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دٍ طزیق استعادٓ فزصتطلباًِ اس اقالم تعْدی (هدیزیت اقالم تعْدی) ٍ دسوتکاری
فزٍش (هدیزیت سَد ٍاقعی) اًجام ضدُ است ،ارتبوا هسوتقین ٍ هعٌواداری دارد.
عالٍُ بزایيً ،تایج ًطاى هیدّد کِ تأثیز بیص سزهایِ گذاری بز هدیزیت سَد ٍاقعی
در هَرد هدیزاى عاهل با دٍرٓ تصدی باال صاد است اها دٍرٓ تصودی هودیزعاهل
تأثیزی بز ارتبا بیي بیص سزهایِگذاری ٍ هدیزیت اقالم تعْودی ًودارد .بٌوابزایي،
اعوال هدیزیت سَد ٍاقعی در هقایسِ با هدیزیت اقالم تعْدی ًیاس بیطتزی بِ قدرت
هدیزعاهل دارد کِ ایي قدرت اس طزیق افشایص دٍرٓ تصدی بِ دست هیآید.

ياژٌَاْ کلٕذْ :بیصسزهایِگذاری ،هدیزیت سَد ٍاقعی ،هدیزیت اقالم تعْدی ،دٍرٓ تصدی هودیز
عاهل.

مقذمٍ
1

در برخی مياقع مدیران ،شررم یهگذاریور یی را انذر م مریدونرد کره خر ع ارزش لی ری
دری نو ی نقدیآنى منفری اشر( دنصر و مرل گنر

 .)1976 ،برهطرير محر ل ،نريیی از ایر

شرم یهگذاریو ی ن ک را ،شرم یهگذاری بگض از مقدار بىگنه بگضشرم یهگذاری) اش( طر گفر
و ویظنی .)1989 ،نت یخ پژووضو ی پگظگ نظ ن میدوند کره مردیران ی مر طررک(و بره ایر
د گ بگض شرم یهگذاری میکنند که بتيانند به اوداف طخػی م نند الزایض من بع تسر( کنتررل
ی الزایض نفيذ و ایتب ر دش( ی بند اشرتي ز ،)1990 ،یر اینهره ایر مردیران ی مر برگض از زرد
درب ره تيان ییو ی خيد خيشبگ وصتند م مگندر و تگ( .)2005 ،کگفگ( گزارطگری م ی 2بره
ینرريان یررل مهر نگزم ن ر رتی ،ترريان بگضشرررم یهگذاری مرردیران را کر وض مریدوررد بگرردل و
وگالری .)2006 ،در تسقگق ت ،مردیری( شريد و تػرمگم ت شررم یهگذاری از ور دردا لررض
میطيند مل نگهي ز و اشتيب  .)2008 ،در واقع اطخ ص درگگر در تػرمگم ت شررم یهگذاری
ممه اش( به طير ن آگ و نه از لی گ(و ی مدیری( شيد بیاطالع ب طند .اگرر ای گينره ب طرد،
تػمگم ت شرم یهگذاری آنى ممه اش( برمبن ی اطالیر ت زصر بداری انذر م طريد کره آنىر
میتقدند ای اطالی ت زص بداری ،انیه شی از ظرلگ( واقیری طررک( بررای خ رو جرروت بررای
شى مداران طرک( اش(.
بررر خررالف تسقگقرر ت قب رری م ننررد زگرردرپير و ازصرر نی طب طبرر یی1394 ،؛ مسمرردزاده و
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ومه ران )1394 ،ایتق د م ای اش( که ش ز و ک رو ی ز کمگ( طرکتی و بيیژه مردیران ی مر
در تػمگم ت بگضشرم یهگذاری تأجگرگذار وصرتند و رلتر ر شررم یهگذاری ن کر رای خريد را از
طریو مدیری( شيد در دورهو ی بیدی پنى ن میکنند .بن برای  ،به بگضشرم یهگذاری بره ینريان
انگگزة مدیری( برای دشته ری و تسریف شيدو تيده میطيد .بره من رير بررشری ارتبر ط برگ
4

بگضشرم یهگذاری و مدیری( شيد بگ دو نيع مدیری( شيد واقیی 3و مردیری( اقرالم تیىردی

تم یز ق ئ خياوگ طد .بن برای  ،پگضبگنی میطيد که رابطة برگ بگضشررم یهگذاری و مردیری(
شيد متی قب آن مظروط به دورة تػدی مدیری م نگز ب طد ،چين که تنى مدیران ی م بر دورة
تػدی ب ال اختگ رات و قدرت مدیریتی) ب الیی دارند و تيان یی انذ م ور دو نيع مردیری( شريد
را دارنررد .طبررو دیرردگ ه لردریهصررين و ومهر ران  )1988او ررگ ش ر لو ی تػرردی مرردیری م
ومزم ن ب دورة ق ب گ( آشگبپذیری طدید اش( .در واقع مدیران ی مر ددیرد ،طردیداً تيشر
وگئ(مدیره و شى مداران کنترل میطيند و آنى نگ ز به زم ن دارند ت ط یصتگی مدیریتی خريد را
در طرک( نظ ن دوند ط  .)2003 ،درادامه مردیران ی مر ازتمر الً درطررک(قردرت بگظرتری
بهدش( میآورند ومبریل و ل کيتيمی .)1991 ،ب تيده به ایر کره دورة تػردی طريالنیترر
ازتم الً تأجگرگذاری طرک( بر تخػگع من بع طرک( و رویهو ی زص بداری را الزایض میدود
انت ر میرود تأجگر بگضشرم یهگذاری بر مدیری( شيد بره دورة تػردی مردیری م نگرز ارتبر ط
داطته ب طد.
مباوٓ وظزْ پژيَش
مذٔزٔت سًد در راستاْ پىُان ومًدن واکارأٓ سزمأٍ گذارْ

یل پروژة شرم یهگذاری زم نی کره خر ع ارزش لی ری محبر( دارد ب یرد انذر م طريد .امر
مدیران انگگزهو یی دارند ت از طریو انذ م بگضشرم یهگذاری 5ب یث الزایض بگض از زد انردازة
طرک( متبيع خيد طيند دنصر  ،)1986 ،بررای محر ل ،از طریرو شر خت اماراطريری مردیری(
ط گفر و ویظنی .)1989 ،بگضشرم یهگذاری من بع تس( کنترل مدیری م را الزایض مریدورد و
ب یث الزایض نفيذ و پ داش وی میطيد ميرلی.)1999 ،
گزارطگری م ی میتياند یدم تق رن اطالی تی 6بگ مدیران و شى مداران درب رة تػرمگم ت
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شرررم یهگذاری را کرر وض دوررد بيطررم و اشررمگ( .)2001 ،زمرر نی کرره کگفگرر( اطالیرر ت
زصرر بداری برر ال ب طررد شررى مداران قرر در برره ن رر رت کرر لی بررر مرردیران در اخررذ تػررمگم ت
شرررم یهگذاری خياونررد برريد ترر برردی وشررگ ه مصررئ ة بگضشرررم یهگذاری کرر وض و کرر رایی
شرم یهگذاری الزایض ی برد بگردل و ومهر ران .)2009 ،اگرر تػرمگم ت بگضشررم یهگذاری و
مدیری( شيد ددا از و گرلته طيند ،وم نطير کره مرلنگهي ز و اشرتيب

 )2008نظر ن دادنرد

مرردیری( شرريد م ریتيانررد پگضبگن ری رطررد طرررک( را مخرردوش کرررده و منذربرره تػررمگم ت
شرم یهگذاری ن درش( بگضشرم یهگذاری) طيد .در ای طرای مدیران انگگزهور یی دارنرد تر
متی قب بگضشرم یهگذاری انذ م طده ،کگفگ( گزارطگری مر ی را کر وض دونرد .انگگزهور یی
م نند تغگگر قگم( شى م تئي و ومهر ران ،)1998 ،تم رل شرى م تيشر مردیری( وو )1997 ،و
کنترل ایصتروود )1997 ،در تسقگق ت قب ی برای مدیری( شيد میرلی طدهاند .مدیران ی مر از
طریو مدیری( شيد به طير لرغر(ط ب نهای شررم یهگذاران بر قيه ،شرى مداران ،ق نينگرذاران،
مظتری ن و ش یری را گمرراه مرینم ینرد .امر در پرژووض ز رر ،نمينرة دیگرری از انگگزهور ی
مدیری م به ن م بگضشرم یهگذاری برای تأجگرگذاری بر گزارطگری م ی میرلری خياورد طرد.
مدیران ی م ی که بگضشرم یهگذاری میکنند ،شرم یهگذاری ن ک رای خيد را از طریو مدیری(
شيد پنى ن میکنند ت نظ ن دوند که انت رات شى مداران برآورده طده اش(.
مدیران ی م برای گمراه کردن شى مداران درب رة شرم یهگذاری ن ک را از دو نيع مردیری(
شيد واقیی و تیىدی اشتف ده میکنند .اندازهگگری اقالم تیىدی بر اش س برآوردو یی قرار دارد
که مدیری م میتياند به طير لرغ( ط ب نه ای اقالم را مدیری( نميده و شرى مداران را دربر رة
اشتف ده غسگر از من بع تس( اختگ ر خيد گمرراه کنرد دیمئري .)2014 ،دشرته ری لی گ(ور ی
واقیی به ینيان انسراف از لی گ(و ی یم گر تی تیریرف مریطريد و انگگرزة مردیر ایر اشر( تر
زداق برخی شى مداران را ب ایتق د به اینهه اوداف گزارطگری مر ی در لی گ(ور ی یم گر تی
برآورده طده اش( ،گمراه نم یند .مدیران میتيانند زذ لروش را دشرته ری نم ینرد؛ بره طرير
مح ل ،ب دادن ایتب ر بگظتر به خریداران به من رير الرزایض زذر لرروش امر بره قگمر( الرزایض
ریصل طرک() .مدیران ومچنرگ مریتياننرد وزینرهو ی اختگر ری 7م ننرد وزینرهو ی تسقگرو و
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تيشیه ،وزینه تب گغ ت و وزینهو ی لروش ،یميمی و اداری) را به تیيیو بگندازند ت شيد لی ری را
الزایض دوند و آم ر تي گد را بگض از واقع نظر ن دونرد روی چر دری .)2006 ،تأجگرکيت همردت
دشته ری لی گ(و ی یم گ تی متيرم طدن ليری یم هررد طررک( اشر( ،کره ب یرث مریطريد
شى مداران میتقد به ک رایی 8شرم یهگذاریو طيند .از دم ه تف وتو ی مدیری( اقرالم تیىردی
و مدیری( شيد واقیی میتيان به ميارد زیر اط ره نميد گ نی:)2009 ،
 .1بر خالف مدیری( اقالم تیىدی ،مدیری( شيد واقیی ب تغگگرر در لی گ(ور ی یم گر تی ومرراه
اش( و بر دری ن نقدی آینده ،تأجگر مصتقگ میگذارد.
 .2مدیران به من ير مدیری( شيد واقیی آزادی یم بگظتری دارند در ز یکه در ميرد مدیری(
اقالم تیىدی ،ازتم ل کظف بگظتری در بررشیو ی زص برشی و دادگ وی وديد دارد.
 .3برای مدیران ،ریصل و وزینهو ی طخػی مدیری( اقرالم تیىردی بگظرتر اشر( ،در زر یکره
برای وازد تذ ری ،میميالً مردیری( واقیری شريد وزینرهو ی بگظرتری را در برر دارد .بررای
مح ل ،تي گد ا لی ب یث تسمگ وزینهو ی نگىداری و انب رداری بگظتر به طرک( میگردد.
 .4اغ ب ،مدیری( شيد واقیی در طی دورة م ی اتف ق میالتد در ز یکه مدیری( اقالم تیىردی
میميالً در پ ی ن دورة م ی به وقيع میپگيندد.
تأثٕز تؼذٔلٓ ديرِ تصذْ مذٔزػامل بز ارتباط بٕه بٕشسزمأٍگذارْ ي مذٔزٔت سًد

اینهه مدیری م بتياند بگضشرم یهگذاری را از طریو مدیری( شريد واقیری و اقرالم تیىردی
9

پنى ن کند بصتگی به تيان یی وی برای انذ م مدیری( شيد دارد .مدیران ی مر بر دورة تػردی

ب ال ،بىتر ق در به انذ م مدیری( شيد وصتند .قدرت ایذ د تغگگرر تيشر مردیری م در طری دورة
تػدی تغگگر میکند .مدیری م ددید نگ ز بره الرزایض ایتبر ر و اختگر رات قر نينی خريد در برگ
مدیران طرک( دارد .ای اختگ رات یميمر ً مصرت زم ایر اشر( کره مردیری م ددیرد انت ر رات
شررى مداران و وگئ(مرردیره را برررآورده نم یررد .بنر برای  ،در شر لو ی اول تػرردی انت ر ر داریر
مدیران از من بع طرک( به طير ک رایی اشتف ده نم یند و در ميرد شگ ش(و ی گزارطرگری مر ی
مس ل هک رانهتر کگ ن و ومه ران )2015 ،رلت ر نم یند .بن برای  ،مدیری م ددیرد کمترر تم یر
به بگضشرم یهگذاری و متی قب آن مدیری( شيد دارد؛ زیرا وی به طدت تسر( ن ر رت اشر(.
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ب الزایض دورة تػدی مدیری م تأجگرگذاری خريد برر تػرمگم ت شررم یهگذاری و رویرهو ی
زص بداری را الزایض میدود و درب رة تيانر ییور و تػرمگ گگریور ی خريد دچر ر خريشبگنی
مفرط میطيد ومبریل و ل کيتيمی .)1991 ،بن برای  ،ب تيده به اینهه دورة تػدی مدیری م
تأجگر مصقگمی بر اجرگرذاری وی در تخػرگع منر بع طررک( و لراینرد گزارطرگری مر ی دارد،
انت ر بر ای اش( که رابطة مصتقگ بگ بگضشرم یهگذاری و مدیری( شيد متی قب آن در مريرد
مدیران ی م ددید غدق نهند .بن برای  ،انت ر داری مدیری م بر دورة تػردی بر ال اقردام بره
بگضشرم یهگذاری نميده و متی قب ً مدیری( شيد انذ م دوند.
پٕشٕىّ پژيَش
ی و کي  )2017در تسقگقی تأجگر پ داش مدیران بر مدیری( شيد را ب ت کگد بر لرغر(و ی
رطد بررشی نميدند .نتر یخ نظر ن داد پر داش مردیران ترأجگر محبتری برر مردیری( شريد دارد و در
طرک(و یی که لرغ( رطد کمتری دارند ،پ داش مدیران ،انگگزة آنى بررای مردیری( شريد را
الزایض میدود .ومچنگ نت یخ بگ نگر ای بيد که نت یخ بهدش( آمده در دوران بسرران مر ی نگرز
غ دق وصتند .ش

و ا ذوبی  )2016تأجگر ش خت ر م هگ( برر مردیری( شريد را در  62طررک(

اردنی بررشی نميدند .نت یخ نظ ن داد از بگ یيام ش خت ر م هگ( متغگرو ی م هگ( مردیری(،
م هگ( نى دی ،تمرکز م هگ( ،م هگ( خ نيادگی و م هگ( شى مدار خ ردی ،تأجگر مینر داری
بر مدیری( شيد دارند ،و ی اشتقالل ایض ی وگئ(مدیره تأجگری بر مدیری( شيد ندارد.
ی و ومه ران  )2016در پژووظی ترأجگر تخػرع ایضر ی وگئ(مردیره را برر لی گ(ور ی
مدیری( شيد واقیی در  4690ش ل -طرک( ت یيانی در ب زة  2006-2010بررشی نميدند .نتر یخ
نظ ن داد داطت مدرك تسػگ ی ک رطن شی ارطد و شطر مدیری( لرد ،تأجگر مین دار و منفی برر
مدیری( شيد واقیی دارد؛ ام داطت مدرك زص بدار رشمی ) (CPAتأجگر مصتقگمی بر مردیری(
شيد تیىدی دارد .کگ ن و ومه ران  )2015تأجگر دورة تػدی مدیری م بر مدیری( شريد را در
کظير چگ بررشی نميدند .نت یخ بگ نگر ایر بريد کره مردیران در شر لو ی آغر ز دورة تػردی
مس ل هک رانه رلت ر نميده و ب گذط( زم ن بگظتر دش( به ایم ل مدیری( شيد میزنند.
دیمئي  )2014در پژووظی به بررشی ارتبر ط برگ بگضشررم یه گرذاری ،مردیری( شريد و
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دورة تػردی مردیری م در نمينرهای از طررک(و ی ایت گر یی پرداخر( .بر اشرتف ده از چنرردی
ط خع بگضشرم یهگذاری و مدیری( شيد برای آزمين ،نت یخ نظ ن داد که بگضشررم یهگذاری
لی ی طرک(و به طير مصتقگ ب مدیری( شيد متی قب آن که به دو طریو اشتف ده لرغر(ط ب نه
از اقالم تیىدی و دشته ری لروش انذ م طده اش( ،ارتب ط دارد .نى یت ً نت یخ نظ ن داد که رلتر ر
لرغ(ط ب نه اخف ن ک رایی شرم یهگذاری از طریو مدیری( شيد تنى در ميرد مدیران ی مر بر
دورة تػدی ب ال غ دق اش( .ی ی و ژان

 )2013در بررشی اجر مردت تػردی مردیری م برر

مدیری( شيد دری لتند که رابطة مصتقگ مگ ن مدت تػدی مدیری م و بگضنمر یی شريد ودريد
دارد .آنى نظ ن دادند ای رابطه در طرک(و ی دارای شى مدار نىر دی ،ریگفتر اشر( .نتگذرة
دیگر پژووض آنى ای بيد که بگضنم یی شيد در شر لو ی پ یر نی مردت تػردی مردیر ،بگظرتر
اش( .زای و دگالنی  ،)2010اجر لرغ(و ی شرم یهگذاری بر رابطة ارزطی مدیری( شيد را از
طریو اقالم تیىدی اختگ ری کيت همدت و ب ندمدت بررشی کردند .نت یخ زر کی از آن بريد کره
در شطيح ب الی لرغر(و ی شررم یهگذاری ،مردیری( شريد از طریرو اقرالم تیىردی اختگر ری
کيت همدت الزایض میی بد و شطر لرغ(و ی شرم یهگذاری اجر لزاینده بر رابطة ارزطری اقرالم
تیىدی اختگ ری کيت همدت دارد.
بگدل و ومه ران  )2009نگز دری لتند که کگفگ( گزارطگری مر ی در طررک(و یی کره در
زيزهو ی تذ ری متم ی بره بگضشررم یهگذاری ک شررم یهگذاری) وصرتند بر شررم یهگذاری
رابطة منفی محب() دارد .به ای مین که کگفگ( بر الی گزارطرگری ميدرب د ريگگری از برگض
ک ) شرم یهگذاری میطيد .وردی  )2006نگز نظ ن داد که رابطة بگ کگفگ( گزارطگری م ی
و ک شرم یهگذاری در طرک(و یی که ب مسدودی( تأمگ م ی روبرو وصتند و نگرز رابطرة برگ
کگفگر( گزارطرگری و بگضشرررم یهگذاری در طررک(و یی کره دارای م نررده ودره نقرد یمررده
وصتند ،قيیتراش(.
مظ یخی و ی گمی  )1395تأجگرتيان ییو ی مدیری( بر رابطره برگ مردیری( شريد واقیری و
یم هرد آتی را در نمينرهای طر م  107طررک( پذیرلتره طرده در بريرس اوراق بىر دار تىرران
بررشی نميدند .نت یخ نظ ن داد بگ مدیری( شيد واقیی و یم هرد آتی ،رابطة منفی ودريد دارد
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و تيان ییو ی مدیری( ای رابطة منفی را ک وض نمریدورد .مرالزاده و ومهر ران  )1395ترأجگر
دانض م ی مدیری م بر روی مدیری( شيد را بررشی نميدند .نتر یخ بگر نگر یردم تأجگرگرذاری
دانض م ی مدیری م بر مدیری( شيد واقیی و تیىردی بريد .خ گفره شر ط نی و برزگرر )1395
رابطة بگ مخ طرات اخالقری و مردیری( شريد را در بر زة  1385-1390در طررک(و ی بريرس
اوراق بى دار تىران ميرد بررشی قرار دادند .ب اشتف ده از روش می دالت ش خت ری نت یخ آزمرين
لر گه نظ ن داد بگ مخ طرات اخالقی و مدیری( شيد ،رابطة محب( وديد دارد که ای رابطه بره
غيرت خطی ق ب تبگگ اشر( .بي ري و زصرنی ا قر ر  )1394ترأجگر برگضاطمگنر نی مردیری( برر
وميارش زی شيد را در ب زة زم نی  1388-1392در بيرس اوراق بىر دار تىرران بررشری نميدنرد.
نت یخ نظ ن داد که بگضاطمگن نی مدیری( به طير مین داری منذرر بره الرزایض وميارشر زی شريد
میطيد؛ ومچنگ نت یخ بگ نگر ای بيد که در طرک(و ی ب ریصل شگصتم تگل بر التر ،ازتمر ل
وميارش زی شيد بگظتر اش(.
ییقيبی غ رآب دی و ومه ران  )1394در پژووظی بر ینريان «مردت تػردی مردیری م و
کگفگ( شيد :آزمين لر گه مظه الو» به ای نتگذه رشگدند که ور گ ه مدت تػدی مردیری م
الزایض ی بد ،کگفگ( شيد ک وض میی بد .ومچنرگ طرياود پرژووض نظر ن داد ،ورر چره انردازة
طرک( الزایض ی بد کگفگ( شيد نگز الزایض میی بد .ط ب نگ و ومهر ران  )1392در پژووظری
ب ر ینرريان بررشرری تررأجگر مرردیری( شرريد و کگفگرر( زص برشرری بررر شرررم یهگذاری بررگض از زررد
طرک(و ی پذیرلته طده در بيرس اوراق بى دار تىران به ای نتگذه رشگدند که ب الرزایض اقرالم
تیىدی اختگ ری ،بگضشرم یهگذاری نگز الرزایض میی برد و ومچنرگ  ،برگ کگفگر( زص برشری و
بگضشرم یهگذاری نگز رابطة منفی وديد دارد .برهیالوه نتر یخ نظر ن داد کره در طررک(و ی بر
کگفگ( زص برشی و اقالم تیىدی پ یگ  ،کمتری مقدار شرم یهگذاری غگر بىگنه غيرت پذیرلتره
در ز یکه در طرک(و ی ب کگفگ( زص برشی پ یگ و اقالم تیىدی ب ال بگظتری شرم یهگذاری
غگر بىگنه مظ وده میطيد.
مرادی و زصگنی  )1391نظ ن دادند ارتب طی مگ ن مدیری( شريد و دورهور ی آخرر تػردی
مدیری م وديد ندارد .آنى ومچنگ دری لتند رابطة مین داری مگ ن تغگگرر مردیری م و مردیری(
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شيد وديد ندارد .جقفی و ومه ران  )1390در پژووظی ب ینيان کگفگر( اطالیر ت زصر بداری،
شرم یهگذاری بگض از زد و دری ن نقد آزاد به ای نتگذه رشگدند که ور چره کگفگر( اطالیر ت
زص بداری طرک(و ب التر ب طد ،مصئ ة بگضشرم یهگذاری ،کمتر به وديد میآید و ایر رابطره
در طرررک(و یی ب ر دری نو ر ی نقرردی آزاد ب ر ال بگظررتر رخ م ریدوررد و تررأجگر ک ر وض بررگض-
شرم یهگذاری از طریو کگفگ( اطالی ت زص بداری در ایر طررک(و بره مراترب بگظرتر اشر(.
تىرانی و زػ رزاده  )1388نگز در پژووظی ب ینيان تأجگردری نور ی نقردی آزاد و مسردودی(
در تأمگ م ی بر بگضشرم یهگذاری و ک شرم یهگذاری به بررشی رابطة دری نو ی نقردی آزاد
و بگضشرم یه -گذاری و ومچنگ  ،رابطه بگ مسدودی( در تأمگ مر ی و ک شررم یهگذاری در
طرک(و ی پذیرلته طده در بيرس اوراق بى دار تىران پرداختند .نت یخ ای پژووض نظ ن داد که
رابطة مصتقگ و مین داری مگ ن دری نو ینقدی آزاد و بگضشرم یهگذاری وديد دارد ،ام رابطرة
مگ ن مسدودی( در تأمگ م ی و ک شرم یهگذاری تأیگد نظد.
فزضٍَٕاْ پژيَش

ب بررشی ادبگ ت و نت یخ پژووضو ی گذطته لر گهو ی زیر طرازی طد:
لر گة اول :بگ بگضشرم یهگذاری و مدیری( شيد واقیی ،ارتب ط مین دار وديد دارد.
لر گة دوم :بگ بگضشرم یهگذاری و مدیری( اقالم تیىدی ،ارتب ط مین دار وديد دارد.
لر گة شيم :دورة تػدی مدیری م بر ارتب ط بگ بگضشررم یهگذاری و مردیری( شريد واقیری
متی قب آن تأجگر مین داری دارد.
لر گة چىر رم :دورة تػردی مردیری م برر ارتبر ط برگ بگضشررم یهگذاری و مردیری( اقرالم
تیىدی متی قب آن تأجگر مین داری دارد.
ريش پژيَش

پژووض ز ر از نيع تسقگق ت اجب تی زص بداری اش( که به بررشی رابطة بگ بگضشرم یه-
گذاری ،نيع مدیری( شيد متی قب آن و دورة تػدی مدیری م میپردازد .ای پژووض از ن رر
ودف ،ک ربردی اش( .اطالی ت گردآوری طده و م وگ( پژووض ز ( پسرویردادی و طربه
تذربی 10دارد ،زیرا متغگرور ی مريرد مط یره در گذطرته اتفر ق التر ده اشر( و ق ب گر( کنتررل و
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دشررته ری برررای پژووظررگر مقرردور نگصرر( .دمررعآوری اطالیر ت ميردنگر ز از طریررو رویهرررد
کت بخ نهای انذ م طده اش( .بهطيریکه ب اشتف ده از روش مرذکير اطالیر ت مريرد نگر ز بررای
ادبگ ت مي يع ،پگظگنةپژووض و اطالی تم ی طرک(و ی ميردبررشی ،دمعآوری طده اش(.
جامؼٍ ي ومًوّ آمارْ

د میة آم ری پژووض ،ک گة طرک(و ی پذیرلته طده در بيرس اوراق بى دار تىرران در بر زة
 1384ا ی 1394اش( و نمينة آم ری ط م طرک(و یی میطيد که دارای تم م ویژگیو ی زیر
ب طند:
 .1در طی ش لو ی  1384ت  1394در بيرس برهطير پگيشرته لی گر( داطرته ب طرند و طری ایر
ش لو گزارشو ی م ی خيد را به بيرس ارائه داده ب طند.
 .2پ ی ن ش ل م ی آنى منتىی به  29اشفند ور ش ل ب طد و در طری بر زة زمر نی پرژووض تغگگرر
ش ل م ی نداطته ب طند.
 .3دزء طرک(و ی واشطهگری ،شرم یهگذاری و بگمه نب طند.
 .4اطالی ت ميردنگ ز آزمينو م نند ش خت ر م هگ( و ویژگیو ی وگئ(مدیره را الظر نمريده
ب طند.
پس از ایم ل طرای ليق نمينة آم ری ط م  177طرک(  1947ش ل -طرک() اش(.
متغٕزَاْ پژيَش ي ريش اوذاسٌگٕزْ آوُا
مؼٕارَاْ مذٔزٔت سًد

برای آزمين لر گهو از دو میگ ر مردیری( شريد مردیری( اقرالم تیىردی و مردیری( شريد
واقیی) اشتف ده خياود طد:
درغد اقالم تیىدی اختگ ری میگ ر مدیری( اقالم تیىدی) :برای مس شبه اقالم تیىدی اختگر ری
از ا گيی کيت ری و ومه ران - )2005که یم هرد طرک( در آن کنترل طده اشر( -اشرتف ده
خياوگ کرد که ازتم الً بر رابطه بگ بگضشرم یهگذاری و مدیری( شيد تأجگرگذار اش(:
)1

)

(

)

(

)

(

در ا گيی  1دمع ک اقالم تیىدی ) (TACCبرابر تف وت برگ شريد خر ع و دریر ن نقرد
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یم گ تی اش( .که در آن؛  :Aدمرع داراییور ؛  :REVلرروش شر النه طررک(؛ و  :PPEخر ع
دارایی ج ب( اش( .ب قگم ندهو ی برآورد ا گيی طم رة  1اقرالم تیىردی اختگر ری وصرتند کره در
یدد  100رب میطيند ت به درغد بگ ن طيند.
دشته ری لروش :11دشته ری لی گ(و ی واقیی برای مدیری( شيد میتياند بره چنرد طریرو از
قبگ دشته ری لروش ،دشته ری وزینهو ی اختگ ری و تي گد بگض از زد روی چر دری)2006 ،
انذ م طيد .انت ر میرود بگضشرم یهگذاری به طير مصتقگ بر دشته ری وزینهو و تي گرد برگض
از زد تأجگر بگذارد .بگضشرم یهگذاری میتياند به طير خيدکر ر ،وزینرهو ی غگراختگر ری را از
طریو شرم یهگذاری بگض از اندازه در وزینهو ی تسقگو و تيشیه ی الرزایض تي گرد در غريرت
وديد لظ ر بر مدیری م برای الزایض تي گد) ،الزایض دود .برای ک وض تی رض بگ دشرته ری
لی گ(ور ی واقیری و بگضشررم یهگذاری از میگر ر دشرته ری لرروش اشرتف ده خياورد طرد کرره
ازتم ل تأجگرپذیری آن از تػمگم ت بگضشرم یهگذاری مدیری م کمتر اش( .میگ ر دشرته ری
لروش دیچي و ومه ران  )1998و رویچ دری  )2006برای اندازهگگری مدیری( شيد واقیری
اشتف ده خياود طد .برای مس شبة ای میگ ر از تیریرف دریر ن نقرد یم گر تی غگریر دی کره تر بع
خطی از لروش و تغگگرات لروش د ری اش( طروع میکنگ :
)2

)

(

)

(

)

(

در ا گيی  2متغگر  :CFOدری ن نقد یم گ تی و  :Sلروش ش النة طرک( وصتند .رویچ دری
 )2006ب قگم ندهو ی برآورد ا گيی طم رة  2را مس شبه نميد .ورچه ب قگم ندهو منفیترر ب طرند،
دری نو ی نقدی غگری دیترر وصرتند دشرته ری لرروش انذر م طرده اشر() .امر رویچر دری
 )2006میتقد اش( ب قگم ندهو ی بررآورد ا گريی  2ترأجگر کر وض وزینرهو ی تیىردی اختگر ری
م نند وزینه اشتىالك) بر الرزایض مردیری( شريد لرغر( ط ب نره را نظر ن مریدونرد .بنر برای ،
طرک(و یی که از ای طریو اقدام بره مردیری( شريد واقیری مریکننرد ،ب قگم نردهو ی محبر( در
برآورد ا گي را بهدش( میدوند.
مؼٕارَاْ بٕشسزمأٍگذارْ

از دو میگ ر برای اندازهگگری بگضشرم یهگذاری اشتف ده طده اش( :اول ،م نند ریچ ردشرين
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 )2006و وردی  )2006از ب قگم ندهو ی برآورد رگرشگين دمع شرم یهگذاری به لرغر(و ی
شرم یهگذاری مظ به ا گيی  3اشتف ده طده اش(:
)3
در ا گيی طم رة  3متغگر  :Investment-fullدمع مخ رج شررم یهای پرداخر( ب بر( شريد
شى م و وزینه بىره) و خرید دارایی ج ب( منى ی لروش دارایی ج ب( در مقگر س داراییور اشر(.
 :Qنصب( تيبگ اش( و برابر دمع ارزش ب زار شى م و ارزش دلترری داراییور تقصرگ برر دمرع
داراییو اش( .ب قگم ندهو ی برآورد ا گيی  3ک رایی شرم یهگذاری اشر( .ب قگم نردهو ی منفری
محب() بگ نگر ک شرم یهگذاری بگضشرم یهگذاری) اش( بگدل و ومه ران.)2009 ،
در ا گيی  3شرم یهگذاری از دو متغگر مخ رج شرم یهای و خ ع مخر رج تسػرگ دارایری
ج ب( اش( .در بگ ای دو متغگر ن رت بر تسػگ دارایی ج ب( آش نتر اش( ،ام ن رت برمتغگر
دیگر مظه تر اش( و ذا انت ر میرود زذف آن از تیریف شرم یهگذاری ب یث قيیتر طردن
رابطه بگ بگضشرم یهگذاری و مدیری( شيد طيد .بن برای  ،میگ ر دوم بگضشرم یهگذاری متغگرر
گصصتهای اش( که مق دیر  -1ت  1را بر مبن ی چ رك ب قگم ندهو ی برآورد ا گيی  3و ب لررض
زذف مخ رج خرید دارایی ج ب( از تیریف شرم یهگذاری میگگرد دیمئي.)2014 ،
متغٕزَاْ کىتزلٓ

به پگروی از دیمئي  )2014متغگرو ی کنتر ی س ظ طده در ا گي یب رتند از:
دوگ نگی وظگفة مردیری م ) :(CEO-Dualدوگر نگی وظگفرة مردیری م ب یرث الرزایض رلتر ر
خيشبگنی مفرط مدیری م میطيد و ازتم ل تغگگر مدیری م را ک وض میدود م ( و لر و ر،
 .)1992در پژووض ز ر دوگ نگی وظگفة مدیری م  ،متغگری مذ زی اش( که اگر مردیری م
طرک( در یهص ل ومزم ن رئگس ن یب رئرگس) وگئ(مردیره ب طرد ،مقردار یرل و در غگرر ایر
غيرت مقدار غفر میگگرد.
اشتقالل وگئ(مدیره ) :(BD-Indبرای مس شبة درغد اشتقالل ایض ی وگئ(مدیره تیداد ایض ی
غگرميظف وگئ(مدیره را بر تیداد ایض وگئ(مدیره تقصگ خياود طد.
شريدآوری لی رری ) :(ROAاز طر خع بر زدة داراییور برررای انرردازهگگری شرريدآوری اشررتف ده
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خياود طد که برای مس شبة آن شيد خ ع ش النه بر دمع داراییو تقصگ خياود طد.
اورم م ی ) :(Levاورم م ی از طریو نصب( دمع ک بدوی بره دمرع کر دارایری انردازهگگری
خياود طد.
نصب( ارزش دلتری به ب زار ) (BMکه برابر ب ارزش دلتری زقيق غ زب ن شى م به ارزش بر زار
شى م طرک( اش(.
اندازة طرک( ) :(Sizeاز طریو گ ریت طبگیی دمع داراییو مس شبه خياود طد.
یمر طرک( ) :(Ageبرابر گ ریت طبگیی ش لو ی یضيی( طرک( در بيرس اش(.
الگًْ آسمًن فزضٍَٕا

ا گيو ی در ن ر گرلته طده برای آزمين لر گهو به غيرت زیر اش(:
)4

)5

روش آزمين لر گهو ی شيم و چى رم :ابتدا طرک(و را برمبن ی دورة تػدی مدیری م به دو
دشته مدیران ب تػدی ب ال و پ یگ تقصگ نميده و به من ير آزمرين لر رگة شريم ا گريی  4و بره
من ير آزمين لر گة چى رم ا گيی  5را برای ور دشته به طير مذزا برآورد طده اش(.
ٔافتٍَاْ پژيَش
آمار تًصٕفٓ

در ای قصم( دادهو ی مربيط به  177طرک( نمينه طی شر ى ی  1384غ یر(  1394مريرد
بررشی قرار گرلتهاند .ش ل -طرک(و ی مريرد بررشری ایر تسقگرو 1947شر ل -طررک( بريده
اش( .ددول طم رة  1آم رهو ی تيغگفی ای دادهو را نظ ن داده اش(.
نه ت ق ب تيده در بگ آم رهو ی تيغگفی یب رتند از:
 .1متيش اورم م ی  0/66اش( که بگ نگر اورمی بيدن طرک(و ی نمينره اشر( .تيدره طريد
د گ بزرگتر از یل بيدن اورم برخی ش ل -طرک(و ای اشر( کره ارزش دلترری زقريق
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غ زب ن شى م در آن ش ل -طرک(و منفی بيده و در نتگذه دمع بدویو از دمع داراییور
بگظتر بيده و مقدار اورم م ی بزرگتر از یل بهدش( آمده اش(.
 .2مگرر نگگ یمررر طرررک(و  9/5شرر ل اشرر( و مصرر تری طرررک( دارای یمررر  41شرر ل و
ددیدتری طرک( نمينه نگز  2ش ل یمر بيرشی دارد.
 .3مگ نگگ نصب( تيبگ  1/65و نصب( ارزش دلترری بره بر زار  0/74اشر( کره ورر دو بگر نگر
وديد لرغ( رطد اش(.
 .4در ميرد متغگرو ی ز کمگ( طرکتی نگز درغد مردیران یر م ی کره ومزمر ن رئرگس ن یرب
رئگس) وگئ(مردیره وصرتند  0/18اشر( و بره طرير متيشر  0/54ایضر وگئ(مردیره یضري
غگرميظف وصتند.
جذيل شمارِ .1آمارٌَاْ تًصٕفٓ متغٕزَاْ پژيَش

متغگر

نم د

مگ نگگ

بگظگنه

کمگنه

انسراف
متيش

ریب
کظگدگی

دمع ک اقالم تیىدی

TACC

-0/007

0/43

-0/66

0/11

4/15

ب زدة داراییو

ROA

0/12

0/83

-0/47

0/08

6/40

دری ن نقدی

CFO

0/16

0/94

-0/72

0/14

5/56

دارایی ج ب( مظىيد

PPE

0/32

0/95

0/04

0/16

3/01

I

0/14

0/76

-0/47

0/14

6/35

CEO-Dual

0/18

1/00

0/00

0/43

7/48

BD-Ind

0/54

0/80

0/00

0/38

8/11

اورم م ی

Lev

0/66

نصب( ارزش دلتری به ب زار

BM

0/74

یمر طرک(

Age

9/50

Q

1/65

شرم یه گذاری
دوگ نگی وظگفة مدیری م
اشتقالل وگئ(مدیره

کگي تيبگ

2/07
1/68
41
6/80

0/08
0/14
2
0/28

0/21
0/19
3/44
0/49

4.21
3/86
5/51
7/74

وتأج آسمًن فزضّٕ ايل

پس از انذ م آزمينو ی تظخگػی گمر و و شم و انتخ ب رویهرد من شب بررآورد ا گيور
برای تم م ا گيو  ،رویهرد اجرات ج ب( اش() به تخمگ ا گيو پرداختره طرده اشر( .برهمن رير
آزمين لر گة اول از نت یخ تخمگ ا گيی  4ارائه طده در ددول  2اشتف ده طده اش(.
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جذيل شمارِ  .2وتأج تخمٕه الگًْ 4
ریب متغگر

آم رة t

شطر مین داری

Overinvestment

0/067

13/68

0/00

ب زدة داراییو

متغگر
بگض شرم یه گذاری

نم د
ROA

0/060

2/11

0/02

اورم م ی

Lev

0/045

1/99

0/04

نصب( ارزش دلتری به ب زار

BM

-0/037

-2/12

0/03

یمر طرک(

Age

0/145

1/67

0/11

BD-Ind

0/022

1/25

0/20

CEO-Dual

-0/078

-2/38

0/02

0/245

7/83

0/00

اشتقالل مدیران
دوگ نگی وظگفة مدیری م
دز ج ب(
ریب تیگگ تیدی طده
آم رة دوربگ واتصين

0/46

آم رة F

19/84

1/88

شطر مین داری آم رة F

0/00

نت یخ ددول طم رة  2بگ نگر مین داری ا گيی رگرشگين  4اش( مین داری آم رة  Fکمترر از
شطر خط ی  0/05اش() .مقدار آم ره دوبگ واتصين بگ نگر یردم خيدومبصرتگی اشر( مقردار
آم ره بگ ب زه مقبيل  1/5ت  2/5اش() .به من ير آزمين لر گة اول از آزمين  tاشتف ده میطيد.
متغگر مصتق لر رگة اول بگضشررم یهگذاری اشر( کره مقردار آمر رة  tو مینر داری آن )0/00
بگر نگر پرذیرش لر رگه اشر( مقردار آمر رة  tب یصرتی خر رج از بر زه  -1/96تر  +1/96ب طررد و
ومچنگ مین داری آن کمتر از شطر خط ی  0/05ب طد ت لر گه پذیرلته طيد)؛ بن برای میتريان
بگ ن کرد که بگضشرم یهگذاری تأجگر مصتقگ ب تيده به محب( بيدن مقدار آمر رة  )tو مینر داری
بر مدیری( شيد واقیی دارد ب میگ ر بگض شرم یه گذاری دوم نگز نت یخ مظ به اش().
وتأج آسمًن فزضّٕ ديم

لر گة دوم ب اشتف ده از ا گيی  5آزمين طرده اشر( .نتر یخ آزمرين لر رگة دوم در دردول
طررم رة  3آورده طررده اشرر( .نت ر یخ ارائرره طررده در درردول طررم رة  3بگ ر نگر مین ر داری ا گرريی
رگرشگين  5اش( زیرا مین داری آم رة  Fکمترر ازشرطر خطر ی  0/05اشر() .ومچنرگ مقردار
آم رة دوبگ واتصين بگ نگر یدم خيدومبصتگی بگ ادرزا خطر اشر( زیررا مقردار آن برگ بر زه
مقبيل  1/5ت  2/5اش( ) .به من ير آزمين لر گة دوم نگز م ننرد لر رگة اول از آزمرين  tاشرتف ده
طده اش( .متغگر مصتق لر گة دوم نگز بگضشرم یهگذاری اش( که مقردار آمر رة  )-12/47 tو
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مین داری آن  )0/00بگ نگر پذیرشلر گةدوم اشر( بر اشرتدال ی مظر به لر رگةاول)؛ بنر برای
میتيان بگ ن کرد که بگضشرم یه گذاری تأجگر میهيس ب تيده به منفی بيدن مقدار آمر رة  )tو
مین داری بر مدیری( اقالم تیىدی دارد ب میگ ر بگض شرم یه گذاری دوم نگز نت یخ مظ به اش().
جذيل شمارِ  .3وتأج تخمٕه الگًْ 5

ریب متغگر

آم رة t

-0/098

-12/47

0/00

ب زدة داراییو

ROA

0/446

2/38

0/01

اورم م ی

Lev

0/260

2/10

0/04

نصب( ارزش دلتری به ب زار

BM

0/022

0/78

0/31

یمر طرک(

Age

-0/098

-2/55

02

اشتقالل مدیران

Bdind

-0/142

دوگ نگی وظگفة مدیری م

Duality

متغگر
بگض شرم یه گذاری

نم د
Overinvestment

دز ج ب(
ریب تیگگ تیدی طده
آم رة دوربگ واتصين

شطر مین داری

0/05

-1/97

0/118

1/72

0/16

0/187

6/64

0/00

0/52

آم رة F

19/19

1/92

شطر مین داری آم رة F

0/00

وتأج آسمًن فزضّٕ سًم

لر گة شيم از طریو نت یخ تخمگ ا گيی  4در دو پرتفيی طرک(و ی ب دورة تػدی پر یگ
مدیری م

ددول  )4و دورة تػدی ب الی مدیری م

ددول  )5آزمين طده اش(.

جذيل شمارِ  .4وتأج تخمٕه الگًْ  -4پزتفًْ شزکتَاْ با ديرِ تصذْ پإٔه مذٔزان

آم رة t

شطر مین داری

0/036

4/42

0/00

ب زدة داراییو

ROA

0/093

1/99

0/04

اورم م ی

Lev

0/028

0/67

0/44

نصب( ارزش دلتری به ب زار

BM

-0/116

-2/50

0/02

یمر طرک(

Age

0/023

0/41

0/68

اشتقالل مدیران

Bdind

0/261

3/23

0/00

دوگ نگی وظگفة مدیری م

Duality

متغگر
بگض شرم یه گذاری

ریب رگرشگين

نم د
Overinvestment

دز ج ب(
ریب تیگگ تیدی طده
آم رة دوربگ واتصين

-0/138

-2/89

0/01

0/301

2/48

0/03

0/43

آم رة F

7/82

1/92

مین داری آم رة F

0/00
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جذيل شمارِ  .5وتأج تخمٕه الگًْ  -4پزتفًْ شزکتَاْ با ديرِ تصذْ باالْ مذٔزان

آم رة t

شطر مین داری

0/071

7/44

0/00

ب زدة داراییو

ROA

0/178

3/33

0/00

اورم م ی

Lev

0/067

1/21

0/10

نصب( ارزش دلتری به ب زار

BM

0/141

4/41

0/00

یمر طرک(

Age

0/087

2/58

0/02

اشتقالل مدیران

Bdind

0/245

5/11

0/00

دوگ نگی وظگفة مدیری م

Duality

-0/166

-5/11

0/00

دز ج ب(

α

0/422

11/25

0/00

متغگر
بگض شرم یه گذاری

ریب رگرشگين

نم د
Overinvestment

ریب تیگگ تیدی طده
آم رة دوربگ  -واتصين

0/55

آم رة F

11/12

1/97

مین داری آم رة F

0/00

طبو نت یخ ارائه طده در ددولو ی  4و  5ا گي در ور دو ز ( مین دار اش( و بگ ادزا خط
خيدومبصتگی شری ی وديد ندارد .به من ير قض وت در ميرد لر گة شيم نت یخ دو نگر ره ب یرد
مق یصرره طرريند؛ ررریب رگرشررگين متغگررر بگضشرررم یهگذاری در پرتفرريی دورة تػرردی پ ر یگ
 )0/0366کمتر از ریب آن در پرتفيی دورة تػدی ب ال  )0/0712اش( و ومچنرگ
تیگگ تیدی طده در پرتفيی دورة تػدی پ یگ

رریب

 )0/43نگز نصب( به پرتفريی دورة تػردی بر ال

 )0/55پ یگ تر اشر( .الرزون برر آن ،مینر داری آمر رة پترنيشرتر و ومهر ران  )3/36در شرطر
1درغد بگ نگر آن اش( که ریب متغگر بگضشررم یهگذاری در پرتفريی دورة تػردی بر ال بره
غيرت مین داری از ریب آن در پرتفريی بر دورة تػردی پر یگ  ،بگظرتر اشر( .ایر مي ريع
بگ نگر یدم رد لر گة شيم پژووض اش( و نظ ن می دود که ب الزایض دورة تػردی مردیری م
ارتبر ط بررگ بگضشرررم یهگذاری و مرردیری( شرريد واقیرری قرريیترمیطرريد ب ر میگ ر ر دوم بررگض
شرم یهگذاری نگز ای لر گه رد نمیطيد).
وتأج آسمًن فزضّٕ چُارم

لر گة چى رم از طریو نت یخ تخمگ ا گريی  5در دو پرتفريی طررک(و ی بر دورة تػردی
ب الی مدیری م و دورة تػدی پ یگ مدیری م آزمين طده اش( .نت یخ تخمگ ا گيی  5در دو
ددول طم رة  6و  7آمده اش( .طبو نت یخ ارائه طده در ور دو ز ( ا گيی رگرشرگين مینر دار
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اش( .یدم مین داری آم رة پترنيشتر و ومه ران  )0/95بگ نگر آن اش( که اندازة رریب متغگرر
بگضشرم یهگذاری در پرتفيیو ی دورة تػدی ب ال و پ یگ  ،تف وت مین داری از و ندارند .ای
مي يع بدان مین ش( که دورة تػدی مدیران ،تأجگر مین داری بر ارتب ط بگ بگضشررم یهگذاری
و مدیری( اقالم تیىدی ندارد ب تغگگر میگ ر بگض شرم یه گذاری نگز نت یخ تغگگری نهرد).
جذيل شمارِ  .6وتأج تخمٕه الگًْ  -5پزتفًْ شزکتَاْ با ديرِ تصذْ پإٔه مذٔزان

آم رة t

شطر مین داری

Overinvestment

-0/048

-8/04

0/00

ب زدة داراییو

ROA

0/118

0/89

0/28

اورم م ی

Lev

0/121

1/97

0/05

نصب( ارزش دلتری به ب زار

BM

0/220

3/24

0/00

یمر طرک(

Age

-0/123

-2/66

0/03

اشتقالل مدیران
دوگ نگی وظگفة مدیری م

متغگر
بگض شرم یه گذاری

دز ج ب(
ریب تیگگ تیدی طده
آم رة دوربگ واتصين

نم د

ریب رگرشگين

Bdind

-0/108

-1/82

0/08

Duality

0/082

0/95

0/21

α

0/341

9/84

0/00

0/36

آم رة F

7/94

1/93

مین داری آم رة F

0/00

جذيل شمارِ  .7وتأج تخمٕه الگًْ  -5پزتفًْ شزکتَاْ با ديرِ تصذْ باالْ مذٔزان

آم رة t

شطر مین داری

Overinvestment

-0/045

-5/41

0/00

ب زدة داراییو

ROA

0/131

0//78

0/19

اورم م ی

Lev

0/155

2/74

0/02

نصب( ارزش دلتری به ب زار

BM

0/182

2/91

0/01

یمر طرک(

Age

-0/188

-3/15

0/00

اشتقالل مدیران

Bdind

-0/067

-0/51

0/45

دوگ نگی وظگفة مدیری م

متغگر
بگض شرم یهگذاری

دز ج ب(
ریب تیگگ تیدی طده
آم رة دوربگ واتصين

نم د

ریب رگرشگين

Duality

0/112

1/56

0/09

α

0/382

11/31

0/00

0/40

آم رة F

6/08

1/95

مین داری آم رة F

0/00
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بحث ي وتٕجٍگٕزْ

انت ر از گزارطگری مر ی ایر اشر( کره رلتر ر لرغر(ط ب نة مردیران ارطرد کر وض ی برد
واتس2003 ،؛ واتس و زیمرم  )1983 ،ت شرى مداران بتياننرد برر تػرمگ و ی مردیران ن ر رت
نزدیررلتری داطررته ب طررند .الررزایض کگفگرر( گزارطررگری مرر ی ،تيانرر یی مرردیری م برررای
بگضشرررم یهگذاری را ک ر وض م ریدوررد بگرردل و وررگالری2006 ،؛ بگرردل و ومه ر ران2009 ،؛
لرانصگس و م رتگ 2010 ،؛ وردی )2006 ،و به تػرمگ گگرندگ ن داخر طررک( کره یميمر ً از
ق ب گ( اته ی اطالی ت زص بداری آگ وی ندارند ،اد زه میدود ت شگ شر(و ی شررم یهگذاری
طرک( را ارزی بی نم یند ملنگهي ز و اشتيب  .)2008 ،بررشری انگگزهور ی مرثجر برر مردیری(
شيد واقیی و تیىدی) یهی از مقي هو ی پژووضو در رطتهو ی زص بداری و ی يم م ی اش(.
مص ئ نم یندگی از دم ه بگضشرم یهگذاری و ک شرم یهگذاری) از مي يی تگص( کره انت ر ر
میرود بر رلت ر گزارطگری مردیران و ازتمر ل اشرتف ده از مردیری( شريد تأجگرگرذار ب طرد .در
تسقگو ز ر ترأجگر بگضشررم یهگرذاری برر مردیری( اقرالم تیىردی و مردیری( شريد واقیری و
ومچنگ تأجگر تیدی ی دورة تػدی مدیری م بر ای ارتب ط بررشی طد.
نت یخ تسقگو نظ ن داد که مدیران پگرو بگضشرم یهگذاری ،ور دو نيع مدیری( اقالم تیىردی
و مدیری( شيد واقیی را انذ م میدوند .ومچنگ طياود بگ نگر ای اش( که دورة تػدی مردیر
ی م  ،تأجگر مصتقگ و مین داری بر ارتب ط بگ بگضشررم یهگذاری و مردیری( شريد واقیری دارد،
در ز یکه تأجگر آن بر ارتب ط بگ بگضشرم یهگذاری و مدیری( اقالم تیىدی تأیگد نظرد .نتر یخ
بهدش( آمده از تسقگو ز ر در مذميع ب تسقگقر ت مظر به داخ ری م ننرد مظر یخی و ی گمری
 ،)1395مالزاده و ومه ران  )1395و مرادی و زصگنی  )1391در تض د بيده و بر نتر یخ ری و
ومه ران  ،)2016کگ ن و ومه ران  ،)2015دیمئي  )2014و ییقيبی غ رآب دی و ومهر ران
 )1394ومصي اش( .مدیری( شيد واقیی دطيارتر از س ظ کظف زص برس و انذ م آن تيش
مدیر) و پروزینهتراش( و نصب( بره مردیری( شريد تیىردی قردرت مردیری م بگظرتری کره بر
الزایض دورة تػدی بهدش( میآید) نگ ز دارد رویچ دری2006 ،؛ گ نی .)2009 ،ب تيدره بره
نت یخ بهدش( آمده و یيام دیگری که ممه اش( بر مدیری( شيد مدیران تأجگرگرذار ب طرند،
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پگظنى دو یی به طرح زیر برای تسقگق ت آینده ارائه میطيد:
 .1ازتم الً ب زدة شرم یهگذاری ی م مىمی در رابطه برگ بگضشررم یهگذاری و مردیری( شريد
ب طد ،زیرا در غيرت محب( بيدن بر زدوی ا زامری بره تسریرف اطالیر ت و مردیری( شريد
نگص(.
 .2تخػع مدیری م

ط م دانض م ی و تذربة ک ری) ،ی م دیگری اش( که ممهر اشر(

بر اشتف ده از ابزارو ی تسریف شيد در دى( پنى نش زی بگضشرم یهگذاری مثجر ب طد.
 .3ویژگیور ی رلتر ری مرردیری م م ننررد بگضایتمر دی 12و ریصررلپذیری م مگنرردر و تگرر(،
 )2005نگز میتياند تأجگر ب اومگتی بر مردیران ی مر بررای ایمر ل مردیری( شريد بره من رير
پنى نش زی یم هرد واقیی و مص ئ ی م نند بگضشرم یهگذاری داطته ب طد.
ٔادداشتَا
2. Financial reporting quality
4. Accruals management
6. Information asymmetry
8. Efficiency
10. Quasi-experimental
12. Over-confidence

)1. Net Present Value (NPV
3. Real earnings management
5. Over-Investment
7. Discretionary expenditure
9. Tenure
11. Sales manipulation

مىابغ
بي ي ،ق ش ؛ زصنی ا ق ر ،مصیيد .)1394 .بررشی تأجگر بگضاطمگن نی مدیری( برر وميارشر زی شريد در طررک(و ی پذیرلتره
طده در بيرس اوراق بى دار تىران ،دانض زص بداری.31-53 ،)3 6 ،
تىرانی ،ر ؛ زػ رزاده ،ر  .)1388 .تأجگر دری نو ی نقردی آزاد و مسردودی( در ترأمگ مر ی برر بگضشررم یهگذاری و
ک شرم یهگذاری ،تسقگق ت زص بداری.50-67 ،)3 1 ،
جقفی ،ی ی؛ بي ي ،ق ش ؛ مسمدی ن ،مسمد .)1390 .کگفگ( اطالی ت زص بداری ،شررم یهگذاری برگض از زرد و دریر ن نقرد
آزاد ،پگظرل(و ی زص بداری.37-63 ،)2 3 ،
زگدرپير ،لرزانه؛ ازصر نی طب طبر یی ،مری ا صر دات .)1394 .نقرض شررم یهگذاران نىر دی در شگ شر(و ی شررم یهگذاری
طرک( ،پگظرل(و ی زص بداری.1-23 ،)1 7 ،
خ گفه ش ط نی ،شگدازمد؛ برزگر ،غزا ه .)1395 .رابطة مخ طرات اخالقی و مدیری( شيد ،دانض زص بداری.67-90 ،)1 7 ،
ط بنگ ر  ،قرردرت ای؛ طررگری ،ازمدر ر ؛ رررابی ،مررری  .)1392 .بررشرری تررأجگر مرردیری( شرريد و کگفگرر( زص برشرری بررر
شرم یهگذاری بگض از زد طرک(و ی پذیرلته طده در بيرس اوراق بى دار تىران ،دانض زص برشی.137-163 ،)4 13 ،
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 بررشریو ی،طرک( ب تأکگد بر کر رایی شررم یهگذاری در طررک(و ی پذیرلتره طرده در بريرس اوراق بىر دار تىرران
.125-142 ،)1 22 ،زص بداری و زص برشی
 ش ل پ یر نی زضرير: بررشی رابطة تغگگر ومزم ن مدیری( ارطد و مدیری( شيد.)1391 . شگد ازص ن، مىدی؛ زصگنی،مرادی
.40-60 ،)4 4 ، زص بداری م ی،مدیران ارطد
،( تأجگر تيان ییو ی مدیری( بر رابطه بگ مدیری( شيد واقیری و یم هررد آتری طررک.)1395 . ی بد، بگت ؛ ی گمی،مظ یخی
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