی مالییو و
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میگیرد (کیدنگ 2118 ،81؛ حس و اح د .)2112 ،82وجدد چنی سیسوت ی

در واحدیار تجارر زمانی ای ی

میکابد ک مدکران انگیزهر فرص طلبان برار گ راه ساخت

منافش سهامداران و افزاکش منافش خدد باشند .مدکرک سدد ن دن ر بوارز چنوی شویافی میوان
منافش دو طرف اس (کرکستار و زک رم  .)2111 ،88ازاک رو نظارت و کنترلی ک با ب کارگیرر
کک سیستم راهبرر شرکتی اکجاد میشدد ،از قدرت مدکران برار اع ا مدکرک

سدد کاسوت و

در مقابل م ی اس ب محتدار اطالعاتی سدد بیسزاکد (پیسنل و ی یاران .)2111 ،81استقال
و اندازهر ییئ مدکره ،عدم دوگانگی نقش مدکرعامل ،مالیی مدکران و سرماک گوااران نهوادر
پن وکژگی یستند ک راهبرر شرکتی کک شرک را در اک تحقیق مشخص میکنند.
استقاللهیئتتمتدیره :واژهر اسوتقال در ادبیوات راهبورر شورکتی اغلوب بو عنودان
جاکگزکنی برار شسافی و افشار اطالعات بیار گرفت شده اسو (گودنزالس و گارسویا -میوا،81
 .)2111م ی اس ب خاطر ی ی مدضد باشد کو یرگواه کیسیو اطالعوات موالی بررسوی
میشدد ،استقال ییئ مدکره نیز ب عندان کیی از مایاریار سنجش آن مارح میشدد .کانگ و
ی یاران )2118( 82مهمترک سازوکار داخلی راهبرر شرکتی برار نظارت مؤ ر و کارا بور رفتوار
مدکران را استقال ییئ مدکره میداند .لی  )2111( 81ب نقل از پیسنل ( )2111ماتقود اسو
ک استقال ییئ مدکره ،فرص مدکرک سدد ب منظدر اجتناب از گزارش زکان کا کوایش سودد
را محدود میکند.
اندازهیهیئتمدیره :علیرغم اتساقنظر کلی دربارهر نقوش اسوتقال ییئو مودکره در
کایش فرص یار مدکرک سدد ،دربارهر نقش اندازهر ییئ مدکره دو دکدگاه متسواوت وجودد
دارد .لی ( )2111و گدنزالس و گارسیا -میا ( )2111نشان دادهاند یرچ اندازهر ییئ مودکره
بزرگتر باشد ب دلیل تند تخصصیار موالی و راهبورر ،فرصو یوار مودکرک سودد کوایش
میکابد .در مقابل ،الدمارر و اس اعیل ( )2118ماتقدند یرچ اندازهر ییئ مدکره کدچوکتور
باشد ی اینگی دکدگاهیا راح تر ،فرآکنود تصو یمگیورر سورکشتور ،احت وا مسوائل ناشوی از
سدءاستساده و مخالس با ندآورر و خالقی ک تر اس ک اک امور منجور بو کوایش مودکرک
سدد و ارتقار کیسی سدد میشدد .ی چنی بدگشان )2111( 83نیز ماتقد اسو کو محتودار
اطالعاتی سدد در شرک یار با اندازهر ییئ مدکرهر کدچکتر ،بیشتر اس .
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مالکیتمدیران :در رابا با ت یر مالیی مدکران بر مودکرک سودد مویتودان از تئودرر
ی سدسازر منافش 83و تئدرر سلب مالییو  11بهوره جسو کو یرکودام بیوانگر دکودگاهیوار
متتادر یستند .طبق تئدرر ی سانسازر منافش ،یرچ درصد مالیی مودکر در شورکتی کو
ادارهر آن را بر عهده دارد ،بیشتر باشد ،تتاد منوافش بوی مودکر مالوک -سوهامدار و ی چنوی
فرص یار مدکرک

سدد کایش میکابد (کانگ و ی یاران .)2118،ن دن ر بارز چنی وضایتی

را میتدان در شرک یار خاندادگی جستجد کورد؛ اموا لوی ( )2111بور اسواس تئودرر سولب
مالیی  ،داشت حق رأر کافی و ارتباط نزدکک قی

سهام با منوافش مودکر و ی چنوی اکجواد

امنی شیلی برار او را از عداملی برمیش ارد ک م ی اس منجر ب مدکرک سدد با یزکنو ر
ساکر سهامداران شدد.
سرمایهگذاراننهادی :کیی دکگر از سازوکاریار راهبرر شرکتی کو از انگیوزه ،منوابش و
قدرت کافی و وزم در واحدیار تجارر برخدردار یستند تا مدکران را وادار سازند ک ی سود بوا
ایداف حداکثر سازر منوافش شورک گوام بردارنود ،سورماک گوااران نهوادر یسوتند (حسو و
اح د .)2112،وجدد اک گروه از سرماک گااران ب دلیل کنتر و نظارت بیشتر و دقیقتور آنیوا
بر اختیار و آزادر ع ل مدکران ،جبهو گیورر مودکر در شورک را سوخ مویکنود و محتودار
اطالعاتی سدد را افزاکش میدید؛ زکرا سرماک گااران نهادر مانش از افزاکش کا کایش سدد طبوق
خداست و میل مدکر می شدند (لوی  .)2111،ی چنوی وجودد سورماک گوااران نهوادر مدجوب
ا ربخشی و کاراکی بیشتر اطالعات در بازار شده و ب عندان کک گروه از سورماک گوااران خبوره و
مایر ک دارار امتیازیاکی برار دستیابی ب اطالعات مربدط و ب مدقش شرک یا یستند ،افورادر
تدانا در کشف مدکرک سدد قل داد میشدند( .گدنزالس و گارسیا -میا)2111 ،؛ ب عبوارتدکگور،
اک سرماک گااران مدجوب تسوهیل تبواد اطالعوات در بوازار شوده و باعوث کوایش رفتاریوار
فرص طلبان ر مدکر میشدند؛ زکرا مدکر اک احت ا را میدیود کو بوا مودکرک سودد تودبیخ،
جرک

و کا حتی از س

خدد برکنار شدد.

عدمدوگانگینقشمدیرعامل :در ادبیات مربدط ب محتودار اطالعواتی سودد ،کوایش
قابلتدجهی در مسید بددن ارقام حسابدارر ب چشم میخدرد زمانی ک در واحد تجوارر ،نقوش
اجراکی و نقش نظارتی در اختیار کک فرد باشد .در چنی حالتی انتظوار مویرود مودکرک سودد
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تدسط مدکر تشدکد شده و کیسی سدد کایش کابد (الدمارر و اس اعیل.)2118،
اندازهیشرکت :علیرغم وجدد شدایدر مبتنی بر ت یر تادکلکنندگی راهبورر شورکتی
بر قدرت پیشبینی کنندگی سدد ،در اکثر پژویشیا ب عامل اندازهر شرک یا و متساوت بوددن
نتاک آن ب عندان ما ار حلنشده نگرکست میشدد .ما اکی ک مانش از تا یم دیی نتاک اکو
پژویشیا میشدد .کیم و ی یاران ( )2118ماتقدند شورک یوار بوزرگ بو دلیول دارا بوددن
سازوکاریار نظارتی پیشرفت و قدرتر ،انجام حسابرسی تدسط مؤسس یار حسابرسوی خبوره و
11

خدش نام و ی چنی رکسک شهرت و اعتبار از مدکرک سدد ک ترر برخدردارنود .کالرکسودن

( )2111ماتقد اس قدرت پیشبینی کنندگی سدد شرک یار بوزرگ بو دلیول رونود پاکودار
سدد ،بیشتر اس  .از سدر دکگر ،طیف دکگر پژویشگران افزاکش فشار از سدر دول و نهادیوار
خصدصی را ک یزکن ر سیاسی برار چنی شرک یاکی میآفرکند ،قدرت چانو زنوی و موااکره
بیشتر با حسابرسوان ،گسوتردهتور بوددن فرصو و مدقایو آنیوا در انتخواب اکو روکو یوار
حسابدارر را ازج ل عدامول افوزاکش مودکرک سودد در شورک یوار بوزرگ تلقوی کوردهانود.
پژویشیار انجامشده در اک راستا نشان مویدیود کو قودرت پویشبینوی کننودگی سودد در
شرک یار کدچک بیشتر از شورک یوار بوزرگ اسو (فورت و اسو ی 1332 ،12؛ لدنیوانی و
فرت2111 ،18؛ کیم و ی یاران .)2118 ،وجدد چنی ادبیات متتادر سوبب شوده توا پوژویش
درزمین ر ا ر اندازهر شرک بر قدرت پیشبینوی کننودگی سودد مدضود بحوثانگیوز و قابول
تحقیق در ادبیات حسابدارر و مالی تلقی شدد.
.3پیشینهیپژوهش 
مرور پژویشیار داخلی و خارجی نشان میدید ک اکثر آنیا ب بررسوی تو یر مسوتقیم
راهبرر شرکتی بر مدکرک

سدد کا کیسی

سدد پرداخت اند و در رابا با تو یر یومزموان آنیوا

پژویشیار اندکی وجدد دارد .در ادام ب برخی از پژویشیار مرتبط اشاره میشدد.
بدگشان ( )2111طی پژویشی در بازه زمانی  1331تا  2111در کشدر استرالیا بوا عنودان
رایبرر شرکتی ،مدکرک

سدد و محتدار اطالعاتی سدد حسابدارر ب ماالا ر ارتبواط بوی 3

وکژگی از راهبرر شرکتی ،مدکرک

سدد پرداخ

کو از طرکوق میوزان اقوالم تاهودر اختیوارر
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اندازهگیرر میشدد و مربدط بددن ارزشی سدد ک با استساده از ضرکب واکنش سدد اندازهگیورر
میشدد .نتاک اک پژویش شوامل -1 :انودازهر ییئو مودکره و اسوتقال ک یتو ر حسابرسوی
رابا ر مایدسی با مدکرک سدد دارد؛  -2میزان مدکرک سدد تو یرر بور محتودار اطالعواتی
سدد ندارد؛  -8دوگانگی وظیس ر مدکرعامل و مالیی مودکران مسوتقل بور محتودار اطالعواتی
سدد ت یر منسی دارد؛  -1ی چنی دربارهر ساکر متییریار راهبرر شرکتی با مودکرک سودد و
محتدار اطالعاتی سدد رابا مانادار کشف نشد.
الدمارر و اس اعیل ( )2118ب بررسی ت یر مازاد جرکانیار نقدر آزاد ،راهبرر شرکتی و
اندازهر شرک بر قدرت پیشبینی کنندگی سدد پرداختند .نتاک پژویش آنیوا نشوان داد کو
مازاد جرکانیار نقدر آزاد از قدرت پیشبینی کنندگی سدد میکاید کو وجودد سوازوکاریار
راهبرر شورکتی مویتدانود اکو ارتبواط را تاودکل کنود .ی چنوی نتواک نشوان داد کو تو یر
تادکلکنندگی راهبرر شرکتی در شرک یار بزرگ بیش از شرک یار کدچک اس .
حقیق و راکگان ( )1831نقش ی دارسازر سدد بر محتدار اطالعواتی سودد در خصودص
پیشبینی آتی آن را بررسی کردند و نتاک آن دربرگیرندهر تحرکف اطالعات سودد بو وسویل ر
ی دارسازر آن بدد و ی چنی اک اقدام ،پاکدارر سدد را افزاکش ن یدید.
آقاکی و ی یاران ( )1833وکژگییار راهبرر شرکتی و محتدار اطالعاتی سدد با ت کید بور
نقش مدکرک

سدد را بررسی کردند .کافت یا حاکی از آن بدد ک راباو ر بوی سورماک گوااران

نهادر و استقال ییئ مدکره با محتدار اطالعاتی سدد در شرک یار با انگیزهر مدکرک

سدد

باو قدرتر از شرک یار با انگیزهر مدکرک سدد پاکی اسو ؛ اموا سواکر وکژگوییوار راهبورر
شرکتی در پژویش آنیوا (ت رکوز مالییو  ،نسودی مودکرعامل ،دوگوانگی وظیسو ر مودکرعامل،
اندازهر ییئ مدکره ،مدتزمان تصدر مدکرعامل در ییئ مدکره) تو یرر بور بهبودد محتودار
اطالعاتی سدد ندارد.
مشیی و ندردکده ( )1831ب ماالا ر ت یر مدکرک سدد بر پاکدارر سدد در بوازه زموانی
 1831 -1833با استساده از روش دادهیار تلسیقی اکستا پرداختند .نتاک بیانگر پاکدارر بیشوتر
سدد شرک یار ی دارساز سدد از شرک یار غیر ی دارساز بدده اس  .ی چنوی نتواک نشوان
داد ،شرک یاکی ک اقدام ب ی دارسازر سدد کردهاند در مقاکس با ساکر شرک یا ،سودد سوهم
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پاکدارترر در آکنده اعالم میکنند.
اح دپدر و منتظرر ( )1831ند مدکرک سدد و ت یر اندازهر شرک  ،سواختار مالییو و
حاک ی شرکتی بر آن را بررسی کردند .آنیا در بخشی از نتاک خدد نشان دادند کو انودازهر
شرک بر گراکش مدکران در انتخاب ند مدکرک سدد ا ر داشوت اموا بوی مودکران غیرمدظوف
ییئ مدکره و سهامداران نهادر رابا ر مانادارر مشایده نشد.
اعت ادر و ی یاران ( )1831در پژویشی ب بررسی اکنی مودکرک سودد چگدنو کیسیو
سدد شرک را تح ت یر قرار میدیود ،پرداختنود .مایاریوار کیسیو سودد در اکو پوژویش
عبارت بددهاند از :کیسی اقوالم تاهودر ،پاکودارر سودد ،قودرت پویشبینوی کننودگی سودد و
ی دارسازر سدد .نتاک پژویش آنیا از فرص طلبان بددن مودکرک سودد را ت کیود مویکنود و
مدکرک سدد را ب عندان عاملی تلقی میکند ک بور کیسیو اطالعوات حسوابدارر خدشو وارد
میسازد.
انصارر و ی یاران ( )1832ب بررسی ت یر مدکرک سدد بر تدان پیشبینی اقوالم تاهودر
از دکدگاه کیسی سدد پرداخت و نتیج گرفتند اگرچ تصدر بور اکو اسو کو مودکرک سودد
کاینده تدان پیشبینی سدد اس اما نتاک بیانگر افزاکش قدرت پیشبینی سدد تحو مودکرک
سدد بدده اس .
تارروردر و ی یاران ( )1838در پژویش خدد ت یر مدکرک سودد بور دقو پویشبینوی
جرکان نقدر ع لیاتی آتی را بررسی کردهاند .نتاک بیانگر اک بدد کو مودکرک سودد از طرکوق
اقالم تاهدر باعث کایش دق پیشبینی جرکانیار نقدر ع لیاتی آتوی مویشودد .ی چنوی
آنیا نتیج گرفتند ک یدف از مدکرک سدد جه گیرر ب س

تحرکف گزارشیوار موالی و

منافش فرص طلبان اس .
بازنگرر پژویشیار داخلی بیانگر اک اس ک اکثور آنیوا تو یر مسوتقیم سوازوکاریار
راهبرر شرکتی بر کیسی

سدد (نییدمرام و مح دزاده سالا  ،)1833،مدکرک سدد (پدرزمانی و

ی یاران1838،؛ رین ار رودپشوتی و ی یواران ،)1831،سواح افشوار داوطلبانو (مهودور و
علیزاده طالتپ  )1831،و ...را بررسی کردهاند ک در رابا با ا ور تاودکلکننودگی سوازوکاریار
راهبرر شرکتی بر ارتباط بی مدکرک سدد و قدرت پیشبینی کننودگی سودد شودایدر وجودد
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ندارد .لاا اک پژویش درصدد اس تا اک مدضد را بررسی کند.
.4فرضیههایپژوهش 
مستند ب مبانی نظرر میتدان گس ک مدکرک سدد بر قدرت پیشبینی کننودگی سودد
ا ر داشت و راهبرر شرکتی و اندازهر شرک ا ر تادکلکننده بر اک ارتباط خدایند داشو  .بور
اک اساس فرضی یار پژویش ب صدرت زکر قابلطرح اس :
فرضی ر کک :مدکرک سدد ت یر مانادارر بر قدرت پیشبینی کنندگی سدد دارد؛
فرضی ر دو :استقال ییئ مدکره ا ر تادکلکننده بر رابا ر بی مدکرک سودد و قودرت
پیشبینی کنندگی سدد دارد؛
فرضی ر س  :اندازهر ییئ مدکره ا ر تادکلکننده بر رابا ر بی مدکرک سودد و قودرت
پیشبینی کنندگی سدد دارد؛
فرضی ر چهار :عدم دوگانگی نقش مدکرعامل ا ر تادکلکننده بور راباو ر بوی مودکرک
سدد و قدرت پیشبینی کنندگی سدد دارد؛
فرضی ر پن  :وجدد سرماک گااران نهادر ا ر تادکلکننده بر رابا ر بی مدکرک سودد و
قدرت پیشبینی کنندگی سدد دارد؛
فرضی ر شش :درصد مالیی مدکران ا ر تادکلکننده بور راباو ر بوی مودکرک سودد و
قدرت پیشبینی کنندگی سدد دارد؛
فرضی ر یس  :ا ر تادکلکنندهر سازوکاریار راهبرر شرکتی بور راباو ر بوی مودکرک
سدد و قدرت پیشبینی کنندگی سدد با تدج ب اندازهر شرک یا متساوت اس .
.5روشپژوهش
اک پژویش ازنظر یدف کاربردر و ازنظر روش و مایی  ،تدصیسی -رگرسیدنی مبتنوی بور
تحلیل دادهیار ترکیبی اس  .اطالعات مدردنیاز از لدح فشردهر شورک تودبیرپرداز ،نورمافوزار
رهآورد ندک و گزارشیار ارائ شده تدسط سازمان بدرس اوراق بهوادار ج وشآوررشوده و بورار
تجزک وتحلیل آن از نرمافزاریار  Excelو  Eviews7استسادهشده اس  .ن دنو یوار آموارر از
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شرک یار پاکرفت شده در بدرس اوراق بهادار تهران طی سوا یوار  1833 -1832بوا در نظور
گرفت مایاریار زکر انتخابشدهاند:
 .1اطالعات مدردنیاز در رابا با شرک یا بو وکوژه سوازوکاریار راهبورر شورکتی در بوازه
مدردبررسی در دسترس باشد؛
 .2چدن اطالعات مربدط ب شرک یار سرماک گاارر و واسوا گورر موالی دربرگیرنودهر
دادهیار ساکر شرک یا اس  ،اک شرک یا از ن دن حاف شدهاند؛
 .8ب دلیل قابلمقاکس بددن و ی چنی ی گنی و تا یم نتاک  ،سا مالی باکد منتهی بو
پاکان اسسندماه باشد.
بنوا بور آنچو گستو شود ن دنو ار بوا  211مشووایده (شورک  -سوا ) انتخوواب شود کو
دربرگیرندهر  121شرک برار  1سا اس  .با تدج ب فراگیر بوددن دورهر موالی منتهوی بو
 23اسسندماه ،لاا تاداد کل شرک یاکی کو دورهر موالی آنیوا توا پاکوان سوا  1833بو 23
اسسند منتهی میشد ،ب عندان مبنا انتخابشده اس  .نگاره ( )1نحودهر انتخواب ن دنو آموارر
مدردبررسی در اک پژویش را ب صدرت خالص نشان میدید.

نگاره:1مراحلانتخابنمونهآماری 
عندان

تاداد

تاداد کل شرک یاکی ک تا پاکان سا  ،1833دورهر مالی آنیا منتهی ب 23
اسسند بدد

813

شرک یار سرماک گاارر ،واسا گرر مالی ،بانکیا و بی یا

()83

شرک یاکی ک صدرتیار مالی آنیا حسابرسی نشده اس .

()113

شرک یاکی ک فاقد اطالعات وزم برار محاسب ر متییریا بددهاند.

()23

تاداد ن دن نهاکی

 121

یهها 
.5-1مدلآزمونفرض 
برارآزمدن فرضی یار پژویش از مد تادکلشدهر الدمارر و اس اعیل ( )2118استساده
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میکنیم .بدک صدرت ک از مود کوک بورار آزمودن فرضوی ر او و از مود دو بورار آزمودن
فرضی یار دو تا یس استساده میشدد .
مدلیک 
CFOt+1=β0+β1EARNt+β2EARNt*EMt+β3-7EARNt*CGt +β9EARNt*SIZEt
+β10EARNt*DEBTt
+β11EARNt*LOSSt+ɛ it
مدلدو 
CFOt+1= β0+β1EARNt+β2EARNt*EMt+ β3-7EARNt*EMt*CGt+β913EARNt*CGt + β15EARNt*SIZEt +
β16EARNt*DEBTt +β17EARNt*LOSSt+ɛ it

یشبینی کنندگیسود
.5-2قدرتپ 
قدرت پیشبینی کنندگی سدد ب عندان تدان سودد در پویشبینوی سوددیار آتوی تارکوف
میشدد؛ اما انتظار میرود سرماک گااران ب تدان سدد در پیشبینوی جرکوانیوار نقودر آکنوده
ای ی

بیشترر بدیند .ب ی ی دلیل باکود از الگودکی بورار انودازهگیورر قودرت پویشبینوی

کنندگی سدد استساده کرد ک در ارزکوابی جرکوانیوار نقودر آکنوده مسیود باشود .ازاکو رو در
پژویش حاضر ،مشاب پژویش وورر و جنیینز ( )2112از مد ( )8بورار انودازهگیورر متییور
قدرت پیشبینی کنندگی سدد استساده میشدد؛ ب گدن ار ک اگور ضورکب سودد دورهر جوارر
مثب (منسی) و مانادار باشد بیانگر اک اس ک سدد دارار قدرت پیشبینوی کننودگی بیشوتر
(ک تر) جرکانیار نقدر آکنده اس  .
مدلسهCFOt+1= β0 + β1EARNt

 : CFOt+1جرکانیار نقدر حاصل از فاالی یار ع لیاتی در دوره  t+1و
 : EARNtسدد ع لیاتی در دوره .t
.5-3مدیریتسود)(EM

ازآنجاک پدکدهر مدکرک

سدد ب طدر مستقیم قابولانودازهگیورر نیسو  ،تبیوی مودلی
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مناسب برار کشف و اندازهگیرر آن دارار ای ی اس  .کک عامل بنیوادر در کشوف مودکرک
سدد در شرک یا ،تخ ی عامل اختیار و اع وا نظور مودکران در تایوی سودد اسو  .بوازنگرر
ادبیات مدکرک

سدد نشان میدید ک روکیردیار متساوت با شناس یار مختلوف در تخ وی و

اندازهگیرر اختیار مدکران در تایی سدد گزارششده وجودد دارد (مهرانوی و ی یواران.)1831،
در کک طبق بندر کلی مد یار کشف و اندازهگیرر مدکرک

سدد ب مد یار مبتنی بر اقالم

تاهدر و فاالی یار واقای تقسیم میشدند .ب دلیل گستردگی شیدهیار مدکرک سدد مبتنی
بر اقالم تاهدر و ی چنی دسترسی ب دادهیوار آن ،در اکو پوژویش از اقوالم تاهودر بورار
اندازهگیرر مدکرک سدد اسوتسادهشوده اسو  .اقوالم تاهودر را مویتودان بوا اسوتساده از روش
ترازنام ار و روش سدد و زکوانی محاسوب کورد؛ اموا چودن انتظوار مویرود ت اکول مودکران بو
دس کارر اقالم ارائ شده در ترازنام بیش از صدرت سدد و زکان باشد ،در اکو پوژویش ،اقوالم
تاهدر بر اساس دکدگاه ترازنام ار طبق مد چهار اندازهگیرر میشدد.
مدلچهار:

 TAi,tکل اقالم تاهدر شرک

TAt = ΔCAt - ΔCASHt - ΔCLt - DEPt
 iدر سا  :ΔCAt،tتیییر در داراکییوار جوارر در سوا

 :ΔCASHt،tتیییر در وج نقد در سا  :ΔCLt،tتیییر در بدیییار جارر در سا :DEPt،t
یزکن استهالک در سا t

کیی از کاریار دشدار در انجام یر پژویش انتخاب مد بورار انودازهگیورر کوک پوارامتر در
صدرت وجدد مد یار متساوت برار آن اس  .در چنی حالتی باکد از مدلی استساده کرد ک بوا
محیط پژویشی سازگارر بیشترر داشت باشد .مودکرک سودد ازج لو پارامتریواکی اسو کو
مد یار متسواوتی از قبیول ییلوی ،)1331( 11در آنجلود ( ،)1332جودنز ،)1331( 11دکچواو و
13

ی یوواران ،)1331( 12کازنیووک ،)1333( 11دکچوود و دکچوواو ،)2112( 13کدتووارر و ی یوواران

( )2111و استدب  )2111( 11برار اندازهگیرر آن وجدد دارد (کاقودبنوژاد و ی یواران)1831،؛
اما اکنی کدامکک از مد یوار مزبودر بوا محویط پژویشوی سوازگار و از تودان بورازش مالودبی
برخدردار اس  ،مدضدعی اس ک در بیشتر پژویشیا ک تر بدان تدج شده اس .
با تدج ب فراوانی مد یار اندازهگیرر مدکرک سدد ،اکنی کدامکک از مد یار مزبدر بوا
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محیط پژویشی سازگار و از تدان برازش مالدبی برخدردار بودده اسو  ،مسوئل ار اسو کو در
بیشتر پژویشیا ک تر بدان تدج شده اس  .مرور پژویشیار داخلی نشان میدید ک در بی
مد یار مزبدر ،ت اکل ب مد جدنز کا مد تاد شدهر آن بیش از ساکر مد یوا بودده اسو .
درحالیک صرفنظر از دوکل آن ،م ی اس مد دکگرر وجدد داشت باشد ک با شرک یوار
اکرانی سازگارر بیشترر داشت باشد .ب ی ی دلیل در اک پژویش برار اندازهگیورر مودکرک
سدد ،ابتدا قدرت تبیی و تدضیحدیندگی مد یار جدنز ،جدنز تادکلشده و کازنیک در کشوف
مدکرک سدد مدرد آزمدن قرارگرفت  ،سپس مدلی ک از آمارهیار برازش باوترر برخدردار بودده
اس  ،ب عندان الگدر اندازهگیرر مدکرک سدد استساده شد .نتاک نشان داد ک مد کازنیوک از
قدرت تدضیحدیندگی بیشترر نسب ب مد یار جودنز و تاودکلشودهر آن برخودردار اسو ؛
بنابراک در اک پژویش از مود کازنیوک بورار انودازهگیورر مودکرک سودد طبوق مود پون
استسادهشده اس .
مدلپنج 
)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) + ɛ i,t
 :TAi,tکل اقالم تاهدر شرک  iدر سا  :Ai,t-1،tکل داراکییوار شورک  iدر سوا t-

 :ΔREVi,t،1تیییوور در فووروش خووالص شوورک  iدر سووا  :ΔARi,t،tتیییوور در حسووابیووار
درکافتنی شرک  iدر سا  :PPEi,t،tارزش ناخالص امدا  ،ماشی آوت و تجهیزات شرک  iدر
سا  :ΔCFOi,t،tتیییر در جرکانیار نقدر ع لیاتی شرک  iدر سا .
باقی انده مد کازنیک ب عندان مایار اندازهگیرر مدکرک سدد در نظر گرفت شده اس .
سازوکارهایراهبریشرکتی) (CG

.5-4
در عصر حاضر سازوکاریار مختلسی از راهبورر شورکتی بورار کوایش مودکرک سودد در
شرک یا با تدج ب وکژگییار آنیا ازج ل اندازهر بو کوار گرفتو شوده اسو  .درواقوش اکو
سازوکاریا پاسخگدکی ،شوسافی  ،انصواف و رعاکو حقودق یرنساوان را در شورک یوا افوزاکش
میدید .ک یت ر حسابرسی ،وجودد حسابرسوی داخلوی ،سورماک گوااران نهوادر ،وکژگوییوار
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ییئ مدکره (اندازه ،استقال  ،میوزان مالییو  ،اسوتقال رئویس ییئو مودکره ،تخصوص و ،)...
اندازهر مرجش حسابرسی ،ساختار مالیی شرک  ،ت رکز مالیی  ،سهام شناور آزاد ازج ل اکو
سازوکاریا اس  .در اک پژویش ازآنجواکیکو اطالعوات مربودط بو برخوی از سوازوکاریا مثول
ک یت ر حسابرسی در بازه زموانی پوژویش در دسوترس نبودده و در بیشوتر شورک یوا واحود
حسابرسی داخلی وجدد نداشت  ،از  1سازوکار راهبرر شرکتی ک انتظار میرف بور پویشبینوی
استسادهکنندگان ب وکژه سرماک گااران ت یر بگاارد ،استسادهشده اس  .اک  1وکژگی عبوارتانود
از :اسووتقال و انوودازهر ییئ و موودکره ،عوودم دوگووانگی نقووش موودکرعامل ،مالیی و موودکران و
سرماک گااران نهادر .در ادام ب تدضیح یرکک از آنیا پرداخت میشدد .
یئتمدیره) (BDIND
.5-4-1استقالله 
واژهر استقال در ادبیات راهبرر شرکتی اغلب ب عندان جاکگزکنی برار شسافی و افشوار
اطالعات ب کار گرفت شده اس  .م ی اس ب خاطر ی ی مدضد باشد ک در پوژویشیوار
مرتبط باکیسی اطالعات مالی ،استقال ییئ مدکره بو عنودان کیوی از مایاریوار سونجش آن
مارح می شدد (لی  .)2111،در اک پژویش ،از تقسیم تاداد مدکران غیرمدظف بور تاوداد کول
اعتار ییئ مدکره ،استقال ییئ مدکره اندازهگیرر میشدد.
یئتمدیره)(BDSZE
.اندازهیه 

5-4-2

اندازهر ییئ مدکره ب عندان کیی از سازوکاریار راهبرر شرکتی م ی اس بور راباو ر
بی مدکرک

سدد و قدرت پیشبینی سدد ت یر بگاارد؛ اما برعیس در اسوتقال ییئو مودکره

تقرکباً اتساقنظر کلی وجدد دارد دربارهر اکنی فرص یار مدکرک سدد را کایش مویدیود اموا
در رابا با اندازه ییئ مدکره نتاک اک گدن نیس (الدمارر و اس اعیل)2118 ،؛ بنابراک تاداد
مالدب اعتار ییئ مدکره باکد طدرر انتخاب شدند ک در راباو بوا انجوام وظواکف ،نظوارت و
پاسخگدکی اط ینان حاصل شدد .
.5-4-3عدمدوگانگینقشمدیرعامل) (NONDUAL
در شرک یار اکرانی م ی اس علیرغم منوش قواندنی ،مودکرعامل در سو

رئویس کوا

ناکبرئیس نیز فاالی کند .عدم دوگانگی نقش مدکرعامل باعث افزاکش نظارت ییئ مودکره بور
فاالی یار مدکران میشدد ؛ بنوابراک در اکو پوژویش بورار شورکتی کو مودکرعامل ،رئویس
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ییئ مدکره نباشد ،مقدار کک و در غیر اک صدرت صوسر در نظور گرفتو مویشودد (الودمارر و
اس اعیل.)2118،
.5-4-4درصدمالکیتمدیران) (MOWN
مالیی مدکران ب عندان درصدر از سهام تارکف میشدد ک تدسط ییئ مدکره و مودکران
نگهدارر میشدد .انتظار میرود بر اساس تئدرر ی سدسازر منافش ،با افزاکش درصود مالییو
مدکران منافش آنیا با سهامداران ی سد شدد .در اک پژویش درصد سهام در ت لوک مودکران از
طرکق تقسیم مج د سهام در دس مدکران و ییئو مودکره بور کول سوهام منتشوره محاسوب
میشدد (الدمارر و اس اعیل.)2118،
یهگذاراننهادی) (IOWN
.5-4-5درصدسهامدرتملکسرما 
مالیی نهادر ،درصد سهام نگهدارر شده تدسط سورماک گوااران بوزرگ ماننود بانوکیوا،
بی یا و شرک یار سرماک گاارر اس  .در اکران بانکیا اعم از دولتی کا خصدصی ،شرک یار
بی

و سازمان ت می اجت اعی ،صندوقیار بازنشستگی ،شرک یار سرماک گاارر را میتودان

ب عندان سرماک گااران نهادر برش رد .در اک پژویش درصد سوهام در ت لوک سورماک گوااران
نهادر از طرکق تقسیم مج د سهام در اختیار سرماک گوااران نهوادر بور کول سوهام منتشوره
اندازهگیرر میشدد (الدمارر و اس اعیل.)2118،

.5-5اندازهشرکت) (SIZE
در اک پژویش ن دن یا بر اساس میان ر لگارکتم مج د داراکییا ب دو بخش شرک یار
بزرگ و کدچک تقسیم و یرکدام ب طدر جداگان مدرد تجزک وتحلیل قرارگرفت اند .دلیل استساده
از لگارکتم کایش وارکانس متییریا و برآورد بهتر مد اس .

.5-6نسبتبدهی) (DEBT
انتظار میرود نسب بدیی ب عندان کک متییر کنترلوی بور فاالیو یوار مودکرک سودد و
چگدنگی اجرار سازوکاریار راهبرر شرکتی ت یرگاار بدده و قدرت پیشبینی کنندگی سودد را
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تح الشاا قرار دید .در اک پژویش برار اندازهگیورر اکو متییور ،بودیی بلندمودت بور کول
داراکییا تقسیمشده اس (الدمارر و اس اعیل.)2118،

.5-7زیان)(LOSS

انتظار میرود قدرت پیشبینی کنندگی در شرک یوار سودد ده متسواوت از شورک یوار
زکان ده باشد (الدمارر و اس اعیل .)2118،در اک پژویش ب شورک یواکی کو متح ول زکوان
شدهاند ،مقدار مجازر کک و در غیر اک صدرت مقدار صسر داده میشدد.
یافتههایپژوهش 
 .6
.6-1نتایجانتخابمدلمدیریتسود 
مرور پژویشیار داخلی (تارروردر )1838،نشان میدید ک در بوی مود یوار کشوف
مدکرک سدد ،ت اکل ب استساده از مد جدنز کوا مود تاودکلشودهر آن (دکچواو و ی یواران،
 )1331بیش از ساکر مد یا بدده اس  .درحالیک صرفنظور از دوکول آن ،م یو اسو مود
دکگرر وجدد داشت باشد ک با شرک یار اکرانی سازگارر بیشوترر داشوت باشود .بو ی وی
دلیل در اک پژویش برار اندازهگیرر مودکرک سودد ،ابتودا قودرت تبیوی و تدضویحدینودگی
مد یار جدنز ،جدنز تادکلشده و کازنیک در کشف مدکرک سدد ب آرمدن گااشت شد ،سپس
مدلی ک از آمارهیار برازش باوترر برخدردار بدد ،ب عندان الگدر انودازهگیورر مودکرک سودد
استساده شد .ی انگدن ک نتاک نشان میدید ب استثنار آماره دوربی واتسدن ،ساکر آمارهیا از
قبیل ضرکب تایی  ،ضرکب تایی تادکلشده و آماره  Fدر مد کازنیوک بیشوتر از مود یوار
جدنز و تادکلشده جدنز اس

ک بیانگر قدرت تدضیحدیندگی بیشتر اکو مود نسوب بو دو

مد دکگر اس  .ی چنی انحراف مایار باقی اندهیار مد کازنیک نیز ک تر از مد یار جودنز
و تادکلشده آن اس

ک بیانگر دق باوتر مد کازنیک اس  .بر اک اساس در اک پوژویش از

مد کازنیک برار اندازهگیرر مدکرک سدد استسادهشده اس  .نتاک انتخاب مد مدکرک سدد
در نگاره ( )1ارائ شده اس .
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:نتایجآزمونانتخابمدلبرایاندازهگیریمدیریتسود 

نگاره1
مد

ضرکب
تایی

ضرکب تایی
تادکلشده

آماره F

دوربی
واتسدن

انحراف مایار
باقی اندهیا

جدنز

1512

1511

1583

1533

2512

دکچاو و ی یاران

1512

1511

1583

1531

2512

کازنیک

1511

1512

1528

1533

2511

.6-2آمارتوصیفی 
آمار تدصیسی متییریار پژویش بر اساس اندازهر شورک

در نگوارهیوار ( )2و ( )8ارائو

شده اس  .نتاک بیانگر اک اس ک در شرک یار بزرگ ،میانگی جرکانیار نقدر آتی ک تر
از میانگی سدد ع لیاتی اس درحالیک در شرک یار کدچک عیس اک حال برقورار اسو ؛
ب عبارتدکگر میتدان بیان کرد ک سدد شرک یار کدچک نسب ب شرک یار بوزرگ ،بهتور
میتداند جرکانیار نقدر آتی را پیشبینی کند .ی چنی میانگی اقوالم تاهودر شورک یوار
بزرگ ک تر از شرک یار کدچک بدده ک اک امر بیانگر افزاکش مدکرک سدد در شورک یوار
کدچک بدرسی اس  .ی چنی نتاک نشان میدید ک میانگی استقال و اندازهر ییئ مودکره
و مالیی سرماک گااران نهادر در شرک یار بزرگ بیشتر از شورک یوار کدچوک اموا میوزان
مالیی مدکر شرک یار کدچک بیشتر از شرک یار بزرگ اسو کو م یو اسو دلیول آن
وجدد مالیی خاندادگی در اک گدن شرک یا باشد .نسب بدیی شرک یوار بوزرگ بیشوتر از
شرک یار کدچک اس ک انتظار میرود استسادهر بیشتر از منابش ت می موالی بیرونوی دلیول
اک امر باشد.
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:آمارتوصیفیمتغیرهایشرکتهایبزرگ 

نگاره2
شرک یار بزرگ
انحراف مایار

چدلگی

متییر

میانگی

بیشترک

میان

ک ترک

2821318

1522

2311212

1531

استقال ییئ مدکره

15111

151

1

1511

152833

15221

اندازهر ییئ مدکره

15128

1

1

1

15331

1531

درصوووود مالییوووو
مدکران

15222

15211

1533

1511

15281

-15113

سرماک گااران نهادر

1233

1511

1533

1

15211

-1511

نسب بدیی

15111

1511

15112

15111

15122

1521

اقوووووالم تاهووووودر
اختیارر

15123

1522

15382

-2522

15118

-15311

زکان

15132

1

1

1

15231

2512

عدم دوگوانگی نقوش
مدکر

1531

1

1

1

15113

-15312

جرکووان نقوودر سووا
باد

21121181 212112 122111

سدد ع لیاتی

-8213211 21121121 281881 332821

-2381

:آمارتوصیفیمتغیرهایشرکتهایکوچک 

نگاره3
شرک یار کدچک
متییر

میانگی

جرکان نقدر سا باد 111181

انحراف مایار

چدلگی

میان

بیشترک

82122

2111128

ک ترک

128122

11583

823232

3528

1

1511

152811

15212

1

15318

15333

15288

-15112
-1511
2588

1111

-32111 1211311 81128

سدد ع لیاتی

33131

استقال ییئ مدکره

15131

151

اندازهر ییئ مدکره

1513

1

1

درصد مالیی مدکران

1522

1518

1533

151

سرماک گااران نهادر

15213

1512

1533

1511

15213

نسب بدیی

1513

15112

15811

15118

15123
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شرک یار کدچک
متییر

میانگی

میان

بیشترک

ک ترک

اقالم تاهدر اختیارر

1512

15211

15331

-15321

15111

زکان

1512

1

1

1

15818

1513

15312

1

1

1

15112

-1521

عدم دوگانگی نقش
مدکر

انحراف مایار

چدلگی
-15181

.6-3همبستگیبینمتغیرها 
نتاک مربدط ب ی بستگی متییریا در نگاره ( )1ارائ شده اس  .نتاک نشان میدید طبوق
انتظار سدد باوترک ی بستگی را با جرکانیار نقودر آتوی دارد .از میوان متییریوار پوژویش،
استقال ییئ مدکره نیز ک ترک ی بستگی را با متییر وابست نشوان مویدیود .اقوالم تاهودر
اختیارر ب عندان مایار مدکرک سدد ی بستگی مایدسی با سدد ع لیاتی و جرکانیوار نقودر
آتی دارد؛ ب عبارتدکگر با افزاکش مدکرک سدد از قدرت پیشبینی سدد کاست میشدد.


نگاره:4همبستگیبینمتغیرها 
متییر

1

 .1جرکان نقدر آتی

8

2

1

1

2

3

1

 .2سدد ع لیاتی

***

 .8اقالم تاهدر اختیارر

**
*

1513

-1511

1
**

-1511

*

1
*

 .1استقال ییئ مدکره

-1511

1511

-1511

1

 .1عوودم دوگووانگی نقووش
مدکرعامل

*1518

-1511

1518

1511

 .2اندازهر ییئ مدکره

-1518 -1511* -1512* -1511* -1512

 .1مالیی مدکران

*

 .3سرماک گااران نهادر

**

 .3اندازهر شرک

1

3

11

11

-1513

**

*

*

*

1518

1
*

-1511 -1511 -1511 1512 -1512

-1518 -1518

*

1

**

151

*

1

**

1511 1511 -1511 1511
*

*

1511

1

*

1518 -1513 -1512 -1512 -1511 -1511

 .11نسب بدیی

**

*

*

 .11زکان

*

**

*

*

*

1511 1511 -1511 -1511 1511 -1512 -1512 -1511

-1511

1513 -1511 -1511

1513

**

1512

* ***،**،ب ترتیب بیانگر ساح اط ینان  %31 ،%31و  %33اس .

**

1
**

1

1511
*

1523 -1513 1511 1512

1
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.6-4آماراستنباطی 
ازآنجاکیک دادهیار اک پژویش ب صدرت ترکیبی یسوتند ،بورار انتخواب مود تحلیول
دادهیار تابلدکی 11کا تلسیقی 18از آزمدن چاو استسادهشده اس  .فرض صسر اک آزمودن اسوتساده
از روش تلسیقی و فرض مقابل آن مبنی بر استساده از دادهیار توابلدکی اسو  .نتواک آزمودن دو
مد نشان میدید ،با تدج ب آماره  Fو ی چنی مانادارر آن ،برآورد مود یوا بوا اسوتساده از
دادهیار تابلدکی صدرت میگیرد .برار ب کارگیرر تحلیل دادهیار تابلدکی در برآورد رگرسویدن
از آزمدن یاس

برار انتخاب روش ا ر اب کا تصادفی استسادهشده اس ک فورض صوسر اکو

آزمدن مبنی بر استساده از ا ر تصادفی و فرض مقابل آن بر اساس ا ر اب مارح میسدد .نتواک
اک آزمدن نیز با تدج ب آماره کواردو و مانوادارر آن ،بیوانگر بورآورد مود یوار پوژویش بوا
استساده از ا ر اب اس  .قبل از اکنی تجزک وتحلیل فرضی یا صدرت گیرد نتواک بورازش مود
نشان میدید ک در ت امی فرضی یا آماره  Fدر ساح اط ینوان  %33حواکی از مانوادار بوددن
رگرسیدن و نزدکیی آماره دوربی واتسدن ب عدد  2بیانگر عدم وجودد خددی بسوتگی سورکالی
بی اجزار اخال اس  .ی چنی آماره ضرکب تایوی تاودکلشوده در ی و فرضوی یوا نشوان
میدید ک متییریار تدضیحی مد یا از تدان باوکی برار تبیی متییر وابست برخودردار بودده
ک دراک بی مد مربدط ب بررسی ت یر سرماک گااران نهادر بواوترک مقودار ( )1532و مود
مربدط ب فرضی ر نخس ک ترک مقدار ( )1512را دارند.
فرضی نخس اک پژویش ت یر مانادار مدکرک سدد بور قودرت پویشبینوی کننودگی
سدد را بررسی میکند؛ اما قبل از اکنی ب تجزک وتحلیل اک فرضی پرداخت شدد ،ابتودا قودرت
پیشبینی کنندگی سدد در شرک یار بدرسی مدرد آزمدن قرار گرف ک نتاک بیوانگر ضورکب
 1513برار سدد ع لیاتی بدده اس ؛ ب عبارتدکگر کک رکا تیییر در سدد ع لیاتی ،جرکانیار
نقدر آتی را  1513رکا تیییر میدید .نتاک آزمدن فرضی ر کک نشان میدید ،ضورکب متییور
 -1528 ،EARN*EMو مانادار بدده اس  .ی چنی ضرکب سدد ع لیاتی مثبو

 1518بودده

ک در مقاکس با  1513بیانگر کایش قدرت پیشبینی کنندگی سدد اس  .اکو کافتو یوا نشوان
میدید اگرچ ی چنان سدد جارر تدان پیشبینی جرکانیار نقودر آکنوده را دارد اموا انتظوار
میرود افزاکش میزان مدکرک

سدد مبتنی بر اقالم تاهدر اختیارر ،قدرت پیشبینی کننودگی
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سدد را کایش دید .در رابا با ت یر متییر کنترلی راهبرر شرکتی نتاک نشان داد ک اسوتقال
و اندازهر ییئ مدکره ت یر منسی و مانوادار ،درصود مالییو مودکران و عودم دوگوانگی نقوش
مدکرعامل ت یر مثب و مانادار و درصد مالیی سرماک گااران نهادر ییچگدن ا رر بر قودرت
پیشبینی کنندگی سدد نداشت اند .ی چنی نتاک نشان داد متییر زکان شرک نیز ت یر منسوی
و مانادارر بر متییر وابست دارد؛ کانوی زکوان نیوز کیوی از عدامول کوایش قودرت پویشبینوی
کنندگی سدد ب حساب میآکد .در رابا با ساکر متییریار کنترلی کانی نسب بدیی و اندازهر
شرک رابا ر مانادارر با متییر وابست مشایده نشد؛ اما عالم ضورکب آنیوا م یو اسو
بیانگر نظارت بیشتر اعتباردیندگان بر کیسی

سدد شرک یا و افزاکش تدان پیشبینی سودد در

شرک یار بزرگ باشد .نتاک آزمدن فرضی ر نخس در نگاره  1ارائ شده اس .
:نتایجآزمونفرضیهینخست 

نگاره5
متییر

ضرکب

خاار استاندارد

آماره t

مانادارر

مقدار اب

83111

1188

253113

151111

EARN

151811

152338

251281

15112

EARN*EM

-152831

151811

-251112

151111

EARN*BDIND

-151111

151223

-251331

151111

EARN*BDSZE
EARN*NONDUA
L
EARN*MOWN

-151313

15113

-152133

151111

151313

151818

251131

151113

151131

151311

151211

151111

EARN*IOWN

-151132

151231

-1513

151113

EARN*SIZE

151822

151822

151132

158182

EARN*DEBT

15111

151111

151833

152331

EARN*LOSS

-151331

151311

-251811

151111

ضرکب تایی تادکلشده

1512

آماره دوربی واتسدن

2511

ضرکب تایی

1511

آماره F

1125383

احت ا آماره F

151111
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خاار استاندارد

613

آماره t

مانادارر
2125131
151111

متییر

ضرکب

آزمدن چاو

153122

آزمدن یاس

ساح مانادارر

151111

ساح مانادارر

فرضی دوم ب بررسی ا ر تادکلکنندگی استقال ییئ مدکره بر رابا ر مودکرک سودد و
قدرت پیشبینوی کننودگی سودد مویپوردازد .ی وانگدنو کو نتواک نشوان مویدیود متییور
 EARN*BDIND*EMت یر مثب و مانادارر بر ارتباط مدکرک سدد و قدرت پویشبینوی
کنندگی سدد دارد .ب طدررک با اضاف شدن اک متییر در مقاکس با فرضی ر نخسو  ،ضورکب
سدد ع لیاتی ب  1513و ضرکب  EARN*EMب  1581افزاکشکافت اس  .اگرچ انتظار بر اک
بودد متییوور  EARN*BDIND*EMضورکب متییوور  EARN*EMرا نسوب بو فرضووی ر
نخس کایش دید اما نتاک عیس آن را نشان داد .اک نتاک مویتدانود بیوانگر اکو باشود کو
اگرچ استقال ییئ مدکره افزاکندهر مودکرک سودد بودده ،اموا در مقابول قودرت پویشبینوی
کنندگی سدد را نیز افزاکش داده اس ک اک مدضد حاکی از مدکرک سدد کارا تحو چنوی
شراکای اس  .ی چنی نتاک نشان داد ک متییریار اندازهر شرک و زکان راباو ر منسوی و
مانادار با قدرت پیشبینی کنندگی سدد دارد اموا نسوب بودیی راباو ر مانوادارر بوا متییور
وابست نداشت اس  .نتاک آزمدن فرضی ر نخس در نگاره  2ارائ شده اس .
:نتایجآزمونفرضیهیدوم 

نگاره6
ضرکب

خاار استاندارد

آماره t

مانادارر

مقدار اب

13111

3312

151112

151111

EARN

151312

152132

152118

151111

EARN*EM
*EARN*BDIND
EM
EARN*BDIND

-158112

151222

-151218

151111

151218

151111

853222

151111

-151133

151112

-158111

151111

-151831

151111

-252128

151211

15118

151811

151111

151221

متییر

EARN*BDSZE
EARN*NONDU
AL
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ضرکب

خاار استاندارد

آماره t

مانادارر

EARN*IOWN

-158112

151238

-15111

151111

EARN*MOWN

158128

151182

151123

151111

EARN*SIZE

-151112

151823

-253813

151111

EARN*DEBT

151218

151881

151328

153111

EARN*LOSS

-151828

151313

-251121

151111

ضرکب تایی
تادکلشده

1531

آماره F

118512

احت ا آماره F

151111

آماره دوربی
واتسدن

2511

آزمدن چاو

153211

آزمدن یاس

2125113

ساح مانادارر

151111

ساح مانادارر

151111

متییر

ضرکب تایی

1532

فرضی ر س ب بررسی ت یر اندازهر ییئ مدکره بر رابا ر بی مودکرک سودد و قودرت
پوویشبینووی کننوودگی سوودد موویپووردازد .ی ووانگدنوو کوو نتوواک نشووان موویدیوود متییوور
 EARN*BDSZE*EMت یر مثب و مانادارر بر ارتباط مدکرک سدد و قدرت پویشبینوی
کنندگی سدد دارد .ب گدن ار ک با افزودن اک متییر ،ضرکب  EARN*EMبو  1511افوزاکش
کافت اما ضرکب  EARNب  1513کایشکافت اس (در مقاکس با فرضی ر کک) .بو بیواندکگور
یرچ اندازهر ییئ مدکره بزرگتر باشد ،میزان مدکرک سدد افزاکش میکابد ک اک امر قودرت
پیشبینی کنندگی سودد را کوایش مویدیود .م یو اسو

در ییئو مودکرهیوار بوزرگتور،

ی اینگسازر دکدگاهیا و فرآکند تص یمگیرر مشویلتور و کیسیو اطالعوات موالی بو دلیول
افزاکش مسائل ن اکندگی کایش کابد .ی چنی نتاک نشان مویدیود مشواب بوا فرضوی ر دوم،
ضرکب  EARN*EMافزاکشکافت اس ؛ اما با اکو تسواوت کو اسوتقال ییئو مودکره باعوث
افزاکش قدرت پیشبینی کنندگی سدد شده اما اندازهر آن منجر ب کایش اک مایار از کیسی
سدد شده اس  .در رابا با متییریار کنترلی نسب بدیی و زکوان راباو ر مانوادار مشوایده
شد؛ اما در ارتباط با اندازهر شرک رابا ر مانادارر مشایده نشد .نتاک آزمدن فرضی ر سدم
در نگاره  1ارائ شده اس .
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:نتایجآزمونفرضیهیسوم 

نگاره7
ضرکب

خاار استاندارد

آماره t

مانادارر

متییر
مقدار اب

18111

1121

1151321

151111

EARN

151313

152821

251321

151811

EARN*EM

-15111

152813

-152381

151111

EARN*BDSZE*EM

151121

151181

853122

151111

EARN*BDIND

-151223

151121

-152211

151321

EARN*BDSZE

-151132

151211

-151113

152331

EARN*NONDUAL

151313

151811

251313

151111

EARN*IOWN

151311

151223

151111

151111

EARN*MOWN

15112

151132

153313

151121

EARN*SIZE

151112

151211

151111

15213

EARN*DEBT

1523

151112

151812

151111

EARN*LOSS

-153311

151311

-1151831

151111

ضرکب تایی
تادکلشده

12313

12151111

احت ا آماره F

151111

آماره دوربی
واتسدن

1511

آزمدن چاو

153211

آزمدن یاس

2125113

ساح مانادارر

151111

ساح مانادارر

151111

ضرکب تایی
آماره F

1523

فرضی ر چهارم ت یر عدم دوگانگی نقش مدکرعامل بر رابا ر بی مدکرک سدد و قودرت
پیشبینی کنندگی سدد را بررسی میکند .ی انگدن ک نتاک آزمودن فرضوی نشوان مویدیود
متییر  EARN*NONDUAL*EMت یر مثب و مانادارر بر رابا ر بی مدکرک سودد و
قدرت پیشبینی کنندگی سدد دارد .با افزودن اک متییر در مقاکس با فرضی ر نخس  ،ضورکب
 EARN*EMب  151و ضرکب  EARNب  1512افزاکشکافت اس ؛ بنابراک مویتودان انتظوار
داش زمانی ک نقش مدکرعامل و رئیس ییئ مدکره کیسان نیس  ،قدرت پیشبینی کننودگی
سدد افزاکش کابد .از میان متییریار کنترلی زکان و نسب بدیی رابا ر منسوی و مانوادارر بوا
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متییر وابست دارد؛ اما در رابا با اندازهر شرک ارتباط مانادارر مشایده نشد .نتواک آزمودن
فرضی ر چهارم در نگاره  3ارائ شده اس .

:نتایجآزمونفرضیهیچهارم 

نگاره8
ضرکب

خاار
استاندارد

آماره t

مانادارر

مقدار اب

32112

11118

152311

151388

EARN

151213

158313

251113

151111

EARN*EM

-151111

151823

-1351211

151111

EARN*NONDUAL*EM

158131

151221

152311

151111

EARN*BDIND

-151223

151111

-1351131

151111

EARN*BDSZE

-151111

151231

-151112

151111

EARN*NONDUAL

-15211

151831

-151128

151111

EARN*IOWN

152112

151323

253211

151181

EARN*MOWN

153811

151311

1152211

151111

EARN*SIZE

151132

151111

158122

151321

EARN*DEBT

152112

152311

251131

151831

EARN*LOSS

-151132

151122

-151111

151111

ضرکب تایی
تادکلشده

1532

آماره F

111513

احت ا آماره F

151111

آماره دوربی
واتسدن

2513

آزمدن چاو

153211

آزمدن یاس

2125113

ساح مانادارر

151111

ساح مانادارر

151111

متییر

ضرکب تایی

1538


فرضی ر پنجم ب بررسی ت یر درصود مالییو سورماک گوااران نهوادر بور راباو ر بوی
مدکرک

سدد و قدرت پیشبینی کننودگی سودد مویپوردازد .ضورکب EARN*EM*IOWN

مطالعهي اثر تعدیلکنندگی سازوکارهاي راهبري شرکتی بر ارتباط بين مدیریت ...
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رابا ر مثب و مانادارر بر ارتباط مدکرک سدد و قدرت پیشبینی کنندگی سدد دارد .زموانی
ک اک متییر ب مد اضاف شد ،ضرکب  EARN*EMبو  1523و ضورکب  EARNبو 1521
افزاکشکافت اس  .سرماک گااران نهوادر بو عنودان کیوی از سوهامدارانی کو نسوب بو سواکر
سهامداران از انگیزه ،قدرت و مهوارت وزم بورار نظوارت بور مودکران و ییئو مودکره برخودردار
یستند ،م ی اس مانش از رفتاریار فرص طلبان ر مدکران شده و تدج آنیوا را بو افوزاکش
کیسی اطالعات مالی ماادف کنند؛ بنوابراک م یو اسو در صودرت وجودد سورماک گوااران
نهادر ،قدرت پیشبینی کنندگی سدد حتوی بوا افوزاکش مودکرک سودد بهبودد کابود .از میوان
متییریار کنترلی تنها زکان بیانگر رابا ر مانادار بدده اس  .نتاک آزمدن فرضوی ر پونجم در
نگاره  3ارائ شده اس .
:نتایجآزمونفرضیهیپنجم 

نگاره9
ضرکب

خاار استاندارد

آماره t

مانادارر

متییر
مقدار اب

31121

32331

15322

151132

EARN

152118

151118

851132

151121

EARN*EM

-152321

151118

-353122

151111

15813

151111

851233

151128

EARN*BDIND

-151831

151832

-1513823

151111

EARN*BDSZE

-151232

151211

-151111

151111

EARN*CHIND

-151218

151811

-15123

151128

EARN*IOWN

-15111

151313

-151188

153331

EARN*MOWN

153133

151121

1152131

151111

EARN*SIZE

151128

151113

158111

151823

EARN*DEBT

151321

158111

152213

15181

EARN*LOSS

-151111

151212

-152113

151111

ضرکب تایی
تادکلشده

1531122
2

آماره دوربی
واتسدن

2513

EARN*IOWN*EM

ضرکب تایی

1532

آماره F

1315112

احت ا آماره F

151111
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آماره t

مانادارر

متییر

ضرکب

خاار استاندارد

آزمدن چاو

153211

آزمدن یاس

2125113

ساح مانادارر

151111

ساح مانادارر

151111

فرضی ر ششم ب بررسی ت یر درصد مالیی مودکران بور راباو ر بوی مودکرک سودد و
قدرت پیشبینوی کننودگی سودد مویپوردازد .ی وانگدنو کو نتواک نشوان مویدیود متییور
 EARN*MOWN*EMت یر مثب و مانادارر بور راباو ر بوی مودکرک سودد و قودرت
پیشبینی کنندگی سدد دارد؛ ب عبارتدکگر یرچ درصد مالیی مدکران و اعتار ییئ مودکره
در شرک بیشتر باشد ،قدرت پیشبینی کنندگی سدد نیز افزاکش میکابود؛ اموا بااکنیو ضورکب
اک متییر در بی ت امی عدامل راهبرر شرکتی بیشوترک اسو ( )151اموا قودرت پویشبینوی
کنندگی سدد ی سد با اک متییر افزاکش نیافت اس  .م ی اس اک نتیج نشان دید ک اگر
درصد مالیی

مدکران از مقدار مشخصی تجواوز کنود ،تو یر مایدسوی بور قودرت پویشبینوی

کنندگی سدد بگاارد .ازاک رو م ی اس کک ارتباط غیرخای بی میوزان مالییو

مودکران و

اعتار ییئ مدکره با رابا ر مدکرک سدد و قدرت پویشبینوی کننودگی سودد وجودد داشوت
باشد .نتاک آزمدن فرضی ر ششم در نگاره  11ارائ شده اس .
:نتایجآزمونفرضیهیششم 

نگاره11
متییر

ضرکب

خاار استاندارد

آماره t

مانادارر

مقدار اب

12233

3131

152138

151111

EARN

153133

152321

858121

15111

EARN*EM

-151112

151311

-252232

151111

EARN*MOWN*EM

151121

15181

853212

151111

EARN*BDIND

-151113

151182

-351821

151111

EARN*BDSZE

-15132

151132

-151121

151111

EARN*DUAL

151132

15181

25181

151112

EARN*IOWN

-15331

151233

-251182

151123
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متییر

611

ضرکب

خاار استاندارد

آماره t

مانادارر

EARN*MOWN

151131

151112

251331

151111

EARN*SIZE

151123

151811

152112

153112

EARN*DEBT

152883

151123

158221

151322

EARN*LOSS

-15138

15113

-158318

151111

ضرکب تایی
تادکلشده

151332

آماره دوربی
واتسدن

2511
2125113
151111

ضرکب تایی

1513

آماره F

1115122

احت ا آماره F

151111

آزمدن چاو

153211

آزمدن
یاس

ساح مانادارر

151111

ساح
مانادارر


فرضی ر یستم ا ر یمزمان راهبرر شرکتی و مدکرک سدد بر قدرت پویشبینوی کننودگی
سدد را با تدج ب اندازهر شرک بررسی میکند .نتاک بیانگر قدرت پیشبینوی کننودگی سودد
باوتر شرک یار کدچک نسب ب شرک یار بزرگ اس ک با تدج ب عالمو ضورکب اقوالم
تاهدر غیر اختیارر و ت یر آن بر متییر وابست  ،میتدان ند مدکرک سدد را دلیول آن قل وداد
کرد؛ ب عبارت دکگر م ی اس

مدکرک سودد در شورک یوار بوزرگ بو دلیول اکنیو قودرت

پیشبینی کنندگی سدد را کایش داده ،از ند فرص طلبانو و در شورک یوار کدچوک چودن
باعث افزاکش قدرت پویشبینوی کننودگی سودد شوده اسو  ،کوارا باشود .در ارتبواط بوا تو یر
سازوکاریار راهبرر شرکتی ،ی

عدامل ب استثنار عودم دوگوانگی نقوش مودکرعامل راباو ر

مانادارر با متییر وابست نشان دادهاند .استقال و اندازهر ییئ مدکره در شرک یوار کدچوک
برعیس شرک یار بزرگ رابا ر مایدسی با قدرت پیشبینی کنندگی سودد دارد کو م یو
اس دلیل آن وجدد شرک یار کدچوک بوا سواختار مالییو خواندادگی باشود .نتواک آزمودن
فرضی ر یستم در نگاره  11ارائ شده اس .
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نگاره:11نتایجآزمونفرضیههفتم 
متییر

شرک یار کدچک

شرک یار بزرگ
ضرکب

آماره t

احت ا

ضرکب

آماره t

احت ا

112113

253113

151111

21321

258283

151111

EARN

151821

251188

151111

151818

115312

151111

EARN*EM

-151883

-352128

151111

252182

158281

151111

EARN*BDIND*EM

152133

153232

151223

-15122

-15113

151111

EARN*BDSZE*EM

151812

253338

151181

-151122

-253311

151118

EARN*NONDUAL*EM

-151111

-152113

151121

151281

152

151131

EARN*IOWN*EM

151111

858813

15111

-151131

-251131

151128

EARN*MOWN*EM

152212

251181

151111

-151322

-252322

151281

EARN*BDIND

-151111

-1251122

151111

-151211

-152232

153132

EARN*BDSZE

151112

252113

151213

151831

151218

151111

EARN*DUAL

151181

-258121

151111

-151123

-152121

151312

EARN*IOWN

-151888

-152111

152211

-152111

-851188

151111

EARN*MOWN

151221

152132

151111

151111

151118

151111

EARN*DEBT

-152312

-251112

151181

153121

251111

151111

EARN*LOSS

151181

-153313

151111

-15111

-251212

151111

مقدار اب

1531

1531

1531

2522

آماره F

1215131

8135321

ساح مانادارر

151111

151111

ضرکب تایی تادکلشده
آماره دوربی واتسدن

یجهگیری
.7نت 
یدف اک پژویش بررسی ت یر مدکرک سودد و سوازوکاریار راهبورر شورکتی بور قودرت
پیشبینی کنندگی سدد و ی چنی مقاکس ر آن با تدج ب اندازهر شورک یوار اکرانوی بودده
اس  .بر اک اساس برار آزمدن فرضی یا ،از اطالعات  121شرک پاکرفت شده در بودرس اوراق
بهادار تهران طی سا یار  ،1833 -1832با استساده از مد تادکلشدهر الدمارر و اسو اعیل
( )2118ب صدرت تحلیل رگرسیدن چند متییره از ند دادهیار توابلدکی و بو روش ا ور ابو ،
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استسادهشده اس  .در اک پژویش برار اندازهگیرر مودکرک سودد از باقی انوده مود کازنیوک
ب عندان اقالم تاهدر اختیارر و مایارر برار سنجش آن اسوتسادهشوده و از  1عامول راهبورر
شرکتی (استقال و اندازه ییئ مدکره ،دوگوانگی نقوش مودکرعامل ،درصود مالییو مودکران و
ییئ مدکره ،سرماک گااران نهادر) ب دلیل ای ی ت یر نظام مزبدر بور افوزاکش کیسیو سودد
استسادهشده اس  .ی چنی ازآنجاکیک انتظار میرود مدکرک

سدد و اجرار راهبرر شرکتی بوا

تدج ب اندازهر شرک یا متساوت باشد ،ن دن یوا بو دو بخوش شورک یوار بوزرگ و کدچوک
طبق بندرشدهاند.
ی انطدر ک نتاک نشان داد ،میزان مدکرک سودد بوا قودرت پویشبینوی کننودگی سودد
رابا ر مایدس و مانادار دارد .ب بیاندکگر با افزاکش میزان مدکرک سدد از قدرت پویشبینوی
کنندگی سدد نیز کاست میشدد؛ ب عبارت دکگر ند مدکرک سدد در شرک یار بدرسی از نود
فرص طلبان و تحرکف گزارشیار مالی اس  .اک نتاک نشان میدید ک بازار ،مدکرک سدد را
ب عندان مایارر از قدرت اتیار ضایف سدد تلقی میکند .در چنی شراکای م ی اس بوازار
منابش اطالعاتی دکگرر مانند ارزش دفترر را جواکگزک سودد و مشوتقات آن کنود .نتواک اکو
فرضی بوا پوژویشیوار چانوگ و شویدا ( ،)2111خودادادر و ی یواران ( ،)1833اعت وادر و
ی یاران ( )1831و تارر وردر و ی یاران ( )1838ی سد بدده اس .
نتاک مربدط ب فرضی یار سازوکاریار راهبرر شرکتی بیانگر راباو ر مانوادار بوا قودرت
پیشبینی کنندگی سدد بدده ک در ادام ب بررسی آنیا میپردازکم.
در رابا با استقال ییئ مدکره ،ضرکب ( EARN*BDIND*EMمنودر در نگواره )2
نشان داد ک قدرت پیشبینی کننودگی سودد از طرکوق افوزاکش میوزان مودکرک سودد بهبودد
میکابد؛ ب عبارتدکگر اگرچ از ککسد ،وجودد مودکران غیرمدظوف در ییئو مودکره منجور بو
افزاکش قدرت پیشبینوی کننودگی سودد شود اموا از سودر دکگور ،میوزان مودکرک سودد نیوز
افزاکشکافت اس  .نتاک اک فرضی را میتدان ب دو صدرت زکر تسسیر کرد:
▪ بر اساس تئدرر ن اکندگی ،حتدر مدکران مستقل و فاقد س

اجراکی در ییئو مودکره

ب عندان عاملی برار کایش تتاد منافش میان سهامداران و مدکران تلقی میشدد .ب ی ی دلیل
نقش نظارتی اک ند مدکران در ییئ مدکره بر ع لیرد مدکرعامل دارار ای ی اس ؛ اما نتاک
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اک پژویش نشان داد ک در شرک یار بدرسوی نقوش نظوارتی اکو گدنو مودکران در کوایش
اقداماتی مانند مدکرک

سدد بر اساس تئدرر ن اکندگی نبدده و ب آنیا م ی اسو بو عنودان

افرادر نگرکست شدد ک تنها تاداد اعتار ییئ مدکره را ب حدنصاب رسانند؛
▪ با فرض وجدد استقال ییئ مدکره در شرک یار بدرسی ،افزاکش میزان مودکرک سودد
را در صدرت وجدد مدکران مستقل در ییئ مدکره ،میتودان تیییور روکیورد فرصو طلبانو بو
روکیرد کارار مدکرک

سدد تابیر کرد ک منجر ب افزاکش قدرت پیشبینی کنندگی سودد نیوز

شده اس .
در رابا با اندازهر ییئ مدکره نتاک نشان داد ک یرچ تاداد اعتار ییئ مدکره بیشتر
باشد ،میزان مدکرک

سدد افزاکش میکابد ک اک امر باعث کایش قدرت پویشبینوی کننودگی

سدد شد .م ی اس دلیل آن اک باشد ک در ییئ مدکرهیار بزرگتر ی واینگی دکودگاهیوا
دشدارتر شده و ی چنی ک یت یوار فرعوی ک تورر تحو نظور ییئو مودکره تشوییل شودد.
ی چنی عدم آشناکی اعتار ییئ مدکره با فاالی اصلی شورک و مسوئدلی اصولی خودد از
دکگر دوکل احت الی اک مدضد میتداند باشد.
در رابا با ت یر عدم دوگانگی نقوش مودکرعامل نتواک نشوان داد کو بوا افوزاکش میوزان
مدکرک سدد ،قدرت پیشبینی کنندگی سدد نیز بهبددکافت اس  .از ترکیب نتاک اندازه و عودم
دوگانگی نقش مدکرعامل میتدان چنی استنباط کرد ک یرچ اندازهر ییئ مودکره بوزرگتور
باشد ،از نسدی مدکرعامل نسب ب اعتار ییئ مدکره کاست میشدد ک اک امور م یو اسو
نقش نظارتی ییئ مدکره را پررنگتر کند و کیسیو سودد و بو دنبوا آن قودرت پویشبینوی
کنندگی سدد را بهبدد دید.
نتاک مربدط ب تو یر سورماک گوااران نهوادر حواکی از اکو بودد کو وجودد اکو نود از
سهامداران در ساختار مالیی شرک یار اکرانی ،منجر ب افزاکش قودرت پویشبینوی کننودگی
سدد از طرکق افزاکش میزان مودکرک سودد مویشودد؛ بو عبوارتدکگور م یو اسو در مودرد
سرماک گااران نهادر اکرانی ،دکدگاه نظارت فاا (افزاکش قدرت پیشبینی کننودگی سودد) کو
در حدزهر سرماک گااران نهادر مارح اس  ،مصداق داشت باشد.
ی چنی نتاک مربدط ب مالیی مدکران بیانگر اک بدد ک اگرچو اکو متییور بوا قودرت
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پیشبینی کنندگی سدد دارار رابا ر مستقیم اس اما اک امور در راسوتار افوزاکش مودکرک
سدد محقق شده اس  .اگرچ ضرکب اکو متییور در بوی سوازوکاریار راهبورر شورکتی دارار
بیشترک مقدار بدده اس اما قدرت پیشبینی کنندگی سدد در راستار آن افزاکش نیافت اس .
از اک کافت میتدان چنی نتیج گیرر کرد ک م ی اس رابا ار غیرخای در رابا با ت یر
درصد مالیی مدکران بر ارتباط بی مدکرک سدد و قودرت پویشبینوی کننودگی سودد وجودد
داشت باشد؛ کانی اگرچ م ی اس بر مبنار تئدرر ی سانسازر منوافش ،بوا افوزاکش درصود
مالیی

مدکران ،منافش آنیا با منافش سهامداران ی سد شدد اما بر اساس تئدرر سولب مالییو

م ی اس شراکط ی داره اک گدن نباشد و پیامدیاکی ازج ل افزاکش مدکرک

سدد و ب دنبا

آن کایش قدرت پیشبینی کنندگی سدد را ب ی راه داشت باشد ک نیازمند تحقیقوات بیشوتر
اس .
ب طدرکلی نتاک مربدط ب ت یر تادکلکنندگی سازوکاریار راهبرر شرکتی نشان داد کو
م ی اس وجدد اک سازوکاریا ،روکیرد فرص طلبان ر مدکرک

سدد را ب روکیورد کوارا و در

چارچدب استانداردیار حسابدارر تیییر داده و بر قدرت پیشبینی کنندگی سدد بیسزاکد.
درنهاک فرضی ر یستم ب بررسی ا ر متقابل راهبرر شورکتی و مودکرک سودد بور قودرت
پیشبینی کنندگی سدد با تدج ب اندازهر شرک یا پرداخ  .نتاک بیانگر اکو بودد کو قودرت
پویشبینووی کننوودگی سوودد شوورک یووار کدچووک بیشووتر از شوورک یووار بووزرگ بوودده اسو ؛
ب عبارتدکگر م ی اس مدکرک سدد در شرک یار بزرگ ب دلیل اکنی قودرت پویشبینوی
کنندگی سدد را کایش داده ،از ند فرص طلبان و در شرک یار کدچک چدن باعوث افوزاکش
قدرت پیشبینی کنندگی سدد شده اس  ،کارا باشد .بر اک اساس میتدان نتیجو گیورر ن ودد
ک اجرار راهبرر شرکتی در شرک یار بزرگ اکرانی م ی اس از کاراکی ک ی برار افوزاکش
کیسی اطالعات برخدردار باشد .درمج د نتاک نشان داد ک مدکرک سودد منجور بو کوایش
قدرت پیشبینی کنندگی سدد شده و سازوکاریار راهبرر شرکتی ا ر تادکلکننده بور راباو ر
بی مدکرک سدد و قدرت پیشبینی کنندگی سدد دارد.
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.8کاربردنتایجپژوهشوکاربرانپژوهش 
با تدج ب اک مدضد کو مودکرک سودد م یو اسو قودرت پویشبینوی کننودگی سودد را
ب واسا ر ت یر بر درک استساده کنندگان از درستی روند گزارشوگرر موالی تحو تو یر قورار
دید ،لاا نتواک اکو تحقیوق مویتدانود بورار سورماک گوااران ،تحلیلگوران موالی ،حسابرسوان،
تدوک کنندگان استانداردیار حسابدارر و سیاس گااران بازار سرماک ب منظودر تبیوی نقوش
مدکرک سدد بر کیسی سدد مسید باشد.
ی چنی ازآنجاکیک تحقیق حاضر نشان داد ک راهبرر شرکتی میتداند نقش موؤ رر بور
قدرت پیشبینی کنندگی سدد و ی چنی نقش تادکلکنندهار بر ارتباط بی مودکرک سودد و
قدرت پیشبینی کنندگی سدد داشت باشد ،لاا میتداند نشاندیندهر ضرورت و ای ی الزاموی
شدن و اجبارر شدن دستدرالا لیار راهبرر شرکتی تدسط مقامات مسئد در بازار سورماک ر
اکران باشد.
تهاومشکالتپژوهش
.9محدودی 
اک پژویش نیز مانند یر پژویش دکگرر دارار محدودک یاکی اس ک باعث میشدد توا
نتاک آن با احتیاط بیان شدد و وزم اس خداننده در زمان تسسیر نتاک و تا یم دیی ب آنیوا
تدج کند .اک محدودک یا عبارتاند از:
▪ در انتخاب ن دن یا شراکط خاص اع ا شد ک در تا یم دیی نتاک ب ساکر شورک یوا،
باکد جانب احتیاط را رعاک کرد؛
▪ با تدج ب دورهر زمانی پژویش از سوازوکاریار راهبورر شورکتی ،متییریواکی انتخواب
شدهاند ک اطالعات آنیا در دسترس باشد .چنانچ سوازوکاریار بیشوترر از راهبورر شورکتی
انتخاب میشد مثل ک یت ر حسابرسی ،دورهر زمانی پژویش کایش میکاف کو از اکو کوار
صرفنظر شده اس ک میتداند زمین ر پژویشیار آکنده باشد.
.پیشنهادهابرایپژوهشهایآینده 

11
▪ بررسی مدضد پژویش در رابا با نهادیار موالی (بانوکیوا و بی و یوا) و شورک یوار
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سرماک گاارر ک در اک پژویش ب دلیل مایی متسواوت فاالیو یوار آنیوا ،از شورک یوار
ن دن حاف شدهاند؛
▪ با تدج ب ند بددن سازوکاریار جدکود راهبورر شورکتی در اکوران تدصوی مویشودد در
سا یار آتی ا ر متییریوار ک یتو ر حسابرسوی ،حسابرسوی داخلوی و تهیو ر گوزارشیوار
کنتر یار داخلی نیز بررسی شدد؛
▪ ازآنجاکیک م ی اس شرک یار بدرسی از جنب یار مختلسی ب سازوکاریار راهبرر
شرکتی تدج کنند ،پیشنهاد میشدد از کک شاخص جامش مانند چکلیس راهبرر شورکتی در
پژویشیار آکنده استساده شدد.
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در پیشبینی سددیار آتی» .مجل ر بررسییوار حسوابدارر و حسابرسوی-88 ،11 ،1 ،
.12
رین ار رودپشتی ،فرکدون؛ ییبتی ،فرشاد؛ طالب نیا ،قدرت الو و نبودر چاشو ی ،سوید علوی
(« .)1831ارائ ر الگدر سنجش ت یر میانیسمیار حاک ی شرکتی بر مدکرک

سدد در

بدرس اوراق بهادار تهران» .فصولنام ر عل وی پوژویش حسوابدارر مودکرک -13 ،12 ،1،
 .111
گلدر ،جاناتان ( ،)2111ترج ر اعظم ولی زاده .مدکدک سدد ،محافظ کوارر و کیسیو سودد.
مجل ر حسابدار ،اردکبهش .13-13 ،1838
مشاکخی ،بیتا؛ مهرانی ،ساسان؛ مهرانی ،کاوه و کرمی ،غالمرضا (« .)1831نقوش اقوالم تاهودر

اختیارر در مدکرک سدد شرک یار پاکرفت شده در بدرس اوراق بهادار تهران» .مجلو ر
بررسییار حسابدارر و حسابرسی.11-21 ،12 ،
مشیی ،مهدر و ندردکوده ،لایوف (« .)1831بررسوی تو یر مودکرک

سودد بور پاکودارر سودد

شرک یار پاکرفت شده در بدرس اوراق بهادار تهران» .مجل ر پوژویشیوار حسوابدارر
مالی.113-111 ،1 ،1 ،
مهدور ،غالمحسی و علیزاده طالتپ  ،وحید (« .)1831بررسی رابا ر بی حاک ی شرکتی و

ساح افشار داوطلبان در شرک یار بدرس اوراق بهادار تهوران» .مجلو ر پیشورف یوار
حسابدارر دانشگاه شیراز .281-218 ،1 ،1،
نییدمرام ،یاشم و مح دزاده سالا  ،حیدر (« .)1833ارائ ر الگدکی بورار تبیوی ارتبواط بوی
حاک ی شرکتی و کیسی سدد» .مجل ر حسابدارر مدکرک  .31-13 ،1 ،8،
کاقدب نژاد ،اح د؛ بنی مهد ،به

و شیرر ،اعظم (« .)1831ارائو ر الگود بورار انودازهگیورر

مدکرک سدد شرک یار پاکرفتو شوده در بودرس تهوران» .فصولنام ر عل وی پژویشوی
حسابدارر مدکرک .12-1 .12 ،1 ،
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