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 در شده رفتهیپذ يها شرکت در سود تیریمد بر مدیره  هیئت ساختار ریتأث یبررس حاضر پژوهش از هدف
  هیئت نقش که یحال در ،است مشاهده 480 نیب و )1382–1389 (يها سال در تهران بهادار اوراق بورس
 اما است، گرفته قرار یبررس مورد ایتانیبر و متحده  االتیا مانند افتهی توسعه يبازارها در ها شرکت مدیره

 يضرور رانیا مانند توسعه حال در يبازارها در ها شرکت متفاوت يساختارها لیدل به موضوع نیا یبررس
 رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ و مدیره  هیئت استقالل ،مدیره  هیئت اندازه پژوهش نیا در. رسد یم نظر به
شده توسط دیچو و  ارائه (جونز شده لیتعد مدل از و است شده گرفته نظر در مدیره  هیئت ساختار عنوان به

 نیب دهد یم نشان یونیرگرس مدل جینتا. است دهیگرد استفاده سود تیریمد نییتع يبرا )همکاران
 و اندازه نیب يا رابطه که یحال در ،دارد وجود مثبت ارتباط سود تیریمد و مدیرعامل فهیوظ یدوگانگ

 یکنترل يرهایمتغ یبرخ آثار پژوهش نیا در البته. دینگرد مشاهده سود تیریمد با مدیره  هیئت استقالل
  .است گرفته قرار یبررس مورد زین

  
  JEL: .G34, M41بندي  طبقه
  .مدیرعامل فهیوظ یدوگانگ ،مدیره  هیئت استقالل ،مدیره  هیئت اندازه سود، تیریمد :يدیکل يها  واژه

                                                        

3/4/1393:            تاریخ پذیرش23/9/1392: تاریخ دریافت *  

 در شده رفتهیپذ يها شرکت در سود تیریمد بر رهیمد  ئتیه ساختار ریتأث"عنوان   مستخرج از طرح پژوهشی تحتمقاله این 
.ه به حمایت مالی دانشگاه پیام نور انجام شده است است ک"تهران بهادار اوراق بورس  
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  مقدمه .1
 ياقتصاد بنگاه کی یبازرگان يها تیفعال تمام بر يا گسترده و يقو اریبس ریتأث شده  گزارش سود

 برآوردن و یمال لگرانیتحل يها ییشگویپ به یابیدست. دارد رانیمد توسط یمال ماتیتصم اخذ و
 خود به یمال دوره طول در را رانیمد فکر که است یمسائل نیتر مهم از یک یبازار انتظارات

 ارزش کاهش موجب انتظار مورد مبلغ از کمتر شده گزارش سود اعالم رایز کند، یم مشغول
 از یک یبازار انتظارات برآوردن البته. گردد یم رانیمد تیموقع افتادن خطر به و شرکت سهام

 سوق سود تیریمد عمالا سوي به را آنها و گذارد یم ریتأث رانیمد رفتاربر  که است يموارد
 ياقتصاد يها بنگاه رانیمد مالکان و رانیمد نیب منافع تضاد يتئور دادن قرار مدنظر با. دهد یم
 برخوردار خود ثروت يحداکثرساز منظور به سود يکار دست جهت الزم زهیانگ از توانند یم

 خود منافع يراستا در توانند یم زین يتجار يواحدها مالکان که است ذکر به الزم. ندباش
 يتجار يواحدها رانیمد خالصه، طور به. باشند سود تیریمد عمالا جهت رانیمد محرك

 یمال دوره سود يحسابدار گوناگون يها روش و مختلف يابزارها کاربرد قیطر از کوشند یم
 عملکرد از یمثبت ریتصو و گذاشته شینما به بنگاه از را یمطلوب تیعوض تا نمایند يدستکار را

   ).1385مقدم،  بهار( ندینما ارائه يتجار واحد
 نیب رد،یگ ینم قرار کنندگان استفاده اریاخت در کسان یصورت به اطالعات که ییآنجا از

 یتیوضع یعاتاطال تقارن عدم. شود یم جادیا یاطالعات تقارن عدم گذاران هیسرما و رانیمد
 اتیعمل مورد در يشتریب نشده افشا اطالعات يدارا گذاران هیسرما با سهیمقا در رانیمد که است

 فرصت و زهیانگ رانیمد شود یم سبب امر این. باشند یم ندهیآ در شرکت مختلف جوانب و
 ودس يریگ اندازه ندیافر در تیریمد مداخله به سود تیریمد .باشند داشته را سود تیریمد

 از يمتعدد فیتعار و ندارد وجود یعموم توافق سود تیریمد فیتعر مورد در. شود یم اطالق
  . است شده ارائه مختلف يها دگاهید

 دارند یم انیب آنها .شود یم برده کار به) 1999 (واهلن و یلیه توسط شده ارائه فیتعر مقاله نیا در
 خود یشخص يها قضاوت از یمال يزارشگرگ يبرا رانیمد که دهد یم رخ یزمان سود تیریمد که

 نمودن گمراه هدف با کار نیا. کنند یم يکار دست را معامالت ساختار منظور به این و کنند یم استفاده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 16

https://qjfep.ir/article-1-90-fa.html


...ر هیئت مدیره بر مدیریت سود تأثیر ساختا  107

 از یناش جینتا دادن قرار ریتأث تحت منظور به ای شرکت ياقتصاد عملکرد خصوص در نفعیذ افراد یبرخ
  .دارند یبستگ شده گزارش يحسابدار ارقام به کهرد یگ یم صورت ییقراردادها

 تیظرف ها شرکت يراهبر نظام يقو يها زمیمکان که دنده یم نشان متعدد يها  پژوهش
  .)2005پیسنل و دیگران، ( دهد یم کاهش را سود تیریمد براي رانیمد

 سهامداران حقوق و ها شرکت راهبرد موضوع بر بیشتر شرکت يراهبر نظام اولیه مبانی تأکید
 اجتماع و ذینفعان تمام حقوق به جدي توجه سمت به تر جدي يها دگاهید طرح با بعدها و است

   ).1390، همکارانبادآورنهندي و ( یافت گرایش
 جهان سطح در شرکت يراهبر نظام موضوع زمینه در بسیاري هاي پیشرفت اخیر هاي سال در
 شرکت يراهبر هاي نظام قویتت به همچنان زمینه این در رو پیش کشورهاي و است گرفته صورت

 قبیل از اتیموضوع و شرکت يراهبر در کنندگان مشارکت به راستا این در و دهند می ادامه خود
 ،رهیمد  ئتیه هاي کمیته ،رهیمد  ئتیه عملکرد بهبود پاسخگویی، مسئولیت آنها، روابط و سهامداران
  . دارند می مبذول يا ویژه توجه داخلی کنترل و حسابداري هاي نظام و حسابرسان

 کنترل و هدایت يبرا ابزاري عنوان به آن از که شرکت يراهبر نظام عمومی تعریف اساس بر
 و مراقبت نقش که يا کننده تیهدا نهاد عنوان به شرکت رهیمد  ئتیه جایگاه شود یم اد یها شرکت
 پیش از بیش دارد عهده رب سهامداران مالکیتی منافع حفظ منظور به را اجرایی مدیران کار بر نظارت
 هدایت گروي در شرکت یک موفقیت رمز که رسد یم نظر به چنین ،ترتیب به این. یابد می اهمیت
 در خوشنام و معروف هاي شرکت جاودانگی راز نمود ادعا توان می که اي گونه به است، آن مطلوب

  ).1385انه و باغومیان، یگ حساس( است نهفته کارا و مؤثر رهیمد  ئتیه یک از آنها برخورداري
 مـدیریت  عمـال  ا بـه  توانـد  می سازمانی درون و یسازمان  برون يها  زمیمکان با شرکت يراهبر نظام

 رهیمـد  ئـت یه. گـردد  منجر سهامداران اعتماد افزایش و اطالعاتی تقارن عدم مشکالت کاهش مؤثر،
 ،)2011لیم، ( نماید می فاای شرکت يراهبر در را مرکزي نقش و سازوکارهاست این از یکی ها شرکت
) سـود  تیریمـد  (سـود  طلبانـه  فرصـت  يکـار   دست مهار متضمن ها شرکت مدیره  هیئت بنابراین

 مـدیره    هیئت بحث در ها شرکت يراهبر نظام مختلف يها جنبه از ياریبس لیدل نیا به. دنباش یم
  ).2009، همکارانیانگ و ( است قرارگرفته محققان پژوهش مورد آن
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 اندازه از منظور به این. است سود تیریمد بر مدیره  هیئت ساختار ریتأث یبررس تحقیق نیا هدف
 ساختار يرهایمتغ عنوان به رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ و مدیره  هیئت ياعضا استقالل ،مدیره  هیئت
 ارساخت يرهایمتغ از ک یهر نیب ينظر رابطه بسط ضمن مقاله ادامه در. شود یم استفاده مدیره  هیئت
  . است شده پرداخته زین پژوهش اتیادب مرور به سود تیریمد با مدیره  هیئت

  

  پژوهش نهیشیپ و ينظر چارچوب .2
  سود تیریمد و مدیره  هیئت اندازه .2-1

 يرگذاریتأث در مهم يفاکتور و است مدیره  هیئت ياعضا تعداد مدیره  هیئت اندازه از منظور
 اندازه رابطه رامونیپ يمتضاد يها دگاهید دهد یم شانن پژوهش اتیادب یبررس. باشد می آن

 . دارد وجود آن ياثرگذار و مدیره  هیئت

 نسبت قوي احتمال به بزرگتر مدیره  هیئت کی که نمود استدالل توان یم یندگینما منظر از
 نظر تحت را تیریمد کارهاي افراد از شتريیب تعداد رایز ،است اریهوش یندگینما مشکالت به

  ).2003نیچلسن و کیل، ( داد خواهند رقرا
 در ها پژوهش است، تیریمد بر نظارت مدیره  هیئت یاصل نقش که موضوع نیا گرفتن نظر در با

 نیا به )2003 (همکارن و ژي .ردیگ یم قرار یبررس مورد نظارت منظر از تنها مدیره  هیئت اندازه نهیزم
 ارتباط سود تیریمد نییپا سطوح با مدیره  هیئت اعضاي شتریب تعداد که دست یافتند جهینت

 و ابوت اما افت،ی تقلب احتمال و مدیره  هیئت اندازه نیب یمثبت رابطه) 1996(ی زلیب هرچند .دارد
   .نکردند مشاهده ریمتغ دو نیا نیب يا رابطه )2000 (همکاران
  هیئت ثرترؤم ظارتن براي ها شرکت برخی کنند یم عنوان) 1996 (رماك یو) 2005 (مهران و آدامز

 احتمال و مدیره  هیئت اندازه نیب یمنف رابطه هیفرض) 2001 (همکاران و کولتن .طلبند یم را بزرگتري مدیره
 اندازه نیب نمودند اظهار) 2011 (همکاران و یکوک چند هر .نمودند دییتأ را سود طلبانه فرصت تیریمد

 زین تهران بهادار اوراق بورس در .دارد وجود یمثبت رابطه سود تیریمد و مدیره  هیئت
  .دست نیافتند سود تیریمد و مدیره  هیئت اندازه نیب يدارامعن رابطه به )1388 (همکاران و ییآقا

 مدیره  هیئت اندازه نیب یمتفاوت جینتا که دهد یم نشان نهیزم نیا در پژوهش اتیادب یبررس
  .  است شده مشاهده سود تیریمد و
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  سود تیریمد و مدیره  هیئت استقالل .2-2
 شرکت يراهبر نظام در را محوري نقش ها شرکت رهیمد  ئتیه) 1983 (جنسن و فاما عقیده به

 نمودن فراهم و شرکت امور بر مداکار يراهبر جادیا مدیره  هیئت یاصل تیمسئول. دنکن می ایفا
 و سهامداران القب در ییپاسخگو به رانیمد الزام و ییاجرا رانیمد عملکرد بر مستقل نظارت
 مدیره  هیئت که است نیا بر یعموم باور .است شرکت مختلف نفعانیذ منافع در تعادل

 کند یم اعمال ییاجرا رانیمد بر يثرترؤم نظارت است برخوردار يشتریب استقالل از که یزمان
  ).2002 و کلین، 2000، همکاران پیسنل و ،1996بیزلی، (

 در تقلب احتمال مدیره هیئت رمؤظفیغ ياعضا حضور که افتیدر یپژوهش در) 1996(ی زلیب
 استقالل با رابطه در را يشواهد) 2002 (نیکل نیهمچن ،است داده کاهش را یمال يها صورت ارائه

 ياعضا يدارا که ییها شرکت داد یم نشان که آورد فراهم سود يدستکار و مدیره  هیئت ياعضا
  . اند نموده گزارش يکمتر يرعادیغ يتعهد اقالم ندبود ییاجرا رانیمد از مستقل مدیره  هیئت
 جهینت نیا به یسیانگل يها شرکت از يبردار نمونه با یپژوهش در) 2000 (همکاران و سنلیپ

 يتعهد اقالم وجود احتمال مدیره  هیئت رمؤظفیغ ياعضا نسبت شیافزا با که دست یافتند
 مدیره  هیئت که افتندیدر یپژوهش در) 2001 (همکاران و چترو .ابدی یم کاهش سود دهنده شیافزا

 یمنف رابطه به) 2009 (سان و چانگ نیهمچن سازد، یم محدود را سود تیریمد تیفعال مستقل
  .دست یافتند يرعادیغ يتعهد اقالم و مدیره  هیئت استقالل نیب دارامعن

 يبرا زهیگان که زمانی دست یافتند جهینت نیا به یپژوهش در) 1388 (همکاران و احمدپور
 ،دارند يرعادیغ يتعهد اقالم کاهش در یفیضع نقش رمؤظفیغ رانیمد باالست سود يکار دست
 با مدیره  هیئت استقالل نیب رابطه داد نشان) 1388 (همکاران و ییآقا پژوهش يها افته ینیهمچن
 زهیانگبا يها شرکت از تر يقو باال سود تیریمد زهیباانگ يها شرکت در سود یاطالعات يمحتوا

  .است نییپا سود تیریمد
 حضور نمایندگی تئوري دیدگاه از داشت انیب توان یم نهیزم نیا در پژوهش اتیادب مرور به توجه با

 براي را الزم قانونی قدرت و استقالل تخصص، که ها شرکت رهیمد  ئتیه در مستقل و ظفوغیرم مدیران
 .آید حساب به شرکت يراهبر نظام توانمند قوهبال سازوکار تواند می دارند شرکت عملکرد بر نظارت
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  سود تیریمد و رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ .2-3
 رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ تیوضع نیا به باشد زین آن مدیره  هیئت سیرئ شرکت رعاملیمد اگر

 انهدوگ ساختار نیهمچن. دارد يشتریب اریاخت بالقوه طور به رعاملیمد حالت نیا در و گردد یم اطالق
 کنترل يمؤثر طور به را مدیره  هیئت ياعضا ریسا دسترس در اطالعات تا دهد یم اجازه رعاملیمد به

  ).1993جنسن، ( آورد عمل به يریجلوگ مؤثر نظارت از است ممکن نیبنابرا نماید،
 مدیرعامل و رهیمد  ئتیه رئیس وظایف تفکیک شده انجام علمی هاي پژوهش اساس بر

 مشکالت کاهش موجب گیري تصمیم در بیشتر استقالل اعطاي دلیل به که است هایی محرك
 ).1994دونالدسون و دیویس، ( شود می شرکت نمایندگی

 رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ که دست یافتند جهینت نیا به یپژوهش در) 2009 (سان و چانگ
. اندازد خاطرهم به را یمال يگزارشگر بر نظارت در مدیره  هیئت يامانتدار فهیوظ است ممکن

 رندهیگ میتصم سکیر بالقوه طور به تواند یم رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ نمودند عنوان آنها
 بر نظارت نهیهز است ممکن و دهد شیافزا را یمال يگزارشگر نهیزم در رعاملیمد بودن یینها

  .دهد شیافزا را سود تیریمد رفتار
 نشان خود يها پژوهش در )2008 (مکارانه و سرکار و) 2004(ی ناگ و کارسلو ،)2002 (نیکل
 ،ابدی یم شیافزا سود تیریمد باشد می زین مدیره  هیئت سیرئ رعاملیمد که ییها شرکت در دادند
 ثرؤم نظارت از رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ اگر نمودند انیب )1994 (همکاران و وانگ نیهمچن

  .یابد ارتباط اريیاخت تعهدي ماقال از شتریب استفاده با است ممکن آورد عمل به ممانعت
 که دندیرس جهینت نیا به خود پژوهش در) 1388 (گرانید و ییآقا زین رانیا هیسرما بازار در

 زهیانگ وجود زمان در چه سود یاطالعات يمحتوا بهبود در يریتأث رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ
  .ندارد نییپا سود تیریمد زمان در چه و باال سود تیریمد

  

  پژوهش يها هیفرض. 3
  .دارد ریتأث سود تیریمد بر رهیمد ئتیه اندازه - 
  .دارد ریتأث سود تیریمد بر رهیمد ئتیه استقالل - 
  .دارد ریتأث سود تیریمد بر رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ - 
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  آماري نمونه و جامعه. 4
 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت تمام پژوهش این در بررسی مورد آماري جامعه
 پژوهش این در. گیرد دربرمی را )1382- 1389( هاي سال نیز ها فرضیه آزمون دوره و بوده تهران

 که گردیده استفاده نمونه به دستیابی براي سیستماتیک حذف روش از متغیرها شرایط به توجه با
  :است زیر شرح به نمونه انتخاب براي شده عمالا معیارهاي

 و باشد شده پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در 1389 تا 1380 سال ابتداي از شرکت - 
  .باشد نداشته ماه 6 از بیش معامالتی وقفه

 خود مالی سال مطالعه مورد دوره در شرکت و شود ختم اسفند 29 به شرکت مالی سال - 
 .باشد نداده تغییر را

 .نباشد گذاري سرمایه و مالی تأمین خدماتی، هاي شرکت ءجز - 

 .باشد دسترس در بررسی مورد هاي سال در پژوهش متغیرهاي محاسبه براي نیاز مورد عاتاطال -

 پژوهش نمونه عنوان به آنها تمام که ماند یباق شرکت 60 فوق معیارهاي عمالا با و ترتیب این به
 و شده استفاده اي کتابخانه روش از ها فرضیه آزمون براي الزم اطالعات آوري جمع براي .شد انتخاب

 افزاري نرم بسته تهران، بهادار اوراق بورس سازمان توسط شده منتشر هاي گزارش از پژوهش هاي داده
  .است شده گردآوري  www.irbourse.comو www.rdis.ir هاي سایت و تدبیرپرداز

  

  متغیرها گیري اندازه .5
  وابسته متغیر. 5-1

 رانیمد که دهد یم رخ یزمان سود تیریمد همانگونه که در ادبیات پژوهش نیز اشاره گردید
 ساختار منظور به این و کنند یم استفاده خود یشخص يها قضاوت از یمال يگزارشگر يبرا

هاست و   خاستگاه مدیریت سود اقالم تعهدي اختیاري شرکت.کنند یمي کار دست را معامالت
ساختار معامالت را طلبانه انجام دهد و  تواند رفتارهاي فرصت مدیریت در این بخش از سود می

 شده تعدیل مدل از اختیاري تعهدي اقالم محاسبه براي پژوهش این در .نفع خود هموار سازد به
  . ارائه گردیده استفاده شده است)1995( که توسط دیچو و همکارانش جونز
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  جونز شده تعدیل مدل. 1- 5-1
 پژوهش این در. است اسبهمح قابل زیانی و سود و اي ترازنامه طریق 2 از تعهدي اقالم جمع
  :است شده محاسبه زیر شرح به زیان و سود طریق از تعهدي اقالم جمع

  

)1(  
  

 غیرمترقبه اقالم از قبل سود :t ،ti,EARN سال در i شرکت تعهدي اقالم جمع :ti,TA،  رابطهاین در
 شرکت )عملیاتی هاي فعالیت از ناشی نقدي هاي جریان (عملیاتی نقد وجه :t ،ti,CFO سال در i شرکت

i سال در t است.  
 و اعداد نمودن استاندارد منظور به. است شده برازش تعهدي اقالم کل مورد در زیر مدل

  .است شده تقسیم دوره اول يها دارایی بر معادله طرف دو محاسبات سهولت و ارقام
  

)2(                                                                
ti,ε

1ti,A
ti,PPE

2β
1ti,A
ti,ΔREV

1β
1ti,A

1
0α

1ti,A
ti,TA













  
  

) گذشته سال درآمد با جاري سال درآمد تفاوت (ساالنه درآمد در تغییر: ti,ΔREV، مدل این در
 )انباشته كاستهال کسر از پس سال هر ثابت هاي دارایی (آالت ماشین و اموال: t ،ti,PPE سال در i شرکت

 روش طریق از 2β,1β,0α. است مدل خطاي ti,ε و مدل ضرایب: t ،2β,1β,0α سال در i شرکت
 از آمده دست به ضرایب سپس ،آید می دست به )1380-1389( هاي سال فاصله در مربعات حداقل تخمین

  :آید دست به زیر شرح به غیراختیاري تعهدي قالما تا رود می کار به )3( مدل در )2( مدل
  

)3(  
  
  

 دریافتنی هاي حساب در تغییر :t ،ti,ΔREC در سال i شرکت غیراختیاري تعهدي اقالم: ti,NDA، مدل این در
  .t سال در i شرکت )سال همان ابتداي دریافتنی هاي حساب با سال هر پایان دریافتنی هاي حساب تفاوت(

  

ti ,ti,ti, CFOEARNTA 

1ti,A

ti,PPE

2β
1ti,A

ti,ΔRECti,ΔREV

1β
1ti,A

1
0αitNDA
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 )شاخص مدیریت سود( اختیاري تعهدي اقالم غیراختیاري تعهدي اقالم و تعهدي اقالم جمع تفاضل از
  :)1995دیچو و دیگران،  (آید می دست به زیر شرح به

  

)4(  
  

 مستقل متغیرهاي .5-2
 رهیمد ئتیه ياعضا تعداد رهیمد ئتیه اندازه از منظور حاضر پژوهش در :رهیمد ئتیه اندازه - 

 .باشد یم شرکت

 کل به مدیره هیئت غیرمؤظف مدیران نسبت از حاضر پژوهش در :رهیمد ئتیهاستقالل  - 
 غیرمؤظف عضو. است شده استفاده مدیره هیئت اعضاي استقالل میزان سنجش براي اعضا
 .است شرکت در اجرایی مسئولیت فاقد که است عضوي مدیره هیئت

 نیا به باشد زین آن رهیمد ئتیه سیرئ شرکت رعاملیمد اگر: رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ - 
 يمجاز ریمتغ ک یاز حاضر پژوهش در. گردد یم اطالق رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ تیوضع

  .است شده استفاده رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ سنجش يبرا ک یو صفر یوجه دو
  

  یکنترل يرهایمتغ .5-3
 و اهرم شرکت، اندازه ریمتغ سه از سود تیریمد موضوع با خود پژوهش در) 2002 (نیکل اینکه تبع به

 يرویپ به زین پژوهش نیا در نمود استفاده کنترلی متغیرهاي عنوان به دفتري ارزش به بازار ارزش نسبت
  .است شده استفاده یکنترل يرهایمتغ عنوان به ریمتغ 3 نیا از يو از
  

  پژوهش مدل .6
 )رهیمد ئتیه ساختار متغیرهاي (پژوهش اصلی متغیرهاي بر عالوه د،یگرد اشاره زین پیش از این که همانطور

 نیز سرمایه دفتري ارزش به بازار ارزش نسبت و اهرم شرکت، اندازه مانند دیگري متغیرهاي
 پژوهش هاي فرضیه آزمون در بنابراین باشد، مؤثر شرکت سود تیریمد میزان بر است ممکن

 خطا مربعات کمترین رگرسیون مدل از وابسته و مستقل متغیرهاي بین رابطه تعیین منظور به
  .است شده استفاده

  

ti,NDA
1ti,A

ti,TA

ti,DA 
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  :است زیر صورت به کنترلی و مستقل متغیرهاي با سود تیریمد وابسته متغیر رابطه خطی رگرسیون مدل در
  

)5(  
  

، t الس در i شرکت ياریاخت يتعهد اقالم زانیم) سود تیریمد اریمع: (ti,DA، مدل نیا در
ti,BSIZE:) شرکت رهیمد ئتیه ياعضا تعداد) رهیمد ئتیه اندازه i سال در t ،ti,BIND: 
، t سال در i شرکت رهیمد ئتیه ياعضا کل به رمؤظفیغ ياعضا نسبت )رهیمد ئتیه استقالل(
ti,DUAL) :رعاملیمد اگر که صورت  به اینک یو صفر يمجاز ریمتغ) رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ 

 منظور صفر صورت نیا ریغ در و ک یبرابر ریمتغ مقدار باشد زین رهیمد ئتیه سیرئ t سال در i شرکت
 ارزش به مالی دوره پایان در بلندمدت و جاري هاي بدهی جمع نسبت) اهرم: (ti,LEV، گردد یم

 طبیعی لگاریتم) شرکت اندازه: (t ،ti,FSIZE الس در i شرکت مالی دوره اول سرمایه بازار
 به بازار ارزش نسبت: ti,MTB و t سال در i شرکت مالی دوره پایان در سرمایه بازار ارزش
  .t سال در i شرکت مالی دوره پایان در سرمایه دفتري ارزش

  

  پژوهش يها افتهی .7
  یفیتوص آمار .7-1

  .گردد می محاسبه مطالعه تحت هاي داده توصیفی هاي آماره ها داده تحلیل و تجزیه براي گام نخستین در
  

  یفیتوص آمار .1 جدول

  .نتایج تحقیق: مأخذ

رهایمتغ نیانگیم  انهیم  اریمع انحراف   
BSIZE 17/5  5 42/0  

BIND 62/0  60/0  19/0  

DUAL 42/0  0 41/0  

LEV 62/1  89/0  84/1  

FSIZE 26/10  68/11  67/0  

MTB 72/4  86/2  01/6  

ti,εti,MTBβti,FSIZEβti,LEVβti,DUALβti,BINDβti,BSIZEββti,DA 6543210 
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 يها شرکت در رهیمد ئتیه ياعضا تعداد نیانگیم دهد یم نشان )1( جدول به مربوط يها داده
 رانیمد از درصد 62 حدود دهد یم نشان مذکور جدول نیهمچن ،است نفر 5 حدود پژوهش نمونه

 سیرئ عنوان به ها شرکت عامل رانیمد از درصد 42 ،تینها در. ظفندورمیغ رانیمد ها شرکت
 گزیه و يکدبر تهیکم يها گزارش بنابر تواند یم امر نیا که کنند یم تیفعال زین رهیمد ئتیه

  . دهد شیافزا را ها شرکت نوع نیا در يحسابدار و یمال يها ییرسوا احتمال
  

 یهمبستگ سیماتر .7-2

 )2( جدول. است شده پرداخته پژوهش يرهایمتغ نیب رابطه یبررس به یفیتوص آمار ارائه از پس
  .رهاستیمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ سیماتر دهنده نشان

  
  رهایمتغ نیب یهمبستگ .2 جدول

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 رابطه ياریاخت يتعهد اقالم و رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ ریمتغ نیب )2( جدول به توجه با
 ياریاخت يتعهد اقالم و رهیمد ئتیه يرهایمتغ ریاس نیب که یحال در دارد، وجود دارامعن

  . دینگرد مشاهده يا رابطه
  
  

  
  

 DA BSIZE BIND DUAL LEV FSIZE MTB  رهایمتغ

DA 1       

BSIZE 07/0  1      

BIND 07/0-  18/0  1     

DUAL 15/0  13/0  17/0  1    

LEV 21/0  13/0  29/0-  11/0-  1   

FSIZE 13/0  05/0  28/0  03/0  23/0  1  

MTB 11/0-  14/0-  21/0  10/0-  24/0  30/0  1 

 (.Prob) درصد 99 سطح در يدارامعن درصد 95 سطح در يدارامعن
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  پژوهش مدل برازش. 7-3
  .دهد یم نشان را سود تیریمد بر رهیمد ئتیه ساختار يرهایمتغ ریتأث )3( جدول

  
  مدل برازش .3 جدول

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 نیهمچن ،شود یم دییتأ مدل اعتبار) 0 (آن يدارامعن سطح و) F) 18/26 آماره مقدار به توجه با
 یهمخط مشکل دهدکه یم نشان و باشد یم 306/1 تنها )VIF( انسیوار تورش عامل يبرا مقدار نیشتریب

  . ندارد وجود مدل در
 مدل از استفاده با است شده آورده پژوهش مدل در وابسته ریمتغ عنوان به که ياریاخت يتعهد اقالم

 اندازه ریمتغ بیضر يدارامعن سطح و مقدار به توجه با. است شده برآورد) 1995 (جونز شده لیتعد
 اول هیفرض نیبنابرا شود، ینم مشاهده ودس تیریمد و ریمتغ نیا نیب يدارامعن رابطه )BSIZE( رهیمد ئتیه

 کولتن توسط شده انجام يها پژوهش با پژوهش نیا جینتا. شود یم رد درصد 95 نانیاطم با پژوهش
 نیب دارامعن رابطه به که )2011 (همکاران و یکوک و) 2003 (همکاران و يژ ،)2001 (همکاران و

 و ییآقا پژوهش جهینت با اما است، ریمغا اند دهیرس سود تیریمد و رهیمد ئتیه اندازه يرهایمتغ
  .دارد مطابقت اند دهیرس ریمتغ دو نیا نیب رابطه وجود عدم به که )1388(ی چاالک

  ياریاخت يتعهد اقالم: وابسته ریمتغ

 Coefficient T Statistics Prob. VIF  متغیرها

Intercept 495/0 95/6 0 - 

BSIZE 002/0 15/1 283/0 147/1 

BIND 234/0- 19/1- 240/0 252/1 

DUAL 053/0 241/2 019/0 272/1 

LEV 184/0- 264/4- 0 306/1 

FSIZE 083/0 172/2 027/0 268/1 

MTB 123/0- 639/1- 103/0 186/1 

F =  18/26  R-squared = 288/0  Durbin-Watson Stat =  89/1  

F (prob) =  0  Adj. R-squared = 265/0  N = 480 
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 ریمتغ نیا نیب يدارامعن رابطه )BIND( رهیمد ئتیه استقالل ریمتغ بیضر و مقدار به توجه با نیهمچن
 ،)2001 (همکاران و چترو يها افته یبا جینتا. شد در زین پژوهش دوم هیفرض و نشد مشاهده سود تیریمد و

 رهیمد ئتیه استقالل يرهایمتغ نیب یمنف رابطه به که )2009 (همکاران و چانگ و) 2002 (نیکل
 يدارامعن سطح و t آماره مقدار به توجه با ،تینها در. ندارد مطابقت اند دهیرس سود تیریمد و

 سود تیریمد با ریمتغ نیا نیب یمثبت ارتباط )DUAL( رهیمد ئتیه فهیوظ یدوگانگ ریمتغ بیضر
 تیفعال رعاملیمد عنوان به رهیمد ئتیه سیرئ که ییها شرکت در واقع، در .شود یم مشاهده

. شود ینم رد درصد 95 نانیاطم با پژوهش سوم هیفرض بنابراین ،دهد رخ می شتریب سود تیریمد کند یم
 )2008 (همکاران و سرکار و) 2004(ی ناگ و کارسلو ،)2002 (نیکل پژوهش با پژوهش نیا يها افتهی

 مثبت ارتباط سود تیریمد با رهیمد ئتیه اندازه ریمتغ نیب زین یکنترل يرهایمتغ نیب .است همسو
  .شود یم مشاهده یمنف ارتباط سود تیریمد و اهرم نیب و
  

  يریگ جهینت. 8
 که شود یم یناش قتیحق نیا از ها شرکت نفعانیذ ریسا و يتجار يها بخش رانیمد نیب منافع تضاد

 شرکت یاصل سهامداران جزء اوقات شتریب اما دارند، يمؤثر کنترل آن يها ییدارا بر ها شرکت رانیمد
 مثال عنوان به(ی مال يگزارشگر در طلبانه فرصت يرفتارها یبرخ انجام به رانیمد دیشا ، بنابراینستندین

  . بزنند دست) شتریب پاداش به دنیسر يبرا سود موقع از زودتر ییشناسا
 و رهیمد ئتیه يها یژگیو یبرخ نیب رابطه نهیزم در یجامع لیتحل و هیتجز پژوهش نیا در

 صورت )1382-1389( يها سال نیب تهران بورس در شده رفتهیپذ يها شرکت در سود تیریمد
 و رهیمد ئتیه ستقاللا ره،یمد ئتیه اندازه نقش یبررس به پژوهش نیا در خاص طور به. رفتیپذ

 ياریاخت يتعهد اقالم حاضر پژوهش در. شد پرداخته سود تیریمد بر رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ
 مدل اساس بر شاخص نیا که شد گرفته نظر در سود تیریمد يبرا یشاخص عنوان به شرکت

 .دیگرد برآورد ارائه گردیده بود) 1995(مکارانش هکه توسط دیچو و  جونز شده لیتعد

 يبرا. نداد نشان را سود تیریمد و رهیمد ئتیه استقالل نیب يدارامعن رابطه پژوهش جینتا
 يها شرکت در ییراجرایغ رانیمد نکهیا نخست .نمود ارائه لیدل نیچند توان یم جهینت نیا ریتفس

 و هیتجز در و هستند رانیمد طلبانه فرصت يرفتارها ییشناسا نهیزم در یمال تخصص فاقد یرانیا
 شناخت و یآگاه به رانیمد ییکارا واقع، در. ندارند یکاف دانش نهیزم نیا در اطالعات یابیرزا
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 رانیمد کامل استقالل عدم به تواند یم دوم لیدل. دارد یبستگ سود تیریمد يرفتارها از آنها
 تشرک ییاجرا رانیمد با ییراجرایغ رانیمد نیب یدوست رابطه دیشا. باشد مربوط شرکت ییراجرایغ
  . باشد سود تیریمد يرفتارها ییشناسا در آنها ییکارا عدم لیدل

 عبارت به. دارد وجود مثبت رابطه سود تیریمد و رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ نیب نتایج تحقیق بر اساس
  .ابدی یم شیافزا سود تیریمد احتمال باشد زین آن رهیمد ئتیه سیرئ شرکت رعاملیمد اگر بهتر

 کاهش را رهیمد ئتیه ییکارا رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ که است آن امر نیا يبرا یاحتمال لیدل کی
 رهیمد ئتیه سیرئ که شد شنهادیپ )2003( گزیه و )1992( يکدبر گزارش در زین لیدل این به. دهد یم

  .نشان نداد سود تیریمد و رهیمد ئتیه اندازه نیب يا رابطه پژوهشنتایج  ،تینها در. نباشد شرکت رعاملیمد
 جینتا که گرفت قرار یبررس مورد سود تیریمد بر زین یکنترل يرهایمتغ یبرخ آثار پژوهش نیا در البته

 در نیهمچن ،ابدی یم شیافزا سود تیریمد احتمال بزرگ يها شرکت در که بود مطلب نیا دهنده نشان
  . ابدی یم کاهش سود تیریمد دارند خود هیسرما ساختار در يباالتر اهرم زانیم که ییها شرکت

  

  يکاربرد يشنهادهایپ. 8-1
 کل بر مدیره هیئت غیرمؤظف اعضاي نسبت بین که داد نشان پژوهش از آمده دست به نتایج - 

 تواند می امر این که ندارد وجود رابطه سود تیریمد و) مدیره هیئت اعضاي استقالل (اعضا
 نقش نبود و مدیریت ملکردع بر خود نظارتی مهم نقش با اعضا این آشنایی عدم دهنده نشان
 وظایف با اعضا این شود می پیشنهاد بنابراین باشد، مالی گزارشگري کیفیت بهبود در آنها مؤثر

  . نمایند ایفا ها شرکت يراهبر امر در را مؤثري نقش بتوانند تا شوند آشنا بیشتر خود نقش و
 ، بنابراینی وجود داردنتایج پژوهش نشان داد بین اهرم مالی و مدیریت سود رابطه منف - 

 نمودتوان مکانیزمی براي کاهش مشکالت نمایندگی تلقی  وجود اهرم در ساختار سرمایه را می
منظور کاهش مشکالت نمایندگی   بهکردتوان به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد  و می

اهرم در ساختار ها از  ها شرایط استفاده شرکت و افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شرکت
به حفظ منافع ) نه به مقدار زیاد(همچنین وجود میزانی از اهرم . سرمایه را فراهم نماید

توان به   می، بنابراینکند طلبانه مدیریت کمک می گذاران و کاهش رفتارهاي فرصت سرمایه
تحلیل  و  تجزیهعنوان عامل منفی تلقی نکنند و در گذاران پیشنهاد نمود که اهرم را صرفاً به سرمایه

  .ها به میزان اهرم مالی آنها نیز توجه داشته باشند سود شرکت
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