
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد دوم(                                              9311 ، تابستان62 ، شماره3ه دور  

 

29 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
 در شرد   پذيرفتر   هراي  شررکت  مالي عملکرد و سود مديريت بر شرکتي حاکميت هاي ويژگي نقش بررسي پژوهش اين هدف
 هراي  سرا   طي تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت  هاي شرکت، پژوهش آماري جامع . است تهران بهادار اوراق بورس
 برر  اتکرا ، عامر   مردير  تصدي زمان مدت متغيرهاي از شرکتي حاکميت ارزيابي براي پژوهش اين در. است 0921 الي 0921
 آمراري  مرد  . است شد  استفاد  نهادي مالکيت و، عام  مدير وظايف دوگانگي، مدير  هيات استقال ، مالکيت تمرکز، بدهي

 حاکميرت  برين  معنرادار  و منفري  بط را وجود بيانگر پژوهش هاي يافت  و شد  برآورد رگرسيون روش از مندي بهر  با پژوهش
 رابطر   سرود  مرديريت  برا  مدير  هيات استقال  و، بدهي بر اتکاي، نهادي مالکيت بين چنين  هم. است سود مديريت و شرکتي
 و مرديرعام   تصردي  زمان مدت بين و نبود  معنادار رابط  داراي سود مديريت و مالکيت تمرکز. دارد وجود معنادار و معکوس
 و معنرادار  رابطر   مالي عملکرد و شرکتي حاکميت بين. دارد وجود معنادار و مستقيم رابط  نيز سود مديريت با ظيف و دوگانگي
 با معنادار و مستقيم رابط  داراي نيز مدير  هيات استقال  و مديرعام  تصدي زمان مدت، نهادي مالکيت. شد مشاهد مستقيم
 دوگانگي بين، چنين هم. نيست حاکم معنادار رابط  مالي عملکرد با بدهي بر کايات، مالکيت تمرکز بين ولي بود  مالي عملکرد
 .گرديد مشاهد  معنادار و معکوس رابط  مالي عملکرد و مديرعام  وظيف 

 .بهادار اوراق بورس، مالي عملکرد، سود مديريت، نمايندگي تضاد، شرکتي حاکميت :کلیدی واژگان
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 پذیرفته های شرکت در مالي عملکرد و سود مدیریت، شرکتي حاکمیت رابطه

 تهران بهادار اوراق بورس در شده

 
 کردآبادی صالحي سجاددکتر 

 )نويسند  مسئو ( .ايران، تهران، تحقيقات و علوم واحد، اسالمي آزاد دانشگا ، ولتيد مديريت گرو 
sajjad.salehi1362@yahoo.com 

 فرزانه زاد دوستي

  .گيالن استان محاسبات ديوانکارشناس مالي ، دولتي مديريت ارشد کارشناسي
f.zaddousti@gmail.com 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد دوم(                                              9311 ، تابستان62 ، شماره3ه دور  

 

29 
 
 

 مقدمه 
هاي حسابداري است. مديريت سود زماني رخ  يکي از موضوعات بحث برانگيز و جذاب در پژوهش 0امروز  مديريت سود

گذاري و تامين  ري خود و يا از نفوذ و تاثيرگذاري خود بر تصميمات عملياتي، سرماي گ دهد ک  مديران يا از اختيارات گزارش مي
(. مديريت سود، الزاماً عملکرد واقعي 0921و قدمي مشهور، کنند تا ب  يک گزارش مطلوب دست يابند )زلقي  مالي استفاد  مي

کند و ممکن است منجر ب  ارائ  اطالعات نادرستي در مورد شرکت شود در نتيج  باعث قضاوت  شرکت را منعکس نمي
( آن دست  از 9102و همکاران ) 3ب  اعتقاد هو(. 9109، 9)ابايد داران در مورد عملکرد شرکت شود داران و سرماي  نادرست سهام

تري براي افزايش سود گزارش شد  خود از طريق فرآيند  اند، انگيز  قوي واحدهاي تجاري ک  با عملکرد ضعيفي روبرو بود 
هاي افزايش مصنوعي  اند، اختما  اتخاذ شيو  مديريت داشت  و برعکس در واحدهاي تجاري ک  از عملکرد خوبي برخوردار بود 

ت. در اين صورت واحدهاي تجاري ک  ب  دلي  عملکرد ضعيف تجاري، وجو  نقد حاص  از سود توسط مديريت کمتر اس
گذاران قرار خواهند گرفت و مديران اين واحدها  اند، احتماالً مورد ارزيابي ضعيفي توسط سرماي  تري گزارش نمود  عمليات کم

را باالتر گزارش کنند، قيمت سهام را باال ببرند،  داراي انگيز  قوي خواهند بود ک  براي اجتناب از چنين وضعيتي سود خود
هاي سياسي واحد تجاري را  تصوير خوشايندي از واحد تجاري ارائ  کنند، پاداش مديران را افزايش دهند و در نهايت هزين 

ها  شرکت رساني وضعيت مطلوب هايي ک  گاهي اوقات براي آرايش اطالع بنابراين، يکي از روش (.9109، 4)چوي کاهش دهند
ترين مسائ   از سوي ديگر، امروز  يکي از مهم .(9102و همکاران،  2گيرد مديريت سود است )چن اد  قرار ميمورد استف

ها  گيري ها از آن جا ک  پاي  بسياري از تصميم گيري عملکرد مالي شرکت ها است. انداز  گيري عملکرد مالي آن موسسات، انداز 
ها، افزايش سرماي   گذاري گيري مربوط ب  سرماي  ت داراي اهميت دو چندان است. تصميمدر داخ  و خارج از شرکت اس

 (.0924فرد،  گيري عملکرد مالي است )وکيلي بر انداز  ها، رابط  نمايندگي و بسياري از تصميمات ديگر همگي مبتني شرکت
يابي  گذاران در دست حفاظت از حقوق سرماي اثربخش براي  1بنابراين براي يک سازمان، وجود يک مکانيسم حاکميت شرکتي

هاي مشهور همچون  هاي حسابداري اخير در شرکت ب  اطالعات درست و منصفان  در مورد شرکت حياتي است. رسوايي
ن دارا گذاران و سهام اي است ک  اعتماد سرماي  طلبان   هاي حادي از رفتارهاي فرصت گر مثا  بيان 2، و زيراکس8، ورلدکام1انرون

و  01)اوسما اند گذاران قرار داد  اند و مديران و حسابرسان را در سطح جهاني در معرض پرس و جوهاي قانون را از بين برد 
 از اين امر مستثني نبود  است. هاي حسابرسي نيز و شرکت در سطح داخلي نيز موسسات مالي و پولي (.9111، 00ناگر
توان انتظار داشت مديرانِ  آيد و مي عمالً با اعما  حق حاکميت ب  دست ميها  چنين بايد گفت ک  عملکرد مالي شرکت هم

 نمايند تري را ايجاد مي کنند و در نهايت بازد  بيش بهتر، موجب حاکميت شرکتي موثرتر شد  و ب  ذي نفعان خود توج  مي
تواند با افزايش عدم  ي است ک  ميتوان گفت ک  حاکميت شرکتي شام  معيارهاي بر اين اساس، مي (.0920)مرادي و رستمي، 
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 ها شود گيري منافع شخصي کاست  و باعث بهبود عملکرد مالي شرکت ها، از قدرت مديران در پي تمرکز در کنتر  شرکت
اي از روابط ميان مديران شرکت، هيات  ي مجموع  سازوکار حاکميت شرکتي در برگيرند  (.0929يگان  و همکاران،  )حساس

آن  ق کند ک  از طري نفع است. سازوکارهاي حاکميت شرکتي ساختاري را فراهم مي هاي ذي ران، و ساير گرو ، سهامدا مدير
آيد. اين نظام ضمن ايجاد  يابي ب  اين اهداف و نظارت بر عملکرد مالي فراهم مي وساي  دستشود  اهداف شرکت تنظيم مي

تر ب  کار  اثربخشي بيش ها منابع را با کند؛ ب  اين ترتيب شرکت راهم ميي نظارت موثر را نيز ف ي الزم در مديريت، زمين  انگيز 
شود حاکميت شرکتي بتواند در مديريت سود موثر بود  و  بيني مي بر اين اساس، پيش .(0924گيرند )گرد و همکاران،  مي

شود را  شرايط مديريت سود ارزيابي ميها ک  ب  وسيل  سودها در  گذاران را از اعتبار عملکرد مالي شرکت احتماالً درک سرماي 
تغيير دهد. در اين پژوهش ب  بررسي رابط  حاکميت شرکتي و مديريت و عملکرد مالي ب  منزل  يکي از عوام  موثر در بهبود 
عملکرد اقتصادي و توانگري مالي شرکت پرداخت  شد  است. اين پژوهش ب  دنبا  پاسخي براي اين سوا  است: چ  ارتباطي 

ها و معيارهاي حاکميت شرکتي، مديريت سود و عملکرد مالي وجود دارد؟ اين مطالع  تالش دارد با شفاف کردن  ويژگي بين
از آن جا ک  اين موضوع، راهکارهاي موثري براي مديريت کارآمد منابع شرکت و در نتيج  افزايش ارزش شرکت ارائ  کند. 

انتخاب سهامداران حقيقي قرار دارند و نظر ب  لزوم وجود شفافيت،  هاي پذيرفت  شد  در بورس هموار  در معرض شرکت
 هاي پذيرفت  شد  در بورس اوراق بهادار ب  عنوان جامع  مطالعاتي انتخاب شد  است.  شرکت

 

 ادبیات پژوهش

 حاکمیت شرکتي
هاي  ب  ايفاي مسئوليتها  داران، ارتقاي شفافيت اطالعات و الزام شرکت امرو  حفظ منافع عمومي، رعايت حقوق سهام

هايي است ک  بيش از يک ده  گذشت  توسط مراجع مختلف نظارتي و اجرايي مورد توج  قرار  ترين آرمان اجتماعي از مهم
ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهاي اجرايي  . تحقق اين آرمان(0922کردآبادي و يوسفي،  )صالحي گرفت  است

ها نظام حاکميت شرکتي است. نظام حاکميت شرکتي بيش از هر چيز، حيات شرکت را در بلند  ترين آن مناسب است ک  مهم
ها پشتيباني و از انتقا  ناخواست   داران در مقاب  مديران شرکت مدت هدف قرار داد  و در اين راستا سعي دارد تا از منافع سهام

. حاکميت (0924)قدرتي و فيضي،  جزء، جلوگيري کندداران  هاي مختلف و تضييع حقوق عموم و سهام ثروت ميان گرو 
گويي و رفتار در سازمان )اعم از دولتي، حکومتي،  گيري، پاسخ شرکتي در مفهوم کلي ب  ساختارها و فرآيندهاي تصميم

ک   پردازد. هدف از اعما  حاکميت شرکتي، اطمينان از برقراري چهارچوبي است خصوصي، انتقاغي، غير انتفاعي و ...( مي
(. 0921پارسا و نوراحمدي،  )مهدوينفعان فراهم آورد  گويي و منافع انواع ذي توازن مناسبي بين آزادي عم  مديريت، پاسخ

اي در علوم گوناگوني چون حقوق، اقتصاد، مديريت، علوم سياسي و علوم رفتار سازماني است.  حاکميت شرکتي بحث چند حوز 
هاي حاکميت شرکتي از ديدگا   هاي متعدد و متنوع است؛ ب  طوري ک  تعريف ارائ  تعريفاين مسال  و گستردگي آن از دالي  

نظام (. 0921)رضائي و محمدزاد ، نفعان متغير است  محدود مبتني بر تئوري نمايندگي تا ديدگا  گسترد  مبتني بر تئوري ذي
وثري استفاد  کنند، منافع صاحبان سود و ي خود ب  نحو م ها از سرماي  شود ک  شرکت مطلوب حاکميت شرکتي سبب مي

گو باشند و سبب جلب اعتماد  داران پاسخ ها و سهام اي ک  در آن فعاليت دارند در نظر بگيرند، در برابر شرکت جامع 
هاي بلند مدت شوند. بايد در نظر داشت ک  حاکميت شرکتي خوب ب  تنهايي باعث ب  وجود  گذاران و جذب سرماي  سرماي 
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هاي شرکت نيز بستگي دارد. ولي حاکميت بد  شود. زيرا اين مسال  ب  ماهيت رهبري و استراتژي هاي خوب نمي شرکتآمدن 
ها  ي ارزيابي آن در شرکت گردد. سازوکارهاي گوناگوني در خصوص حاکميت شرکتي و نحو  حتماً باعث نابودي شرکت مي

  تصدي مدير عام ، استقال  رمرکز مالکيت، اتکا بر بدهي، دووجود دارد ک  در اين پژوهش شش ويژگي مالکيت نهادي، ت
شود. در ادام  ب  طور مختصر مباني نظري مربوط ب  هر يک از اين  هيات مدير ، و دو گانگي وظيف  مديرعام  بررسي مي

 شود. ها بيان مي ويژگي

 

 مالکیت نهادی

هاي  ها، نهادهاي مالي، شرکت ها، بيم  متعلق ب  بانکشود ک   مالکيت نهادي ب  مجموع درصدي از سهام شرکت اطالق مي
هاي  آوري اطالعات در خصوص تصميم گذاران نهادي با جمع هاي دولتي است. سرماي  ها و نهادها و شرکت مادر، سازمان

و  0ام)کاراگارتن کنند ي عملکرد شرکت ب  شک  صريح، بر شرکت نظارت مي ي نحو  مديريت ب  طور ضمني و از طريق ادار 
گذاران نهادي از فرصت، منابع و توانايي نظارت، نظم و تاثير بر مديران برخوردارند. نظارت بر  سرماي  (.9114همکاران، 

تر ب  رفتار  تر بر عملکرد شرکت و توج  کم تواند مديران را براي توج  بيش گذاران نهادي مي ها از طريق سرماي  شرکت
 (.9114، 9و ويست 9)بانيستر ار کندطلبان  يا خدمت ب  خود واد فرصت

 

 تمرکز مالکیت

کند. بر اساس اين ديدگا ، دارندگان  داران بزرگ، انگيز  کافي براي نظارت بر مديران فراهم مي افزايش تمرکز مالکيت سهام
ند. در مقاب ، کن آوري اطالعات و دخالت در نظارت مديريت را تحم  مي هاي جمع تري هزين  ي بيش تر با انگيز  سهام بيش

هايي ک   در وضعيت (.0929و ملکي،  آگهي اسکوئي)تري دارند  ي کم هاي پراکند  براي نظارت بر مديريت انگيز  مالکيت
ي کمي دارند؛ زيرا  اي براي نظارت بر مديران ندارند يا انگيز  آورند، انگيز  تري از شرکت ب  دست مي داران منافع کم سهام
 يابد. نافع ناشي از آن فزوني ميهاي نظارت بر م هزين 

 

 اتکای بر بدهي

طلبان ،  تري براي نظارت بر مديران و کاهش رفتارهاي فرصت هاي بيش تري دارد، انگيز  هاي بيش زماني ک  شرکت بدهي
نظارت  هاي حاکميت شرکتي است ک  بر مبناي آن، بستانکاران عملکرد مديريت را شود. اتکا بر بدهي يکي از ويژگي ايجاد مي

 (.0921)ملکيان و دريايي،  کنند و ارزيابي مي
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 مدت زمان تصدی مدیرعامل

تواند موجب کاهش توانايي نظارتي  کند؛ بنابراين مي مديرعام  در جايگاهي قرار دارد ک  ترکيب هيات مدير  را کنتر  مي
سمت مديرعام  شرکت است. افزايش  هاي شناسايي اين مسال ، بررسي طو  دور  تصدي هيات مدير  شود. يکي از را 

تواند موجب استحکام موقعيت مديرعام  و افزايش ثبات و قدرت وي شود. از اين رو مديران ب   ي تصدي مديرعام  مي دور 
، 0)ابراهيميابد  کنند و انگيز  رفتارهاي فرصت طلبان  آنان افزايش مي داران عم  مي احتما  کمتري در جهت منافع سهام

کند از  بيني کند، سعي مي کنند، چنانچ  مديرعام  دور  تصدي کوتا  مدتي را براي خود پيش برخي نيز استدال  مي(. 9114
ي تصدي  مدت کوتاهي ک  در اين سمت قرار دارد براي رسيدن ب  منافع شخصي استفاد  کند؛ بنابراين با کاهش دور 

 (. 9112، 9و تايست  9)بروکمنشود  مديرعام  از کارآيي عملکرد وي کاست  مي
 

 استقالل هیات مدیره

شود ک  موفقيت شرکت در گروي هدايت مطلوب آن است. براي ايجاد توازن قوا بين  ب  طور معمو  اين گون  استدال  مي
گيري برخي از اعضاي هيات مدير  در شرکت،  قيد و شرط فرآيند تصميم اعضاي هيات مدير  ب  منظور ممانعت از کنتر  بي

ها و عملکرد  هايي مطرح شد  است. از ديدگا  تئوري نمايندگي، حضور اعضاي غيرموظف در ساختار هيات مدير  شرکت توصي 
 (.0929)ديدار و همکاران،  کند نفعان کمک مي ين مديران و ذيها در جايگا  افراد مستق ، ب  کاهش تضاد منابع ب نظارتي آن

 

 دوگانگي وظیفه مدیرعامل 

شود  شود ک  مديرعام ، رئيس هيات مدير  نيز باشد. اين وضعيت موجب مي ديرعام  ب  حالتي گفت  ميدوگانگي وظيف  م
تري اطالعات در دسترس ساير اعضا را کنتر  کند و در نتيج  ممکن است اين موضوع مانع نظارت  مديرعام  با اختيار بيش
 (.0924)گرد و همکاران،  موثر بر مديرعام  شود

 

 مدیریت سود
هاي مالي مشخص  ادبيات حسابداري ارائ  تعريف روشن از مديريت سود مشک  است، زيرا مرز ميان مديريت سود و تقلب در

ها و برآوردهايي ک  در چارچوب اصو   هاي حسابداري تقلبي و قضاوت هاي مفهومي آشکاري ميان فعاليت  نيست ولي تقاوت
توان جهت مديريت سود سالم استفاد  نمود )زلقي و  ها مي و از آنپذيرفت  شد  حسابداري قرار مي گيرند وجود دارد 

هاي  ي خواست  تر منعکس کنند  شود، سود گزارش شد  بيش (.  مديريت سود عملي است ک  موجب مي0921مشهود،  قدمي
ان مداخل  هدفمند چنين مديريت سود را ب  عنو هم (.9101، 2و استرانگ 4)اقبا  مديريت باشد تا عملکرد مالي بنيادي شرکت

ي  اين دو تعريف بر جنب  (. 0282، 1)اسکيپرکنند  گري مالي با قصد تحصي  برخي منافع شخصي تعريف مي در فرآيند گزارش
کنند و ب  طور  هاي سودجويان  اقدام ب  مديريت سود مي طلبان  مديريت سود تمرکز دارند؛ يعني، مديريت با انگيز  فرصت
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مديريت سود موجب کاهش محتواي اطالعاتي اعداد حسابداري خواهد شد. از سوي ديگر، برخي  کنند ک  ضمني بيان مي
کنند ک   محققان نگاهي آگاهي دهند  ب  مديريت سود دارند و آن را ب  عنوان دستکاري اعداد سود توسط مديران تعريف مي

شود. با پذيرش  گذاران منتق  مي ب  سرماي  ب  واسط  آن اطالعات خصوصي و محرمان  مديريت در مورد عملکرد آتي شرکت
اين تعريف بايد انتظار داشت مديريت سود ن  تنها موجب کاهش محتواي اطالعاتي سود نخواهد شد بلک  اين عم  

رساند. ب  هر حا  بايد گفت ک  فرصت طلبان  بودن مديريت سود  گذاران را در تفسير بهتر ارقام گزارش شد  ياري مي سرماي 
دهد  بنابراين مديريت سود زماني رخ مي (.9118و همکاران،  0جيراپورن)تري برخوردار است  دبيات تحقيق از مقبوليت بيشدر ا

اي  ک  مديران در گزارشگري مالي و در سازماندهي معامالت از قضاوت استفاد  کرد  و گزارشات مالي را تغيير دهند ب  گون 
اقتصادي شرکت گمرا  شوند يا نتايج قراردادهايي را تحت تاثير قرار دهند ک  ب  اعداد نفعان نسبت ب  عملکرد  ک  برخي از ذي

هاي حسابداري و برآوردهايي است  حسابداري وابست  هستند. ب  هر حا ، مديريت سود، بر خالف تقلب مستلزم انتخاب روي 
گيري مالي  داخل  مغرضان  در فرآيند گزارش. مديريت سود م(9109)ابايد،  اصو  پذيرفت  شد  حسابداري هستندک  مطابق 

داران زماني سود  گيرد. سهام داران يا مديران صورت مي برون سازماني است ک  با هدف کسب سود غيرعادي براي سهام
بر جلوگيري شود يا  خواهند کرد ک  مديريت سود براي انتقا  محرمان  استفاد  شود، از تجديد قراردادهاي بدهي هزين 

داران استفاد  کنند  توانند از مديريت سود براي کسب سود از سهام هاي سياسي کاهش يابد. از سوي ديگر، مديران مي هزين 
ي مجزا و متضاد تقسيم  ي مديران از مديريت سود را ب  دو طبق  توان انگيز  بر همين اساس، مي(. 9112و همکاران،  9)پيسن 

  بندي نمود:
ي اطالعات براي کمک ب  استفاد  کنندگان براي درک بهتر  ز آن افزايش کيفيت تهي مديريت سود کارآ: ک  هدف ا (0

 قدرت سودآوري و وضعيت مالي شرکت است؛

مديريت سود فرصت طلبان : ک  مديران اين اعما  را فقط براي حداکثرسازي منافع خود و ن  سرماي  گذاران، انجام  (9
اي مديريت نمايند ک  منافع خود را افزايش داد  و منافع ديگران را تبا   دهند. ب  عبارتي، مديران سود را ب  گون  مي

 (.9118، 4و اوتاما 9)سيرگارسازند 
، توليد (9111، 2چودري )روي هاي اختياري آيد ک  عبارتد از دستکاري هزين  مديريت سود واقعي از طرق مختلفي ب  وجود مي

ها، فروش اوراق قاب   تغيير زمان فروش دارايي (،9101، 2و ينگ 8)لنتو شتخفيفات نقدي فرو (،9109، 1و رانگ 1)لين اضافي
شود. معموالً ارزيابي مديريت سود واقعي، رفتار  ک  همگي ب  دستکاري سود منجر مي (9108و همکاران،  01)سيا  معامل 

هند ديد و اين نوع مديريت سود، يکي از کفايتي در استفاد  از منافع را خوا کند و سرماي  گذاران، بي فرصت طلبان  را آاشکار مي
 (.0929پيامدهاي مهم تضاد منافع بين سهامداران و مديران است )خيراللهي و همکاران، 
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 عملکرد مالي
معيار مناسب عملکرد شرکت، معياري است ک  ب  ميزان ثروت اضافي ک  شرکت براي سهامدارانش ايجاد مي کند، توج  

هاي مالي مفيدترين شاخص  هاي مربوط ب  ايجاد ارزش ياري کند. بنابراين نسبت گيري در تصميم خاصي داشت  باشد و افراد را
(. در اين راستا، معيارهاي ارزيابي 0921دستگرد،  ها هستند )تيموري و حسني براي ارزيابي عملکرد و وضعيت مالي شرکت

شود: دست  او  بر اساس اطالعات حسابداري و دست   يبندي م عمکرد مالي با توج  ب  مفاهيم حسابداري، ب  دو دست  تقسيم
توان با عواملي مانند  دو بر اساس اطالعات حسابداري و اطالعات بازار است. عملکرد مالي مبتني بر مفاهيم حسابداري را مي

بت ارزش بازار هاي مالي و نس هاي نقدي، سود هر سهم و نسبت کيوتوبين، سود، رشد سود، بازد  فروش، سود تقسيمي، جريان
(. مزايا و معايب هر يک از اين مبناها ب  وسيل  0929صالحي و همکاران،  گيري کرد )عرب ب  ارزش دفتري سهام انداز 

پژوهشگران مختلف مورد بررسيق رار گرفت  است. ب  عنوان مثا  معيارهايي ک  بر مبناي حسابداري قرار مي گيرند، معيارهاي 
از استانداردهاي حسابداري کشورها است. از سوي ديگر، معيارهاي بر مبناي بازار مانند کيوتوبين نگر است ک  متاثر  گذشت 

گذاران است. بنابراين، اين معيارها متاثر از عواملي مانند روانشناسي، تخمين وقايع آتي، رفتار گروهي و  متاثر از ادارک سرماي 
عيارهاي بر مبناي حسابداري )سنتي( ارزيابي عملکرد تا مدت زيادي در (. استفاد  از م0928، صادقي و يافتيانمهارت است )

ها،  (. در اغلب پژوهش0924بازار سرماي  رايج بود تا آن ک  معيارهاي مبتني بر ارزش مطرح شدند )خواجوي و همکاران، 
ها با  ت ديگر، عملکرد مالي شرکتگيرند. ب  عبار ترکيبي از معيارهاي سنتي و معيارهاي مبتني بر ارزش مورد استفاد  قرار مي

 شود.  ها، بازد  حقوق صاحبان سهام و ... انداز  گيري مي استفاد  از متغيرهاي بهبود فروش، سودآوري، بازد  دارايي
 

  پیشینه پژوهش
وراق شد  در بورس ا هاي پذيرفت  در شرکتتي، مديريت سود و عملکرد مالي رابط  بين مديريت حاکميت شرک پژوهش اين در

ي  ي موضوع اين پژوهش خالص  تر سوابق موجود دربار  در ادام  براي بيان بيش .است گرفت  قرار بررسي مورد بهادار تهران
 گردد. برخي از تحقيقات انجام شد  در ايران و ساير کشورها ارائ  مي

هدي با شفافيت اطالعات حسابداري بررسي رابط  بين مديريت سود واقعي و مديريت سود تعب   (0921مشهور ) زلقي و قدمي
هاي  شرکت از شرکت 009شام  اين مطالع  نمون  آماري پرداختند.  شد  در بورس اوراق بهادار تهران هاي پذيرفت  در شرکت

اند. براي سنجش مديريت سود  بررسي شد  0922الي  0982الهاي پذيرفت  شد  در بورس اوراق بهادار تهران است ک  طي س

شفافيت اطالعات  شد  جونز وتعدي  گيري مديريت سود تعهدي از مد و براي انداز ( 9111) روچودري مد واقعي از 

گيري شد  است. نتايج پژوهش نشان داد بين مديريت سود انداز ( 9112) همکاران و بارت مد  حسابداري نيز با استفاد  از

استفاد  از اختيار در مورد تصميمات عملياتي،  بدين معني ک  د.دار فافيت اطالعات حسابداري وجودواقعي رابط  معناداري با ش
توانند بر شفافيت اطالعات مالي اثر گذار هاي مهم مديريت سود واقعي هستند ميگذاري و تأمين مالي ک  شاخصسرماي 

 .ناداري وجود نداردک  بين مديريت سود تعهدي و شفافيت اطالعات حسابداري رابط  مع باشند. هچنين نتايج نشان داد
ب  دنبا  بررسي تأثير  اين پژوهشپرداختند.  بررسي تأثير عوام  سياسي بر مديريت سود( ب  0921ايماني برندق و هاشمي )
ذيرفت  شد  بورس اوراق بهادار تهران در دو پ هاي ن عام  سياسي بر مديريت سود شرکتها ب  عنوا احتمالي تغييرات دولت

سياسي  هاي وابست  سياسي و غير وابست  شرکت هاي نمون  ب  دو گرو  شرکت دور  سياسي مختلف است. بدين منظور،
آزمون مقايس  زوج ها مورد بررسي  تفکيک و ب  صورت جداگان  در دو دور  سياسي مذکور از نظر مديريت سود با استفاد  از
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داري  سود انجام شد  در دور  هاي مختلف سياسي تفاوت معني گرفتند. يافت  هاي پژوهش حکايت از آن دارد ک  مديريت قرار
تواند از عوام  سياسي تأثير پذيرد. در اين خصوص پيشنهاداتي ب   سود در ايران مي با هم داشت  است يعني مديريت

 .جهت ياري ايشان در امر تصميم گيري ارائ  گرديد  استسرماي  گذاران و ساير گرو  هاي ذينفع  حسابرسان،
 (9102و همکاران ) 0توسط گيوتاتاي تحت عنوان ارزيابي رابط  حاکميت شرکتي و عملکرد مالي در صنعت هتلداري  مطالع 

ز  هيات چون اندا انجام پذيرفت. در اين پژوهش از متغيرهاي مستقلي هم 9104تا  9100هت  در دور  زماني  19در بين 
مدير ، دوگانگي مسئوليت مديرعام  و مالکيت نهادي استفاد  کردند و با استفاد  از رگرسيون چند متغير  ب  اين نتيج  رسيدند 
ک  در جامع  مورد مطالع  )صنعت هتلداري تونس( انداز  هيات مدير  رابط  معناداري با عملکرد مالي ندارد. هم چنين بين 

هادي و عملکرد اي منفي بين مالکيت ن ام  و عملکرد مالي رابط  مثبت و معنادار وجود داشت  و رابط دوگانگي مسئوليت مديرع
 مالي مشاهد  گرديد.

در اين پژوهش ب  منظور اي ب  بررسي حاکميت شرکتي و مديريت سود پرداختند.  ( در مطالع 0924زاد  و همکاران ) عباس
هاي حاکميت شرکتي بر مديريت سود، از تعدد انجام شد  در زمين  تاثير سازوکارتر نتايج متضاد مطالعات مبندي دقيقجمع

اي  نمون  ( استفاد  شد  است. اين روش روي9112روش فراتحلي  )متاآناليز( برگرفت  از طرح پژوهشي گارسيا ر مکا و سانچز )
تا  0981هاي  مطالع  داخلي طي سا  02 و 9104تا  9111مطالع  خارجي در دور  زماني  91مطالع ، مشتم  بر  42شام  
اجرا شد. متغيرهاي مستق  دو دست  هيئت مدير  )استقال  و انداز  هيئت مدير ، دوگانگي نقش مدير ارشد اجرايي( و  0929

. ساختار مالکيت )مالکيت داخلي، نهادي و تمرکز مالکيت( در نظر گرفت  شد و مديريت سود، متغير وابست  مد نظر قرار گرفت
کنند  اين روابط، از ابزار انداز  اثر بهر  برد  شد. براي تعيين روابط ميان متغيرهاي اصلي پژوهش و شناسايي متغيرهاي تعدي 

ت مدير ، اکنند ، روابط ميان انداز  هي. نوع و عالمت اقالم تعهدي ب  منزل  متغير تعدي 0دهد:  نتايج ب  دست آمد  نشان مي
. مد  اقالم تعهدي و نوع سيستم حاکميت شرکتي، 9شوند و مالکيت و مديريت سود محسوب مي مالکيت نهادي و تمرکز

 .شوندت مدير  و مديريت سود مياروابط ميان استقال  و انداز  هي موجب تعدي 
دير  و بررسي تاثير برخي سازوکارهاي راهبري شرکتي )ساختار هيئت م ( در مطالع  خود ب 0924زاد  ) يگان  و تقي حساس

هاي مالي شرکت هاي پذيرفت  شد  در  ساختار مالکيت( و متغيرهاي مالي )سطح بدهي، انداز  شرکت( بر تجديد ارائ  صورت
 41هاي مالي و  ترين تجديد ارائ  صورت شرکت با بيش 48. براي اين منظور، اطالعات پرداختندبورس اوراق بهادار تهران 

، تست تي آوري شد. تجزي  وتحلي  اطالعات از طريق هاي مالي جمع يد ارائ  صورتترين تجد شرکت )گرو  کنتر ( با کم
دهد بين دوگانگي وظيف   همبستگي )کندا  و اسپيرمن( و ايجاد مد  رگرسيون لجستيک انجام گرفت  است. نتايج نشان مي

هاي مالي رابط   دير  و تجديد ارائ  صورتت ماهاي مالي رابط  مثبتي وجود دارد، بين انداز  هي مديرعام  و تجديد ارائ  صورت
 .دهاي مالي رابط  مثبتي دار مثبتي برقرار است و از ميان متغيرهاي مالي، سطح بدهي با تجديد ارائ  صورت

 هاي پذيرفت  شد  در بورس اوراق بهادار تهران ساز و کارهاي حاکميت شرکتي بر محتواي اطالعاتي سود شرکت بررسي تاثير
است. در اين راستا، تاثير متغيرهاي تمرکز مالکيت، مالکيت مديريتي،  از جمل  ديگر مطالعات (0920و ابراهيمي ) توسط ستايش

مالکيت نهادي، مالکيت شرکتي، ترکيب هيات مدير  و انداز  هيات مدير  بر ضريب واکنش سود بررسي شد  است. نمون  
هاي  ، است. روش آماري مورد استفاد  ب  منظور آزمون فرضي 0981تا  0980شرکت در دور  زماني  11آماري پژوهش شام  

                                                           
1 Guetat 
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دهد ک  محتواي اطالعاتي سود با تمرکز  هاي پژوهش نشان مي يافت  .است« هاي ترکيبيداد »مطرح شد  در اين پژوهش، 
ادار بين متغيرهاي مالکيت و مالکيت نهادي رابط  مثبت و معناداري دارد. در اين پژوهش، شواهدي دا  بر وجود رابط  معن

مدير  و انداز  هيات مدير  با محتواي اطالعاتي سود يافت مالکيت مديريتي، مالکيت نهادي، مالکيت شرکتي، ترکيب هيات 
 . نشد

تاثير ابزارهاي نظارتي حاکميت شرکتي )مديران غيرموظف و سرماي  گذاران  خود ب در پژوهش ( 0921مهراني و همکاران )
. شدت رفتار مديريت سود ک  بر اساس مد  آستان  و از طريق افزايش سود پرداختنددت رفتار مديريت سود نهادي عمد ( بر ش

هاي مطلوب سودآوري )سطح سود صفر و سود گزارش شد  سا  قب ( تعريف  گزارش شد  است و رساندن آن ب  آستان 
، اقالم تعهدي غيرعادي سرماي  در گردش است. شود، گذر و عدم گذر از سطوح مطلوب سودآوري و نمايند  مديريت سود مي

هاي سري زماني و  ، از طريق ترکيب داد 0988-0989شرکت در دور  زماني  082هاي پژوهش با استفاد  از اطالعات  فرضي 
قرار % مورد تاييد 0مقطعي آزمون شد  است. در بررسي مديريت سود افزايشي، با توج  ب  نتايج، وجود چنين رفتاري با خطاي 

 گرفت. نقش ابزارهاي نظارتي حاکميت شرکتي در شدت رفتار مديريت سود ک  با رگرسيون لجستيک مد  الجيت و آزمون

U   توانند رفتار متهوران  مديريت سود را محدود  دهد ک  متغيرهاي مستق  نمي ت، نشان ميويتني مورد آزمون قرار گرف –من
تر از سود گزارش شد  سا  قب  است، مديران غير موظف تا حدي اين گون   مکنند. فقط زماني ک  سود مديريت نشد ، ک

دهند. بر اين اساس، با توج  ب  مطالب نظري سعي بر آن است تا رابط  حاکميت شرکتي، مديريت سود و  ميرفتارها را کاهش 
 عملکرد مالي مورد ارزيابي و مطالع  قرار گيرد.

 

 های پژوهش فرضیه
 عبارتند از: مباني نظري و پيشين  پژوهش ا توج  ب هاي پژوهش ب فرضي 

 :  0فرضي  اصلي 
 بين حاکميت شرکتي و مديريت سود رابط  وجود دارد.

 : بين مالکيت نهادي و مديريت سود رابط  وجود دارد.0-0فرعي   فرضي 
 : بين تمرکز مالکيت و مديريت سود رابط  وجود دارد.0-9فرعي   فرضي 
 : بين اتکاي بر بدهي و مديريت سود رابط  وجود دارد.0-9فرعي   فرضي 
 : بين مدت زمان تصدي مديرعام  و مديريت سود رابط  وجود دارد.0-4فرعي   فرضي 
 : بين استقال  هيات مدير  و مديريت سود رابط  وجود دارد.0-2فرعي   فرضي 
 ديريت سود رابط  وجود دارد.: بين دوگانگي وظيف  مديرعام  و م0-1فرعي   فرضي 

 

 : 9فرضي  اصلي 
 بين حاکميت شرکتي و عملکرد مالي رابط  وجود دارد.

 : بين مالکيت نهادي و عملکرد مالي رابط  وجود دارد.9-0فرعي   فرضي 
 : بين تمرکز مالکيت و عملکرد مالي رابط  وجود دارد.9-9فرعي   فرضي 
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 و عملکرد مالي رابط  وجود دارد.: بين اتکاي بر بدهي 9-9فرعي   فرضي 
 : بين مدت زمان تصدي مديرعام  و عملکرد مالي رابط  وجود دارد.9-4فرعي   فرضي 
 : بين استقال  هيات مدير  و عملکرد مالي در رابط  وجود دارد.9-2فرعي   فرضي 
 : بين دوگانگي وظيف  مديرعام  و عملکرد مالي رابط  وجود دارد.9-1فرعي   فرضي 

 

 روش پژوهش
چنين نوع کار تحقيقاتي در اين تحقيق نيز کاربردي است و  است. هم« تحليلي-توصيفي »اين تحقيق، روش تحقيق  در

قرار داد  است، توصيفي از اين جهت ک  محقق در صدد « تحليلي، پيماشي-توصيفي »ش تحقيق خود را بر مبناي محقق، رو
هاي  ي تصويري از وضع حاکميت شرکتي و مديريت سود و عملکرد مالي در شرکت بررسي و تحقيق ب  منظور شناسايي و ارائ 

هاي مورد نظر از  شود چرا ک  داد  ( است و پيمايشي محسوب مي0921-0921پذيرفت  شد  در بورس اوراق بهادار تهران )
 شوند.  يآمد  و مورد استفاد  قرار گرفت  و در نهايت تحلي  م  گيري از جامع  ب  دست طريق نمون 

 0921الي  0921هاي پذيرفت  شد  در بورس اوراق بهادار تهران طي دور  زماني  شرکت جامع  آماري اين پژوهش تمامي
 هايي انتخاب شدند ک  از شرايط زير برخوردار باشند:  گري( نمون  است. از جامع  آماري پژوهش ب  روش حذفي )غربا 

 شند.ابهادار تهران پذيرفت  شد  بدر بورس اوراق  0982تا پايان اسفندما   (0

 سا  مالي آنان منتهي ب  پايان اسفندما  بود  و در دور  زماني مورد بررسي، تغيير در آن ايجاد نشد  باشد. (9

 هاي مالي نباشند. گري  اي و ساير واسط  گذاري، بانکي و بيم  هاي سرماي  جز شرکت (9

 ت باشد.رد بررسي مثبها در دور  مو ان سهام آنارزش دفتري حقوق صاحب هاي توليد باشند و جزء شرکت (4

 ها بدون وفق  مورد معامل  قرار گرفت  باشد. طي دور  پژوهش در بورس اوراق بهادار فعاليت مستمر داشت  و سهام آن (2

هاي توضيحي پيوست ب  طور  در ياداشت 0921الي  0921براي انجام پژوهش را دور  زماني  نياز مورداطالعات مالي  (1
 ارائ  کرد  باشند.  کام 

حائز شرايط بود  ک  ب   0921الي  0921شرکت در دور  زماني  009هاي اعما  شد  تعداد  ها و محدوديت با توج  ب  بررسي
 عنوان نمون  انتخاب گرديد. 

 

 های پژوهش یافته
تواند ب  کار گرفت   ي ميها، معيارهاي متنوعي از حاکميت شرکت گيري حاکميت شرکت در طراحي شاخصي جامع براي انداز 

هاي پاداش مديران و کارمندان، ساختار  شود. ب  عنوان مثا  شفافيت اطالعاتي، ساختار هيات مدير ، ساختار مالکيت، برنام 
تواند ايجاد شود  هاي متعددي مي سرماي ، رقابت بازار، رقابت محصوالت و غير . بنابراين بر اساس معيارهاي فوق الذکر شاخص

هاي عضو نمون  با  گي بستگي ب  بستر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر کشور دارد. در اين پژوهش رتب  شرکتک  هم
هاي شرکتي است. اين معيارها برگرفت  از  معيار از حاکميت 92گيري شد  است ک  حاوي  اي جامع انداز  نام  استفاد  از پرسش

شد  در بورس اوراق بهادار تهران است. رعايت هر کدام از معيارهاي فوق هاي پذيرفت   نام  نظام راهبردي شرکت مفاد آيين
کند. مجموع امتيازهاي کسب شد ، رتب  حاکميت  ها يک امتياز ب  رتب  حاکميت شرکتي آن شرکت اضاف  مي توسط شرکت
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بنابراين با توج  ب  است.  92تواند کسب کند برابر  کرد. حداکثر امتيازي ک  يک شرکت مي شرکتي آن شرکت را مشخص مي
باشد. ک  امتياز  9811تواند برابر با  هاي عضو نمون  مي شرکت است در مجموع حداکثر امتياز شرکت 009اين ک  تعداد نمون  

هاي پذيرفت  شد  در بورس اوراق بهادار  است. بر اين اساس ميانگين رتب  شرکت 0218ها برابر  کسب شد  توسط شرکت
% 09% مرتبط با تمرکز مالکيت، 8% مربوط ب  مالکيت نهادي، 8% رعايت معيارهاي حاکميت شرکتي 21 است. از 1521تهران  

% مربوط ب  8% مرتبط با استقال  هيات مدير  و 09% مربوط ب  مدت زمان تصدي مديرعام ، 8مربوط ب  اتکاي بر بدهي، 
 هاي عضو نمون  ارائ  شد  است. شد  توسط شرکتنيز امتيازات کسب  0دوگانگي وظيف  مديرعام  است. در جدو  شمار  

 

 

 آمار توصیفي
 ب  نمايش گذاشت  شد  است.  9رح جدو  شمار  ها، آمار توصيفي هر يک از متغيرهاي پژوهش ب  ش قب  از آزمون فرضي 

 آمار استنباطي

 هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران امتيازات کسب شده توسط شرکت (:1)جدول شماره 

 ميانگين رتب  در هر بُعد ميانگين رتب  در ک  ها امتياز شرکت تعداد سواالت ابعاد

 %04 %8 994 991 مالکيت نهادي

 %04 %8 994 448 تمرکز مالکيت

 %99 %09 991 211 اتکاي بر بدهي

 %04 %8 994 448 مدت زمان تصدي مديرعام 

 %99 %09 991 211 استقال  هيات مدير 

 %04 %8 994 448 دوگانگي وظيف  مديرعام 

 %011 %21 0218 9811 جمع

آمارهای توصیفي(: 6)جدول شماره   

ترين کم متغير ترين بيش   خطاي استاندارد ميان  ميانگين 

001/1 مالکيت نهادي  201/1  119/1  001/1  901/1  

111/1 تمرکز مالکيت  802/1  492/1  140/1  911/1  

-001/0 دور  تصدي  219/0  992/1  109/1  994/1  

192/1 اتکا بر بدهي  18/0  902/1  011/1  080/1  

111/1 استقال  هيات مدير   0 112/1  012/1  402/1  

111/1 دوگانگي وظيف  مديرعام   129/1  022/1  129/1  940/1  

198/9 حاکميت شرکتي  922/09  191/01  490/8  119/0  

422/1 مديريت سود  284/1  249/1  449/1  111/1  

-291/1 عملکرد مالي  089/9  821/0  222/1  198/1  
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شود براي آزمايش فرض عدم خود همبستگي، آزمون والدريج اجرا شد  است.  مشاهد  مي 9طور ک  در جدو  شمار   همان
چنين نتايج آزمون ناهمساني واريانس، مطابق جدو   دهد بين متغيرها همبستگي وجود ندارد. هم نتايج اين آزمون نشان مي

ها حکايت داشت ک  براي رفع اين مشک ، آزمون حداق  مربعات تعميم يافت   مشک  ناهمساني در واريانس از 4شمار  
(EGLSاجرا مي ) .شود 

نتیجه آزمون خود همبستگي (:3)جدول شماره   

 نتيج  سطح معناداري آمار 
1099/1  2990/1  عدم خود همبستگي 

 

ها نتیجه آزمون ناهمساني واریانس(: 4)جدول شماره   

 نتيج  سطح معناداري آمار 

11/0998  111/1  ناهمسان 

 4توان در جدو   هاي پژوهش پرداخت  شد  است. نتايج اجراي مد  را مي هاي اولي ، ب  آزمون فرضي  پس از اجراي آزمون
د معنادار است. با درص 22نيز در سطح اطمينان  Fي  دهد. آمار  مشاهد  کرد. ب  طور کلي نتايج، معناداري مد  را نشان مي

 شود.  واتسون اين پژوهش خودهمبستگي سريالي رد مي-ي دوربين   مقدار آمار  2توج  ب  حجم نمون  و جدو  شمار  

 تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته (:5)جدول شماره 

 سطح معناداري نوع رابطه مقدار رابطه متغير

  حاکميت شرکتي

 

 

 مديريت سود

 %11 وسمعک -% 91

 %11 معکوس -% 33 مالکيت نهادي

 نامعنادار معکوس -% 91 تمرکز مالکيت

 %11 معکوس -% 33 اتکاي بر بدهي

 %11 مستقيم %39 مدت زمان تصدي مديرعامل

 %11 معکوس -% 33 استقالل هيات مديره

 %11 مستقيم %33 دوگانگي وظيفه مديرعامل

 

  حاکميت شرکتي

 

 

 عملکرد مالي

 %11 مستقيم 31%

 %11 مستقيم %33 مالکيت نهادي

 نامعنادار معکوس -% 32 تمرکز مالکيت

 نامعنادار معکوس -% 33 اتکاي بر بدهي

 نامعنادار مستقيم %19 مدت زمان تصدي مديرعامل

 %11 مستقيم %39 استقالل هيات مديره

 %11 معکوس -% 19 دوگانگي وظيفه مديرعامل
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 پیشنهادهاو گیری  نتیجه
 مطابق نتايج حاص  از آمار استنباطي مشخص گرديد ک :

 بين حاکميت شرکتي و مديريت سود رابط  منفي و معنادار وجود دارد. بر اين اساس فرضي  اصلي او  پذيرفت  شد؛ 
 چنين رابط  مالکيت نهادي و مديريت سود نيز با توج  ب  سطح معناداري مورد پذيرش قرار گرفت؛ هم 
 رد شد؛ 0-9اي معکوس اما نامعنادار مشاهد  گرديد و فرضي  فرعي  رکز مالکيت و مديريت سود رابط بين تم 
   شود با توج  ب  معنادار بودن سطح  محسوب مي 0-9رابط  اتکاي بر بدهي و مديريت سود ک  فرضي  فرعي شمار

 معناداري مورد پذيرش قرار گرفت؛
 اي مستقيم و معنادار دارند؛ يز رابط مدت زمان تصدي مديرعام  و مديريت سود ن 
  نيز  0-2اي معکوس و معنادار هستند ک  در نتيج  فرضي  فرعي  استقال  هيات مدير  و مديريت سود داراي رابط

 مورد پذيرش قرار گرفت؛
 چنين، رابط  دوگانگي وظيف  مديرعام  با مديريت سود نيز مستقيم و معنادار مشاهد  گرديد. هم 

 هاي فرعي مرتبط با آن نيز بايد گفت: ي اصلي دوم و فرضي  ي در خصوص فرض
   فرضي  اصلي دوم ک  عبارت است از اين ک  بين حاکميت شرکتي و عملکرد مالي رابط  معنادار وجود دارد پذيرفت

 شود؛ مي
  مالکيت نهادي با توج  ب  سطح معناداري مورد پذيرش قرار گرفت؛ از اين رو بين  9-0در همين راستا، فرضي  فرعي

 و عملکرد مالي رابط  معنادار وجود دارد؛
  گرديد ب  اين معنا ک  بين تمرکز  9-9سطح معناداري رابط  تمرکز مالکيت و عملکرد مالي منجر ب  رد فرضي  فرعي

 ي معناداري برقرار نيست؛ مالکيت و عملکرد مالي رابط 
  ي منفي و معنادار  دهي و عملکرد مالي بيانگر وجود رابط سطح معناداري رابط  بين اتکا بر ب 9-9در فرضي  فرعي

 بين اين دو متغير و تائيد فرضي  است؛
  اي مستقيم بود  اما با توج  ب  سطح معناداري اين  مدت زمان تصدي مديرعام  و عملکرد مالي نيز داراي رابط

 شود؛ فرضي  رد مي
   اب  قبو  است در نتيج  بين استقال  هيات مدير  و با توج  ب  اين ک  سطح معناداري ق 9-2در خصوص فرضي

 اي مستقيم و معنادار وجود دارد؛ عملکرد مالي رابط 
  با توج  ب  اين ک  سطح معناداري قاب  قبو  است در نتيج  بين دوگانگي وظيف  مديرعام  و  9-1فرضي  فرعي

 اي معکوس و معنادار وجود دارد.  عملکرد مالي رابط 
ها و معيارهاي حاکميت شرکتي با مديريت سود و عملکرد مالي در  ب  بررسي رابط  بين برخي از ويژگيدر اين پژوهش 

ها نشان داد بين حاکميت شرکتي و مديريت  پرداخت  شد. نتايج آزمون فرضي  هاي پذيرفت  شد  در بورس اوراق بهادار شرکت
باني نظري مبني بر کاهش دستبرد در ميزان سود توسط مديران ب  اي معکوس و معنادار برقرار است. اين رابط  با م سود رابط 

کمک حاکميت شرکتي همخواني دارد و احتماالً رفتارهاي فرصت طلبان  مديريت را کاهش خواهد داد. در خصوص رابط  
از  بهادار پذيرفت  شد  در بورس اوراقهاي  حاکميت شرکتي با عملکرد مالي نيز بايد گفت ک  مطابق نتايج هر چ  شرکت

 تري برخودار خواهند بود. تر استفاد  کنند از عملکرد مطلوب معيارهاي حاکميت شرکتي بيش
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اي معکوس و معنادار  وجود دارد. با توج  ب   نتايج ب  دست آمد  نشان داد بين متغير مالکيت نهادي و مديريت سود نيز رابط 
لکان نهادي و در نتيج  کاهش رفتارهاي سوء مديريت از جمل  مباني نظري مبني برافزايش نظارت بر مديران توسط ما

ها  مديريت سود اين رابط  قاب  توجي  است. در مورد عملکرد مالي نيز بايد گفت ک  متغير مالکيت نهادي با افزايش نظارت
 ها شود. تواند موجب بهبود عملکرد مالي شرکت مي
ي معناداري وجود ندارد. جالب آن جاست ک  رابط   کيت و مديريت سود رابط دهد بين متغير تمرکز مال چنين نتايج نشان مي هم

 تمرکز مالکيت با عملکرد مالي نيز فاقد معنا بود  است.
هاي اين پژوهش، بين متغير اتکا بر بدهي و مديريت سود رابط  معکوس و معنادار برقرار است. مطابق مباني  بر اساس يافت 
دهند. از  هاي مديريت را کاهش مي شود و اختيارات و قضاوت تر نظارت مي االتري دارند، بيشهايي ک  اهرم ب نظري، شرکت

 اي معنادار برقرار نيست. سوي ديگر، مشاهد  شد ک  بين اتکا بر بدهي و عملکرد مالي رابط 
م و معنادار وجود دارد. بر اي مستقي آمد  نشان داد بين متغير مدت زمان تصدي مديرعام  با مديريت سود رابط  نتايج ب  دست

توان گفت ک  با افزايش مدت زمان تصدي، مديرعام  خواهد توانست ب   اين اساس و با در نظر گرفتن مباحث نظري مي
تواند موجب افزايش رفتارهاي منفعت طلبان  گردد.  از سويي ديگر بين مدت زمان تصدي  مديريت سود دست زد  و اين امر مي

تواند  هاي بلندمدت تصدي يک پست مديريتي نمي ر مشاهد  نشد. بر اين اساس، دور ااي معناد مالي رابط  مديرعام  و عملکرد
 منجر ب  افزايش عملکرد مالي در شرکت گردد؛

هاي اين پژوهش، رابط  معکوس و معنادار بين متغير استقال  هيات مدير  و مديريت سود بود. بر اساس  يکي ديگر از يافت 
ي افراد مستق ، ب  کاهش  ها ب  منزل  ن ها و عملکرد نظارتي آ در ساختار هيات مدير  شرکت ، اعضاي غير موظفمباني نظري

چنين استقال  هيات مدير   گيرد. هم سوي  را مي کند و جلوي رفتارهاي يک نفعان کمک مي تضاد منافع ميان مديران و ذي
ي بين  تر و در نتيج  عملکرد مالي بهتر گردد ک  اين امر نيز در رابط  گويي مسئوالن  تر، پاسخ تواند موجب شفافيت بيش مي

 استقال  هيات مدير  و عملکرد مالي مورد تاييد قرار گرفت.
در نهايت نتايج نشان داد ک  بين متغير دوگانگي وظيف  مديرعام  و مديريت سود رابط  مستقيم و معناداري وجود دارد. بر اين 

هاي چندگان  در ساختار هيات مدير  و مديرعاملي باشند با توج  ب  نفوذ خود خواهند  داراي نقشاساس، هر چ  مديران 
توانست در اعداد و ارقام مرتبط با مديريت سود دستکاري نمايند و گاهاً اطالعاتي خالف واقع ارائ  دهند. در خصوص رابط  

اي معکوس مشاهد  گرديد و ضريب منفي ب     دو متغير رابط  دوگانگي وظيف  مديرعام  و عملکرد مالي بايد گفت ک  بين اين
دست آمد  از اين آزمون بيانگر سازگاري با مباني نظري است بدان معنا ک  هر چ  چندگانگي در امور مشاهد  گردد عملکرد 

 کلي کاهش خواهد يافت. 
ها را ب   ريت سود و عملکرد مالي شرکتهاي اين پژوهش ب  طور کلي مويد اين مطلب است ک  حاکميت شرکتي، مدي يافت 

هاي فعا  در بورس اوراق بهادار تهران حاکي از  دهد. از آن جا ک  ساختار مالکيت شرکت طور معناداري تحت تاثير قرار مي
يت گذاران در سيستم حاکم گذاران نهادي و نقش تعيين کنند  آنان در توسع  بازار سرماي  است لذا سياست حضور فعا  سرماي 

هاي حاکميت شرکتي نمود  ب  طوري ک  ضمن در نظر گرفتن  اي ب  توسع  چارچوب شرکتي دروني نياز دارند ک  توج  ويژ 
گردد سازمان حسابرسي  چنين پيشنهاد مي گذاران نهادي، راهکارهاي توسع  بازار را تعيين و تدوين نمايند. هم نقش مهم سرماي 

ارهاي حسابداري و قوانين مالي، مقول  مديريت سود و دستکاري احتمالي و تقلب را مورد و نهادهاي نظارتي از تدوين استاند
تري قرار داد و اقدامات الزم در جهت محدود نمودن مديران در اعما  مديريت سود معمو  دارند. نتايج مقال  حاضر  توج  بيش
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(، 0982(، محمدزاد  سالط  )0988همپا ) (، خدمتي0981يگان  و يزدانينان ) (، حساس0982با تحقيقات پيشين مانند مشايخ )
تي بر گردد محققان آ ( مطابقت دارد. در پايان پيشنهاد مي0924زاد  و همکاران ) ( و عباس0982نيکومرام و محمدزاد  سالط  )

اعي شرکت   حاکميت شرکتي بر کاهش ميزان تخلف و کيفيت گزارشگري، تاثير مسئوليت اجتمچون تاثير اصو موضوعاتي هم
 در کاهش مديريت سود، رابط  ابعاد حاکميت شرکتي با هموارسازي سود با توج  ب  عملکرد مالي تمرکز نمايند. 

 

 منابع 
 در اقتصرادي  ي افرزود   ارزش و شررکتي  حاکميرت  ي رابطر   بررسي ،(0929) حمدحسن،م، ملکي، فشينا، اسکوئي آگهي 

،  4 شرمار  ، دوم سرا  ، مالي تامين و دارايي مديريت مجل ، تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت  توليدي هاي شرکت

  .21-12 صص

 دور ، حسابرسري  دانش نشري ، سود مديريت بر سياسي عوام  تأثير بررسي ،(0921) اهر،ط، هاشمي، حمدم، برندق ايماني 

  .21-11 صص، 10 شمار ، 08

 و هرا  سرازمان  مالي عملکرد بر موثر عوام  ي اسان شن جامع  تحلي  ،(0921) عصوم ،م، دستگرد حسني، حمودم، تيموري 

 .99-0 صص، 42 شمار ، 1 دور ، توسع  و اقتصادي شناسي جامع ، فراتحلي  رويکرد با ايران در ها شرکت

 مالي هاي صورت ارائ  تجديد بر مالي و شرکتي حاکميت سازوکارهاي تاثير ،(0924) مي ،س، زاد  تقي، حييي، يگان  حساس 

 .28-92 صص، 92 شمار ، هفدهم سا ، مالي تحقيقات نشري ، تهران بهادار اوراق بورس در شد   پذيرفت هاي شرکت

 تعهردي  اقالم کيفيت و شرکتي حاکميت بين رابط  بررسي ،(0929) حمد،ا، اسکندري، مز ح، ديدار، ييحي، يگان  حساس 
، مرالي  حسرابداري  هراي  پرژوهش  م فصلنا، تهران بهادار اوراق بورس شد  پذيرفت  هاي شرکت در غيراختياري و اختياري

 .04-0 صص، 02 شمار 

 تجربري  مطالعات فصلنام ، سود مديريت کاهش بر شرکتي حاکميت تاثير ،(0981) رگس،ن، يزدانيان، حييي، يگان  حساس 

 .010-020 صص، 01 شمار ، 2 دور ، مالي حسابداري

 برورس  در شرد   پذيرفتر   هاي شرکت در سود هموارسازي و شرکتي حاکميت بين رابط  بررسي ،(0988) ،ح، همپا خدمتي 
  .تبريز واحد اسالمي آزاد دانشگا ، حسابدراي ارشد کارشناسي پايان نام ، تهران بهادار اوراق

 در مردير   هيرات  هراي  گري  ويژ تاثير بررسي ،(0924)، سنح، نافچي فتاحي، مدحسينحم، آراني قديريان، کرال ش، خواجوي 
، مرالي  حسرابداري  هراي  پژوهش، تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت  هاي شرکت مالي هاي صورت ي ارائ  تجديد

  .11-22 صص، 0 شمار ، هفتم دور 

 نقرد  وجر   نگهداشرت  و شررکتي  حاکميت، واقعي سود مديريت ،(0929) ،رزادف، ايواني، سحاقا، بهشور، شيدرف، خيراللهي، 

  .010-042 صص، 44 شمار ، يازدهم سا  ،مالي حسابداري تجربي مطالعات فصلنام 

 در ماليراتي  شرکاف  برر  شررکتي  حاکميرت  سازوکارهاي تاثير ،(0929) دي،هم، کفعمي غالمرضا،، منصورفر ،مز ح، رديدا 
 صرص ، 18 شرمار  ، حسابرسري  و حسابداري هاي بررسي فصلنام ، تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت  هاي شرکت

412-491. 
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 شررکتهاي  در مرالي  بحرران  و مرالي  لکررد عم بر شرکتي حاکميت تاثير بررسي ،(0921) مير،ا، محمدزاد ، اهد ش، رضائي 
 .88-80 صص، 99 شمار ، تحو  و توسع  مديريت فصلنام ، تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت 

 شرفافيت  برا  تعهردي  سرود  مرديريت  و واقعري  سود مديريت بين رابط  بررسي ،(0921) سي ،آ، مشهور قدمي، سنح، زلقي 
،  مرالي  حسابداري تجربي مطالعات فصلنام ، تهران بهادار اوراق بورس در  شد پذيرفت  هاي شرکت در حسابداري اطالعات

 .012-010 صص، 28 شمار ، 02 دور 

 سود اطالعاتي محتواي بر شرکتي حاکميت کارهاي و ساز تاثير بررسي ،(0920) ،هيم ف، ابراهيمي حمدحسين،م، ستايش 
 .48-90 صص، 8 شمار ، ابداريحس دانش فصلنام ، تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت  شرکتهاي

 استان بيم  صنعت: مطالع  مورد) سود مديريت بر شرکتي حاکميت تاثير ،(0922) ،مينث، يوسفي، ادجس، کردآبادي صالحي 
  .اصفهان دانشگا ، تحو  و تغيير مديريت المللي بين کنفرانس(، گيالن

 و شررکتي  حاکميت فراتحلي  ،(0924) ولماز،س، اص  عارفي، هديم، نوقابي جباري، ضار، حصارزاد ، مدرضاحم، زاد  عباس 

 .84-22 صص، 12 شمار ، دوم و بيست سا ، حسابرسي و حسابداري هاي بررسي فصلنام ، سود مديريت

 هراي  شررکت  مالي عملکرد با اجتماعي مسووليت رابط  ،(0929) ،حمودم، الدين معين، ز غ، صادقي، ديهم، صالحي عرب 

  .91-0 صص، 2 شمار ، 9 دور ، حسابداري تجربي يها پژوهش، تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت 

 تهرران  بهرادار  اوراق برورس  بازار در سود مديريت ميزان بر شرکتي حاکميت تاثير ،(0924) عيد،س، فيضي، سنح، قدرتي ،

  .999-912 صص، 28 شمار ، حسابرسي دانش فصلنام 

 نقرد  وجر   و شررکتي  اکميرت ح هراي  ويژگري  برين  رابط  بررسي ،(0924) جيد،م، گلدوست، نصورم، محمدي، يززع، گرد 

 .918-919 صص، 81 شمار ، حسابرسي و حسابداري هاي بررسي فصلنام ، شد  نگهداري

  رشرت   دکترري  رسال ، سود کيفيت و شرکتي حاکميت بين ارتباط تيين براي الگويي ارائ  ،(0982) ،يدرح، سالط  محمدزاد 

  .تهران تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگا  حسابداري

 اولير   عرض  از پس شرکت عملکرد و شرکتي حاکميت کارهاي و ساز بين ارتباط ،(0920) مين،ا، رستمي، هديم، راديم :

 .99-0 صص، 4 شمار ، مالي پولي اقتصاد نشري ، تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت  هاي شرکت از شواهدي

 در شد  پذيرفت  هاي شرکت در راهبري اصو  ايه جنب  از برخي و سود کيفيت بين رابط  بررسي ،(0982) ،هنازم، مشايخ 
  .44-92 صص، 42 شمار ، سابرسيح و حسابداري هاي بررسي، تهران بهادار اوراق بورس

 شرکتي حاکميت ساختار با شرکتي و مالکيتي هاي ويژگي بين ي رابط  تبيين ،(0921) ،باسعليع، دريايي، نديارفسا، ملکيان 
 .049-090 صص، 11 شمار ، حسابداري هاي پيشرفت مجل ، (تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت  هاي شرکت)

 در شرکتي حاکميت ب  توج  وضعيت اساس بر ايران هاي بانک بندي رتب  ،(0921) رضي ،م، نوراحمدي يلع، پارسا مهدوي 

 .991-022 صص، 91 شمار ، گذاري سرماي  دانش فصلنام ، بانک باالدستي اسناد

 شرکتي حاکميت نظارتي ابزارهاي تاثير بررسي ،(0921) ،ميرا، رسائيان، سينح، بارکردت، اريوشد، فروغي، اسانس، مهراني 

  .19-20 صص، 11 شمار ، توسع  و مديريت فرآيند فصلنام ، سود مديريت شدت کاهش در

 فراسوي) وري بهر  مديريت، سود مديريت و شرکتي حاکميت بين رابط  ،(0982) ،يدرح، سالط  محمدزاد ، اشمه، نيکومرام 

 .912-081 صص، 02 شمار ، 4 ر دو (،مديريت
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 هراي  شررکت  در سررماي   هزينر   و حسابداري سود شفافيت بر شرکتي حاکميت سطح اثر ،(0924) ،ميدرضاح، فرد وکيلي 
 .21-41 صص، 91 شمار ، حسابرسي و حسابداري تحقيقات فصلنام ، تهران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت 

 سود مديريت نقش بر تمرکز با مالي عملکرد و افشا بين غيرخطي  رابط بررسي ،(0928) ،مي س، صادقي، هرنازم، يافتيان :
، نهرم  سرا  ، حسرابداري  تجربي هاي پژوهش فصلنام ، ايران بهادار اوراق بورس در شد  پذيرفت  هاي شرکت از شواهدي

 .991-941 صص، 94 شمار 
 Bannister, J.W.; Wiest, D.N. (2001),"Earnings management and auditor conservatism: effects of 

SEC enforcement actions", Managerial Finance, Vol. 27, No. 12, pp. 57-71. 

 Brookman, J.; Thistle, P.D. (2009),"CEO tenure, the risk of termination and firm value", Journal 
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 Chen, K.Y.; Lin, K.L.; Zhou, J. (2005),"Audit quality and earnings management for Taiwan 
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 Ebrahim, A.M. (2004),"The effectiveness of corporate governance, institutional ownership, and 
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