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 چکيده
 ینشود؛ همچن یمال یگزارشگر یفو تحر یندگیکاهش مشکالت نما یا یشافزا باعث تواند میرقابت در بازار محصوالت 

. هدف این گزارش شده، داشته باشد یسودها یریتمد یاسود  کاری دستدر خصوص  یرانمد انگیزهبر  یاثرات تواند می
مدل  پژوهش روش آزمون فرضیهباشد.  سود می مدیریت و مشتری تمرکز میان طهراب بر مدیریتی مالکیت تحقیق تأثیر

در بورس  شده پذیرفته های شرکتترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه  های دادهرگرسیون چند متغیره در مجموعه 
نمونه پژوهش انتخاب  نعنوا بهشرکت  241گیری حذف سیستماتیک،  اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه

 آوری جمعمورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت  2999تا  2992های  ساله بین سال 9ی زمانی  شده در دوره
ها  مالی شرکت های صورتگیری متغیرها از سایت کدال و  های مربوط برای اندازه ای بوده و داده اطالعات، کتابخانه

. نتایج حاصل از آزمون ایویوز استفاده شده است افزار نرمهای پژوهش از  آزمون فرضیهسپس برای و  شده آوری جمع
 مدیریت دارد و مالکیت وجود داری معنی و منفی رابطه سود مدیریت و مشتری تمرکز های پژوهش نشان داد بین فرضیه

 است. گذار تاثیر سود مدیریت و مشتری تمرکز بین رابطه بر

 .سود مدیریت و مشتری مدیریتی، تمرکز مالکیت کليدی: واژگان

 

 مقدمه
 زیرا گذارد، می تأثیر وکار کسب ذینفعان همه بر که است مالی اطالعات ترین مهم از یکی سود اطالعات خاص، طور به

 صحت است ممکن که ای مداخله هرگونه رو، ازاین. است شرکت رشد انداز چشم و کارایی از مهمی شاخص سود ارزش
گذارد و بررسی  می تأثیر مالی های صورت از کنندگان استفاده تصمیم بر کند، مخدوش را ها گزارش در جودمو اطالعات

 (.1212، 2عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است )مانه و همکاران
 الزم استبه سطح کیفیت اطالعات حسابداری  راجع در تصمیماتکه  ( بیانگر آن است1226) 1شی و سانمطالعات 
رقابت در بازار  نیز معتقدند که (1212) 9قرار گیرد. بابر و حبیب نیز موردتوجه صنعت یریپذ رقابت مانندقتصادی عوامل ا

 موردتوجهآن همیشه  راتیتأثو بنابراین  در جهان است یبه بازده اقتصاد یابیدست یبرا روین نیمحصول قدرتمندتر
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 سود مدیریت و مشتری تمرکز بين رابطه بر مدیریتی مالکيت تأثير

 
 فرزین خوشکاردکتر 

 ایران. ساوه، ناصر خسرو، عالی آموزش مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه
f.khoshkar@hnkh.ac.ir 

 استوار ميمنت
 )نویسنده مسئول(. .ایران ساوه، ناصر خسرو، عالی آموزش موسسه حسابداری، ارشد کارشناسی دانشجوی

Meimanatostovar@yahoo.com 

 موقر بنفشه
 ایران. ساوه، ناصر خسرو، عالی آموزش موسسه حسابداری، ارشد کارشناسی دانشجوی

Mail.office2011@gmail.com 
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 یندگیتأثیر آن بر مشکل نما یقاز طر توان میسود را  یریتر بر مدتأثیر تمرکز بازا .ردیگ یمفعاالن بازار سرمایه قرار 
دارد که چگونه رقابت صنعت که معموالً  ینبه ا یبستگ یرانتوسط مد سود یریتمد یزانخاص، م طور بهمشاهده کرد. 

تأثیر قرار خواهد تحت  هایی فعالیت ینانجام چن یآنها را برا یزه، انگشود می گیری اندازهتمرکز بازار  های شاخصتوسط 
 (.1212، 2داد. )ال دایری و همکاران

ی مالی به دلیل نقش آن در کاهش عدم ها گزارشهمچنین اهمیت بررسی رابطه تمرکز بازار صنعت با سود و محتوای 
عدم تقارن  موجب کاهش رقابت در بازار محصوالت ( نشان دادند1229) 1لی و همکاران .باشد یمتقارن اطالعاتی نیز 

 یرقابت اریبس عیکه در صنا ییها . ازآنجاکه شرکتشود می یندگیمشکالت نما درنتیجه موجب کاهشو  شود میالعات اط
 اخود ر هیمحصوالت، الزم است سرما یگذار متیق فیقدرت ضع لیمحدودتر هستند، به دل ینظر مال کنند، از می تیفعال

 کنندگان نیتأم اریرا در اخت یشتریلزم آن است که اطالعات بامر مست نیجمع کنند. ا هیاز بازار سرما یکمتر نهیبا هز
 .دهد که احتماالً عدم تقارن اطالعات را کاهش می یقرار دهند: اطالعات هیسرما

دارند و  توجه آن به محققان از بسیاری که است ای مؤلفه مالکیت ساختار شرکتی، حاکمیت کلی سیستم همچنین در
مباحث  تواند بر مدیریت سود تأثیرگذار باشد. اگرچه ها با توجه به منافع مدیران می کیت شرکتاند که ساختار مال نشان داده

 کنندگان داخلی و خارجی هستند مهمی برای استفاده اطالعات مربوط به سود و کیفیت و یا مدیریت آن دربردارنده
 هو ممکن است منجر ب کند یا منعکس نممدیریت سود، الزاماً عملکرد واقعی شرکت ر اما؛ (2997)فروغی و علیدادی، 

در مورد عملکرد  داران هینادرستی در مورد شرکت شود درنتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرما اطالعات هارائ
رابطه  سود مدیریت و مشتری تمرکز. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا بین شرکت شود

 دارد و آیا مالکیت مدیریت این رابطه را تحت تأثیر قرار خواهد داد یا خیر؟ داری وجود معنی

 

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق

 مدیریت سود
شد. برای اولین بار توسط  ( ارائه2929) 9ورث مدیریت سود، در ابتدا با عنوان هموارسازی سود توسط هپ اصطالح

، مدیریت سود در کانون جهت ازاین ارت هموارسازی سود شد.( عبارت مدیریت سود جایگزین عب2988) 4مکنیچلسون
خود را  موردنظرکند و نتایج  نفوذ اعمالاز عملکرد شرکت  ای خالصهدر تهیه  تواند میتوجه قرار گرفت؛ بر این اساس که 

 (.2999زاده،  )مرفوع و حسن منعکس کند
خود بر تصمیمات  تأثیرگذاریگری خود و یا از نفوذ و مدیران یا از اختیارات گزارش هک دهد می سود زمانی رخ مدیریت

 (2996یک گزارش مطلوب دست یابند )زلقی و قدمی مشهور، هتا ب کنند می استفادهمالی  تأمینو  گذاری سرمایهعملیاتی، 
ورد اطالعات نادرستی در م هارائ هو ممکن است منجر ب کند نمیشرکت را منعکس  مدیریت سود، الزاماً عملکرد واقعی

مدیریت سود . درواقع در مورد عملکرد شرکت شود داران سرمایهنادرست سهامداران و  باعث قضاوت درنتیجهشرکت شود 
جلوه داده شود و به سطح مطلوب و مدنظر  بیعیطکه سود شرکت  شود مینوعی اقدام آگاهانه بوده و با این هدف انجام 

 (.2996مشکی میاوقی و همکاران، ) برسد
است، زیرا مرز میان مدیریت  لتعریف روشن از مدیریت سود مشک هدر ادبیات حسابداری ارائین تعریف اولیه، علیرغم ا
آمده  عمل توان گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه به طورکلی می . بهنیست مالی مشخص های تقلبسود و 
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ای که منطبق با اصول و  گونه به توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص
ها،  ها در سطح وسیع موردپذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف باشد. هرچند که این تعریف های حسابداری می رویه

 .(2984نوروش و دیگران، ) گذارد کمی دشوار است، زیرا قصد و نیت مدیریت، شواهد عینی در اختیار نمی

 

 تمرکز مشتری
، تمرکز بازار داللت بر آن دارد دیگر عبارت بهمختلف است.  های بنگاهازار، عبارت از چگونگی توزیع بازار بین مرکز در بت

)پورپرتوی و بزرگ قرار دارد.  های بنگاهکه چه میزان از کل تولیدات بازار یک محصول معین در اختیار تعدادی از 
به اهدافشان، نقشی مهم و  ها سازمانت مشتری، در دستیابی ، جلب رضایوکار کسبامروزه در محیط (. 2988همکاران، 

و بنابراین ارتباط با مشتریان را  شوند میدارایی آنها محسوب  ترین مهمکه مشتریان،  اند دریافته ها سازماناساسی دارد. 
موفقیت سازمان نقش  گفت که همه مشتریان، به یک اندازه در توان نمیدیگر،  سوی از .آورند میتعاملی سودمند به شمار 

 استتمرکز بر مشتریان کلیدی  مسئله، شود میکه در مطالعات مدیریت ارتباط با مشتری، بر آن تأکید  ای نکتهدارند. 
 .(2992رحمانی و غالمی، )

شود.  فشار قرار دادن شرکت فروشنده مطرح می عنوان عاملی برای تحت داشتن مشتری عمده و تمرکز مشتری باالتر به
دهد که مشتریان  شود و نشان می ای است که در محیط اقتصادی انجام می های اولیه گرفته از پژوهش دیدگاه نشئتاین 

کنند که مشتریان عمده با تحت فشار قرار  عمده مانعی برای عملکرد بهتر فروشنده هستند. این پژوهشگران استدالل می
 (.2992کنند )کردستانی و عباشی،  اهم آوردن امتیازاتی میدادن فروشندگان وابسته به خود، آنها را مجبور به فر

 

 مالکيت مدیریتی
تا با  باشد میاستاندارد  های مقیاسآن در  بندی درجهمهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و  مقوالتاز 

نحوه توزیع  (.2986ی و کرمانی، نماز) نموددر استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین  الزم های استراتژیاستفاده از آن بتوان 
شود. )سجادی و همکاران،  ها( بین صاحبان واحد تجاری )سهامداران( ساختار مالکیت نامیده می مالکیت )سهام شرکت

ساختار مالکیت دارای دو بعد است: ترکیب سهامداران و تمرکز مالکیت. ترکیب سهامداران شامل مالکیت نهادی، (. 2991
الکیت دولتی و مالکیت خانوادگی است. از دیگر ساختارهای مالکیت، مالکیت مدیریتی است که مالکیت مدیریتی، م

شود. سطح مالکیت مدیریتی متفاوت است. این تفاوت  عنوان درصد سهام در اختیار مدیران داخلی شرکت تعریف می به
 (.1222، 2)آنگ و همکاران رار گیردتضاد منافع بین مدیر و مالک مدنظر ق گیری اندازهتواند معیاری برای  سطح می

، زمانی که مدیریت درصد کمی از سهام شرکت را 1مطابق با فرضیه همگرایی منافع باره دو نظریه عمده وجود دارد. دراین
اما مطابق  کند؛ به سبب وجود نظارت کارا در جهت منافع شرکت و به حداکثر رساندن ارزش شرکت اقدام می مالک است،
، زمانی که مدیر درصد باالیی از سهام شرکت را در اختیار داشته باشد به سبب نفوذ زیاد و عدم وجود 9گربندیبا نظریه سن

. (2991سجادی و همکاران، ) هایی انجام دهد در جهت منافع سهامداران نباشد نیروی نظارتی، ممکن است فعالیت
گذاری در  نقد آزاد شرکت برای اطمینان از سرمایه یها جریانمالکیت مدیریتی باعث مشارکت فعال مدیران در راهبری 

گفت که با افزایش درصد مالکیت مدیران،  توان می( و 2992)واعظ و همکاران،  شود می افزوده ارزشدارای  های طرح
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ارزش گذاری با  های سرمایه منافع آنها با سهامداران همسو شده، تضاد به حداقل رسیده و مدیران مبادرت به پذیرش پروژه
 .(2999فخاری و همکاران، ) ورزند میفعلی خالص مثبت در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت 

 

 پيشينه تحقيق
 با مالکیت ویتنام، نشان دادند ساختار مورد: سود مدیریت بر مالکیت ساختار تأثیر ( در بررسی1212) 2مانه و همکاران

. دارد معکوسی بر مدیریت سود  اثر دولتی مالکیت نسبت که یدرحال دارد، سود مدیریت بر مثبتی تأثیر خارجی مالکیت
 ( در تحقیقی با عنوان1212) 1گذارد. تانگ و چن نمی تأثیر سود مدیریت بر مالکیت مدیریتی تمرکز میزان همچنین

 که هایی شرکتنشان دادند  گذارند؟ می تأثیر سود مدیریت بر شرکتی حاکمیت تأثیر بر صنعتی رقابت و بازار قدرت چگونه
 تأثیر بازار قدرت. هستند سود مدیریت درگیر بیشتر هستند، مواجه بازار شدید رقابت با که آنهایی و دارند پایینی بازار قدرت
 ضعیف بازار قدرت که زمانی این، بر عالوه. دهد می نشان مدیریتی سود کاری دست بر صنعتی رقابت به نسبت تری مهم
دهد. مطالعات ال دایری و همکاران  کاهش را سود مدیریت تواند نمی شرکتی حاکمیت ،است شدید صنعتی رقابت یا است

 سود مدیریت از رمتمرکزیغ بازارهای با مقایسه در متمرکز بازارهای در فعال های شرکت ( نشان داده است که1212)
 تعهدی اقالم و بازار قدرت بین ریمعنادا منفی ( رابطه1229) 9چانگ و همکاران. کنند می استفاده بیشتر واقعی و تعهدی

لما و . کردند پیدا تایوان یا چین بازارهای در اختیاری تعهدی اقالم و( تر پایین بازار در رقابت) بازار تمرکز و اختیاری
 نظر به که یدرحال یابد می افزایش نهادی مالکیت درصد با( واقعی) تعهدی سود مدیریت ( نشان دادند1228) 4همکاران

 با محصول بازار در رقابت که نشان دادند همچنین آنها. ندارد واقعی سود مدیریت در یریتأث نهادی مالکیت درس یم
مطالعه ارتباط بین ساختار مالکت و مدیریت سود در  ( در1226) 2زوبیالدارد.  مثبتی ارتباط تعهدی سود مدیریت
لکیت مدیریتی داخلی، مالکیت مدیریتی خارجی، مالکیت ساختار مالکیت مانند، ما ابزارهایاردنی نشان داد  های شرکت

 .با مدیریت سود دارند داری معنینهادی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت خانوادگی ارتباط منفی و 
نشان داد نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود ( در بررسی 2422قربانی )
مشاهده شد که  ها فرضیهص وابسته و مدیریت سود رابطه معناداری دارند همچنین در دیگر نتایج آزمون با اشخا معامالت

( 2422الدینی و نعمتی ) شمس .کنند ساختار مالکیت رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود را تعدیل می
ن پایداری مالکیت نشان دادند بی هرم مالی شرکتبررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ ادر 

نهادی با مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری دارد، این در حالی است که متغیر اثرات همزمان پایداری مالکیت نهادی و 
ادی و مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت نه ( نشان دادند2999نیست. نخعی و احمدنژاد )اهرم مالی بر مدیریت سود معنادار 

بین مالکیت مدیریت خارجی و مالکیت  که درحالیوجود دارد،  داری معنی ی رابطهمالکیت خانوادگی با مدیریت سود 
رابط نشان دادند  (2999کردآبادی و همکاران ) .مشاهده نگردید داری معنی ی رابطهسهامداران عمده با مدیریت سود 

. همچنین بین مالکیت نهادی، اتکای بر بدهی و وجود داردود بین حاکمیت شرکتی و مدیریت س یدار یمنفی و معن
د نده  نشان می( د2998اکبری و همکاران )معکوس و معنادار وجود دارد.  هد رابطومدیر با مدیریت س ئتیاستقالل ه

بازار گذارد. همچنین کیفیت افشای اطالعات رابطۀ بین رقابت در  رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی تأثیر می
دهندگی متغیر وابسته  کننده میزان توضیح با ورود متغیر تعدیل که یطور کند؛ به محصول و عملکرد مالی را تعدیل می
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رابطه مستقیم و معنادار میان  بیانگر( 2998نتایج مطالعات داغانی و همکاران ) .یابد توسط متغیرهای توضیحی افزایش می
رابطه مثبت بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت  دهنده نشانهمچنین نتایج مالکیت مدیرعامل و مدیریت سود است. 

تمرکز صنعت با  خصشا عنوان بههیرشمن - لهرفیندا خصبین شا نشان دادند (2994مشکی و دلیریان )سود است. 
 .شود میمعکوس وجود داشته و افزایش رقابت منجر به بهبود پایداری سود  رابطه شده بررسی های شرکتپایداری سود 

 

 چارچوب نظریه و فرضيات تحقيق
های متفاوتی برای مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از این موارد نظریه  در مطالعات قبلی انگیزه

و  یندگیکاهش مشکالت نما یا یشافزا باعث تواند میرقابت در بازار محصوالت نمایندگی است. مطابق این تحقیقات 
 یریتمد یاسود  کاری دستدر خصوص  یرانمد انگیزهبر  یاثرات تواند می ینشود؛ همچن یمال یگزارشگر یفتحر

های مختلفی رابطه میان تمرکز بازار صنعت و مدیریت سود  ؛ بنابراین از منظر تئوریگزارش شده، داشته باشد یسودها
عنوان  به بازار رقابت ویر مطلوب از شرکت،در نشان دادن تص مؤثریکی از عوامل  عنوان به مورد بررسی قرار گرفته است.

وقتی . استشده  شناخته شرکت ارزش رساندن حداکثر به برای مدیران در انگیزه ایجاد ابزارها برای قدرتمندترین از یکی
 یها زهیانگ ها شرکت جهیسودآوری و ارزش تالش مدیران بیشتر شود، درنت بر این است که، انتظار یابد افزایشرقابت 

 از وسیعی مجموعه دیدگاه، این با مطابق .شرکت بکاهند یها نهیبه مدیران خود خواهند داد تا مدیران از هز یتر یقو
(. 1212بابر و حبیب، است ) کرده بررسی را محصول بازار در رقابت پیامدهای ،ها سال طی تجربی و نظری تحقیقات

ر محصول است که ماهیت و میزان رقابت در بازار یک صنعت مفاهیم و خصوصیات ساختار بازا نیتر مهماز تمرکز صنعتی 
ی موجود در بازار و نحوه توزیع قدرت ها بنگاهاست تعداد  موردتوجهصلی که در این تبیین ا مؤلفه. دو کند یمرا تبیین 

 .(2999است )مهرگان و تیموری،  ها آن بازاری
با عملکرد ضعیف، رقابتی بودن بازار، احتمال  های شرکتدر  ( در مطالعه خود نشان دادند1224) 2مارکاریان و همکاران

 ،شود یم سنجیده بازار تمرکز با که صنعت رقابت . مطابق با برخی تحقیقات، سطحدهد یممدیریت سود واقعی را افزایش 
 درها  شرکت دهد یماما دالیلی نیز وجود دارد که نشان  دهد؛ افزایش را سود مدیریت بهها  شرکت تمایل تواند یم

 دارای متمرکز بازار یک معمولی یک شرکت رود یم انتظار دارند. سود مدیریت به تمایل دیگران از کمتر متمرکز بازارهای
 چنین برای باشد؛ بنابراین، رمتمرکزیغ بازار یک در معمولی های شرکت با مقایسه در باالتری یگذار متیق قدرت

 شود مجبور اینکه بدون کند، منتقلکنندگان  مصرف به را یا نهیهز نامطلوب یها شوک که بود خواهدتر  ساده ییها شرکت
( هم نشان 1229) 9داتا و همکاران (.1212، 1)الدیرای و همکاران شود متوسل مدیریت سود به خود، سود دستکاری برای

سود نداشته و  مدیریت به چندانی گرایشهای رقابتی  داشتن مزیت خاطر هبهای با تمرکز بازار صنعت  دادند که شرکت
 است. معتبرتر و اتکا قابل ده آنهارو سود گزارش ش ازاین

ساختار مالکیت، . برای نظـارت فعال بر مدیریت داشته باشند هایی انگیزه، نهادها ممکن است نمایندگی از حیـث تئوری
 مدیریت نهدر زمی ها انگیزهبر  دتوانن میحاکمیت شرکتی نیز  های مؤلفهحاکمیت شرکتی است. سایر  های مؤلفهیکی از 

اثر ساختار مالکیت بر مدیریت سود را تضعیف و یا آن را تقویت کند.  ها مؤلفهبگذارند. ممکن است، این  تأثیر سود
حاکمیت  های مؤلفهدر برخی از مطالعات، تأثیر ساختار مالکیت بر مدیریت سود در کنار سایر (. 2994)جعفری و همکاران، 

 . بر این اساس فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه می شود:شده است شرکتی بررسی

 سود رابطه معنی داری وجود دارد. مدیریت و مشتری بین تمرکزفرضيه اول: 
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itE

itTA

itOCF

itTA

itREV

 سود تاثیر گذار است. مدیریت و مشتری تمرکز مالکیت مدیریت بر رابطه بینفرضيه دوم: 

 

 روش تحقيق
اطالعاتی مختلف،  های پایگاهموردنیـاز از  های دادهبدین معنـی کـه  رویدادی است؛ روش پژوهش حاضر آرشیوی و پس

 ها فرضیهبهادار تهران گردآوری شده است. برای آزمون  بـورس اوراق های گزارشو  ها شرکتساالنۀ  های گزارشهمانند 
شده  اسـتفادهطع زمانی( سری زمانی و مق های دادهترکیبـی )ترکیب  های دادهرگرسـیون چنـد متغیـره  وتحلیل تجزیهاز 

در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب  شده پذیرفته های شرکتنمونۀ پژوهش نیز به روش حذفی از میان آن دسته از است. 
 :شد کـه شرایط زیر را داشته باشند

 .در بورس فعال باشد 2999 شده و تا پایان سال در بورس پذیرفته 2992شرکت قبل از سال  .2
 .اسفند باشد و طی زمان تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد 19ی شرکت منتهی به . سال مال1
 .لیزینگ و نهاد مالی نباشد ، بانکداری،گذاری سرمایهفعالیت اصلی شرکت . 9
 .. اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد4
 .شدتغییر سال مالی نداده با موردمطالعهشرکت در دوره . 2

 

 تغيرها و مدل تحقيقم

 سود ( که برای ندازه گیری آن مدیریتEarnings Management) در این تحقیق مدیریت سود :متغير وابسته

 تعهدی مورد توجه قرار گرفته است.
 گردد: جونز ابتدا کل اقالم تعهدی به شرح زیر محاسبه می شده لیدر مدل تعد

          

 .tدر سال  iشرکت  اقالم تعهدیکل :        

  .tدر سال  iبرای شرکت  رمترقبهی:  سود قبل از اقالم غ      

  .t در سال iنقدی حاصل از عملیات برای شرکت  یها انی: جر        

، از طریق فرمول زیر یاریاخت ریمنظور تعیین اقالم تعهدی غ به           پس از محاسبه کل اقالم تعهدی، پارامترهای 
 :وندش یآورد مبر
 
 

 که در آن:
 .t در سال i: کل اقالم تعهدی شرکت       

 .t-1 در پایان سال iشرکت  یها یی: ارزش دفتری کل دارا     

 .t-1و tبین سال   i: تغییر در درآمد فروش شرکت         

 .tدر سال   i  و تجهیزات ناخالص شرکت آالت نی: اموال، ماش        

 .مل تصادفی: اثرات نامشخص عوا
 .iشرکت  ی : پارامترهای برآورد شده

it
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به ، اختیاری از طریق روش حداقل مربعات طبق فرمول ذیل اقالم تعهدی غیر            پارامترهای  ی پس از محاسبه
 :شود شرح زیر تعیین می

 

   
 : که در آن

 . tدر سال   i: اقالم تعهدی غیر اختیاری شرکت         

 . t-1و  tبین سال  i دریافتنی شرکت  یها تغییر در حساب:         

 شود.                                         صورت زیر محاسبه  می به  NDA ( پس از تعیینDAاقالم تعهدی اختیاری ) تیدرنها 

                                                                                 
از  توانند یمشود زیرا مدیران  شاخصی از مدیریت سود استفاده می عنوان بهاز قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری  تینهادر

                                                           نمایند. نظر اعمالافزایشی و کاهشی در سود  جنبههر دو 
 

 :که از رابطه زیر محاسبه می شود (؛ استConcentration) مشتری تمرکز :متغير مستقل

 
Sales ijt:  فروش شرکتi  به مشتری عمدهj  در سالt. 
Sales it:  فروش کل شرکتi  در سالt. 

 بین صفر و یک قرار می گیرد و مقادیر کمتر نشان دهنده تمرکز مشتری کمتر است. CCدامنه 

 

 سهام تقسیم از مدیریت مالکیت ؛باشد یم (M Ownership) در این تحقیق مالکیت مدیریتی است :متغير تعدیلگر

 .آید می دست به دوره هر در سـهام شرکت کـل بـر مدیره هیئت توسـط شـده نگهداری
 شده است: زیر نیز بر این رابطه بررسی متغیرهای کنترلیهمچنین تأثیر 
 .در پایان سال های شرکتلگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی :(SIZE)اندازه شرکت 

  .صفر صورت این غیر در و یک باشد، کرده گزارش زیان مالی سال طی در شرکت که درصورتی :(LOSS) شرکت زیان
 .مدیرعامل تصدی زمان مدت :(Tenureتصدی ) مدت

 (دارایی میانگین/  عملیات از نقد وجه) معیار انحراف (:CFVolatilityنقدی: ) جریان نوسانات
 

 ه اول:مدل آماری فرضي
                                                                                                         

 مدل آماری فرضيه دوم:
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 های پژوهش یافته

 آمار توصيفی

 در جدول زیر نشان داده شده است ،دهد میرا نشـان  ها هدادتایج آمار توصیفی پژوهش که شمای کلی از وضعیت توزیع ن
 آمار توصيفی متغيرها (:0) جدول

 های پراکندگی شاخص های مرکزی شاخص نام و تعداد متغیرها

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانه میانگین عالمت اختصاری متغیرها

 EM 22/2- 227/2 29/2 12/2- 68/2 سود مدیریت

 Concentration 28/2 21/2 11/2 2 2 تمرکز مشتری

 M Ownership 76/2 62/2 11/2 2 2 مالکیت مدیریتی

 SIZE 49/24 94/24 29/2 21/22 29/12 شرکت اندازه 

 LOSS 29/2 2 92/2 2 2 زیان شرکت

 CF Volatility 22/2 29/2 26/2 222/2 81/2 نقدی جریان نوسانات

 Tenure 64/9 1 44/9 2 28 تصدی مدت

 

 وابسته تحقيق  مون نرمال بودن توزیع متغيرآز
سطح اگر گیرد و مورد بررسی قرار می برا -از طریق آماره جارکیو ،تحقیق وابسته متغیر توزیع بودن در این مطالعه نرمال

نتایج  شود. یپذیرفته م ریع متغیبر نرمال بودن توز یمبن 0Hه ی( فرضProb>.05باشد ) 22/2بیشتر از  آنآماره  اهمیت
  شده است.  1جدول در برای متغیرهای وابسته برا  –آزمون جارکیو 

 نرمال بودن توزیع متغير وابسته تحقيقنتایج آزمون  (:5) جدول
 سطح اهمیت برا-آماره جارکیو  متغیر

 EM 44/67 2222/2 

 نیبنابرا (2222/2) باشد یم 22/2از  کمتر سته تحقیقبرای متغیر واببرا  -و یآماره جارک سطح اهمیتن که یبا توجه به ا
ها از تابع انتقال سازی دادهدر این مطالعه برای نرمال .باشندنمیع نرمال برخوردار یاز توزاین متغیرها  توان گفتمی

 باشد.  می 9 سازی به شرح جدولبرا بعد از فرآیند نرمال –جانسون بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون جارکیو

 
 نرمال بودن توزیع متغير وابسته تحقيق بعد از فرآیند نرمال سازینتایج آزمون  (:3) جدول

 سطح اهمیت برا-آماره جارکیو  متغیر

EM 92/4 121/2 

فزایش ا 22/2برا به باالتر از  –ها سطح اهمیت آماره جارکیوسازی داده، از آنجایی که بعد از نرمال با توجه به این نگاره
% تأیید شده و بیانگر این است که متغیر وابسته تحقیق بعد از 92در سطح اطمینان  H0( بنابراین فرضیه 1426/2یافته )

 باشند. فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می

 

 آزمون فرضيه اول تحقيق

 انتخاب مدل
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ها یکسان  حالت اول عرض از مبدأ برای کلیه شرکتهای ترکیبی با دو حالت کلی روبرو هستیم. در  در انتخاب مدل داده
ها متفاوت است که در این حالت  عرض از مبدأ برای تمام شرکت  است که در این صورت با روش پول و در حالت دوم

 کنیم. لیمر استفاده می-شود. برای شناسایی دو حالت مذکور از آزمون اف  روش پانل انتخاب می
 و آزمون هاسمن يمرآزمون چاو یا ل (:4)جدول 

 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره

 222/2 99/7 مریل F آزمون

 222/2 22/24 هاسمن آزمون

بنابراین فرض صفر  هست؛ 22/2ها کمتر از  دو برای همه مدل –و آماره کای  Fمقدار احتمال آماره  4با توجه به جدول 
این استفاده از روش پانل ارجحیت دارد. لذا الزم است برای انتخاب الگوی شود، بنابر یعنی برابری عرض از مبدأها رد می

دهد که روش مورداستفاده پانل  اثرات ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود. نتایج آزمون هاسمن نیز نشان می
 با اثرات ثابت هست.

 نتایج برآورد فرضيه اول تحقيق (:2)جدول 
مقدار  متغیر

 ضرایب
t مقدار احتمال دارمق 

Concentration 92/2- 94/4- 222/2 

SIZE 28/2 16/1 212/2 

LOSS 22/2- 42/1- 228/2 
C F  22/2 26/9 222/2 

Tenure 22/2- 242/2- 228/2 

 C )222/2 -24/9 -72/2 )مقدار ثابت 

F 99/29 مقدار F 222/2 مقدار احتمال 

 79/2 دوربین واتسون 1677/2 (R2)ضریب تعیین 

 1198/2 شده لیتعدضریب تعیین 

 باشد می تر کوچک 22/2از  F( آماره P-VALUEکه مقدار احتمال ) ینادار بودن کلی مدل، با توجه به  یمعندر بررسی 
داری  ، سطح معنی2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شود؛  میید تائدار بودن کلی مدل  یمعن% 92با اطمینان ( 2222/2)

( منفی 92/2دار است، ضریب آن ) ( یعنی معنی222/2بوده ) 22/2تر از  کوچک تمرکز مشتری ریبه متغمربوط  tآماره 
بنابراین ؛ گیرد در ناحیه رد فرض صفر قرار می tباشد این مقدار آماره  می -94/4برای آن برابر با  tباشد و مقدار آماره  می

 .دارد وجود داری منفی و معنی طهراب سود مدیریت و مشتری تمرکز گفت بین توان یم
 

 آزمون فرضيه دوم تحقيق

 انتخاب مدل
ها یکسان  های ترکیبی با دو حالت کلی روبرو هستیم. در حالت اول عرض از مبدأ برای کلیه شرکت در انتخاب مدل داده

که در این حالت  ها متفاوت است عرض از مبدأ برای تمام شرکت  است که در این صورت با روش پول و در حالت دوم
 کنیم. لیمر استفاده می-شود. برای شناسایی دو حالت مذکور از آزمون اف  روش پانل انتخاب می

 و آزمون هاسمن آزمون چاو یا ليمر (:6)جدول 
 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره

 222/2 44/4 مریل F آزمون
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 2227/2 12/26 هاسمن آزمون

بنابراین فرض صفر  هست؛ 22/2ها کمتر از  دو برای همه مدل –و آماره کای  Fر احتمال آماره مقدا 7با توجه به جدول 
شود، بنابراین استفاده از روش پانل ارجحیت دارد. لذا الزم است برای انتخاب الگوی  یعنی برابری عرض از مبدأها رد می

دهد که روش مورداستفاده پانل  هاسمن نیز نشان می اثرات ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود. نتایج آزمون
 با اثرات ثابت هست.

 نتایج برآورد فرضيه دوم تحقيق (:7)جدول 
مقدار  متغیر

 ضرایب
t مقدار احتمال مقدار 

Concentration 24/2- 26/9- 222/2 

M Ownership 27/2- 26/1- 297/2 
Concentration*M 

Ownership 
28/2- 48/9- 222/2 

SIZE 222/2 92/2 226/2 

LOSS 28/2- 24/1- 246/2 
C F  86/2 99/9 222/2 

Tenure 229/2- 862/2- 968/2 

 C )222/2 -94/8 -21/2 )مقدار ثابت 

F 44/8 مقدار F 222/2 مقدار احتمال 

 66/2 دوربین واتسون 9122/2 (R2)ضریب تعیین 

 1986/2 شده لیتعدضریب تعیین 

 باشد می تر کوچک 22/2از  F( آماره P-VALUEکه مقدار احتمال ) ینابودن کلی مدل، با توجه به  دار یمعندر بررسی 
داری  ، سطح معنی6بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شود؛  میید تائدار بودن کلی مدل  یمعن% 92با اطمینان ( 2222/2)

دار است، ضریب  ( یعنی معنی222/2بوده ) 22/2 تر از کوچک Concentration*M Ownership ریبه متغمربوط  tآماره 
در ناحیه رد فرض صفر قرار  tباشد این مقدار آماره  می -48/9برای آن برابر با  tباشد و مقدار آماره  ( منفی می28/2آن )
 است. گذار تاثیر سود مدیریت و مشتری تمرکز بین رابطه بر مدیریت گفت مالکیت توان یمبنابراین ؛ گیرد می

 

 گيری و پيشنهادات تيجهن
ترین عناصر  .بنابراین سود یکی از اساسی و برآوردهای حسابداری است ها روشاز  متأثرسود خالص بنگاه اقتصادی 

عنوان معیاری برای ارزیابی  کنندگان قرار گرفته است و از آن به های مالی است که همواره مورد توجه استفاده صورت
که نظریه  باوجوداین شود. نگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحدهای اقتصادی یاد میتداوم فعالیت، کارایی و باز

 گیری تصمیمیکی از معیارهای  عنوان به بازهمهمگان باشد،  موردتوافقه دارد کی در زمینه سود حسابداری وجـود نفراگیر
سود را به طریقی دستخوش تغییـر قرار دهد نیز برخوردار است. در این راستا هر جریانی که  ای ویژهمـالی از اعتبـار 

بعضی  و مدیریت سود را ثابت کرده بودند.ی در رابطه با اثر تمرکز مشتری . تحقیقات  قبلی نتایج متناقضیابد میاهمیت 
عی را یریت سود واقهای با عملکرد ضعیف، رقابتی بودن بازار، احتمال مد مطالعات به این نتیجه رسیده بودند که در شرکت

گذاری باالتر در بازارهای متمرکز،  درجه  قدرت قیمت . همچنین برخی تحقیقات نشان دادند به دلیل دهد افزایش می
 .ها تمایل کمتری برای مدیریت سود دارند یا جلوگیری از تهدیدات شرکتتر رقابت در بازارهای متمرکز و بقا  پایین
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 241های  داده بر اساس سود مدیریت و مشتری تمرکز میان رابطه بر تیمدیری مالکیت بررسی تأثیردر این تحقیق به 
نتایج حاصل از آزمون  پرداخته شد. 2999-2992شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  یرفتهپذشرکت 
 مدیریت یتدارد و مالک وجود داری معنی و منفی رابطه سود مدیریت و مشتری تمرکز های پژوهش نشان داد بین فرضیه

( ال دایری و 1212)  مانه و همکارانها مطابق نتایج  این یافته است. تأثیرگذار سود مدیریت و مشتری تمرکز بین رابطه بر
 باشد. می( 2999نخعی و احمدنژاد )( و 1212همکاران )

 قدرت دارایتر با تمرکز مشتری باال های با مالکیت مدیریت بیشتر شرکتتوان گفت که  مطابق با این نتایج می
های با تمرکز  شرکت باشد؛ و همچنین رمتمرکزیغ بازار یک در معمولی های شرکت با مقایسه در باالتری یگذار متیق

 ده آنهارو سود گزارش ش سود نداشته و ازاین به مدیریت چندانی گرایشهای رقابتی  داشتن مزیت خاطر هببازار صنعت 
 رقابتی مزیت حفظ ی با مالکیت مدیریتی باالتر برایها شرکتمتمرکز،  ر بازارهاید درواقع است. معتبرتر و اتکا قابل

 از استفاده احتمال بنابراین و شوند یممتحمل  کمتری فشار تهدیدات، از جلوگیری یا بقا  برای خود همتایان به نسبت
 ؛ میزان است یریترفتار مد یانضباط میزمکان عنوان بهنقش رقابت سود در آنها کمتر است عالوه بر این ازآنجاکه  مدیریت

را از انجام  یرانمد ینو سهامداران را کاهش دهد و بنابرا یرانمد ینب یندگیمشکل نما تواند میباالتر از رقابت 
 .کند انگیزه بیسود  یریتمد های فعالیت

 

 پيشنهادات برگرفته از نتایج تحقيق و پيشنهاد به محققان آتی
فعاالن بازار سرمایه  اطالعات مربوط شاخص تمرکز مشتری و ساختار مالکیت شود که   یشنهاد میبا توجه به این نتایج پ
ها و پایین بودن احتمال  تواند نشانگر افزایش کیفیت سود شرکت ها  مورد توجه قرار دهند چراکه می مدیریتی را در شرکت

به صاحبان شرکتها نیز پیشنهاد  را کاهش دهد.طلبی مدیران در دستکاری سود  و فرصت دستکاری و مدیریت سود باشد
می شود با افزایش سهم خود در بازار و بهبود شاخص تمرکز مشتری سیگنال های مناسبی را در مورد کاهش دستکاری 

 سود توسط مدیران به سهامداران و اعتباردهندگان ایجاد کنند.
  -یارهای تمرکز بازار و صنعت مانند شاخص هیرفندالدیگر معشود که رابطه  تی نیز پیشنهاد میهمچنین به محققی آ

هیرشمن و شاخص لرنر را به مدیریت سود و هموارسازی سود مورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد می شود که تاثیر 
سود  مدیریت و مشتری تمرکز میان رابطه دیگر انواع ساختار مالکیت مانند مالکیت خانوادگی، نهادی و مدیریتی نیز بر

 مورد بررسی قرار گیرد.
 

 منابع
 با  یرقابت در بازار محصول بر عملکرد مال ریتأث یبررس ،(2998) ،زهرا اغ،یا ،فرخنده، مهسا ،محسن ،یاکبر

 نیو تأم ییدارا تیریدر بورس اوراق بهادار تهران، مد شده رفتهیپذ یها اطالعات: شرکت یافشا تیفیک یکنندگ لیتعد
 .44-19 صص ،2 رهما، ش6دوره  ،یمال

 یها از شرکت یشواهد ،تیسود و ساختار مالک تیریمد ،(2994) ،حانهیر ،یجانیالر ،محمود ان،یمحبوبه، بهرام ،یجعفر 
 .11-29 صص ،21 ماره، ش7وکار، سال  در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصاد و کسب شده رفتهیپذ

 یها یژگیو و رهیمد ئتیه یو نظارت یتیساختار مالک ریتأث ،(2998) ،یکبر ،یطلوع ،نجمه ان،یحاج ،رضا ،یداغان 
صص  ،94 ماره، ش9سال  ،یحسابدار یتجرب یها سود در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش تیریحسابرس بر مد

199-192. 
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 مارهش ،9دوره  ت،یریمد یو عملکرد شرکت، حسابدار یتمرکز بر مشتر ،(2992) ،رضا ،رانیجمک یغالم ،هیسم ،یرحمان 
 .92-82 صص ،92

 ،( برسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با شفافیت 2996) ،حسن، قدمی مشهور، آسیه زلقی
در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی،  شده رفتهیپذ یها اطالعات حسابداری در شرکت

 .269-272 صص ،28 ماره، ش22دوره 

 ها،  در شرکت یگذار هیسرما سکیبر ر تیساختار مالک ریتأث ،(2991) ،کار، جواد کین ،فرازمند، حسن ن،یحس ،یجادس
 .27-19 صص ،12 ماره، ش2سال  ،یو حسابرس یمال یحسابدار یها پژوهش

 لحاظ اهرم  سود با تیریبا مد ینهاد تیمالک یداریرابطه پا یدر بررس ،(2422) ،ثمیم ،یکاظم و نعمت ،ینیالد شمس
 .در دست انتشار ،یدانش حسابدار ،یمال

 یمش و خط تیساختار مالک ینقش نظارت یبررس ،(2999) ،یمحمدعل ،یگیب رجب، پور، محمد یکاشان ،نیحس ،یفخار 
در بورس اوراق بهادار  شده رفتهیپذ یها آزاد شرکت ینقد یها انیاز جر یناش یندگیبر کنترل مشکالت نما یبده

 .92-79 صص ،2 شماره ،یحسابدار یها تشرفی، پتهران

 سود،  تیفیاطالعات و ک یاریاخت یمشترک بر افشا رهیمد ئتیه ریتأث ،(2997) ،جمال ،یدادیعل ،وشیدار ،یفروغ
 .84-72 صص ،94 ماره، ش9سال  ،یو حسابرس یمال یحسابدار یها پژوهش

 انداز  سود، چشم تیریبا اشخاص وابسته و مد معامالت نیبر رابطه ب تینقش ساختار مالک ،(2422) ،دیوح ،یقربان
 .294-222 صص ،41 ماره، ش4دوره  ت،یریو مد یحسابدار

 یها سود و عملکرد مالی در شرکت تیریشرکتی، مد تیرابطه حاکم ،(2999) ،فرزانه ،یدوستزاد ،سجاد ،یکردآباد 
 .229-91 صص ،17 مارهش ،9دوره  ت،یریو مد یانداز حسابدار در بورس اوراق بهادار تهران، چشم شده رفتهیپذ

 و  ییدارا رتیشرکت، مد یتمرکز مشتری بر عملکرد مال ریتأث یبررس ،(2992) ،عبداالحد ،یعباش ،غالمرضا ،یکردستان
 .91-82 صص ،9 ماره، ش1سال  ،یمال نیتأم

 ،و  ینظارت زمیکانطلبانه، م فرصت یسود؛ رفتارها تیریمد ،(2999) ،یمصطف دیس وا،یزاده د حسن ،محمد مرفوع
 .62-49 صص ،48 ماره، ش21حسابرسی، سال   و مالی   حسابداری  یها پژوهش ،یمال یدرماندگ

 رقابت بازار  نه،یهز یراهبر یاستراتژ نیرابطه ب یبررس ،(2996) ،زاده، نغمه و حسن ،نایس ار،یخرد، یمهد ،یاوقیم یمشک
دانشگاه  یحسابدار یها شرفتیبورس اوراق بهادار تهران، پ در شده رفتهیپذ یها در شرکت یواقع یسودها تیریو مد

 .149-128 صص ،2 ماره، ش22دوره  راز،یش

 سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار  یداریپا یبررس ،(2994) ،اکبر ان،یریدل ،یمهد ،یاوقیم یمشک
 .16-2 صص ،67 شماره ،یتهران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگان

 9-2 صص ،2 ماره، ش9تمرکز در صنعت، دانشنامه اقتصاد، دوره  یها شاخص، (2999) ،ونسی ،یموریت، نادر ان،مهرگ. 

 سود در بورس اوراق بهادار تهران،  تیریو مد تیساختار مالک نیارتباط ب یبررس ،(2999) ،احمدنژاد، احمد ،میکر ،ینخع
 .92-99 صص ،4 ماره، ش4سال  ،یو علوم اقتصاد یپژوهش در حسابدار

 در بورس اوراق بهادار  شده رفتهیپذ یها بر عملکرد شرکت تیساختار مالک ریتأث ،(2986) ،احسان ،یکرمان ،محمد ،ینماز
 .222-89، صص 29، شماره 22 دوره ،یو حسابرس یحسابدار یها ی، بررستهران

 ،معامالت با اشخاص وابسته  نیبر رابطه ب تیساختار مالک ریتأث ،(2992) ،محمد ،یبناف ،یمیابراه ،یانوار ،یعلدیس واعظ
 .291-222 صص ،92 ماره، ش8سال  ،یمال یحسابدار ،یگذار هیسرما ییو کارا

 Ang, J. S., Cole, R. A., and Lin, W. J. (2000); “Agency cost and ownership structure“, 

Journal of Finance, 55, 81–106. 
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