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  چكيده
داران ميسر نيست و گروه مزبور شركت توسط سهام داران، نظارت مستقيم بر عملكرد هاي گسترده امروزي به دليل تعداد مالكان و سهامدر شركت 
هاي نظارتي، درصدد حفظ منافع خود و كنترل بهينه رفتار  سازوكار مند گردند. لذا منطقي است كه از طريق ايجاد توانند از مزاياي حاصله بهرهمي صرفاً

پاداش به مديران بر اساس عملكرد آنان و انگيزش اين مباشران، در   مديران استخدامي برآيند. يكي از ابزارهاي رايج جهت دستيابي به اين مهم، اعطاي
بر پاداش نقدي  ثرو مبررسي عوامل  حاضر پژوهش  از هدف بر اين اساس شود. راستاي اهداف شركت بدان طريق است كه در تئوري نمايندگي بحث مي

ها با استفاده از روش  فرضيه تدوين شد كه جهت آزمون اين فرضيه  شش منظور دستيابي به اين هدف به  .است ب هاي پيشرو و رقيمديرعامل در شركت
انتخاب   ١٣٩٨الي  ١٣٩٠هاي شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي پذيرفته شركت از بين شركت ١٩٣اي متشكل از حذف سيستماتيك، نمونه 

دهد كه شوك واردات در صنعت  هاي پژوهش نشان مي شد، نتايج حاصل از فرضيه   كار بردهههاي تركيبي بگرديد و مدل رگرسيوني چند متغيره به روش داده
چنين حاكي از آن است كه رشد  وهش همژنتايج پ .داري داردا معن تأثيرهاي رقيب چنين شركتهاي پيشرو و همبر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت 

واكنش  داري ندارد، اما نتايج از طرف ديگر نشان داد كه  امعن  تأثيرهاي رقيب  پيشرو و شركتهاي  هاي مشهود بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتدارايي
 داري ندارد. امعن تأثير هاي رقيب و شركتهاي پيشرو بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت بازار

  
 رقيب.هاي هاي پيشرو، شركتشركت كليدي: شوك واردات در صنعت، پاداش نقدي مديران،هاي ه واژ
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 مقدمه -١

وجود ندارد. اما   واحدي تعبير و تعريف پذيرياز رقابت دهد كهنشان مي مختلف گرانو پژوهش نظرانصاحب نظريات مطالعه 
  دارا هستند كشور،كار، صنعت، منطقه، يا  و كسب يك كه دانست هاييمنديتوان ها وقابليت را پذيريرقابت توانمي كلي طوربه

و نيروي انساني  كرده ايجاد توليد در فاكتورهاي را بااليي بازگشت نرخ الملليبين رقابت عرصة تا در كنند حفظ را هاتوانند آنو مي
ه و افزودپذيري توانايي افزايش سهم بازار، سوددهي، رشد ارزش عبارت ديگر، رقابتخود را در وضعيت نسبتا بااليي قرار دهند. به

وجود به  فرآيندهاها و  در اثر تركيبي از دارايي  پذيريالمللي براي يك دوره طوالني است. رقابتماندن در صحنه رقابت عادالنه و بين
بهتر از ديگري عمل كرده و از وي پيشي گيرد. در واقع  ،كوشد تا از آن طريقپذيري فرآيندي است كه هر نهادي ميآيد. رقابتمي
عنوان تالشي ياد كرد كه يك بنگاه اقتصادي، صنعت يا كشور، براي برتري يافتن نسبت به يك بنگاه اقتصادي،  آن بهتوان از مي

 پاداش  پرداخت و انگيزش  ايجاد براي مالي ابزارهاي از دهد. از طرف ديگر، استفادهصنعت يا كشور ديگر در عرصه رقابت انجام مي
 معمول درآمدها مبناي بر پاداش  پرداخت بيستم قرن اوايل از هاشركت اين در .آغاز گرديد اروپايي هايشركت از نخست مديران به

بلكه ابزاري ، شودتنها سبب افزايش ارزش شركت نمياين اگر پاداش تناسبي با عملكرد واقعي مديران نداشته باشد نه بر افزونبود، 
  براي انتقال ثروت خواهد بود. 

زمان طور همه داراي وضعيت انگيزشي برتر تمايل به افزايش قابل توجه پاداش نقدي با الگوي دلتا داشته، اما بهاي شركت
كنند. بنابراين، مديران عاملي كه با الگوي دلتاي پذيري مديران عامل رعايت ميريسك ايط انگيزشي را با توجه به وضعيتشر

،  عنوان مثالبه ها از طريق افزايش كارايي عملياتي مواجه شده (ملكرد بازار سهام شركتشوند، با بهبود در عافزايشي پاداش داده مي
چنين در سطح صنعت، شود. همها مشاهده نمي) اما اين شرايط در ارتباط با وضعيت پذيرش ريسك آن٢٠١٤،  ١توال و رونزي  ليلينفلد
هاي ايجاد مشكل براي صنعت شود. در اين شرايط، شركت تواند باعثزا كه در كل صنعت ايجاد شده ميهاي منفي برونشوك

كارايي كه كنند زمان تالش ميهم طوربهها اما اين شركت ،هاي ريسكي داشتهخير در اجراي پروژهأگريز تمايل به ايجاد تريسك
هاي پيشرو به اين دليل براين شركت  افزون).  ٢٠١٤،  ٣؛ هوبرگ و همكاران٢٠١٦،  ٢عملياتي خود را بهبود بخشند (هوبرگ و فيليپس

هاي ريسكي گذاريهاي جاري موجود در عوض سرمايههاي با ارزش، ثروت خود را بيشتر از رشد ايمن با استفاده از داراييكه شركت
ك هاي با ارزش از سطح ريسشوند. در اين حالت شركتها با ارزش محسوب ميكنند، اين شركتهاي رشد ايجاد ميدر فرصت

ناپذيري بيشتر شرايط  ها باعث ايجاد برگشتهاي آنهاي منفي صنعت برخوردار بوده، در حالي كه داراييبيشتر در ارتباط با شوك
هاي پيشرو شركت ،شود). بنابراين، مواجه شدن با سطح ريسك باالتر در نتيجه شوك هاي منفي باعث مي٢٠١٥، ٤شود (ژانگمي

گرايش به تشويق مديران عامل خود براي بهبود كارايي عملياتي شركت از طريق افزايش ميزان استفاده از الگوي دلتا داشته باشند. 
اساس هاي انگيزشي بردهنده يك رابطه مثبت بين ريسك غيرسيستماتيك و طرحبر اين، مطالعات قبلي در اين حوزه نشان افزون

اساس آن نوسان بيشتر غيرسيستماتيك نيازمند انجام فعاليت بيشتر توسط مديران  به خاطر شرايطي است كه برش نقدي الگوي پادا
تر هاي انگيزشي قويهاي داراي سطح باالتر عدم قطعيت بايد طرحها است. در اين حالت شركتعامل و نمايندگي بيشتر قدرت

چنين اين فرض بيان شده كه  ). هم٢٠١٤، ٦ ؛ ميلر  و همكاران٢٠١٤مكاران، و ه ٥براي مديران عامل خود داشته باشند (آلبوكوركيو
ها براي افزايش قابل توجه ميزان استفاده از الگوي چنين باعث ايجاد انگيزه در شركتافزايش بيشتر در نوسان غيرسيستماتيك هم

اصالحات  نه يزمشيتواند صادرات را در پيم يخارج تيمالكمعتقدند كه  )٢٠٢١( ٧يه و همكاران شود.انگيزشي پاداش نقدي مي
در ارتقاء صادرات شركت ارائه  يخارج تياز نقش واسطه اطالعات مالك ميمستقريغ يدهد و شواهد شيحقوق صاحبان سهام افزا

بر پاداش نقدي مديرعامل در   يدنبال پاسخ به اين سوال است كه چه عوامل، اين پژوهش بهفوقبا توجه به توضيحات  دهد.يم
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ها روش پژوهش، يافته ،در ادامه پژوهش به بررسي مباني نظري، پيشينه پژوهش دارد. تأثيرهاي رقيب هاي پيشرو و شركتشركت
  گيري پرداخته شده است.و بحث و نتيجه

   
  هاي پژوهش مروري بر مباني نظري و توسعه فرضيه -٢

سهام  قيمت و خالص سود عملكرد، يعني سنجش معيار دو اساس  بر مديران پاداش و حقوق دهدهنتشكيل اجزاي معموًال
  و  حقوق برنامه در هاشاخص اين از يك هر درصد كه بيني كردپيش توانمي اداش پ نظري مباني اساس  بر شود، مي پرداخت
 نمايد، بستگياتخاذ مي محدوده آن در را خود تصميم مدير كه زماني افق نيز و حساسيت و نسبي دقت عامل سه به مديران پاداش 
 دقت از و پاداش است هايهبرنام در بهتري معيار حسابداري، سود يعني حسابداري بر مبتني )، معيارهاي٢٠٠٦اسكات، (دارد 

 از  فارغ كه شرطيبه هستند، مدير كنترل از سازماني خارج برون اختالالت و نوسانات از مستقل چون ،بوده برخوردار بيشتري
 ). آگاهي٢٠١٤  پتك، شود (پاندهرومي سود دقت كاهش سبب كه باشد يانهطلباهاي فرصتانگيزه و سود مديريت و دستكاري

 صحيح و يكپارچه شفاف، الگوي تدوين به دليل كمكهب پاداش، تعيين در شده گزارش  سود ابعاد از ايهحرف مجامع و دارانسهام
 تأمين و انگيزشي قراردادهاي كارايي افزايش سبب و كرده جلوگيري مديران به از مالكان ثروت ناعادالنه انتقال از دهي،پاداش 

  مديره  هيئت درست انگيزش   سبب درستي به دهيپاداش  نظام كه است صورت اين در فقط شد، خواهد ذينفع هايگروه منافع همه
 دقت افزايش راستاي در منظور اين براي د. ش خواهد سويي منافعهم ايجاد و نمايندگي مشكالت و هاهزينه كاهش راستاي در

سود  نامتقارن تعديل و سود آستانة به دستيابي مانند هاييشاخص است الزم پاداش، هايهدر برنام مدير عملكرد سنجش معيار
گيرند (واعظ و همكاران،  بيشتري قرار موشكافي و بررسي مورد دهند،مي قرار تأثير تحت را شده گزارش  سود دقت كه هدف
١٣٩٧.(  

دست يافته   براي مديران با عملكرد خوب در صنعت، انتظار بر اين است كه زماني كه در سال گذشته به سود هدف و مورد انتظار
پايداري اهداف آسان و تقويت توانايي شود كه علت آن بيني شده) دوره جاري به سمت باال تعديل نميباشد، اهداف (سود پيش 
هاي با عملكرد خوب در صنعت شدت انحراف نامساعد بيشتر بوده كه خود سبب  است. در شركتآتي هاي مديران براي كسب بازده

 چنين شود. همهاي مختلف مديريت سود براي حداكثر كردن پاداش دوره جاري ميانگيزش مديران براي افزايش سود از طريق روش 
اند، اهداف دوره جاري به سمت باال براي مديران با عملكرد ضعيف در صنعت كه در دوره گذشته به اهداف سود خود دست يافته

هاي با عملكرد ضعيف  است. بنابراين، در شركت  آتيهاي  شوند كه به علت محدود كردن توانايي مديران براي كسب بازدهتعديل مي
شتر بوده كه سبب انگيزش مديران براي هموارسازي سود از طرق مختلف براي اجتناب از افزايش شدت انحراف مساعد بي  در صنعت،

دهد. چرا كه افزايش سود دوره جاري سبب افزايش بيشتر سود قرار مي  تأثيرشود كه اين امر دقت سود گزارش شده را تحت  سود مي
شود هاي بعد ميها در سالشود و سبب جريمه مديران با ايجاد انتظارات بيشتر از آن هاي ديگر ميو در نتيجه دوره آتيهدف دوره 

  ).٢٠١٤و همكاران،  ١(رافي
ها از طريق هاي حسابداري و دستاويز قرار دادن اين مشخصهببنابراين، اين فرصت براي مديران وجود دارد كه با اعمال انتخا

 تأثيره هر يك كارايي قراردادها را تحتمنافع شخصي خود باشند ك  تأمينهاي واقعي، درصدد  مديريت اقالم تعدي و دستكاري فعاليت
شاخص حسابداري گزارش شده معياري براي  فقطدهي نبايد ). بنابراين، در نظام پاداش ٢٠١٥، ٢دهند (بيانچي و چنقرار مي

شود، اين شاخص سنجش عملكرد بايد داراي اني نظري پاداش استنباط ميبفته شود، بلكه بر اساس آنچه از مدهي در نظر گرپاداش 
ز طريق گيري باشد؛ زيرا كيفيت پايين سود، سبب ايجاد ريسك در تخصيص منابع، كاهش رشد اقتصادي ادقت و حساسيت در اندازه
شود (كردستاني و هاي با بازدهي غيرواقعي و افزايش ريسك اطالعات ميها، انحراف منابع به سوي طرحتخصيص نادرست سرمايه

هاي مختلف بازار به اطالعات سود، مفهومي با عنوان ضريب واكنش سود مطرح  ). براي شناخت و توضيح علل واكنش١٣٩٢طايفه،  
همان اندازه كه به انتشار اخبار خوب در خصوص شركت تمايل دارند، براي پنهان كردن  واحدهاي اقتصادي به. مديران ه استشد
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كنند (شمس و تر از زبان سرمايه شناسايي ميگذاري، سود سرمايه را سريعهاي سرمايهشركت نمونه،كنند. براي اخبار بد تالش مي
هاي چون قراردادهاي پرداخت پاداش و نگرانيوت افشاگري، در عوامل گوناگوني همهاي متفا). اين انگيزه١٣٩٠فرد،  زادهيحيي

كننده واكنش بازار به تغييرات سود هر سهم است  كه ضريب واكنش سود بيان). با توجه به اين٢٠٠٩، ١شغلي ريشه دارد (خان و وانز
) و تفسير فهم بازار از ٢٠١١، ٢رود (پروني و وگن هافرمي هاي ارزيابي كيفيت و قابليت اتكاي سود به شمارو يكي از بهترين روش 
  آتييا سودهاي  آتيتقسيمي چنين، با قطعيت در خصوص سودهاي وسيله اعالن و انتشار سود است و هماطالعات منتقل شده به

  ).٢٠٠٥و همكاران،  ٣ارتباط مثبت و معناداري دارد (چمبرز
كاري )، با بررسي رابطه بين پاداش و عملكرد، نشان دادند كه بر اثر مديريت افزايشي سود، ميزان محافظه٢٠١٥(  ٤بيانچي و چن
اند و در واقع، كيفيت كارانهمحافظه  گفته غيرهاي پيشمعناي اين است كه سودهاي شركتيابد كه بهها كاهش ميمشروط در شركت

)، با بررسي عوامل مؤثر بر پاداش مديران، قبل و بعد از درماندگي مالي نشان دادند ٢٠١٦ن (و همكارا  ٥تر است. ساننشاينسود پايين
هاي پاداش، مبتني بر جريان نقدي بوده است تا موجب انگيزش مديريت براي مديريت  برنامه  هاي بحران مالي، معموًالكه طي دوره

هاي انگيزشي مديران خواهند داشت. ولي در دوران بعد از برنامه بنابراين سود و تغييرات آن كمترين سهم را در .نقدينگي شود
)، با بررسي اثر پاداش بر عملكرد نشان داد  ٢٠١٦شود. كازان (درماندگي، پاداش هيأت مديره بر اساس سود گزارش شده، بيشتر مي 

قرارداد با اعتباردهندگان و مديران، از طريق بهبود  كه اقالم تعهدي سبب بهبود سودمندي سود حسابداري در ارزشيابي سهام و انعقاد  
)، با بررسي رابطه بين پاداش و  ٢٠١٦( ٦شود. ريتاتا و كومرا هاي نقد آزاد ميهاي نقدي عملياتي و جريانتغييرات موقت در جريان

ي بر اقالم تعهدي است تا هاي پاداش مديران، بيشتر مبتن ها نشان دادند كه معيارهاي سنجش عملكرد در برنامهعملكرد شركت
  .اقالم نقدي

دهد. بنابراين، مديران هنگام گزارش رقم سود، نگران تحقق بازار نسبت به اخبار خوب در ارتباط با سود، واكنش مثبتي نشان مي
ه است كه هاي بسياري نشان دادشود. پژوهشانتظارات بازار هستند و شكست در اين امر منجربه نتايج نامطلوبي براي شركت مي

بيني هايي كه انتظارات از سود پيشواكنش متفاوتي را نسبت به شركت  ،دانه بيني شده بودهايي كه موفق به تحقق سود پيششركت
هاي مبتني بر بازار سرمايه محرك اصلي  ). انگيزه٢٠١٠، ٧اند (پاين و توماساند، از سوي بازار دريافت كردهشده را برآورده نكرده

گذار باشد و سبب تأثيرها  تواند بر بازده سهام شركتهاي سود است. به سه دليل آستانه سود ميمديريت سود براي دستيابي به آستانه
تواند اطالعات مهمي را در انگيزش مديران براي مديريت و دستكاري سود شود: اول اين كه تحقق يا عدم تحقق آستانه سود مي

گر تغيير در سطح ريسك تواند بيانكه تحقق آستانه سود ميگذاران مخابره كند. دوم اينبازار و سرمايه به آتيارتباط با سودهاي 
گذاران ممكن  گذار است و سومين دليل اين است كه رفتار سرمايهتأثيرشركت    آتيشركت باشد كه اين امر بر ارزش تنزيلي سودهاي  

روانشناسي، گزارش اخبار خوب در مقابل اخبار بد نسبت به آستانه سود، ممكن است  هاي بر اساس نظريه .است غيرعقاليي باشد
چه مديران از طريق اعمال اختيارات خود در  ). چنان١٣٩٣و كوپايي،  پي داشته باشد (هاشمي اي را براي شركت درپاداش با جريمه

بر  هاي مالي داشته باشند.كنندگان صورتگمراه كردن استفادههايي براي گري مالي انگيزههاي حسابداري در گزارش زمينة گزينش
  هاي پژوهش به شرح زير تبيين شده و مدل مفهومي پژوهش در ادامه بيان شده است.اين اساس فرضيه
  داري دارد.امعن تأثيرهاي پيشرو شوك واردات در صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت :فرضيه اول
  داري دارد.امعن تأثيرهاي رقيب شوك واردات در صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت :فرضيه دوم

  داري دارد.امعن تأثيرهاي پيشرو با الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت در صنعتهاي مشهود رشد دارايي :فرضيه سوم
  داري دارد.امعن تأثيرهاي رقيب شركت با الگوي انگيزشي پاداش نقدي در صنعتهاي مشهود  رشد دارايي : فرضيه چهارم
  داري دارد.امعن تأثيرهاي پيشرو بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتدر صنعت  واكنش بازار : فرضيه پنجم
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  داري دارد.امعن تأثيرهاي رقيب بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتدر صنعت  واكنش بازار :فرضيه ششم
  باشد.مدل مفهومي به شرح زير مي

  
 

  

  

  
  )٢٠٢١( ١يه و همكارانمنبع: 

  
  

  پيشينه پژوهش -٣
به بررسي چگونگي  "مديريت و ريسك سقوط قيمت سهامهدايت سود توسط  "عنوان ) در پژوهشي تحت٢٠١٢( ٢هام و همكاران  

ها با اين مفهوم كه هدايت بيشتر، شفافيت ارتباط بين هدايت سود توسط مديريت و ريسك سقوط قيمت سهام پرداختند. نتيجه پژوهش آن
ازگار با تئوري نمايندگي، در چنين نشان دادند كه سها همشود، متناقض بود. آندهد و منجر به كاهش سقوط قيمت ميرا افزايش مي

تر و سود دارانههاي جانببينيتر، پيشتر، ريسك دادخواهي پايينهاي با مالكيت سهام مديران ارشد بيشتر، نظارت خارجي ضعيفشركت
  تر است.تر، اين ارتباط مثبت قويغيرشفاف
راهبري  تأثيربه بررسي  "هاقيمت سهام شركت و سقوط شركتي رابطه راهبري"وهشي با عنوان ژ) در پ٢٠١٣و همكاران (٣اندرو 

كه ساختار مالكيت شركت، ابهامات حسابداري، ساختار   هستند  دهنده، اقدامات نظارتينشان  هات سهام پرداختند. يافتهشركتي بر سقوط قيم
نامتقارن، براي افزايش و كاهش اقدامات نظارتي هستند   يهاند. اين روابط گارا احاطه كرده  آتيهاي  هيأت مديره و فرآيند مربوط به سقوط

 تر هستند.تر، قويبزرگ نمايندگي ها با مشكالت و براي شركت

هاي تابلويي به بررسي اين موضوع پرداختند كه عملكرد مساعد نسبت به هدف در ) با استفاده از داده٢٠١٤و همكاران ( ٤مالندورف
دهد عملكرد مساعد نسبت به هدف در يك  ها نشان ميهاي مطالعه آنشود يا خير. يافتهمي آتييك دوره، سبب افزايش در اهداف دوره 
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ها، مديران شود. بنابر نتايج آنبه اهداف دوره بعدي نيز منجر مي  بر افزايش در اهداف دوره بعدي، به افزايش احتمال دستيابي  اضافهدوره،  
  .ها فراهم شوداين اهداف براي آن پياپيكنند كه امكان برآورده شدن اي در اهداف عملكرد تجديدنظر ميبه گونه

سهام را مورد بررسي قرار دوگانگي وظيفه مديرعامل بر ريسك سقوط قيمت  تأثيرعنوان ) پژوهشي تحت٢٠١٥( ١چن و همكاران
مثبت و معناداري وجود    تأثيرها حاكي از آن است كه بين دوگانگي وظايف مديرعامل و ريسك سقوط قيمت سهام  نتايج پژوهش آن دادند. 

كت داشته تري جهت انباشت اخبار بد شرها از توانايي و نفوذ بيشكه آن شد خواهددارد. به بيان ديگر دوگانگي وظايف مديرعامل باعث 
هايي كه در معرض عدم تقارن اطالعاتي باالتر و در شركت  تأثيربر اين  افزونگردد. منجر به سقوط قيمت سهام مي  امر اين سرانجامكه 

  تر است.بيش ،تري هستندرقابت در بازار محصول پايين
هاي بحران درماندگي مالي نشان دادند كه طي دوره) با بررسي عوامل مؤثر بر پاداش مديران، قبل و بعد از  ٢٠١٦سانشان و همكاران (

هاي پاداش، مبتني بر جريان نقدي بوده است تا موجب انگيزش مديريت براي مديريت نقدينگي شود، بنابراين، در  برنامه مالي، معموالً
  هاي انگيزشي مديران خواهند داشت. وضعيت، دقت سود و تغييرات آن كمترين سهم را در برنامه اين

هاي پاداش ها نشان دادند كه معيارهاي سنجش عملكرد در برنامه) با بررسي رابطه بين پاداش و عملكرد شركت٢٠١٦يتاتا و كومرا (ر
گر نقش مفيد سود تعهدي در كارايي قراردادها و كاهش مشكالت مديران، بيشتر مبتني بر اقالم تعهدي است تا اقالم نقدي. اين نتايج بيان

  مالك و مدير است. نمايندگي بين 
بااليي  پذيريبحران، رقابت دورة طول  در باالتر مديريتي توانايي با هايكه شركت رسيدند نتيجه اين )، به٢٠١٧(  ٢همكاران و آندرو
 پذيريرقابت توانندمي و پذيرندآسيب مالي هاياز محدوديت تركم بحران، طول  در باالتر مديريتي توانايي با هايشركت چنين،دارند. هم

 افزايش را ارزش شركت بحران، دورة رقابت در مشكالت  كاهش با توانا مديران كه كردند گيريها نتيجهآن دهند.  باالتري انجام

  دهند. مي
  ) پژوهشي با عنوان اندازه شركت و جبران خدمات مديران: شواهدي از چين را مورد بررسي قرار دادند، ٢٠١٩جيافنگ و همكاران (

داري مثبت و معني تأثيرنتايج پژوهش حاكي از آن است كه تصدي و عملكرد مديران در شركت بر جبران غرامت اجرايي مديران ارشد 
  دارد. 

 يطور تجرببه  پژوهش  نياي پرداختند.  خارج  تينفوذ مالكبر سازوكارهاي  صادرات    تأثير) در پژوهشي به بررسي  ٢٠٢١يه و همكاران (
كند. يم شيآزما ٢٠١٦تا  ٢٠٠٣از سال  ينيشده چفهرست يهاشركت يهارا با استفاده از مجموعه داده يخارج تيصادرات مالك تأثير

مدت بلند  يرجگذاران خاهيكند، اما فقط سرمايم  تسهيل يقابل توجه  زانيشركت را به م  كيصادرات   يخارج  تيكه مالك  دادنشان    جينتا
  دهند.  شيصادرات را افزاتوانند عملكرد يم

سود و پاداش مديران، به اين نتيجه رسيدند كه معيارهاي سود و   افزايندهبا بررسي محتواي اطالعاتي ) ١٣٩٣كرمي و همكاران (
اي آستانهتوانند بخش اعظمي از پاداش مديران را توضيح دهند. يعني دقت سودهاي  اي بودنشان نميجريان نقد عملياتي به هنگام آستانه

توجه  هاي ايراني بدونتوان گفت كه در شركت، ميبنابراينهاي نقد آتي، كمتر بر پاداش مديران موثر است. در پيش بيني سود و جريان
  .شودطور كوركورانه از طريق پاداش حمايت ميبه دقت سود از مديران به

هاي شركت و اولويت مديران براي گزينش آستانه سود، به اين نتيجه ويژگيبا بررسي رابطه بين ) ١٣٩٣مرادزاده فرد و همكاران (
هاي شركت وابسته است و مديران در ها به شرايط و ويژگيرسيدند كه گزينش مديريت از سه آستانه سود و تالش براي دستيابي به آن

ها  عدم دستيابي به آن  چونانه كاهش سود هستند،  بيني شده و اجتناب از آستانه سود صفر و آستتالش براي دستيابي به آستانه سود پيش
  شوند. داران مواجه ميبا واكنش منفي از طرف سهام

هاي مبتني بر ساختار مالكيت بر رابطه بين رقابت در بازار محصول و پاداش تأثيرررسي ب) در پژوهشي به ١٣٩٤مهرعلي و مشدئي (
  ٤٧با در نظر گرفتن  ٥٨٣١تا  ٥٨٣١زماني ي بورس اوراق بهادار تهران در بازههاي عملكرد پرداختند. جامعه آماري پژوهش، شركت

. نتايج تحقيق نشان داد كه بين رقابت يل و آزمون در نظر گرفته شدشركت و با استفاده از رگرسيون خطي چند متغيره مورد تجزيه و تحل
، مالكيت خانوادگي و مالكيت ساختار مالكيت شامل تمركز مالكيترابطه معناداري وجود ندارد و نيز نوع    در بازار محصول و پاداش مديران

  ي بر رابطه رقابت در بازار و پاداش مديران ندارد.تأثيرنهادي 
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ش مديران مبتني بر نرخ ها و بازده اوراق بهادار بر پاداهاي بازده داراييمتقابل نوسان تأثير)، با بررسي ١٣٩٥پورزماني و طرازيان (
هاي نقدي، نشان دادند كه مديران براي دريافت پاداش، نيازي به تغيير شايان توجه در سود شركت ندارند و بر مبناي روند و  رشد دارايي

ر  گر عدم توجه كافي به دقت سود دكنند كه نشانعرف معمول، حتي اگر سود شركت كاهش يابد باز هم پاداش خود را دريافت مي
  هاي پاداش است.برنامه
ها مديره به اين نتيجه رسيدند كه رفتار هزينهها و تغييرات پاداش هيئت، با مطالعه ارتباط رفتار هزينه)١٣٩٥فخاري و رمضاني ( 

هاي مورد بررسي از تقارن برخوردار است؛ هاي وضع شده در شركتچنين مباني پاداشبگذارد و هم  تأثيرتواند بر ميزان پاداش مديران  مي
  .شودطور كوركورانه از طريق پاداش حمايت ميون توجه به دقت سود از مديران بههاي ايراني بدتوان گفت كه در شركت، ميبنابراين

ان در دو معاونت وري كاركن) در پژوهشي به بررسي نقش رقابت در ارتباط با سيستم مديريت پاداش و بهره١٣٩٦حسيني و گروسي (
ها از تحليل رگرسيون و ها و آزمون فرضيهپرداختند. براي تحليل داده ١٤ريزي و توسعه شهري شهرداري منطقه منابع انساني و برنامه

هاي كاربردي مديريت ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون دوربينواتسون استفاده شده است. نتيجه پژوهش بيانگر اين است كه برنامه
  .گرددها ميوري آنگذاشته و باعث افزايش بهره تأثيرپاداش بر رقابت كاركنان 

منظور دستيابي پرداختي به مديران پرداختند، به  ) در پژوهشي به بررسي رابطه بين قدرت مديريت و پاداش١٣٩٧پور و صادقي (بهمن
عنوان نمونه به  ١٣٩٤الي    ١٣٨٨شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني  هاي پذيرفته  شركت از بين شركت  ٩٢به هدف پژوهش  

هاي حاضر در بورس هاي پژوهش نشان داد كه بين قدرت مديريت و پاداش پرداختي به مديران در شركتآماري انتخاب گرديد. يافته
  . داري وجود دارداوراق بهادار تهران رابطه معني

هاي نظام پاداش بر تعلق سازماني كاركنان مورد مطالعه: كاركنان مولفه  تأثير) پژوهشي با عنوان بررسي  ١٣٩٨سيف زاده و همكاران ( 
هاي مورد بررسي دار تمامي مولفهمثبت و معني تأثيراداره كل آموزش و پرورش استان گيالن را مورد بررسي قرار دادند، نتايج حاصل از 

و  هاي يادگيريهاي غيرمالي از جمله فرصتهاي مورد بررسي در متغير نظام پاداش، مولفهماني حكايت دارد. در ميان مولفهبر تعلق ساز
كننده اين مورد است كه اگرچه در يك سازمان بر تعلق سازماني هستند. نتايج تحقيق بيان تأثيراعتبار و هويت سازماني داراي باالترين 

توان ناديده گرفت بلكه تنها نميعوامل غير مالي را نه تأثيرمثبتي بر تعلق سازماني دارند،  تأثيريم و غيرمستقيم هاي مالي مستقپرداخت
  .گرددها بيشتر نيز ارزيابي مياثرات آن
در بورس  شدهرفتهيپذ يهاسود شركت  تيريبر مد بيرق يهارفتار شركت تأثير در پژوهشي به بررسي ) ١٣٩٩( ي و همكارانمراد

انجام شده  يو واقع يسود تعهد تيريبر مد بيرق يهانقش عملكرد شركت يپژوهش با هدف بررس نياپرداخته اند.  اوراق بهادار تهران
پژوهش  يهاهيآزمون فرض جيشدند. نتا ليوتحلهيتجز ١٣٩٦تا  ١٣٩٠ يهاسال  يبازه زمان يشركت ط  ٩٣ يهاراستا داده نياست. در ا

عملكرد  دهندينشان م جيحال، نتا نياست؛ با ا يسود تعهد تيري و مد بيقر يهاعملكرد شركت انيمعنادار م ةوجود رابط ةدهندنشان
به منابع و زمان  يسود تعهد تيريكه اقدامات مدندارد. با توجه به آن  يمعنادار تأثيرها شركت يسود واقع ت يريبر مد بيرق يهاشركت

خود،   يمنظور بهبود عملكرد ظاهرها بهكه شركت  ستين  نتظاردور از ا  ست،ين  گذارتأثير  زيشركت ن  ينقد  يهاانيدارد و بر جر  ازين  يكمتر
  مبادرت كنند.  يسود تعهد تيريتنها به مد

  

  روش پژوهش  -٤
داران، گذاران، سهامهاي سرمايه تري براي اتخاذ تصميمزمينه مناسبتواند با توجه به اهميت و كاربرد نتايج اين پژوهش كه مي

كه در اين مطالعه  آنجايي  بر اين از  افزوننظر هدف، كاربردي است.    ژوهش حاضر از، پگران مالي فراهم آورداعتباردهندگان و تحليل
رويدادي پس شناسي آن از نوع  هاي شبه تجربي و روش شود، پژوهش حاضر از نوع پژوهشرابطه همبستگي بين متغيرها بررسي مي

شده در بورس اوراق بهادار تهران است هاي پذيرفتههاي مالي شركتكه مبتني بر اطالعات واقعي صورتآنجايي چنين ازاست. هم
آوري مباني نظري و ادبيات موضوع پژوهش از  تعميم است. در اين پژوهش براي جمعكل جامعه آماري قابلاستقرايي به با روش 

هاي هاي موردنياز از روش اسناد كاوي استفاده گرديده است و دادهچنين براي گردآوري دادهشده است. هم  اي استفادهروش كتابخانه
و بانك اطالعاتي  شده در بورس اوراق بهادارهاي پذيرفتههاي مالي شركتريق مراجعه به صورتموردنياز و اطالعات مالي، از ط

هاي پژوهش حاضر از آمار استنباطي وتحليل دادهتجزيه چنين جهتهم آوري و موردبررسي قرار گرفت.آورد نوين جمعره مانند
ليمر و هاسمن، براي   Fهاي  هاي تركيبي از آزمون تعيين نوع داده هاي پژوهش در جهت  استفاده گرديد. براي تحليل و آزمون فرضيه 
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، ضريب  اي پژوهش از آزمون دوربين واتسونهساني واريانس از آزمون وايت و براي آزمون فرضيه ساني يا عدم همتعيين وجود هم
و  Excelافزارهاي ها و استخراج نتايج پژوهش، از نرموتحليل دادهاستفاده شد. براي تجزيه Fو آماره  t آماره  و 2Rتعيين 

Eviews8 .استفاده گرديد  
  

  جامعه آماري  -٥
هاي ها و تنوع در شركتدر اين پژوهش از اطالعات بورس اوراق بهادار تهران به دليل دسترسي به اين اطالعات، شفافيت آن

هاي منظور آزمون فرضيهچنين بهباشد، همبرداري مبتني بر حذف سيستماتيك مياستفاده خواهد شد و روش نمونهمورد بررسي 
شده در بورس اوراق بهادار كه واجد شرايط زير  هاي پذيرفتهباشد، بنابراين كليه شركتمي ١٣٩٨الي  ١٣٩٠موردنظر از دوره زماني 

  ب خواهند شد.باشند به عنوان نمونه آماري انتخامي
 قبل از شروع پژوهش و تا پايان پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران فعال باشند. )١

 نظر، تغيير سال مالي نداشته باشند.ها در دوره موردشركت )٢

 نظر، توقف فعاليت نداشته باشند. ها در دوره موردشركت )٣

هاي مؤسسات اعتباري و صندوق ها،، بانكهاي بيمهپولي، شركتگري مالي و به دليل ماهيت متفاوت جزء صنايع واسطه )٤
  گذاري نباشند.سرمايه

شركت  ١٩٣هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در مجموع هاي فوق، از بين شركتبا توجه به شرايط و محدوديت
  انتخاب شدند. 

  

  پژوهش و الگوي هافرضيه -٦
وكار كسب يهاطيرقابت در مح شياز افزا يوكار امروز، ناشكسب يايها در دنشركت رانيمد يروشيپ يهاها و چالشفرصت

 ن،ي. بر اساس ادهنديرا مدنظر قرار م گرانيواكنش د ،يگذارهيسرما ليقب مختلف خود از يهامياست. افراد معموًال در اخذ تصم
در صنعت هاي مشهود  رشد دارايي  ،شوك واردات در صنعتنظير    هاشركت  ياتيو عمل  يمال  يهامينشان دادند تصم  رياخ  يهاپژوهش

در صورت عملكرد مطلوب رقبا   رونيا  از  .)١٣٩٩ ي و همكاران،مراد(  رديگيم  تأثيررقبا    يهااستياز س  زين  در صنعت،  و واكنش بازار
 الگوي انگيزشي پاداش نقدي مبادرت كنندتغيير به عملكرد مطلوب، به  يابيمنظور دستبه زيها ندور از انتظار نخواهد بود كه شركت

  .هاي پژوهش به شرح زير تدوين شدفرضيهبر اين اساس  ).٢٠٢١يه و همكاران، (
  داري دارد.امعن تأثيرهاي پيشرو شوك واردات در صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت :فرضيه اول 

  شده است.استفاده  )١(  رابطهآزمون فرضيه اول از  جهت
  )١( رابطه

CEOINit=β0+β1Leaderit+β2𝑀𝐺𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒it+β3𝑀𝐺𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒it*Leaderit+β4Sizeit+β5B/Mit+β6Gr
owit+β7Sretit+£it   

  
  داري دارد.امعن تأثيرهاي رقيب شوك واردات در صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت :فرضيه دوم

  شده است.استفاده  )٢(  رابطهاز  دومآزمون فرضيه  جهت
  )٢( رابطه

CEOINit=β0+β1Peerit+β2𝑀𝐺𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒it+β3𝑀𝐺𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒it*Peerit+β4Sizeit+β5B/Mit+β6Growit+
β7Sretit+£it   

  
  داري دارد.امعن تأثيرهاي پيشرو با الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت در صنعتهاي مشهود رشد دارايي :فرضيه سوم

  شده است.استفاده  )٣(  رابطهاز  سومآزمون فرضيه  جهت
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  )٣( رابطه

CEOINit=β0+β1Leaderit+β2PPEit+β3PPEit*Leaderit+β4Sizeit+β5B/Mit+β6Growit+β7Sret
it+£it   

  
  داري دارد.امعن تأثيرهاي رقيب با الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت در صنعتهاي مشهود  رشد دارايي : فرضيه چهارم

  .شده استاستفاده  )٤( رابطهاز  چهارمآزمون فرضيه  جهت

  )٤( رابطه

CEOINit=β0+β1Peerit+β2PPEit+β3PPEit*Peerit+β4Sizeit+β5B/Mit+β6Growit+β7Sretit+£it   
  

  داري دارد.امعن تأثيرهاي پيشرو بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتدر صنعت  واكنش بازار : فرضيه پنجم
  شده است.استفاده  )٥( رابطه از  پنجمآزمون فرضيه  جهت
  )٥( رابطه

CEOINit=β0+β1Leaderit+β2CARit+β3CARit*Leaderit+β4Sizeit+β5B/Mit+β6Growit+β7Sre
tit+£it   

  
  داري دارد.امعن تأثيرهاي رقيب بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتدر صنعت  واكنش بازار فرضيه ششم:

  شده است.استفاده  )٦( رابطه از  پنجمآزمون فرضيه  جهت
  )٦( رابطه

CEOINit=β0+β1Peerit+β2CARit+β3CARit*Peerit+β4Sizeit+β5B/Mit+β6Growit+β7Sretit+£it   
  

  در ادامه نحوه سنجش متغيرها به تفكيك وابسته، مستقل و كنترلي بيان شده است. 
  
  متغيرهاي پژوهش -٧
  متغير وابسته - ١-٧

متغير وابسته مطالعه حاضر پاداش نقدي مديرعامل است. لگاريتم طبيعي پاداش نقدي يك روش  :١پاداش نقدي مديرعامل
تغييرات پولي در پاداش مديرعامل در ارتباط با يك درصد تغيير در قيمت سهام شركت و  ١لگاريتمي است كه برابر با جمع مقادير 

  باشد.مي
  
  متغيرمستقل   -٢-٧
اولين متغير مستقل شوك واردات در صنعت است. شوك واردات در صنعت يك معيار طبيعي  : ٢شوك واردات در صنعت  

عبارت از انحراف غيرمنتظره در سطح واردات در سطح صنعت است (فينسترا  است و زاد در سطح صنعتبراي سنجش شوك برون
خاص، يك واردات در عمل با افزايش فشار رقابتي  طوربه). ٢٠١٠، ٣؛ فريسارد٢٠٠٢؛ فينسترا، روماليس، و شوت، ٢٠١٤و روماليس، 

باشد كه از تفاوت بين ميزان ر سطح صنعت ميگيري شوك منفي داز سوي رقباي خارجي همراه بوده و يك معيار مناسب براي اندازه
مورد فعاليت است. اين اطالعات از بخش ردات كل صنعت (به كل فروش صنعت)  واردات شركت (به كل فروش شركت) نسبت به وا

 
1. CEOIN 
2. MGscore 
3. Feenstra and Romalis; Feenstra, Romalis, and Schott; Fresard 
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اص هاي مالي استخراج شده و شركتي كه فاقد واردات مواد اوليه يا محصوالت باشد به آن عدد صفر اختصبهاي تمام شده صورت
  يابد.مي

در صنعت  هاي مشهوددر صنعت است. رشد دارايي هاي مشهودمتغير مستقل رشد دارايي دومين : ١هاي مشهود رشد دارايي
  ا ميزان تغييرات در اموال، ماشين آالت و تجهيزات در دوره جاري نسبت به دوره قبل.ببرابر است 

روي از  يبه پ متغير مستقل واكنش بازار سهام در صنعت است. واكنش بازار سهام در صنعت سومين  : ٢واكنش بازار سهام 
   شده است.گيري ) اندازه٧بازده غيرعادي سهام به شرح رابطه ( ) از طريق١٣٩٧نسب (پژوهش ژوالنژاد و بخردي

  )٧رابطه (

CARit=Rit-RMt 
  : اين رابطه كه در 

 R ) شده استگيري اندازه )٨: بازده سهام كه به شرح ربطه.  

  )٨رابطه (

1

1

P (1 a b) (P )

(P )
t t

t

DPS c a
RET

c a




     


 
                         

  : اين رابطه كه در 
RETيافته؛: بازده تحقق  
DPS :سود نقدي سهام؛  

tPقيمت سهام در پايان سال مالي؛ :  
1-tPقيمت سهام در ابتداي سال مالي؛ :  
a نقدي؛: درصد افزايش سرمايه از محل آورده  
bدرصد افزايش سرمايه از محل اندوخته؛ :  
c١٣٩٢گذار بابت افزايش سرمايه از محل آورده نقدي (احمدي، شده توسط سرمايه: مبلغ اسمي پرداخت.(  

RM:  بازده شاخص كل بازار سهام در دورهt  است كه از تفاوت شاخص بورس در پايان دوره نسبت به اول دوره و تقسيم اين
  آيد.خص بورس در ابتداي دوره به دست ميتفاضل بر شا

  

  متغيرهاي كنترلي   -٣-٧
  اندازه بازار برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار سهام شركت.:  ٣اندازه بازار 

نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار برابر با نسبت ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام  :٤نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار
  بازار سهام در پايان دوره مالي.به ارزش 

  رابر است با تفاوت بين فروش در سال جاري نسبت به سال قبل.برشد فروش  :٥رشد فروش 
بوده نحوه محاسبه بازده سهام   t –  ١١تا ماه  t – ١ماه قبل از ماه  ١١كه در طول  بازده سهام انباشته : ٦بازده سهام انباشته 

  در بخش بازده غيرعادي ارائه گرديد.

 
1. PPE 
2. PPE 
3. Size 
4 .B/M 
5. Grow 
6. Sret 
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    گرتعديلمتغيرهاي   -٤-٧
كارگيري الگوي پاداش نقدي براي ه) براي شناسايي ب٢٠١٧) و هونگري و يوچينگ (٢٠٠٦( ١مشابه مطالعه كولز و همكاران

  .شودشرح زير عمل ميهاي رقيب و پيشرو بهمدير عامل در شركت
هاي رقيب براي هر سال در طول دوره پژوهش محاسبه شده كه به اين منظور  هاي پيشرو و شركتطرح انگيزشي شركت

بايست اند. به اين ترتيب يك صنعت ميبندي شده) طبقه٢٠١٦(  ٢ها به چند صنعت مجزا به پيروي از مطالعه هوبرگ و فيليپسشركت
هاي پيشرو و منظور شناسايي الگوي دلتا براي شركتنمونه داشته باشد. به ارد شدن درشركت در يك سال براي و ١٠حداقل 
اند. در اين بخش يك صنعت دهنده پاداش نقدي براي صنايع تعريف شدههاي رقيب، در تحقيق حاضر ابتدا رويدادهاي افزايششركت

درصد در يك سال مشخص باشد. در ادامه  ١٠تر از زماني رويداد افزايش دهنده الگوي دلتا دارد كه نرخ رشد انباشته اين الگو بيش
شود هايي تعريف ميهاي پيشرو به عنوان شركتسال مشخص، الگوي پاداش نقدي براي شركت  -در ارتباط با يك مشاهده صنعت

هاي اد شركتدرصد باال در كل نمونه، هر كدام كه تعد  ٥باالي مشاهدات در صنعت (يا    %١٠كه نرخ رشد الگوي دلتاي آنها در بين  
هايي كه در طول سه هاي باقيمانده در يك صنعت خاص، به استثناي شركتشركت سپسبيشتري داشته باشد) قرار گرفته باشد. 

هاي رقيب در مطالعه تعريف عنوان شركتاند، بههاي پيشرو در ارتباط با الگوي پاداش نقدي شناسايي شدهعنوان شركتسال قبل به 
سال كه فاقد يك ميانگين افزايش با اهميت در الگوي انگيزشي پاداش نقدي براي مديران عامل   -مشاهدات صنعتشوند. براي  مي

هاي الزم موارد شوند. در ادامه براي انجام بررسيهاي فاقد رويداد در اين حوزه تعريف ميعنوان شركتها بهاند، تمام شركتبوده
  .استزير تعريف شده و مورد توجه قرار گرفته 

از كليه صنايعي هستند كه با نرخ رشد انباشته در الگوي   ندعبارت  كهصنايع داراي رويدادهاي افزايش دهنده الگوي پاداش نقدي  
 اين بخش مبناي سنجش متغير وابسته پژوهش است.  اند.در يك سال مشخص روبرو شده %١٠دلتا به ميزان باالتر از 

 %١٠يك متغير مصنوعي است كه در مواردي كه شركت از نرخ رشد ضريب پاداش نقدي در ميان  : ٣هاي پيشروشركت
 شود.محاسبه مي  ١بندي در يك صنعت قرار گرفته باشد، برابر باالي طبقه

شود  محاسبه مي ١يك متغير مصنوعي است كه در مواردي كه شركت يك شركت پيشرو نباشد، برابر  : ٤هاي رقيب شركت
هاي رقيب اند، از بين شركتهاي پيشرو در طول سه سال قبل در نظر گرفته شدهعنوان شركتهايي كه بهبخش شركت (در اين

  اند). حذف شده
  

  پژوهش هاييافته -٨
  آمار توصيفي  -١-٨

صورت مجزا محاسبه  ي توصيفي هر متغير به هاهاي مورد استفاده در پژوهش، پارامتر ها و محاسبه متغير داده آوريجمعپس از 
دهد. اين ها اين پژوهش نشان ميههاي وابسته، مستقل و كنترل را براي كل مشاهد) آمار توصيفي متغير١شود. جدول شماره (مي

چنين اطالعات مربوط به  ركزي نظير ميانگين، ميانه، كمينه و بيشينه و همهاي مپارامترها شامل اطالعات مربوط به شاخص
  هاي پراكندگي همچون انحراف معيار است.شاخص
  

  ): آمار توصيفي متغيرهاي مدل پژوهش١جدول ( 

  كمينه  بيشينه  ميانه  ميانگين  نماد متغير  عنوان متغير
انحراف 

  معيار
ضريب 
  چولگي

 ٨٢/٠ ٣٣/٠ -١ ١ ٠٠١/٠ ٠٨/٠ CEOIN  تغييرات پاداش نقدي

 ٧٦/٠ ٢٩/٠ ٠ ١ ٠ ١٠/٠ LEADER هاي پيشروشركت

 
1. Coles, Daniel, and Naveen 
2. Hoberg and Phillips 
3. leader 
4. peer 
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 -٧٦/٠ ٢٩/٠ ٠ ١ ١ ٩٠/٠ PEER هاي رقيبشركت

 -١٤/٠ ٠٩/٠ -٥٧/١ ٥٠/٠ ٠٧/٠ ٠٦/٠ MGSCORE شوك واردات در صنعت

 ٢١/٠ ١٣/٠ -١٨/٠ ٥٣/٠ ٠٣/٠ ٤٥/٠ PPE  هاي مشهودرشد دارايي

 -١٤/٠ ٥٠/٠ -٨٧/٠ ٥٢/٢ -٢٠/٠ -٤٠/٠ CAR  سهامبازده غيرعادي 

 ٧٨/٠ ٥٤/١ ٩٥/٢٣ ٠١/٣٣ ٧٠/٢٧ ٩٤/٢٧ SIZE  اندازه بازار

نسبت ارزش دفتري به ارزش 
  بازار

BM ٦٤/٠ ٧١/١ -٥٦/٣ ١٥/٥ ٤٣/٠ ٤٢/٠- 

 ٩١/٠ ٨٩/٠ -٣٣/٠ ٨٧/٠ ١٤/٠ ٢٧/٠ GROW  هارشد فروش

 ٩٠/٠ ٦٩/٠ ٠ ٩٥/٠ ١٢/٠ ١٤/٠ SRET  بازده سهام انباشته

  هاي پژوهش منبع: يافته
  

  هانتايج تخمين مدل -٨-٢
ها و اطمينان از صحت الگوي برازش شده، نتايج نهايي  كارگيري دادهمنظور تعيين به هاي آماري الزم، بهپس از انجام آزمون 

  گردد.هاي پژوهش در ادامه ارائه مي حاصل از تخمين مدل
  
  نتايج تخمين مدل اول پژوهش  -١-٢- ٨

هاي تابلويي با اثرات ثابت تخمين زده شد. نتايج حاصل  ليمر، مدل اول پژوهش بر اساس رويكرد داده Fبر اساس نتايج آزمون 
دهندگي مدل است، براي اين مدل  توان توضيح رگرسيون كه نشان از F) ارائه شده است. مقدار ٢از تخمين اين مدل در جدول (

براساس   اعتبار است. داراي و بوده معنادار مدل درصد اين  ٩٩اطمينان   سطح در گفت توانمي است، كه  ٠١/٠آماره بيشتر از   احتمال
 وجود همبستگي خود اخالل اجزاء بين كه است مطلب اين تأييدكننده ) نيز٨٦/١واتسون ( دوربين آماره مالحظه مقدار همين نتايج
درصد تغييرات  ٧٧دهد است كه نشان مي ٠.٧٧برابر با  تعيين ضريب چنينقرار دارد. هم ٥/٢و  ٥/١فاصله  رد مقدار اين ندارد، زيرا

  شود.متغير وابسته از طريق مدل رگرسيون توضيح داده مي
  

 ): نتايج مربوط به تخمين مدل اول پژوهش٢جدول ( 

  معناداريسطح   tآماره   ضريب برآورد شده  نماد متغير  نام متغير
 ٠٠٠٠/٠ ٧٦٣/٤١ ٠٦٠/٠ LEADER هاي پيشروشركت

 ٢٣١٩/٠ -١٩٦/١ -٠٠٠٨/٠ MGSCORE شوك واردات در صنعت

اثر تعاملي شوك واردات در 
 هاي پيشروصنعت و شركت

LEADER*MGSCORE ٠٠٠٠/٠ ٥٠٢/١٧ ١٣٢/٠ 

 ٠٠٠٣/٠ ٦٧٢/٣ ٠٠٠٦/٠ SIZE  اندازه بازار

 ٠٠٠٠/٠ -١٤٣/٤ -٠٠٠٩/٠ BM  بازارنسبت ارزش دفتري به ارزش 

 ٢٥٠٦/٠ -١٤٩/١ -٠٠٠١/٠ GROW  رشد فروش ها

 ٠٠١٩/٠ -١٣٣/٣ -٠٠٣/٠ SRET  بازده سهام انباشته

 ٠٠١٧/٠ -١٥٠/٣ -٠١٤/٠ C  عرض از مبدا

 ٠٠٠٠/٠ Fمعناداري آماره  ٩٥/٤٠  F آماره

  ٠.٧٧  ضريب تعيين تعديل شده  ٢.١٤  آزمون دوربين واتسون

  هاي پژوهشيافتهمنبع: 
  

دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا شوك واردات در صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي فرضيه اول پژوهش به

شود، مقدار سطح معناداري ) مشاهده مي٢طور كه در جدول (داري دارد يا خير؟ همانمعني تأثيرهاي پيشرو شركت

دهد باشد كه نشان ميمي ٠٠٠٠/٠هاي پيشرو برابر تعاملي شوك واردات در صنعت و شركتشده براي متغير اثر محاسبه
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ورد شده اين متغير برابر با آباشد، همچنين ضريب بردرصد به صورت معنادار مي ٩٥رابطه اين دو متغير در سطح اطمينان 

طح معناداري و عالمت ابراين با توجه به سباشد. بن صورت مستقيم ميدهد رابطه مورد بررسي بهاست كه نشان مي ٠/ ١٣٢

توان گفت كه شوك واردات در هاي پيشرو ميعاملي شوك واردات در صنعت و شركتشده متغير اثر تضريب برآورد

داري دارد و براساس اين نتايج، فرضيه اول پژوهش معني تأثيرهاي پيشرو صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت

  شود.ييد ميأت
 

  نتايج تخمين مدل دوم پژوهش -٢-٢- ٨
هاي تابلويي با اثرات ثابت تخمين زده شد. نتايج ليمر، مدل دوم پژوهش بر اساس رويكرد داده Fبر اساس نتايج آزمون 

دهندگي مدل است، رگرسيون كه نشان ازتوان توضيح F) ارائه شده است. مقدار ٣حاصل از تخمين اين مدل در جدول (

 و بوده معنادار مدل درصد اين  ٩٩اطمينان  سطح در گفت توانمي است، كه ٠١/٠آماره بيشتر از  ن مدل احتمالبراي اي

 كه است مطلب اين  كنندهتأييد ) نيز١.٩١واتسون ( دوربين  آماره مالحظه مقدار براساس همين نتايج اعتبار است. داراي

برابر  تعيين  ضريب چنين قرار دارد. هم ٥/٢و  ٥/١فاصله  در مقدار اين  زيراندارد،  وجود همبستگي خود اخالل اجزاء  بين 

  شود.درصد تغييرات متغير وابسته از طريق مدل رگرسيون توضيح داده مي ٧١دهد است كه نشان مي ٧١/٠با 
  

 ): نتايج مربوط به تخمين مدل دوم پژوهش٣جدول ( 

  سطح معناداري  tآماره   ضريب برآورد شده  نماد متغير  نام متغير
 ٠٠٠٠/٠ -٠٥٥/٥٩ -٠٦٠/٠ PEER هاي رقيبشركت

 ٠٠٠٠/٠ ٣٧٤/١٠ ١٣١/٠ MGSCORE شوك واردات در صنعت

اثر تعاملي شوك واردات در صنعت 
 هاي رقيبو شركت

PEER*MGSCORE ٠٠٠٠/٠ -٤٤٦/١٠ -١٣٢/٠ 

 ٠٠١٨/٠ ١٣٨/٣ ٠٠٠٦/٠ SIZE  اندازه بازار

 ٦٢٨٨/٠ -٤٨٣/٠ -٠٠٠٩/٠ BM  بازارنسبت ارزش دفتري به ارزش 

 ٧٧٠٥/٠ -٢٩١/٠ -٠٠٠٠١/٠ GROW  رشد فروش ها

 ٠١٦٤/٠ -٤٠٥/٢ -٠٠٣/٠ SRET  بازده سهام انباشته

 ٠٠٠٠/٠ ٥٤٩/٨ ٠٤٦/٠ C  عرض از مبدا

 ٠٠٠٠/٠ Fمعناداري آماره           ٩٥/٤٠  F آماره

  ٠.٧٧  شدهضريب تعيين تعديل           ١٤/٢  آزمون دوربين واتسون

  هاي پژوهشمنبع: يافته
  

هاي فرضيه دوم پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا شوك واردات در صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت
متغير اثر شده براي شود، مقدار سطح معناداري محاسبه) مشاهده مي٣طور كه در جدول (داري دارد يا خير؟ همانمعني تأثيررقيب 

متغير در سطح اطمينان دهد رابطه اين دو باشد كه نشان ميمي ٠٠٠٠/٠هاي رقيب برابر تعاملي شوك واردات در صنعت و شركت
دهد رابطه مورد بررسي است كه نشان مي  -١٣١/٠شده اين متغير برابر با  وردآچنين ضريب برباشد، همصورت معنادار ميدرصد به  ٩٥
باشد. بنابراين با توجه به سطح معناداري و عالمت ضريب برآورد شده متغير اثر تعاملي شوك واردات در صنعت معكوس ميصورت  به

داري معني تأثيرهاي رقيب توان گفت كه شوك واردات در صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتهاي رقيب ميو شركت
  شود.ييد ميأت دارد و براساس اين نتايج، فرضيه دوم پژوهش
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  نتايج تخمين مدل سوم  -٣-٢- ٨
هاي تابلويي با اثرات ثابت تخمين زده شد. نتايج حاصل ليمر، مدل سوم پژوهش بر اساس رويكرد داده Fبر اساس نتايج آزمون  

دهندگي مدل رگرسيون كه نشان ازتوان توضيح Fطور كه بيان شد مقدار ) ارائه شده است. همان٤از تخمين اين مدل در جدول (
 داراي  و بوده  معنادار مدل درصد اين  ٩٩اطمينان   سطح در گفت توانمي است، كه  ٠١/٠آماره بيشتر از   است، براي اين مدل احتمال

 اخالل اجزاء بين كه است مطلب اين كنندهتأييد ) نيز١.٨٥واتسون ( دوربين آماره مالحظه مقدار براساس همين نتايج اعتبار است.
است كه نشان  ٧٨/٠برابر با  تعيين ضريب چنينقرار دارد. هم ٥/٢و  ٥/١فاصله  در مقدار اين زيراندارد،  وجود همبستگي خود
  شود. درصد تغييرات متغير وابسته از طريق مدل رگرسيون توضيح داده مي ٧٨دهد مي

  
 ): نتايج مربوط به تخمين مدل سوم پژوهش٤جدول ( 

  سطح معناداري  tآماره   ضريب برآورد شده  نماد متغير  نام متغير
 ٠٠٠٠/٠ ٥٩/٧٠ ٠٦٨/٠ LEADER هاي پيشروشركت

 ٧٤٥٤/٠ ٣١٢/٠ ٠٠٠٢/٠ PPE هاي مشهودرشد دارايي

هاي اثر تعاملي رشد دارايي
 مشهود و شركت هاي پيشرو

LEADER*PPE ٩٤٤٤/٠ ٠٦٩/٠ ٠٠٠١/٠ 

 ٠٠٠١/٠ ٨١٣/٣ ٠٠٠٦/٠ SIZE  اندازه بازار

نسبت ارزش دفتري به ارزش 
  بازار

BM ٤٠٨٠/٠ -٨٢٧/٠ -٠٠٠١/٠ 

 ٧٣٢٥/٠ -٣٤١/٠ -٠٠٠١/٠ GROW  هارشد فروش

 /٠٠١٠ -٣٠٣/٣ -٠٠٣/٠ SRET  بازده سهام انباشته

 ٠٠٠٨/٠ -٣٧٣/٣ -٠١٦/٠ C  عرض از مبدا

 ٠٠٠٠/٠ Fمعناداري آماره  ٩٥/٥١  F آماره

  ٠.٧٩  ضريب تعيين تعديل شده  ١٠/٢  آزمون دوربين واتسون

  هاي پژوهشمنبع: يافته
  

ها بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي هاي مشهود شركتاين سوال است كه آيا رشد داراييدنبال پاسخ به فرضيه سوم پژوهش به
شده براي شود، مقدار سطح معناداري محاسبه) مشاهده مي ٤طور كه در جدول (داري دارد يا خير؟ همانمعني  تأثيرهاي پيشرو  شركت

دهد رابطه اين دو متغير  باشد كه نشان ميمي ٩٤٤٤/٠و برابر هاي پيشرها و شركتهاي مشهود شركتمتغير اثر تعاملي رشد دارايي
هاي توان گفت كه رشد داراييباشد، بنابراين باتوجه به سطح معناداري اين متغير ميدرصد به صورت معنادار نمي  ٩٥در سطح اطمينان  

ندارد و براساس اين نتايج، فرضيه سوم پژوهش  داري  معني  تأثيرهاي پيشرو  ها بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتمشهود شركت
  شود.رد مي
  

  نتايج تخمين مدل چهارم   - ٤-٢- ٨
هاي تابلويي با اثرات ثابت تخمين زده شد. نتايج حاصل  ليمر، مدل چهارم پژوهش بر اساس رويكرد داده  Fبر اساس نتايج آزمون  

دهندگي مدل  توان توضيح رگرسيون كه نشان از  Fيان شد مقدار طور كه ب) ارائه شده است. همان٥از تخمين اين مدل در جدول (
 داراي  و بوده  معنادار مدل درصد اين  ٩٩اطمينان   سطح در گفت توانمي است، كه  ٠١/٠آماره بيشتر از   است، براي اين مدل احتمال

 اخالل اجزاء بين كه است مطلب اين كنندهتأييد ) نيز١.٨٤واتسون ( دوربين آماره مالحظه مقدار براساس همين نتايج اعتبار است.
است كه نشان  ٦٤/٠برابر با  تعيين ضريب چنينقرار دارد. هم ٥/٢و  ٥/١فاصله  در مقدار اين ندارد، زيرا وجود همبستگي خود
  شود. درصد تغييرات متغير وابسته از طريق مدل رگرسيون توضيح داده مي ٦٤دهد مي
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 مربوط به تخمين مدل چهارم پژوهش): نتايج ٥جدول ( 
  سطح معناداري  tآماره   ضريب برآورد شده  نماد متغير  نام متغير

 ٠٠٠٠/٠ -٥٩٠/٧٠ -٠٦٨/٠ PEER هاي رقيبشركت

 ٩٣٧١/٠ ٠٧٨/٠ ٠٠٠١/٠ PPE رشد دارايي هاي مشهود

هاي اثر تعاملي رشد دارايي هاي مشهود و شركت 
 رقيب

PEER*PPE ٩٤٤٤/٠ -٠٦٩/٠ -٠٠٠١/٠ 

 ٠٠٠١/٠ ٨١٣/٣ ٠٠٠٦/٠ SIZE  اندازه بازار

 ٤٠٨٠/٠ -٨٢٧/٠ -٠٠٠١/٠ BM  نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

 ٧٣٢٥/٠ -٣٤١/٠ -٠٠٠٠١/٠ GROW  هارشد فروش

 ٠٠١٠/٠ -٣٠٣/٣ -٠٠٣/٠ SRET  بازده سهام انباشته

 ٠٠٠٠/٠ ٢٣٠/١٠ ٠٥١/٠ C  عرض از مبدا

 ٠٠٠٠/٠ Fمعناداري آماره  ٩٥/٥١  F آماره

  ٠.٧٩  ضريب تعيين تعديل شده  ١٠/٢  آزمون دوربين واتسون

  هاي پژوهشمنبع: يافته
  

ها بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي هاي مشهود شركتدنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا رشد داراييفرضيه چهارم پژوهش به
شده براي شود، مقدار سطح معناداري محاسبه) مشاهده مي٥طور كه در جدول (خير؟ همانداري دارد يا  معني  تأثيرهاي رقيب  شركت

دهد رابطه اين دو متغير  باشد كه نشان ميمي ٩٤٤٤/٠هاي رقيب برابر ها و شركتهاي مشهود شركتمتغير اثر تعاملي رشد دارايي
توان گفت كه رشد توجه به سطح معناداري اين متغير مي باشد، بنابراين بادرصد به صورت معنادار نمي ٩٥در سطح اطمينان 

داري ندارد و براساس اين نتايج،  معني تأثيرهاي رقيب نيز ها بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتهاي مشهود شركتدارايي
  شود.فرضيه چهارم پژوهش هم رد مي

  

  نتايج تخمين مدل پنجم   -٥- ٢- ٨
هاي تابلويي با اثرات ثابت تخمين زده شد. نتايج حاصل ليمر، مدل پنجم پژوهش بر اساس رويكرد داده  Fبر اساس نتايج آزمون  

دهندگي مدل رگرسيون كه نشان ازتوان توضيح Fطور كه بيان شد مقدار ) ارائه شده است. همان٦از تخمين اين مدل در جدول (
 داراي و بوده  معنادار مدل درصد اين  ٩٩اطمينان   سطح در گفت توانمي است، كه  ٠١/٠كمتر از    آماره است، براي اين مدل احتمال

 اخالل اجزاء بين كه است مطلب اين كنندهأييدت ) نيز٢.١١واتسون ( دوربين آماره مالحظه مقدار براساس همين نتايج اعتبار است.
است كه نشان  ٧٥/٠برابر با  تعيين ضريب چنينقرار دارد. هم ٥/٢و  ٥/١فاصله  در مقدار اين زيراندارد،  وجود همبستگي خود
  شود. درصد تغييرات متغير وابسته از طريق مدل رگرسيون توضيح داده مي ٧٥دهد مي

  
 ): نتايج مربوط به تخمين مدل پنجم پژوهش٦جدول (

  سطح معناداري  tآماره   ضريب برآورد شده  نماد متغير  نام متغير
 ٠٠٠٠/٠ ٢١٤/٤١ ٠٦٦/٠ LEADER هاي پيشروشركت

 ٨٤٢٩/٠ ١٩٨/٠ ٠٠٠١/٠ CAR بازده غيرعادي سهام

اثر تعاملي بازده غيرعادي سهام  
 هاي پيشروو شركت

LEADER*CAR ٥٤٤٨/٠ ٦٠٥/٠ ٠٠٠٣/٠ 

 ٠٠٣٤/٠ ٩٣٧/٢ ٠٠٠٥/٠ SIZE  اندازه بازار

نسبت ارزش دفتري به ارزش 
  بازار

BM ٦٥١١/٠ -٤٥٢/٠ -٠٠٠٩/٠ 

 ٧٩١٤/٠ -٢٦٤/٠ -٠٠٠٠٩/٠ GROW  هارشد فروش

 ٠٢٨٧/٠ -١٩١/٢ -٠٠٣/٠ SRET  بازده سهام انباشته

 ٠١٢٣/٠ -٥٠٨/٢ -٠١٣/٠ C  عرض از مبدا

 ٠٠٠٠/٠ Fمعناداري آماره  ٧٤/٣٤  F آماره

  ٠.٧٥  ضريب تعيين تعديل شده  ١١/٢  آزمون دوربين واتسون
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  هاي پژوهشمنبع: يافته
  

هاي پيشرو دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا بازده غيرعادي بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتپنجم پژوهش بهفرضيه  
شده براي متغير اثر تعاملي   شود، مقدار سطح معناداري محاسبه) مشاهده مي٦طور كه در جدول (داري دارد يا خير؟ همانمعني  تأثير

درصد به   ٩٥دهد رابطه اين دو متغير در سطح اطمينان باشد كه نشان ميمي ٥٤٤٨/٠برابر  هاي پيشروبازده غيرعادي و شركت
توان گفت كه بازده غيرعادي بر الگوي انگيزشي پاداش باشد، بنابراين با توجه به سطح معناداري اين متغير ميصورت معنادار نمي

  .شودتايج، فرضيه پنجم پژوهش رد ميداري ندارد و براساس اين نمعني تأثيرهاي پيشرو نقدي شركت
  

  نتايج تخمين مدل ششم  -٦-٢-٨
هاي تابلويي با اثرات ثابت تخمين زده شد. نتايج حاصل ليمر، مدل ششم پژوهش بر اساس رويكرد داده  Fبر اساس نتايج آزمون  

دهندگي مدل  توان توضيح رگرسيون كه نشان از  Fطور كه بيان شد مقدار ) ارائه شده است. همان٧از تخمين اين مدل در جدول (
 داراي و بوده  معنادار مدل درصد اين  ٩٩اطمينان   سطح در گفت توانمي است، كه  ٠١/٠آماره كمتر از   است، براي اين مدل احتمال

 اخالل اجزاء بين كه است مطلب اين كنندهيدتأي ) نيز٢.١١واتسون ( دوربين آماره مالحظه مقدار براساس همين نتايج اعتبار است.
است كه نشان  ٧٥/٠برابر با  تعيين ضريب چنينقرار دارد. هم ٥/٢و  ٥/١مقدار در فاصله  اين زيراندارد،  وجود همبستگي خود
  شود. درصد تغييرات متغير وابسته از طريق مدل رگرسيون توضيح داده مي ٧٥دهد مي

  
 مربوط به تخمين مدل ششم پژوهش): نتايج ٧جدول (

  سطح معناداري  tآماره   ضريب برآورد شده  نماد متغير  نام متغير
 ٠٠٠٠/٠ -٢١٤/٤١ -٠٦٦/٠ PEER هاي رقيبشركت

 ٥٢٧١/٠ ٦٣٢/٠ ٠٠٠٣/٠ CAR بازده غيرعادي سهام

 ٥٤٤٨/٠ -٦٠٥/٠ -٠٠٠٠٣/٠ PEER*CAR هاي رقيباثر تعاملي بازده غيرعادي سهام و شركت 

 ٠٠٣٤/٠ ٩٣٧/٢ ٠٠٠٥/٠ SIZE  اندازه بازار

 ٦٥١١/٠ -٤٥٢/٠ -٠٠٠٢/٠ BM  نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

 ٧٩١٤/٠ ٢٦٤/٠ -/٠٠٠٩ GROW  هارشد فروش

 ٠٢٨٧/٠ -١٩١/٢ -٠٠٣/٠ SRET  بازده سهام انباشته

 ٠٠٠٠/٠ ٧٤١/٩ ٠٥٣/٠ C  عرض از مبدا

 ٠٠٠٠/٠ Fمعناداري آماره  ٧٤/٣٤  F آماره

  ٠.٧٥  ضريب تعيين تعديل شده  ١١/٢  آزمون دوربين واتسون

  هاي پژوهشمنبع: يافته
  

هاي رقيب دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا بازده غيرعادي بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتفرضيه ششم پژوهش به
شده براي متغير اثر تعاملي   شود، مقدار سطح معناداري محاسبه) مشاهده مي٧جدول (طور كه در داري دارد يا خير؟ همانمعني  تأثير

درصد به  ٩٥دهد رابطه اين دو متغير در سطح اطمينان باشد كه نشان ميمي ٥٤٤٨/٠هاي رقيب برابر عادي و شركتبازده غير
توان گفت كه بازده غيرعادي بر الگوي انگيزشي پاداش متغير ميباشد، بنابراين با توجه به سطح معناداري اين صورت معنادار نمي

  شود.داري ندارد و براساس اين نتايج، فرضيه ششم پژوهش هم رد ميمعني تأثيرهاي رقيب نيز نقدي شركت
  

  گيرينتيجهبحث و  -٩
ررسي شش فرضيه تدوين طور كه بيان شد اين مدل در جهت بدر بخش قبلي مدل پژوهش مورد تخمين قرار گرفت و همان 

  شود. ها پرداخته ميهاي پژوهش به تحليل فرضيهدر ادامه با توجه به نتايج تخمين مدل بنابراين گرديد، 
هاي شوك واردات در صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت تأثير هدف از آزمون فرضيه اول پژوهش اين بود كه  
توان گفت كه شوك واردات در  دست آمده فرضيه اول پژوهش رد نشده و مينتايج به اساس رو را مورد بررسي قرار دهد. برپيش

نتايج حاكي از آن است كه   باشد، اينمنفي و معناداري مي تأثيرهاي پيشرو داراي صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت
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و نياز را داشته باشند  كه شوك واردات مواد موردپاداش به مديران هستند، در صورتيهايي كه پيشرو در صنعت براي پرداخت  شركت
نتيجه دهند و در ها پاداش به مديران را كاهش ميدچار شوك و كاهش واردات گردند، اين نوع شركت موردنيازبراي خدمات  يا

ها به  چنين حاكي از آن است كه اگر شوك واردات در اين نوع شركتنتايج هم يابد، از طرف ديگر ميزان پاداش پرداختي كاهش مي
ها را افزايش  ها بوده و لذا پاداش پرداختي به آنمعني افزايش توانايي مديران در كنترل محدوديت، به صورت مازاد بر نياز باشد

خواني دارد. نتايج فرضيه اول پژوهش ) هم٢٠١٨ذكر است كه نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش فنگ و جيا ( دهند، الزم بهمي
داري دارد، بنابراين به  منفي و معني تأثيرهاي پيشرو نشان داد كه شوك واردات در صنعت بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت

نياز، تدابير الزم براي دريافت موجود  وك در واردات و كمبود موارد مورداز ايجاد ششود كه قبل  هاي پيشرو پيشنهاد ميمديران شركت
 ها كاهش نيابد.را نموده و در نتيجه آن پاداش آن 

توان گفت كه شوك واردات در صنعت بر الگوي دست آمده فرضيه دوم پژوهش رد نشده و ميبراين بر مبناي نتايج به افزون
هايي كه باشد، اين نتايج حاكي از آن است كه شركتمثبت و معناداري مي تأثيرهاي رقيب داراي شركتانگيزشي پاداش نقدي 

ها  كه پرداخت پاداش براساس ديدگاه رقابتي بوده و ساختار آنرقيب در صنعت براي پرداخت پاداش به مديران هستند، با توجه به اين
دچار شوك و كاهش  موردنيازرا داشته باشند و يا براي خدمات  موردنيازدات مواد كه شوك واردر صورتي بنابرايننيز رقابتي است، 

چنين حاكي كنند، از طرف ديگر نتايج هممواد، اقدام به افزايش پاداش به مديران مي تأمينها براي جبران و واردات گردند، شركت
هاي رقيب نيز معني عدم نياز شركت و شركتنياز باشد، به ها به صورت مازاد بر از آن است كه اگر شوك واردات در اين نوع شركت

ذكر است كه نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش فنگ و جيا دهند، الزم بهها را افزايش ميپاداش پرداختي به آن بنابراين بوده و 
هاي الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتهاي دوم نشان داد كه شوك واردات در صنعت بر . نتايج فرضيهخواني دارد) هم٢٠١٨(

شود كه  هاي رقيب در بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد ميداران شركتداري دارد، بنابراين به سهاممثبت و معني تأثيررقيب 
اد شك به بازار، ترين زمان قبل از ايجو حساس از مديران اخذ شود تا در زمان الزم و در سريع موردنيازاي از مواد هاي دورهگزارش 

 نمايند.  تأمينرا  آن

ها بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي هاي مشهود شركترشد دارايي تأثير هدف از آزمون فرضيه سوم پژوهش اين بود كه 
توان گفت كه رشد دست آمده فرضيه سوم پژوهش رد شده و مينتايج به اساس رو را مورد بررسي قرار دهد. بر هاي پيششركت
معناداري ندارد، اين نتايج حاكي از آن  تأثيرهاي پيشرو داراي ها بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتهاي مشهود شركتدارايي

ها تغييراتي هاي مشهود آنكه در داراييهايي كه پيشرو در صنعت براي پرداخت پاداش به مديران هستند، در صورتياست كه شركت
ها به منزله خروج توان گفت كه افزايش داراييي بر افزايش پاداش مديران ندارد، در داليل اين نتيجه ميأثيرتايجاد گردد، اين اقدام  

شود، تا زمان بازيافت منافع اقتصادي، توان مديران مشخص نشده و در نتيجه تغييري در پاداش ايجاد نمي بنابراين نقدينگي بوده و 
گردد.  اند، اين افزايش سبب تغيير در پاداش مديران نميصورت پيشرو عمل كردهپاداش بههايي كه حتي در پرداخت بنابراين شركت

دست آمده نتايج به اساس بر چنين هم خواني ندارد.) هم٢٠١٨ذكر است كه نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش فنگ و جيا (الزم به
هاي ها بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتهاي مشهود شركتتوان گفت كه رشد داراييفرضيه چهارم پژوهش رد شده و مي

هايي كه رقيب در صنعت هم بوده و براي دريافت بيشتر سهم از  معناداري ندارد، اين نتايج حاكي از آن است كه شركت تأثيررقيب 
ي بر افزايش  تأثيرايجاد گردد، اين اقدام  ها تغييراتيهاي مشهود آنكه در داراييصورتي نمايند،  در رقابت با هم مي بازار اقدام به 

بهتر بودن   بنابراين ها به منزله خروج نقدينگي بوده و توان گفت كه افزايش دارايياين نتيجه مي براي توضيحپاداش مديران ندارد، 
د، بنابراين كنهاي نقدي از آن است كه نتيجه رقابت را مشخص ميعملكرد مديران در زمره كسب سودآوري بيشتر و جريان

گردد. الزم اند، اين افزايش سبب تغيير در پاداش مديران نميهايي كه حتي در پرداخت پاداش به صورت رقيب عمل كردهشركت
  خواني ندارد.) هم٢٠١٨ذكر است كه نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش فنگ و جيا (به

هاي پيشرو را يرعادي بر الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركتبازده غ تأثيرهدف از آزمون فرضيه پنجم پژوهش اين بود كه 
توان گفت كه بازده غيرعادي بر الگوي  دست آمده فرضيه پنجم پژوهش رد شده و مينتايج به اساس مورد بررسي قرار دهد. بر 

هايي كه پيشرو در كه شركتباشد، اين نتايج حاكي از آن است معناداري نمي تأثيرهاي پيشرو داراي انگيزشي پاداش نقدي شركت
ها از بازده سهام بازار بيشتر گردد، سهامداران پاداش  كه بازده سهام آنصنعت براي پرداخت پاداش به مديران هستند، در صورتي



  ٤١______________________________________________... در سطح زاد وارداتتأثير شوك برون
 

زار  بيشتري بر با تأثير سياسي در بورس اشاره نمود كه  هايشتوان به گراي اين نتايج مي براي توضيحدهند، مديران را تغيير نمي
ذكر است كه نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش فنگ چنان مشخص نيست، الزم بهسهام گذاشته و عملكرد مديريت در اين بين آن

توان گفت كه بازده غيرعادي  بر مبناي نتايج به دست آمده فرضيه ششم پژوهش رد شده و مي  سرانجام  خواني دارد.) هم٢٠١٨و جيا (
هايي كه باشد، اين نتايج حاكي از آن است كه شركتمعناداري نمي تأثيرهاي رقيب داراي نقدي شركتبر الگوي انگيزشي پاداش 

داران  ها از بازده سهام بازار بيشتر گردد، سهامكه بازده سهام آنرقيب در صنعت براي پرداخت پاداش به مديران هستند، در صورتي
بيشتري بر   تأثيرسياسي در بورس اشاره نمود كه  هايتوان به گرايشن نتايج مياي براي توضيحدهند، پاداش مديران را تغيير نمي

اين فرضيه و فرضيه قبل نشان داد   ،بر اين نتايج افزونچنان مشخص نيست، بازار سهام گذاشته و عملكرد مديريت در اين بين آن
توان گفت عملكرد و پرداخت پاداش به مديران وابسته به عواملي  مي  بنابرايندار ندارد،  معني  تأثيركه بازده غيرعادي بر پاداش مديران  

وهش با نتايج پژوهش  ذكر است كه نتايج اين پژباشد، الزم بههاي ثابت مشهود ميبه غير از بازده غيرعادي يا افزايش در دارايي
چنين بازده ها و همهاي مشهود شركتهاي سوم تا ششم نشان داد كه رشد داراييدارد. نتايج فرضيهخواني ) هم٢٠١٨فنگ و جيا (

داران داري ندارد، بنابراين به سهاممعني تأثيرهاي پيشرو هاي رقيب و شركتغيرعادي با الگوي انگيزشي پاداش نقدي شركت
 عنوان مبناي پاداش استفاده كنند.منتج از عملكرد مديران بوده به شود كه از معيارهايي كه مستقيماًميپيشنهاد  

گردد به بررسي بيشتر جوانب مربوط به  پيشنهاد مي آتير به محققان ضتر از پژوهش حاي عمليبراي گسترش و استفاده
كه بخشي از   هاييهاي آتي پيشنهاداز اين روي برآن شديم جهت پژوهش .ي حسابرسي و كيفيت حسابرسي بپردازندالزحمهحق

  ؛كنيماشاره  ،اندآمده در طي پژوهش بودهسواالت پيش
هاي پيشرو و رقيب در صنايع مختلف و مطابقت نتايج با نتيجه  عوامل موثر بر پاداش نقدي مديرعامل در شركت بررسي .١

 اين پژوهش.

هاي زماني متفاوت و مطابقت نتايج  هاي پيشرو و رقيب در دورهپاداش نقدي مديرعامل در شركتعوامل موثر بر  بررسي .٢
 با نتيجه اين پژوهش.

 هاي پيشرو و رقيب.هموارسازي و كيفيت سود بر پاداش نقدي مديرعامل در شركت تأثير .٣

 ب.هاي پيشرو و رقياظهارنظر مشروط حسابرس بر پاداش نقدي مديرعامل در شركت تأثير .٤

 هاي پيشرو و رقيب.بررسي عدم تقارن اطالعاتي و پاداش نقدي مديرعامل در شركت  .٥

 هاي پيشرو و رقيبنقدشوندگي سهام بر پاداش نقدي مديرعامل در شركت تأثيربررسي  .٦

 هاي پيشرو و رقيب.هزينه بهره آتي بر پاداش نقدي مديرعامل در شركت تأثيربررسي  .٧

 هاي پيشرو و رقيب.كيفيت حاكميت شركتي بر پاداش نقدي مديرعامل در شركت تأثيربررسي  .٨

 هاي پيشرو و رقيببيش اطميناني مديريت بر پاداش نقدي مديرعامل در شركت تأثيربررسي  .٩

 هاي پيشرو و رقيبتوانايي مديريت بر پاداش نقدي مديرعامل در شركت تأثيربررسي  .١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ن قات _________________________________________________________________٤٢ مو  ٢، شماره ٢دوره  ،د خا

  و مآخذ منابع -١٠
 يكسب و كار رهبر يبا اتخاذ راهبردها ييهاواكنش شركت بيضر ي قيتطب ي). بررس١٣٩٧. (ديوح ،نسبيبخرد ؛فاطمه ،ژوالنژاد .١

 ي. مهندسينسبت به اعالن سود با استفاده از معادالت شكست ساختار  زيكسب و كار متما  يبا اتخاذ راهبردها   ييهاو شركت  نهيهز
 .١٧٤-١٤٣  ،)٣٤(٩ ،اوراق بهادار تيريو مد يمال

سود  تيريبر مد بيرق يهارفتار شركت تأثير). ١٣٩٩سهراب. ( ،زادهنيحس ؛مانيا ،انيسوخك ؛نيحس ،قضات ؛محمد ي،مراد .٢
  .١٨-١ ،)٤(١٢ ي،مال يحسابدار  يهادر بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش شدهرفتهيپذ يهاشركت
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