
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                           )جلد اول(                                       8931 بهار، 6، شماره 2دوره 

 

08 
 

 

 چکیده

شود. تأثير سازوكارهاى حاكميت شركتى بر ها منجر میوجود معيارها و سازوكارهاى حاكميت شركتى به تغيير رفتار شركت
زايش كارايی هاى مديريت در قبال سود از جمله مديريت سود، اهميت فراوانى دارد. توجه به حاكميت شركتی كارا و افتصميم

ها و واحدهای اقتصادی نظور تقويت فرهنگ پاسخگويی و ارتقای شفافيت اطالعات در شركتبين به مدر قراردادهای فی ما
كه تمام يا بخشی از سرمايه آنها از طريق مردم تامين شده است، منجر به تخصيص كارای منابع و در نهايت رشد توسعه 

در  سود یو هموارساز يرهمد يئته یبر گردش اعضا یشركت يتحاكم ييراتتغی بررس تحقيق هدف اين د.گرداقتصادی می
در سيستماتيک  قضاوتی و حذفی صورت به گيرینمونه باشد. روش می شده در بورس اوراق بهادار تهران يرفتهپذ یها شركت

های تركيبی و روش خطی و داده رگرسيون از استفاده با تحقيق انتخاب شده است. فرضيه 3115الی  3113 بازه زمانی سال
حاكميت شركتی تاثير  داد نشان نتيجه رگرسيون در ميان نمونه مورد مطالعه و گرفت قرار بررسی مورد مقطعیاثرات ثابت 

مثبت و معنادار بر هموارسازی سود و گردش اعضای هيات مديره دارد. همچنين نتايج نشان داد كه متغيرهای اهرم مالی، 
 عضای هيات مديره تاثير مثبت و معناداری دارد. اندازه شركت و بازده دارايی بر هموارسازی سود و گردش ا

 .سود یهموارساز يره،مد يئته یگردش اعضا ی،شركت يتحاكم :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
شود. تأثير سازوكارهاى حاكميت شركتى بر ها منجر میوجود معيارها و سازوكارهاى حاكميت شركتى به تغيير رفتار شركت

از جمله مديريت سود، اهميت فراوانى دارد. با توجه به نقش حاكميت شركتی و تأثير آن بر  هاى مديريت در قبال سودتصميم
شود كه آيا وجود معيارهای حاكميت شركتی با شيوه مديريت مرتبط های مديريتی يک شركت، اين پرسش مطرح میفعاليت

ها هش عدم تقارن اطالعاتى در شركتدهد كه معيارهاى حاكميت شركتى باعث كاها نشان میاست. نتايج برخى پژوهش
)فروغى و  شود(. كيفيت سود، معيارى براى سنجش كيفيت اطالعات مالى محسوب مى3118نيا و همكاران، )ايزدی شودمی

و  (5882) 5(، بورگيستالر و همكاران5885) 3های ديگر مانند يانگ و همكاران(. نتايج برخی از پژوهش3118 همكاران،
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( بيانگر آن است كه وجود معيارهای حاكميت شركتی، سبب كاهش هموارسازی سود در 5885) 1راجگوپال و همكاران
توانند باعث كاهش شدت كنند كه معيارهاى حاكميت شركتى مى(، نيز بيان می3118) گردد. مهرانى و همكارانها میشركت

تواند ناديده گرفته ها است كه نمیاف شركتها شوند. به حداكثر رساندن ثروت سهامداران يكی از اهدمديريت سود در شركت
كنند. در حاليكه حاكميت حاكميت شركتی و اهرم مالی نقش مهمی در به حداكثر رساندن ثروت سهامداران ايفا می شود.

اهرم مالی با افزايش خطر ورشكستگی،  (.5833، 4)گيل و ماتهور شركتی نقش مهمی در افزايش هموار سازی سود نيز دارد
دهد. بنابراين، حاكميت شركتی صحيح با يک ساختار سرمايه مطلوب برای هر شركت ضروری ازی سود را كاهش میهموار س

 (. 5880، 5)كاجوال شودهای تجاری هدايت و كنترل میاست. حاكميت شركتی به عنوان سيستمی است كه توسط شركت
-گذاران در بازارهای سرمايه میهش اعتماد سرمايههايی مالی در سراسر جهان و فروپاشی موسسات بزرگ باعث كارسوايی

از سوی ديگر، اهرم  سازی سود در هر سهم و در نتيجه ارزش كلی شركت دارد.عتماد وارده تاثير منفی بر هموارشود. كاهش ا
بنابراين، شود. دهد كه به نوبه خود باعث ترديد سرمايه گذاران در بازارهای سرمايه میمالی احتمال ورشكستگی را افزايش می

 .گذاردحاكميت شركتی و اهرم مالی بر هموار سازی سود اثر می
ها بسيار مهم است، ها برای به حداكثر رساندن ثروت سهامداران و دستيابی به اهداف شركتاز آنجايی كه رشد ارزش شركت

ر است. حاكميت شركتی و اهرم مالی در اين ميان شناسايی عوامل تاثير گذار بر ارزش شركت از اهميت بسزايی برخوردا
گذارند. اين مطالعه همچنين به بررسی مفهوم ديگر به نام اعضای ها عوامل مهمی هستند كه بر ارزش شركت تأثير میشركت

با توجه به گسترش معامالت با اشخاص وابسته و  تواند بر حاكميت شركتی تاثير داشته باشد.پردازد كه میهئيت مديره نيز می
ها الزم است كه جهت كاهش جرائم مالی و بهبود عملكرد، سازوكارهای نظارتی ايجاد گردد. فزايش اين معامالت در شركتا

 های اقتصادی است.ها و بنگاهاز جمله چنين سازوكارهای نظارتی، طراحی و اجرای نظام حاكميت شركتی مناسب در شركت
كند شركت چگونه و توسط چه و خارجی شركت است كه تعيين می های كنترل داخلیحاكميت شركتی مجموعه مكانيزم

بين به منظور تقويت فرهنگ دادهای فی مازايش كارايی در قرارشود. توجه به حاكميت شركتی كارا و افكسانی اداره می
ز طريق مردم ها و واحدهای اقتصادی كه تمام يا بخشی از سرمايه آنها اپاسخگويی و ارتقای شفافيت اطالعات در شركت

بنابراين، اين مطالعه به بررسی  گردد.تامين شده است، منجر به تخصيص كارای منابع و در نهايت رشد توسعه اقتصادی می
 پردازد.می تغييرات حاكميت شركتی بر گردش اعضای هيئت مديره و هموارسازی سود

 

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

 مدیرهحاکمیت شرکتی و اعضای هیات 
های بزرگ به دليل ساختارهای مختلف حاكميت شركتی، عامل مهمی در بهبود ارزش شركت است. تاثير اداره شركت

(. حاكميت شركتی در چارچوب اين 5833، 2حكمرانی شركتی ناشی از شرايط اجتماعی، اقتصادی و قانونی متفاوت است )روف
ها، قوانين و نهادهای موثر بر نحوه هدايت و كنترل شركت رسوم، سياستای از فرآيندها، آداب و مطالعه به عنوان مجموعه

 .(5833)روف،  شودتعريف می
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 كه مالكيت نمايندگی مشكالت حذف برای كه است حقوقی اصول و هاسياست ها،روش از ایمجموعه شركتی حاكميت
 از ،مؤثر شركتی حاكميت قوی هایممكانيز. است شده طراحیاست،  شركت يک در كنترل و مالكيت جداسازی از ناشی
 كه كندمی ايجاد را اطمينان اين و بخشدمی بهبود را شركت عملكرد و كرده حمايت نفعذی افراد و سهامداران همه منافع

همچنين حاكميت شركتی،  (.5881)دنيس و ام سی كونل،  كرد خواهند دريافت خود هایسرمايه از كافی بازده گذارانسرمايه
-های قانونی، نهادی و فرهنگی است كه بر چگونگی اداره يا كنترل سازمان اثر میها و روشای از رويهارنده مجموعهدر برد

اند، گذار تشكيل شدههای بزرگ كه از تعداد زيادی سرمايهبا بوجود آمدن و گسترش شركت(. 5834)اندرو و همكاران،  گذارد
شود كه سهامداران و سرمايه گرفت. اهميت اين موضوع آنجا مشخص می تفكر جدايی مالكيت شركت از مديريت آن شكل

باشند. اين گذاران از افت قيمت سهام خود نگران بوده و به دنبال كليد و راهكاری برای كنترل و نظارت و خروج از بحران می
. كميته حسابرسی نيز با ندباشها ركن اساسی آن میت مديره شركتئابزار چيزی جز سازوكار حاكميت شركتی نيست و هي

هايی را كه كيفيت جريان كميته حسابرسی مكانيسم اجرای اصول حاكميت شركتی، نقش مهمی در بهبود ارزش شركت دارد.
 (. هيئت مديره يک شركت، عامل اصلی 5833كند )روف، بخشد، نظارت میاطالعات را بين سهامداران و مديران بهبود می

ها برای دستيابی به موفقيت الزم است تا از ساختار هيئت آيد. از اين لحاظ، شركتحساب میهای آن شركت به وفقيتم
شوند و بايد آنها را نمايندگی كنند. در ای اثرگذاری برخوردار باشند. اعضای هيئت مديره از طرف سهامداران انتخاب میمديره

ارايی هيئت مديره را تقليل داده و زمينه فساد را فرآهم آورد. تواند كصورتی كه شركت ذينفعان متعددی دارد، تضاد منافع می
رسد كه (. به نظر می5833)روف،  دهداعتقاد بر اين است كه اندازه هيئت مديره بزرگتر ارزش شركت را تحت تاثير قرار می

ير اجرايی رئيس هيئت با اين وجود اعتقاد بر اين است كه اگر مد بخشد.كاهش حجم هيئت مديره ارزش شركت را بهبود می
 . (5838، 7)رمدانی يابد زيرا دوگانگی مدير عامل باعث بهبود عملكرد شركت شده استمديره باشد، ارزش شركت بهبود می

 

 حاکمیت شرکتی و  هموارسازی سود 
يه ت. فرضرده اسه خود جلب كابداری بات حسادی را در ادبيود است كه توجه زيازی سود، هموارسيكی از اشكال مديريت س

د، به رسای آن حول سطحی كه برای شركت نرمال به نظر میهانكند كه سود برای كاهش نوسود پيشنهاد میازی سهموارس
كنند هايی استفاده میها و روشتول پذيرفته شده حسابداری از سياسديران در محدوده اصمشود. طور آگاهانه دستكاری می

ديريت مربوط زه مه انگيود بديريت سكنند كه م( بيان می5888) د. ديكو و اسكينرگزارش شده را كاهش دهنكه واريانس سود 
ات هموارسازی سود تاكيد بر ارزش شركت ر در تحقيقابراين، اگت. بنرتبط اسهام مرد سا عملكتر بشود و انگيزه مديريت بيشمی

 ود.باشد، تحقيق سودمندتر خواهد ب
سازی ه به روش مورد استفاده جهت هموارای كه هر محققی با توجسازی سود متنوع است، به گونهتعاريف ارائه شده از هموار

( هموار سازی سود را كاهش عمدی نوسانات سود در چارچوب اصول 3174) سود، تعريفی ارائه كرده است. بارنا و همكاران
( هموار سازی سود را تالش اعمال شده 3171) دانند. بيلدمنی به نظر برسد، میها عادحسابداری به حدی كه برای شركت

هر دو تعريف بر دستكاری  كند.توسط مديريت جهت كاهش تغييرات غيرعادی در سود و در قالب اصول حسابداری تعريف می
سود گزارش شده با سود مورد  يافته وای كه بازدهی غيرعادی كاهشسود بر اساس سود سنوات گذشته تاكيد دارد؛ به گونه

( 3118) های گوناگونی از هموار سازی سود انجام شده است. آلبرت و ريچاردسونبندیانتظار يكی شود. از سوی ديگر تقسيم
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( نيز 3103) اند. ايكلسازی سود را به دو نوع طبيعی و ساختگی تقسيم بندی كرده(، هموار3115) و ميچلسن و همكاران
 ه دو نوع طبيعی و عمدی تقسيم بندی كرده است. سازی را بهموار

سازی عمدی شود، در حالی كه هموارهموارسازی طبيعی از يک فرآيند توليد كه ايجاد كننده سودهای هموار باشد منتج می
تر به منظور های هموارسازی ساختگی است. يكی از اهداف اصلی هموارسازی سود، ايجاد يک جريان با ثباتنتيجه روش

باشد. هدف ديگر هموارسازی سود، تمايل مديريت واحد تجاری برای افزايش قدرت پشتيبانی از سطح سود پرداختی باالتر می
باشد. از اهداف ديگر هموارسازی سود كه از متون اقتصادی گذاران و كاهش ريسک شركت میكنندگی سرمايهبينیپيش

اسی، ماليات و قراردادهای بدهی اشاره نمود. در ايران به دليل رابطه های سيتوان به مالحظات هزينهشود، میحاصل می
نزديک سيستم مالياتی با سيستم گزارشگری و به عبارت ديگر پررنگ بودن تأثير قوانين مالياتی بر سيستم گزارشگری مالی، 

 باشد. ماليات عامل مهمی در هموارسازی سود می
ر آن بر بازار سرمايه حاصل اشتراک منافعی است كه سه گروه كلی، استفاده كنندگان، های مالی ارائه شده و آثااز طرفی صورت

بايستی بسيار محتاطانه عمل كند. چه بسا رفتار مدير نه تنها به نفع او شركت و حرفه دارند. با اين حساب مديريت شركت می
ها است، پديده مديريت ايی كه بسيار مورد توجه شركتنبوده بلكه تضاد منافع در بر داشته باشد. در اين باره يكی از راهكاره

ای كه نوسانات های مختلف هموارسازی سود و بازخورد آن بر منافع مديريت است به گونهسود اعمال شده از طريق تكنيک
 نسبی سود را كاهش داده و بازخورد مثبتی را نيز بر منافع استفاده كنندگان از جمله قيمت سهام داشته باشد. 

-تشكيل و تجميع سرمايه نقش مهمی در توسعه و پيشرفت اقتصاد كشورها دارد و توسعه پايدار نيازمند جلب اعتماد سرمايه

گذاران و تامين كنندگان مالی است. در نتيجه ايجاد يک سيستم حاكميت شركتی مناسبی كه تامين كننده كارايی عمليات 
ترين ان باشد، به يک الزام سياسی و اقتصادی تبديل شده است. يكی از مهمگذاری شهروندها و بازده مناسب سرمايهشركت

ها از طريق باشد. از طرف ديگر مديران شركتوظايف حاكميت شركتی، اطمينان دادن در مورد فرآيند گزارشگری مالی می
گذاران و كاهش ريسک هدهند تا باعث افزايش اطمينان سرمايهای سودآوری شركت را كاهش میهموارسازی سود، نوسان

 های مديريت برای هموارسازی سود دو ديدگاه وجود دارد:گذاری در شركت شوند. در مورد انگيزهآنها به منظور سرمايه
 زنند.می اقدام اين به دست خود منافع كسب و اطالعات تحريف قصد به مديران -3

 گيرد.درباره سودهای آتی صورت می مديريت محرمانه اطالعات گزارش و انتقال منظور به هموارسازی -5
 

 اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود
باشد. بررسی ادبيات پژوهش مديره تعداد اعضای هيئت مديره است و فاكتوری مهم در تأثيرگذاری آن میمنظور از اندازه هيئت

توان از منظر نمايندگی می جود دارد.های متضادی پيرامون رابطه اندازه هيئت مديره و اثرگذاری آن ودهد ديدگاهنشان می
استدالل نمود كه يک هيئت مديره بزرگتر به احتمال قوی نسبت به مشكالت نمايندگی هوشيار است، زيرا تعداد بيشتری از 

 نظر قرار خواهند داد. افراد كارهای مديريت را تحت
ها در زمينه اندازه هيئت مديره تنها است، پژوهش با در نظر گرفتن اين موضوع كه نقش اصلی هيئت مديره نظارت بر مديريت

(، به اين نتيجه دست يافتند كه تعداد بيشتر اعضای هيئت 5881) گيرد. ژی و همكارناز منظر نظارت مورد بررسی قرار می
حتمال تقلب (، رابطه مثبتی بين اندازه هيئت مديره و ا3112مديره با سطوح پايين مديريت سود ارتباط دارد. هرچند بيزلی )

 ای بين اين دو متغير مشاهده نكردند.( رابطه5888) يافت، اما ابوت و همكاران

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                           )جلد اول(                                       8931 بهار، 6، شماره 2دوره 

 

04 
 

(، اظهار نمودند بين اندازه هيئت مديره و مديريت سود رابطه مثبتی وجود دارد. در بورس 5833) هر چند كوكی و همكاران
ن اندازه هيئت مديره و مديريت سود دست نيافتند. ( به رابطه معناداری بي3100) اوراق بهادار تهران نيز آقايی و همكاران

دهد كه نتايج متفاوتی بين اندازه هيئت مديره و مديريت سود مشاهده شده بررسی ادبيات پژوهش در اين زمينه نشان می
 شود:است. در اين زمينه مطالعاتی صورت گرفته كه به طور مختصر به هركدام از آنها پرداخته می

(، به بررسی تاثير هموارسازی سود بر خطر كاهش قيمت سهام پرداختند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه 5837) چن و همكاران
دهند با خطر سقوط قيمت بيشتر مواجهند. همچنين آنها نشان دادند كه هايی كه هموارسازی سود بيشتری انجام میشركت

 است. های با مالكيت نهادی كوچكتر بيشتراين رابطه در بين شركت
-در مدت سه سال ثبت شده شركت توليدی كانادايی را كه در بورس اوراق بهادار تورنتو 13ای از نمونه (،5837) گيل و ماتور

اند، نمونه برداری كردند و دريافتند كه اندازه هيئت مديره اثر منفی بر ارزش شركت دارد و دوگانگی مدير عامل، اندازه شركت، 
 .گذاردمثبت بر ارزش شركت تاثير میو بازده دارايی به طور 

به بررسی تاثير ساختار  5881تا  3110مشاهده طی سالهای  5301ای شامل (، با استفاده از نمونه5835) فيرث و همكاران
حاكميت شركتی بر محتوای اطالعاتی سود شركت های چينی پرداختند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه تمركز ماكيت، حضور 

خارجی، مالكيت اشخاص حقيق، نوع مالكيت سهامداران عمده، هيات سرپرستی و تركيب هيات مديره بر ضريب  سهامداران
 واكنش سود موثر هستند. 

شركت غيرآمريكايی به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط  00شركت آمريكايی و  101ای شامل (، با استفاده از نمونه5834) چانگ
ت مديره و محتوای اطالعاتی سود و همچنين رابطه منفی و معناداری بين دوگانگی وظيفه مثبت و معناداری بين تركيب هيا

 مدير عامل و محتوای اطالعاتی سود وجود دارد. 
(، به بررسی تأثير مديريت شركت ها و اهرم مالی بر ارزش شركت های آمريكايی پرداختند. به طور كلی، 5835) گيل و جان

دهد، و دوگانگی مدير دازه هيئت مديره بزرگتر ارزش شركت های آمريكايی را تحت تاثير قرار میدهد كه انيافته ها نشان می
های ای خودی تاثير مثبت بر ارزش شركتعامل، كميته حسابرسی، اهرم مالی، اندازه شركت، بازده دارايی ها و دارايی ه

 و خدماتی متفاوت است. آمريكايی دارد. تأثير حاكميت شركتی و اهرم مالی بين صنايع توليدی
( در پژوهشی به بررسی تاثير افشای ساختار حاكميت شركتی بر ادراک بازار از محتوای اطالعاتی و 5838) چانگ و سون

بود. آنها به اين نتيجه رسيدند  5881تا  5883شركت طی سالهای  5177مديريت سود پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل 
 شود كه بازار به تغييرات سود واكنش بيشتری نشان دهد. تر موجب میكتی قویكه ساختار حاكميت شر

گری ها با توجه به نقش تعديلشركت ها و ارزشبررسی رابطه بين هموار سازی سود شركتای به (، در مطالعه3112نظريان )
سازی نابر نتايج اين پژوهش، بين همواربپرداخت.  های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندر شركت مسئوليت اجتماعی

دار وجود ندارد. همچنين مشخص شد كه مسئوليت اجتماعی تاثيری بر نرخ ها رابطه معنیها و ارزش شركتسود شركت
-های مسئوليت پذيری اجتماعی، مانع يا كاهنده هموارسازی سود و ساير دستكاریگذاری نداشته و اجرای دستورالعملسرمايه

 ها نيست. العات مالی شركتهای اط
ی پرداختند. نتيجه رابطه بين حاكميت شركتی و معامله با اشخاص وابسته ای با عنوان(، در مطالعه3112) صفرزاده و طاووسی

ی معكوس پژوهش حاكی از آن است كه بين معامله با اشخاص وابسته و مالكيت سهامداران نهادی و تغيير مدير عامل رابطه
، بين معامله با اشخاص وابسته و استقالل اعضای هيت مديره رابطه معكوس و غير معنادار، بين معامله با اشخاص و معنادار
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وابسته و پاداش هيت مديره رابطه مستقيم و معنادار، و بين معامله با اشخاص وابسته و چرخش حسابرس مستقل رابطه 
 مستقيم غير معناداری وجود دارد. 

های پذيرفته شده در بررسی حاكميت شركتی بر هموار سازی سود شركت ای با عنوان(، در مطالعه3115) ستايش و همكاران
سازی سود در هر سه سطح موثر دهد كه كيفيت حسابرسی بر همواربورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج حاصل نشان می

مالكيت نهادی و مديريتی در سازی سود ناخالص و رباشد. افزون بر آن درصد اعضای غيرموظف هيئت مديره در هموامی
قالل هيئت مديره تاثيری بر شوند. نتايج نشان داد كه استسازی سود عملياتی و سود خالص عوامل موثری محسوب میهموار
 سازی سود ندارد.هموار

 شركتی، هموارسازی سود و كيفيتتجزيه و تحليل رابطه بين حاكميت  ای با عنوان(، در مطالعه3114) دموری و مهدی آبادی
كند كه بين حاكميت شركتی و درجه هموارسازی صورت پرداختند. نتايج حاصل از اين پژوهش بيان می گزارشگری مالی

های حاكميت شركتی تنها امتياز كيفيت و افشا و درصد سهامداران عمده با گرفته رابطه كمی وجود دارد. زيرا از بين مكانيزم
رجه هموارسازی صورت گرفته دهد كه دسازی سود رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنين نتايج حاصله نشان میدرجه هموار

در هيچ يک از دو روش هموارسازی سود، نتوانسته باعث افزايش ارتباط بين سود دوره جاری و جريانات  سود خالص در سطح
 باشد.ن سطح، ازآگاهی بخشی برخوردار نمیدوره بعد شود. بنابراين هموارسازی صورت گرفته در اي

 شده های پذيرفته تأثير ساختار هيئت مديره بر مديريت سود در شركت مطالعه ای با عنوان(، در 3111) باغبانی  و دستجردی
سود مديرعامل و مديريت  دوگانگی وظيفه دهد بيننتايج مدل رگرسيونی نشان میپرداختند.  در بورس اوراق بهادار تهران

البته در اين  .سود مشاهده نگرديد استقالل هيئت مديره با مديريت ای بين اندازه و ارتباط مثبت وجود دارد، در حاليكه رابطه
 . گرفته است نيز مورد بررسی قرار پژوهش آثار برخی متغيرهای كنترلی

ثير ساز و كارهای حاكميت شركتی بر محتوای اطالعاتی سود بررسی تا ای با عنوان(، در مطالعه3118) ستايش و ابراهيمی
دهد كه محتوای اطالعاتی سود های پژوهش نشان میپرداختند. يافته های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشركت

معنادار بين  تمركز مالكيت و مالكيت نهادی رابطه مثبت و معناداری دارد. در اين پژوهش شواهدی دال بر وجود رابطه
متغيرهای مالكيت مديريتی، مالكيت نهادی، مالكيت شركتی، تركيب هيات مديره و اندازه هيات مديره با محتوای اطالعاتی 

 سود يافت نشد. 
 

 های پژوهشفرضیه
 تاثير معناداری دارد. سود هموارسازی بر شركتی حاكميت تغييرات -3
 تاثير معناداری دارد. يرهدم يئته یاعضا گردش بر شركتی حاكميت تغييرات -5

 

 روش شناسی تحقیق

يره مد يئته یگردش اعضا و سود یبر هموارساز یشركت يتحاكم ييراتتغ پژوهش حاضر، بدين دليل كه به آزمودن تاثير
دهد، از نظر هدف، تحقيق كاربردی است و از نظر شيوه پردازد و دانش كاربردی در مورد اين دو متغير را توسعه میمی
دآوری و تحليل اطالعات، اين تحقيق توصيفی و از نوع همبستگی است. اين تحقيق توصيفی است چراكه به توصيف گر

وضعيت متغيرها و نيز روابط ميان آنها می پردازد. از نوع همبستگی است، چراكه با استفاده از تحليل همبستگی و تحليل 
در زمينه ادبيات تحقيق و مسائل نظری مرتبط با موضوع  .ين می نمايدرگرسيون روابط همزمانی ميان متغيرها را آزمون و تبي
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های موجود در دادهو در زمينه جنبه های علمی مرتبط با موضوع و بررسی سؤاالت تحقيق از  شودمیاز منابع موجود استفاده 
توليدی فعال در سازمان بورس جامعه آماری اين تحقيق شامل كليه شركت های  استفاده شده است. نرم افزار ره آورد نوين

بهره گرفته  3112الی  3115اوراق و بهادار تهران می شود و جهت نمونه گيری از روش حذفی سيستماتيک در دوره زمانی 
 های های تحقيق از روش دادهرار گرفت. همچنين جهت تحليل دادهشركت توليدی مورد انتخاب ق 11شد. در نهايت تعداد 

 و با توجه به آزمون های چاو و هاسمن، اثراث ثابت مقطعی انتخاب گرديد.  ركيبی استفاده شد ت
 

 مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها
 شود:های زير برای هر فرضيه استفاده میبرای آزمون فرضيه های پژوهش از مدل

 مدل فرضيه اول
                                                

 مدل فرضيه دوم
                                            

 

 تعریف عملیاتی متغیرها

 متغیرهای وابسته
 هموارسازی سود -

عملياتی كه  يار سود خالص قبل از اقالم غير مترقبه و جريان نقددر اين تحقيق همواربودن سود به عنوان نسبتی از انحراف مع
 (.5833نيا و جوانمرد، )طالب گيری شداند به صورت زير اندازهع دارايی های اول دوره تعديل شدههر دو بر حسب جم

 همواربودن سود به معنی يكنواخت بودن سود در سال های مختلف است.
 

          
                  ⁄  

                     ⁄
 

 انحراف معيار =  
CFOj,t   جريان های نقدی عملياتی در سال =t 
Earn j,t سود خالص قبل از اقالم غير مترقبه در سال =  t  

ASSETj,t جمع دارايی های شركت =j در پايان سال t-1 
-)باالتر( سود می تر)كمتر( سود و كيفيت پايينبيانگر هموار بودن بيشتر SMOOTH )كوچكتر(  در معادله باال مقادير بزرگتر

 باشد.
 گردش اعضای هيات مديره -

هايی كه از  برای هر سال برابر است با تعداد سالشود.  ( استفاده میCTگيری اين متغير از دوره تصدی مديرعامل )برای اندازه
 و ...(. 1، سال سوم عدد 5عدد ، سال دوم 3گذرد )برای سال اول عدد  زمان تصدی آن به عنوان مديرعامل می
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 متغیر مستقل 
هيات مديره  . اندازهگيرد قرار می بررسی موردمديره  اندازه هياتجهت سنجش تغييرات حاكميت شركتی حاكميت شركتی: 

 (.5834 )هانگ تران، شودمی بوسيله لگاريتم طبيعی تعداد كل مديران )اعضای موظف و غيرموظف هيات مديره( اندازه گيری

 

 آمار توصیفی 
های  های مركزی )ماكزيمم، مينيمم، ميانگين( و شاخص های آمار توصيفی كه شامل شاخص در اين بخش ابتدا شاخص

 د.گيرهای چولگی و كشيدگی هستند، مورد بحث و بررسی قرار می پراكندگی شامل واريانس و انحراف معيار و شاخص
 آماره توصیفی متغیرهای تحقیق :(8)جدول 

ار سازی همو 
 سود

گردش اعضای 
 هيات مديره

 بازده دارايی اهرم مالی اندازه شركت حاكميت شركتی

 21650 86220 35615 1634 86053 86223 ميانگين

 15611 86225 35633 5611 3 86272 ميانه

 031688 3644 586131 7683 3 86180 ماكزيمم

 -75618 86351 33601 3674 8 86500 مينيموم

 353655 865852 36281 86184 8610 86335 ف معيارانحرا

 56233 86345 86115 36527 -3260 -86154 چولگی

 35654 16381 46331 26883 1605 56171 كشيدگی

 50776552 56518 352642 457627 518671 35631 آماره جاكوبرا

 86053 8615 86251 86715 8640 8673 احتمال

 يوزمنبع: خروجی نرم افزار ايو

 

 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
است. به  های تركيبی استفاده شدههای پژوهش در اين پژوهش از دادهبا توجه به ادبيات پژوهش موجود و نياز ماهيات فرضيه
)چاو(  يمرل Fهای ونصادفی( برای آزمون فرضيات از آزمثابت يا ت منظور تعيين مدل مناسب )تلفيقی يا تابلويی با اثرات

 استفاده شده است.
 

 ليمر Fنتايج آزمون : (5)جدول 

 تفسیر نتایج احتمال tآماره  لیمر-آزمون اف

 های پنلداده 868888 54612 فرضیه اولمدل 

 های پنلداده 86888 158615 فرضیه دوممدل 

 يويوزافزار ا نرم یخروجمنبع: 

 
باشد فرضيه صفر  درصد می 5از كمترمقادير احتمال شود  مشاهده میفرضيه اول و دوم  پژوهش  با توجه به اينكه در مدل

 بايست از روش پنل استفاده شود. مبنی بر برابری عرض از مبدأ تاييد نشده و برای آزمون فرضيات می
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 آزمون فرضیات پژوهش

 تاثير معناداری دارد. تغييرات حاكميت شركتی بر هموارسازی سودفرضيه اول: 
 نشان آزمون نتايج. نمود توجه آن معناداری سطح يا F آماره مقدار به بايد معنادار مدل وجود و ها فرضيه مورد در قضاوت برای
 مبنای بر همچنين. دارد قرار صفر فرضيه رد ناحيه در كه است برابر 56178775 اول مدل برای F آماره مقدار كه دهد می

شده  ( ارائهيونبودن رگرس دار ی)معن Fسطح معنادار بودن  Fتابع  ينهمچن. دريافت را نتيجه اين توان می نيز معناداری سطح
در  يوناست كه معادله رگرس یمعن ينبد باشد یم 863كمتر از  ينكهكه به علت ا باشد یم 86854برآورد برابر  يناست كه در ا

اندازه شركت بر هموارسازی سود دارد. نتايج نشان داد كه حاكميت شركتی تاثير مثبت و معناداری  است. دار یمعن%  18سطح 
دارد. همچنين نتايج نشان داد كه اهرم مالی تاثير مثبت ولی بی بت و معناداری بر هموارسازی سود و بازده دارايی تاثير مث

 معنايی بر هموارسازی سود دارد. 
 
 )متغیر وابسته: هموارسازی سود( برآورد مدل اول جینتا: (9)جدول  

                                                

 احتمال tآماره  انحراف معيار ضرائب متغیرها

           862 8651 5657 86888 
LEV 367 5651 86133 8675 

SIZE 7615 3612 1675 86884 
ROA 864 8634 5603 86888 

R-squared 8621 Mean dependent var 328674 

Adjusted R-squared 8621 S.D. dependent var 35261 

S.E. of regression 34625 Sum squared resid 38812563 

F-statistic 5617 Durbin-Watson stat 563 

Prob(F-statistic) 

86854 

 يويوزافزار ا نرم یخروجمنبع: 

 
 تاثير معناداری دارد. يرهمد يئته یات حاكميت شركتی بر گردش اعضاتغييرفرضيه دوم: 

 نشان آزمون نتايج. نمود توجه آن معناداری سطح يا F آماره مقدار به بايد معنادار مدل وجود و ها فرضيه مورد در قضاوت برای
 سطح مبنای بر همچنين. دارد قرار صفر فرضيه رد ناحيه در كه است برابر 4687211 اول مدل برای F آماره مقدار كه دهد می

شده است كه  ( ارائهيونبودن رگرس دار ی)معن Fسطح معنادار بودن  Fتابع  ين. همچندريافت را نتيجه اين توان می نيز معناداری
 18ح در سط يوناست كه معادله رگرس یمعن ينبد باشد یم 863كمتر از  ينكهكه به علت ا باشد یم 86881برآورد برابر  يندر ا
معنايی بر گردش اعضای هيات مديره دارد.  همچنين نتايج د كه حاكميت شركتی تاثير مثبت و نتايج نشان دا .است دار یمعن% 

متغيرهای كنترلی پژوهش نشان داد كه اندازه شركت و بازده دارايی تاثير مثبت و معناداری بر گردش اعضای هيات مديره دارد 
 معناداری بر گردش اعضای هيات مديره دارد. و  اهرم مالی تاثير منفی و همچنين نتايج نشان داد كه
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 )متغیر وابسته: گردش اعضای هیات مدیره( برآورد مدل دوم جینتا: (4) جدول

                                            

 احتمال tآماره  يارانحراف مع ضرائب متغيرها
           86385 86810 5621 868800 

LEV 8641- 863347 4615- 86888 

SIZE 8684 86831 5613 86888 
ROA 5617 3651 3614 86851 

R-squared 86807 Mean dependent var 1675 

Adjusted R-squared 86822 S.D. dependent var 33675 

S.E. of regression 33652 Sum squared resid 5357065 

F-statistic 4687 Durbin-Watson stat 8613 

Prob(F-statistic) 

86881 

 يويوزافزار ا نرم یخروجمنبع: 

 

 گیری بحث و نتیجه
شده  هدر شركت های پذيرفت تغييرات حاكميت شركتی بر گردش اعضای هيئت مديره و هموارسازی سوددر اين پژوهش تاثير 

رگرسيون  ها با استفاده ازنتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماری داده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت كه
وجود دارد  چند متغيره مبين رابطه معنادار و مثبت بين حاكميت شركتی بر گردش اعضای هيات مديره و هموارسازی سود

 دهد كه متغيرهای كنترلی رابطه مثبت و معناداری با هر يک از متغيرهای وابستهیهمچنين ساير نتايج پژوهش نشان م
های ژوهش حاضر به دنبال بررسی اين موضوع بود كه هرگاه مكانيزمپديره( دارند. گردش اعضای هيات م )هموارسازی سود و

سازی سود صورت گرفته به اين هموار سازی آن باالتر خواهد رفت وتر باشد، درجه هموارحاكميت شركتی در سازمان قوی
انجامد و اين امر باعث افزايش كيفيت  و اگاهی های نقد دوره بعد میتری بين سود دوره جاری و جريانارتباط مثبت و قوی

سازی سود صورت گرفته در اين پژوهش به عنوان ابزاری برای انتقال اطالعات به شود. همواربخشی صورت های مالی می
(، 5835) (، گيل و جان5835) فيرث و همكاران نتايج پژوهش با مطالعات ده كنندگان صورت های مالی بوده است.استفا

 باشد.( همسو می3111) ( و باغبانی و همكاران3115) ستايش و همكاران
اری تنها به داشتن گذها برای سرمايهشود در هنگام انتخاب شركتگذاران توصيه میهای اين پژوهش، به سرمايهاساس يافتهبر

های پايينی صورت سود و زيان سود خالص هموار در آنها بسنده نكنند. چون نتايج اين پژوهش نشان داد كه هر چه به قسمت
های كند كه شركتشود. از طرف ديگر، نتايج اين پژوهش بيان میشويم، از درجه آگاهی بخشی سود كاسته مینزديک می

با توجه به وجود معيارهای مختلف ديگر برای محاسبه  ر، آگاهی بخشی سود بيشتری دارند.ای باالتدارای امتياز كيفيت و افش
شود هموارسازی سود و همچنين ساير معيارهای حاكميت شركتی به ويژه موارد مربوط به كميته حسابرسی، پيشنهاد می

گرفته در صنايع مختلف را نيز با هم مقايسه كنند. از های آتی اين معيارها را در نظر گرفته و درجه هموارسازی صورت پژوهش
های بورس بود كه باعث كنار های اين پژوهش، نبود اطالعات الزم در مورد واحد حسابرسی داخلی برخی از شركتمحدوديت
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تعداد  از قبيل تعداد اعضای اين كميته، وجود يک متخصص مالی،)گذاشته شدن بسياری از معيارهای مربوط به اين واحد 

 .توانست به عنوان يک مكانيزم مهم حاكميت شركتی مورد استفاده قرار گيردشد كه می (جلسات كميته حسابرسی
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