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چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود مییپیردازد پیژوهش ضا یر
ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روششناسی از نوع تحقیقات علّی (پی روییدادیم مییباشید اامعیه آمیاری پیژوهش
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونهگیری ضیذف سیتیتماتی 481شیرکت
بهعنوان نمونه پژوهش انتخابشده و دورهی زمانی آن بین سالهیای  4934تیا  4931مییباشید روش مورداسیتفاده اهیت
امعآوری اطالعات کتابخانهای و برای آزمون فر یهها از رگرسیون چندگانه با الگوی دادههای تابلویی در نیر افیرار ایوییوز
استفادهشده است نتایج پژوهش نشان میدهد که بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقال تعهدی رابطه معکیوس و
معنادار واود دارد بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود واقعی رابطه معکوس و معنادار وایود دارد همچنیین مالکییت
نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقال تعهدی تاثیر معکوس و معنادار دارد
واژگان کلیدی :مدیریت سود رقابت در بازار محصول مالکیت نهادی
مقدمه
در اواخر دهه  4381رایج شدن صورتحتاب سود و زیان همراه با فشارهای قابل تواه از سوی افراد خارج از ضرفه ضتابداری و
نیر عد ر ایت دست اندرکاران ضرفه ای و دانشگاهیان از روش های ااری تغییرات مهمی را در تفکر و نظرییه ضتیابداری
بواود آورد یکی از مهم ترین این تغییرات تأکید و تواه بیشتر به صورتحتاب سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود
سبب شده تا مقوله ای به نا مدیریت سود متولد و مطرح شود (ضجازی و همکاران 4934م در مدیریت سیود کیارا میدیریت
سود مواب کاهش عد تقارن اطالعاتی و بهبود محتوای اطالعاتی سود می شود در ایین دییدگاه میدیریت سیود پدییدهای
سودمند برای استفاده کنندگان خارای اطالعات ضتابداری محتوب میشود در میدیریت سیود از نیوع کیارا هیدف افیرایش
مطلوبیت سهامداران و استفاده کنندگان صورت های مالی است و در مدیریت سود فرصت طلبانه مدیریت به منظیور ضیداکرر
کردن مطلوبیت خویش سود رابه گونه ای فرصت طلبانه گرارش می کند بالتیا و همکیاران8118( 4م شیواهدی مبنیی بیر
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فرصت طلبانه بودن مدیریت سود ارایه می کنند برگتتالر8114( 8م نشان داد که مدیران به منظور الوگیری از گرارش زیان یا
کاهش سود اقدا به مدیریت سود می کنند تا پاداش بیشتری دریافت کنند (کریمی و رهنمایرودپشتی 4931م بر اساس نظر
هیلی و والن4333( 9م مدیریت سود زمانی رخ میدهد که مدیر برای گرارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده میکند
و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی یا برای تاثیر در نتایج قراردادهیایی کیه بیه ارقیا
ضتابداری گرارش شده بتتگی دارد انجا میدهد اسکات8113( 1م به مدیریت سیود بیه عنیوان اختییار شیرکت در انتخیاب
سیاستهای ضتابداری برای دستیابی به برخی از اهداف خاص مدیریت اشیاره مییکنید هنگیامی کیه شیرکتها در و یعیت
نامطلوب اقتصادی تحت فشار فراینده قرار میگیرند مدیران آنها از واضید ضتیابداری درخواسیت میینماینید کیه سیطر آخیر
صورتهای مالی (یعنی سودم را بهبود بخشند و بدین وسیله محتوای اطالعاتی آن را تغییر دهند ضتیابداری بیا وایود تمیامی
انعطاف پذیریاش بهنظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در ایین قبییل شیرایا باشید (هیو و
هو  4331 1م داده های مورد نیاز تصمیم گیری مقوله ای بتیار پیچیده می باشند زیرا طیف متنوع اسیتفادهکننیدگان از آن
نظیر سرمایه گذاران (از آنجایی که نیاز به دانتتن میران سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایهگذاری در آن دارنیدم میدیران
(نیاز به اطالع از و عیت مالی شرکت دارندم بانکها و تأمینکنندگان مالی (نیاز به اطالع از توانایی شرکت در بازپرداخیت وا م
به اطالعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و همکاران 4921م .از طرف دیگر در شرایا رقابتی بازار محصول هر شیرکت تمیا
تالش خود را به کار میگیرد تا بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته و از سایر رقبای خود پیشی گیرد گذشت زمیان و
گتترش ارتباطات منجر به افرایش اهمیت میران رقابت بازار محصول شده است (مرادی و محقق 4931م گال-اُر4321( 1م و
گرتنر و همکاران4322( 7م پیش بینی کردهاند که شرکتهای مواود در صنایع رقابتیتر سیاستهای افشایی که ضاوی اطالعات
مفید آینده باشد را دنبال نمیکنند و اضتماالً گرارشهای نادرست ارایه خواهند کرد از سوی دیگر داروغ و استوگتون4331( 2م
در ی دیدگاه متناقض با گال-اُر (4321م و گرتنر و همکاران (4322م بیان کردهاند که شرکتهایی که در صنایع رقابتی فعالیت
میکنند سیاستهای افشای بهتری را دنبال خواهند کرد همچنین نتایج برخی از پژوهشهای تجربیی پیشیین (بیه عنیوان
نمونه چنگ و همکاران8149 3م نشان داده اند که رقابت در بازار محصوالت به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبیود کیفییت
اطالعات ضتابداری است (نمازی و همکاران 4939م همچنین سیهامداران نهادی ی گروه از نظارتکننیدگان خیارای بیه
شمار میروند شیلفر و ویشنی4321( 41م ادعا میکنند کیه سیرمایهگذاران نهادی نقش مهمی در فرآیند نیظارت و نظا دهیی
به فعالیت مدیران ایفا میکنند سهامداران نهادی با تواه به برخورداری از دانش و تخصیص کافی دسترسی به شییبکههیای
ارتباطی میؤثر اختیار سها عمده و ضق رأی نیاشی از آن مدیران را مجبور میکنند تیا بیر عملکیرد اقییتصادی تمرکیر و از
رفتارهای مغایر بیا منافع شرکت ااتناب کنند افیرون بیر این سرمایهگذاران نهادی بخاطر میتیئولیت امانتداری که بر عهیده
دارند از انگیره میضاعفی در راستای اطمینان از این که تصمیمات اتخاذ شیده منجیر بییه ضداکررسیازی ثییروت سیهامداران
میشود برخوردار هتتند (عباس زاده و همکاران 4931م بنابراین با تواه به شرایا رقابتی محصیوالت کیه در اکریر صینایع
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ضاکم شده در این تحقیق مد نظر است که تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و میدیریت سیود میورد
بررسی قرار گیرد لذا این مطالعه به دنبال پاسخگویی به سواالت ذیل میباشد:
رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود چه تاثیری دارد؟ نقش سرمایهگیذاران نهیادی در رابطیه رقابیت در بیازار محصیول و
مدیریت سود چگونه است؟
پیشینۀ پژوهش
الکتمانا و یانگ8141( 44م در پژوهشی تحت عنوان رقابت در بازار محصول و مدیریت سود باهدف سودآوری به این نتیجیه
دست یافتند که شرکت های رقابتیتر نتبت به شرکت های با رقابت کمتر تمایل بیشتری به مدیریت سود بر مبنیای تعهیدی
دارند
48
عابد و همکاران ( 8141م در تحقیقی با عنوان سطوح محافظه کاری در سیاستهای ضتابداری و تاثیر آن بر مدیریت سود به
این نتیجه رسیدند که میان محافظه کاری و اندازهی شرکت با مدیریت سود رابطه ای منفی واود دارد همچنین آنیان نشیان
دادند که رابطه ای مربت میان عملکرد شرکت با مدیریت سود واود دارد
ضتینیا و همکاران 8147( 49م با بررسی انگیره های مدیریت سود و ریب واکنش سود به این نتیجه رسیدند که بین پیاداش
هیات مدیره و ریب واکنش سود رابطه منفی معنی داری واود دارد زیرا افرایش پاداش به عنوان انگیره میدیریت افرایشیی
سود توسا بازار با واکنش منفی همراه است
تتفای و همکاران 8142( 41م به بررسی تاثیر مالکیت نهادی و رقابت بازار محصول در میدیریت سیود (واقعیی و تعهیدیم بیا
استفاده از داده هایی از شرکت های غیر مالی در  14کشور در سراسر اهان برای دوره  4331الی  8141پرداختند نتایج نشان
داد مدرک قوی (هیچ مدرکیم واود ندارد که مدیریت سود تعهدی (واقعیم افرایش می یابد (همراه بام درصد مالکیت نهادی
نتایج همچنین نشان داد رقابت در بازار محصول رقابت به طور مربت با مدیریت سود تعهدی مرتبا است این رابطه زمانی که
از شاخص هرفیندال استفاده می شود از لحاظ آماری قابل تواه است در نهایت رقابت بازار محصول به طیور قابیل تیواهی
رابطه منفی با مدیریت سود واقعی دارد با استفاده از دو از سه پروکتی رقابت بازار محصول تنها زمانی کیه میا از تعیدادی از
شرکت ها در صنعت معکوس استفاده میکنیم ی رابطه مربت بین رقابت بازار محصول و مدیریت درآمد واقعی بدست آمید
برزگر و همکاران ( 4939م به این مو وع پرداختند که آیا رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود اثر میگذارد؟ بنابراین هدف
اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود بیود ایین پیژوهش از نیوع مطالعیه توصییفی -
همبتتگی مبتنی بر تحلیل دادههای ترکیبی است که به بررسی  33شرکت پذیرفتهشده در بیورس اوراق بهیادار در طیی دوره
زمانی  4921الی  4931پرداخت برای آزمون رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی از
مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد همچنین برای اندازهگیری رقابت در بازار محصول از شاخص  Qتوبین اسیتفاده شید
نتایج نشان داد بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی رابطه مربت معناداری وایود دارد کیه
بیانگر افرایش مدیریت سود بهواسطه افرایش رقابت در بازار محصول است که این امر به کاهش کیفیت سود میانجامد
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عتگرنژادنوری و همکاران (4931م به بررسی رابطة بین توان قیمت گذاری بازار محصول و رقابت صنایع تولیدی بیا میدیریت
سود پرداختند در این پژوهش برای کمیسازی مدیریت سود از مدلهای مبتنی بر اقال تعهّدی اختیاری استفادهشده است در
این راستا دو فر یه تدوینشده است و اهت آزمون این فر یهها نمونهای متشکل از  38شرکت ( 111سال -شرکتم از بین
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  4922الی  4938انتخاب شد و برای آزمون آنها از روش
دادههای ترکیبی استفادهشده است یافتههای تجربی ضاکی از آن است که بین توان قیمتگیذاری بیازار محصیول و میدیریت
سود رابطه معنادار واود دارد و این رابطه منفی است شرکتهایی که توان قیمتگذاری بازار محصول کمتری دارند مدیریت
سود باالتری را تجربه میکنند عالوه بر این یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین رقابت صنایع تولیدی (ساختار صنایعم و
مدیریت سود رابطة معنادار و مربتی واود دارد.
زین افرا و همکاران (4931م به بررسی رابطه بین مدیریت سود سرمایهگذاران نهادی و بازده داراییهیا پرداختنید بیه همیین
منظور نمونه ای به ضجم  34شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با امع آوری
داده های مربوط به پژوهش در طی سالهای  4922الی  4931اقدا به بررسی فر یات پژوهش نمودند متغیر وابتته در ایین
پژوهش ساختار بازده داراییها میباشد و متغیرهای متتقل اصلی در این پژوهش شامل مدیریت سود و مالکیت نهیادی اسیت
نتایج پژوهش ضاکی از آن است که بین مدیریت سود در شرکتهای دارای مالکیت نهادی و بیازده داراییی رابطیه معنیی داری
مشاهده نگردید زیرا همچنین سهامداران نهادی قدرت پیش بینی باالتری از شرکتهای تحت سیرمایه گیذاری خیود دارنید و
ممکن است با اقداماتی مانع از پیش بینی سایر سرمایه گذاران از بازده دارایی شرکتها گردند تا بدین ترتیب منیافع خیود را در
آینده افرایش دهند
بحری ثالث و همکیاران ( 4937م درصیدد آن برآمدنید تیا بیر اسیاس مطالعیات قبلیی الکتیمانا و همکیاران (8141م رابطیه
شاخص های لرنر لرنر تعدیلشده و هرفیندال هریشمن را با مدیریت سود از طریق اقال تعهدی (میدیریت ضتیابداری سیودم
ارزیابی نماید اامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  4921تا  4938و
داده های موردمطالعه این پژوهش شامل  241سال -شرکت میباشد روش پژوهش از نوع همبتتگی علّی و پ رویداری و
روش آزمون فر یهها رگرسیون خطی چند متغیره است نتایج نشان میدهد که شاخص دو رقابت در بازار محصول (شاخص
لرنرم و شاخص سو (شاخص لر نر تعدیلشدهم با مدیریت ضتابداری سود رابطه معنییداری دارد همچنیین رابطیه معنییدار
شاخص هرفیندال هریشمن با مدیریت سود از طریق اقال تعهدی مشاهده نگردید
فرضیههای پژوهش
 فر یه  :4بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقال تعهدی رابطه واود دارد
 فر یه  :8بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود واقعی رابطه واود دارد
 فر یه  :9مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقال تعهدی تاثیر دارد
 فر یه  : 1مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود واقعی تاثیر دارد
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روششناسی پژوهش
این تحقیق از لحاظ روش همبتتگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد از اهت نوع طرح تحقییق تحقییق ضا یر از نیوع
تحقیقات پ رویدادی است در این نوع تحقیق ها هدف بررسی روابا مواود بین متغیرها است و داده ها از محیطی کیه بیه
گونهای طبیعی واود داشتهاند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت متتقیم پژوهشگر رخ داده اسیت امیعآوری و تجرییه و
تحلیل میشود روش بررسی دادهها به صورت مقطعی و سال به سال (دیتا پانلم است در این تحقیق برای آزمون فر یهها از
روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است به منظور تحلیل داده های بدست آمده از روشهای آمیار توصییفی و اسیتنباطی
استفاده شده است بدین ترتیب که برای توصیف داده ها از ادول توزیع فراوانی و در سطح استنباطی برای آزمون فر یههیای
پژوهش از آزمون اف لیمر آزمون هاسمن آزمون ناهمتانی واریان آزمون خود همبتتگی سریالی آزمون هم امعی آزمون
نرمال بودن و آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده می شود برای اارای هر پژوهش الز است اامعه آماری مشخص و معین
شود برای انتخاب اامعه آماری به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران راوع خواهد شید چراکیه :اطالعیات
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسا ضتابداران رسمی ضتابرسی می شود لذا نتیبت بیه اطالعیات
سایر شرکتها از قابلیت اتکاء باالتری برخوردار است و دسترسی به این اطالعات نتبت به سایر شرکتها راضتتیر اسیت بیه
منظور انجا تحقیق از سالهای  4934تا  4931اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که دارای ویژگیهای
زیر می باشند امع آوری خواهد گردید:
 4برای رعایت قابلیت مقایته پذیری آنها سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد
 8طی قلمرو زمانی پژوهش هیچگونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند
 9کلیه اطالعات مورد نیاز از شرکتها برای پژوهش در دسترس باشد
 1صورت اریان واوه نقد آن مطابق استانداردهای ضتابداری ایران و در دسترس باشد
 1ارء بان ها و موستات مالی (شرکتهای سرمایه گذاری واسطه گران مالی شرکت های هلدینگ لیرینگ هیا و بیمیهم
نباشند
 1شرکتها قبل از سال  4934در بورس پذیرفته شده باشند
شرکتهایی که ضائر شرایا فوق نباشند ارو نمونه آماری بشمار نخواهند آمد همچنین در این تحقیق اندازه نمونیه آمیاری بیه
روش ضذف سیتتماتی انتخاب خواهد گردید
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
رقابت در بازار محصول ( :)PMCدر این پژوهش از شاخص هرفیندال هریشمن به عنوان معیار اندازهگییری رقابیت در بیازار
محصوالت استفاده خواهد شد شاخص هرفیندال هیرشمن از ضاصل امع توان دو سهم بیازار تمیامی بنگیاه هیای فعیال در
صنعت به صورت فرمول زیر به دست می آید (چن و همکاران8148 41م:
∑

Chen et al
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که در آن  HHIشاخص هرفیندال هیرشمن  kتعداد بنگاه های فعال در بازار و  Siسهم بازار شرکت  iا است که از رابطه زیر
به دست می آید:
∑⁄

که در آن  Xjنشان دهنده فروش شرکت  jا و  lنشان دهنده نوع صنعت است شاخص هرفیندال هیرشیمن مییران تمرکیر
صنعت را اندازه گیری می کند هر چه این شاخص بررگتر باشد میران تمرکر بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت واود دارد
و بالعک الز به ذکر است که این شاخص در پژوهش های چن و همکاران (8148م چنگ و همکیاران (8149م نمیازی و
ابراهیمی (4934م خوااوی و همکاران (4938م و نمازی و ر ایی (4939م نیر استفاده شده است (نمازی و همکاران 4939م
متغیر وابسته
مدیریت سود (EMم :در این تحقیق مدیریت سود با دو عامل مدیریت سود اقال تعهدی و مدیریت سود واقعی بصیورت زییر
اندازه گیری خواهند شد:
مدیریت سود اقال تعهدی ()AM
در این پژوهش همانند پژوهش رضمانی و رامشه (4938م اقال تعهدی اختیاری به منرلة شاخص مدیریت سود اقال تعهدی
به کار رفته است سطح عادی اقال تعهدی کل بر اساس مدل تعدیل شدة اونر4334( 41م و بر اساس رابطة زییر بیه دسیت
میآید:
رابطه 4

)

)

(

(

)

(

که در آن:
 :سود قبل از بهره و مالیات منهای اریان نقد عملیاتی در سال t
 :امع دارایی های شرکت شرکت  iدر سال t-1
 :تغییرات درآمد فروش شرکت شرکت  iدر سال  tنتبت به سال t-1

 :مبلغ ناخالص اموال ماشین آالت و تجهیرات شرکت
رابطة فوق با استفاده از دادههای ترکیبی برآورد و باقی ماندة برآوردشدة مدل به منرلة شیاخص میدیریت سیود اقیال تعهیدی
) (AMبکار میرود (رضمانی و رامشه 4938م
مدیریت سود واقعی سود ()RM
در این پژوهش مدیریت واقعی سود ( )RMبا تواه به ابعاد آن به عنوان متغیر وابتته مطرح می شود
 -4اندازه گیری اریانهای نقد عملیاتی غیر عادی
در این پژوهش مطابق با پژوهش کوهن و زاروین (8141م از رابطه زیر برای برآورد ارییان هیای نقید عملییاتی غییر عیادی
(47Aocfم در نظر گرفته شده است
رابطه 8
 :اریان های نقد عملیاتی شرکت  iدر پایان سال t
Jones
Abnormal operating cash flows
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 :امع کل دارایی های شرکت  iدر پایان سال t-4
 :فروش شرکت  iدر طی سال t
 :تغییرات فروش شرکت  iدر پایان سال  tکه برابر است با فروش سال t-4
 :باقیمانده مدل اریان های نقد عملیاتی غیر عادی شرکت در پایان سال t

 -8اندازهگیری هرینه های غیر عادی تولید
مشابه با پژوهش کوهن و زارووین ( 8141م تولید غیرعادی از طریق رابطه زیر برآورد شده است به نحوی که باقیمانده میدل
به عنوان معیار بهای تولید غیر عادی (APC42م در نظر گرفته شده است.
رابطه 9
رابطه 1
با استفاده از مدلهای فوق و ترکیب آنها رابطه زیر برای اندازهگیری بهای تولید غیرعادی بدست میآید
رابطه 1
 :بهای تولید شرکت در پایان سال که برابر است با بهای تما شده کاالی فروش رفته  +تغییرات در مواودی کاال
 :تغییرات فروش شرکت در پایان سال که برابر با تفاوت فروش بین سال است
 :باقیمانده مدل  -بهای تولید غیرعادی شرکت در پایان سال t
 -9اندازه گیری هرینه های اختیاری غیر عادی
طبق پژوهش کوهن و زاروین ( 8141م هرینه اختیاری غیر عادی از طریق رابطه زیر بر آورد شده است و باقیمانیده میدل بیه
عنوان معیار هرینه اختیاری غیر عادی (ADE51م در نظر گرفته شده است
رابطه 1
 :هرینه اختیاری شرکت در پایان سال که برابر است با هرینه اداری عمومی و فروش و مخارج تحقیق و توسعه
 :باقیمانده مدل هرینه اختیاری غیرعادی شرکت در پایان سال t
در تمامی مدل های فوق عامل باقی مانده مدل مورد استفاده به عنوان معیار تشخیص مدیریت سود واقعی شیرکت مییباشید
ضال همچون پژوهش های گذشته برای بدست آوردن متغیر مدیریت واقعی سود ارء باقیمانده سه مدل باال را استاندارد کرده
و با ( )εمعادله رگرسیون یکدیگر امع می کنیم تا متغیر مدیریت واقعی سود بدست آید (انصاری و همکاران 4938م.
متغیر تعدیلگر
مالکیت نهادی (IOم
81
مطابق با تعریف بوش (4332م سرمایه گذاران نهادی سرمایه گذاران بررگ مانند بانکها شرکتهای بیمه شرکتهای سیرمایه
گذاری هتتند (مهرانی و همکاران 4923م در این پژوهش سرمایهگذارانی که بییش از  1درصید سیها شیرکت را در اختییار
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Abnormal production costs
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داشته باشند به عنوان مالکان نهادی مورده استفاده قرار خواهند گرفت و برای اندازه گیری مالکییت نهیادی در قتیمت رییر
سرمایهی پیوست ها و یادداشتهای تو یحی صورتهای مالی از درصد مجموع سهامداران باالی  1درصد استفاده خواهد شد
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت (SIZEم :اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت اندازه گیری شده است
اهر مالی (LEVم :اهر مالی از طریق کل بدهیها به کل داراییها اندازه گیری شده است
فرصت های رشد ( GROWTHم :فرصتهای رشد از طریق نتبت ارزش بازار بر ارزش دفتری داراییها اندازه گیری شده است
(تتفای و همکاران 8142م
یافتههای پژوهش

آمار توصیفی
بهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجریه و تحلیل دقیق آنها آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الز است
ادول (4م آمار توصیفی داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد آمار توصیفی مربوط بیه 481
شرکت نمونه طی دوره زمانی  1ساله ( 4934تا 4931م میباشد

نا متغیر
مدیریت سود اقال تعهدی
مدیریت سود واقعی
رقابت در بازار محصول
مالکیت نهادی
اندازه شرکت
اهر مالی
فرصت های رشد

نماد
AM
RM
HHI
IO
SIZE
LEV
GRO
WTH

جدول ( :)5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
بیشترین
میانه
میانگین
تعداد
19741
19123
19134
711
1972
19894
19433
711
49111
19119
19444
711
19331
1972
19797
711
439971
499311
419811
711
19384
19131
19137
711
711

49113

49313

79743

کمترین
19194
-19211
8919e-13
19171
419198
1913

انحراف معیار
19114
19497
19811
19429
49192
19819

19198

19373

اصلیترین شاخص مرکری میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکر ثقل توزیع است و شاخص خیوبی بیرای نشیان
دادن مرکریت دادههاست برای مرال مقدار میانگین برای متغیر اهر مالی برابر با (1913م میباشد که نشیان مییدهید بیشیتر
دادهها ضول این نقطه تمرکر یافتهاند به طورکلی پارامترهای پراکندگی معیاری برای تعیین مییران پراکنیدگی از یکیدیگر ییا
میران پراکندگی آن ها نتبت به میانگین است از مهم ترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است مقدار این پارامتر بیرای
اندازه شرکت برابر با  49192و برای مدیریت سود اقال تعهدی برابر است با  19114میباشد که نشان میدهد این دو متغیر به
ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هتتند کمینه و بیشینه نیر کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان مییدهید
بهعنوانمرال بررگترین مقدار اهر مالی برابر با  19384است که مربوط به شرکت المپ پارس شهاب در سال  4931میباشد
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که کل بدهی های آن  894199117بوده و کل دارایی های آن  899819141می باشد کیه از تقتییم کیل بیدهی هیا بیر کیل
داراییها عدد  19384بدست می آید
آزمون نرمال بودن دادهها
نرمال بودن متغیرها (به خصوص متغیر وابتته در مدلهای رگرسیونیم شرط اولیه انجا کلیه آزمونهای پارامتری
بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون اارک-برا استفادهشده است
متغیر
AM
RM
HHI
IO
SIZE
LEV
GROWTH

جدول ( :)2آزمون جارک-برا
سطح معناداری
آماره آزمون
191111
31128923
191111
8111984
191111
43949271
191111
41291217
191111
47193379
191111
11921911
191111
43439148

میباشد

نتیجه
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد

با تواه به ادول  8مشاهده میشود که سطح معنیداری طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال اارک-برا همیه متغیرهیا دارای
سطح معنیداری کمتر از  1درصد میباشند لذا دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیتتند از آنجایی کیه نرمیال بیودن خطاهیای
مدلها نشان دهنده ی نرمال بودن ترکیب متغیرها می باشد آزمون نرمال بودن خطاهای مدلها بررسی گردید و مشخص شد که
خطاها از توزیع نرمال برخوردارند
جدول ( :)3نتایج آزمون تبدیالت جانسون برای متغیر وابسته
نرمال سازی پ از تبدیالت
نرمال سازی قبل از تبدیالت
نا متغیر
19447
19111
مدیریت سود اقال تعهدی
19821
19111
مدیریت سود واقعی

نتیجه
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال دارد

با تواه به ادول  9مشاهده می شود که سطح معنی داری متغیرهای مدیریت سود اقال تعهدی و مدیریت سود واقعی قبل از
انجا آزمون تبدیالت اانتون برابر با  19111می باشد که کمتر از  1درصد بوده و بیانگر نرمال نبودن متغیرهای وابتته قبل از
عملیات نرمال سازی اانتون میباشد در صورتیکه سطح معنی داری متغیرها پ از انجا آزمون تبدیالت اانتون به ترتیب
برابر با  19447و  19821می باشد که بیش از  1درصد بوده و بیانگر نرمال بودن توزیع متغیرهای وابتته پ از عملیات نرمال
سازی اانتون میباشد
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آزمون جارکوبرا برای باقیماندهها
جدول ( :)4نتایج آزمون جارکوبرا برای باقیماندهها
سطح معناداری
آماره آزمون
فر یه (مدلم
19719
19192
فر یه (مدلم اول
1984
99442
فر یه (مدلم دو
19133
19184
فر یه (مدلم سو
19719
19192
فر یه (مدلم چهار

نتیجه
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال دارد

با تواه به ادول  1مشاهده میشود که سطح معناداری آزمون برای مدلهای پژوهش بیشتر از  1درصید مییباشید بنیابراین
بیانگر نرمال بودن امالت اخالل میباشد
آزمون مانایی متغیرها
مطابق ادبیات اقتصادسنجی الز است قبل از برآورد مدل مانایی متغیرها بررسی گردد برای بررسیی وایود ریشیه واضید در
دادههای پانل از آزمون لوین لین و چو استفاده شده است
جدول ( :)1آزمون مانایی (لوین ،لین و چو) برای تمامی متغیرهای پژوهش
نتیجه
سطح معناداری
آماره آزمون
متغیر
مانا است
191111
-1991341
AM
مانا است
191111
-2193134
RM
مانا است
191111
-8193912
HHI
مانا است
191111
-8119112
IO
مانا است
191111
-8198784
SIZE
مانا است
191111
-4199927
LEV
مانا است
191111
-1898171
GROWTH

با تواه به ادول  1مشاهده میشود که سطح معنیداری متغیرها در آزمون مانایی همه متغیرها کمتر از  1درصد بوده و بیانگر
مانا بودن متغیرها است
آزمون اف لیمر (چاو)
این آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی (poolم و دادههای تابلویی (panelم صورت میگیرد
مدل آزمون
فر یه (مدلم اول
فر یه (مدلم دو
فر یه (مدلم سو
فر یه (مدلم چهار

جدول ( :)6نتایج آزمون اف لیمر (چاو)
نتیجه آزمون
سطح معنیداری
آماره آزمون
پذیرش الگوی دادههای تابلویی
191111
79821
پذیرش الگوی دادههای تابلویی
191111
19912
پذیرش الگوی دادههای تابلویی
191111
79423
پذیرش الگوی دادههای تابلویی
191111
79423
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با تواه به ادول  1مشاهده میشود که سطح معناداری آزمون برای همهی مدلها کمتر از  1درصد بیوده و بییانگر پیذیرش
الگوی دادههای تابلویی (پانلم میباشد
آزمون هاسمن
این آزمون برای تشخیص بین اثرات ثابت (panelم و اثرات تصادفی (panelم صورت میگیرد
مدل آزمون
فر یه (مدلم اول
فر یه (مدلم دو
فر یه (مدلم سو
فر یه (مدلم چهار

جدول ( :)7نتایج آزمون هاسمن
سطح معنیداری
آماره آزمون
191111
119318
191114
889371
191819
419143
191819
419143

نتیجه آزمون
اثرات ثابت عرض از مبدأ
اثرات ثابت عرض از مبدأ
اثرات ثابت عرض از مبدأ
اثرات ثابت عرض از مبدأ

با تواه به ادول  7مشاهده میشود که سطح معناداری آزمون در همه فر یهها کمتر از  1درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات
ثابت میباشد
آزمون ناهمسانی واریانس
وقتی خطاها ناهمتان باشند انحراف معیار عرض از مبدأ بتیار بررگ می شود انحراف معییار یرایب شییب نییر بیه شیکل
ناهمتانی بتتگی دارد بنابراین از آزمون والد تعدیلشده برای بررسی ناهمتانی واریان امالت اخالل استفادهشده است
مدل آزمون
فر یه (مدلم اول
فر یه (مدلم دو
فر یه (مدلم سو
فر یه (مدلم چهار

جدول ( :)8نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
نتیجه آزمون
سطح معنیداری
آماره آزمون
عد واود ناهمتانی واریان
19187
19737
واود ناهمتانی واریان
191117
1921
عد واود ناهمتانی واریان
191919
19219
واود ناهمتانی واریان
191111
19317

با تواه به ادول  2مشاهده میشود که سطح معنیداری آزمون والد تعدیل شده در مدلهای اول و سو بیشیتر از  1درصید
میباشد و بیانگر عد واود ناهمتانی واریان در امالت اخالل میباشید و در میدلهیای دو و چهیار کمتیر از  1درصید
میباشد و بیانگر واود ناهمتانی واریان در امالت اخالل میباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل ها با اارای دستور
 glsرفع شده است
آزمون خودهمبستگی
یکی از فرضهای اساسی در تخمین مدل رگرسیون به روش  OLSعد خودهمبتیتگی بیین امیالت خطیا ییا همبتیتگی
سریالی است چون مقادیری که متغیرهای تو یحی در مدل به خود میگیرند تصادفی هتتند بنابراین مقادیر خطا نیر باید در
کل تصادفی باشند بنابراین از آزمون والدریج برای بررسی خودهمبتتگی سریالی امالت اخالل استفاده شده است
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مدل آزمون
فر یه (مدلم اول
فر یه (مدلم دو
فر یه (مدلم سو
فر یه (مدلم چهار

جدول ( :)1نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی
نتیجه آزمون
سطح معنیداری
آماره آزمون
واود خودهمبتتگی
191111
8219344
واود خودهمبتتگی
191114
889371
واود خودهمبتتگی
191111
8199811
واود خودهمبتتگی
191111
4179211

با تواه به ادول  3مشاهده می شود که سطح معناداری آزمون والدریج برای مدلها کمتر از  1درصید بیوده و بییانگر وایود
خودهمبتتگی سریالی در مدلها میباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل ها با اارای دستور  Auto Correlationرفع
شده است
نتیجه آزمون فرضیه اول
فر یه اول بیان میدارد :بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقال تعهدی رابطه واود دارد
جدول ( :)51نتیجه آزمون فرضیه اول
متغیر وابتته :مدیریت سود اقال تعهدی
خطای استاندارد
رایب
نماد
متغیرها
آماره t
-79191
1918
-1941
رقابت در بازار محصول
HHI
-99972
19141
-19191
اندازه شرکت
SIZE
449171
19149
19411
اهر مالی
LEV
-1919
19111
-19187 GROWTH
فرصت های رشد
99871
19111
19411
C
2999
19191
19821
)AR (1
 11درصد
ریب تعیین
 11درصد
ریب تعیین تعدیل شده
8489411
آماره F
191111
سطح معناداری
89497
دوربین واتتون

سطح معناداری
191111
191111
191111
191111
191144
191111

نتایج ادول  41نشان میدهد که متغیر رقابت در بازار محصول با ریب (-1941م و سطح معناداری (191111م رابطه معکوس
و معناداری با مدیریت سود اقال تعهدی دارد و فر یه اول پذیرفته میشود متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و فرصیت هیای
رشد دارای ریب منفی و سطح معناداری کمتر از  1درصد هتتند ازاین رو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابتیته دارنید
متغیر کنترلی اهر مالی تأثیر معناداری با متغیر وابتته ندارد ریب تعیین تعدیل شده برابر با  11درصد میباشید کیه نشیان
می دهد متغیرهای متتقل و کنترلی مواود در مدل توانتتهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابتته را تو یح دهند آماره فیشیر
برابر با  8489411و سطح معناداری آن کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شیده از اعتبیار کیافی
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برخوردار است آماره دوربین -واتتون برابر با  89497میباشد و با قرار گرفتن در بازه  491الی  891ناشی از عد خودهمبتتگی
بین متغیرهای پژوهش میباشد
نتیجه آزمون فرضیه دوم
فر یه دو بیان میدارد :بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود واقعی رابطه واود دارد
جدول ( :)55نتیجه آزمون فرضیه دوم
متغیر وابتته :مدیریت سود واقعی
آماره t
خطای استاندارد
رایب
نماد
متغیرها
-19212
1911
-19439
رقابت در بازار محصول
HHI
89292
1919
19121
اندازه شرکت
SIZE
-29843
19147
-19417
اهر مالی
LEV
19197
19113
191119 GROWTH
فرصت های رشد
419817
19113
19111
C
19179
19119
19119
)AR (1
 17درصد
ریب تعیین
 11درصد
ریب تعیین تعدیل شده
19411
آماره F
191111
سطح معناداری
89414
دوربین واتتون

سطح معناداری
191111
191117
191111
193718
191111
193144

نتایج ادول  44نشان میدهد که متغیر رقابت در بازار محصول با ریب (-19439م و سطح معناداری (19111م رابطه معکوس
و معناداری با مدیریت سود واقعی دارد و فر یه دو پذیرفته میشود متغیر کنترلی اندازه شرکت دارای ریب مربت و سیطح
معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاین رو رابطه متتقیم و معناداری با متغیر وابتته دارد ولی متغیر کنترلی اهر میالی دارای
ریب منفی و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابتته دارد متغیر کنترلی
فرصت های رشد تأثیر معناداری با متغیر وابتته ندارد ریب تعیین تعدیل شده برابر با  11درصد میباشد که نشان مییدهید
متغیرهای متتقل و کنترلی مواود در مدل توانتتهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابتته را تو یح دهند آماره فیشر برابیر بیا
 19411و سطح معناداری آن کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو می توان گفت که مدل برازش شیده از اعتبیار کیافی برخیوردار
است آماره دوربین -واتتون برابر با  89414میباشد و با قرار گرفتن در بازه  491الی  891ناشیی از عید خودهمبتیتگی بیین
متغیرهای پژوهش میباشد
نتیجه آزمون فرضیه سوم
فر یه سو بیان می دارد :مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقال تعهدی تاثیر دارد
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جدول ( :)52نتیجه آزمون فرضیه سوم
(
)
متغیر وابتته :مدیریت سود اقال تعهدی
آماره t
خطای استاندارد
رایب
نماد
متغیرها
-19411
19118
-1981
رقابت در بازار محصول
HHI
49911
1918
19181
مالکیت نهادی
IO
-19874
19149
-19121
رقابت در بازار محصول*مالکیت نهادی
HHI* IO
-41948
19118
-19182
اندازه شرکت
SIZE
99721
19199
19487
اهر مالی
LEV
4971
19184
19197 GROWTH
فرصت های رشد
19111
19898
49933
C
19112
19111
19889
)AR (1
 71درصد
ریب تعیین
 13درصد
ریب تعیین تعدیل شده
449728
آماره F
191111
سطح معناداری
89419
دوربین واتتون

سطح معناداری
191111
194343
191111
191111
191118
191281
191111
191111

نتایج ادول  48نشان می دهد که متغیر رقابت در بازار محصول*مالکیت نهادی دارای یریب (-19121م و سیطح معنیاداری
(191111م تاثیر معکوس و معناداری بر مدیریت سود اقال تعهدی دارد و فر یه سو پذیرفته میشود متغیر کنترلی اهر مالی
دارای ریب مربت و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه متتقیم و معناداری بیا متغییر وابتیته دارد ولیی
متغیر کنترلی اندازه شرکت دارای ریب منفی و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه معکوس و معنیاداری
با متغیر وابتته دارد متغیر کنترلی فرصت های رشد تأثیر معناداری با متغیر وابتته ندارد ریب تعیین تعدیل شده برابر با 13
درصد میباشد که نشان می دهد متغیرهای متتقل و کنترلی مواود در مدل توانتتهاند  13درصد از تغییرات متغییر وابتیته را
تو یح دهند آماره فیشر برابر با  449728و سطح معناداری آن کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش
شده از اعتبار کافی برخوردار است آماره دوربین -واتتون برابر با  89419میباشد و با قرار گرفتن در بازه  491الی  891ناشی از
عد خودهمبتتگی بین متغیرهای پژوهش میباشد
نتیجه آزمون فرضیه چهارم
فر یه چهار بیان می دارد :مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود واقعی تاثیر دارد
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جدول ( :)53نتیجه آزمون فرضیه چهارم
(
)
متغیر وابتته :مدیریت سود واقعی
آماره t
خطای استاندارد
رایب
نماد
متغیرها
-19399
1911
-19432
رقابت در بازار محصول
HHI
49111
19117
19148
مالکیت نهادی
IO
-49141
19148
-19142
رقابت در بازار محصول*مالکیت نهادی
HHI* IO
99114
1919
19131
اندازه شرکت
SIZE
-79117
19142
-19497
اهر مالی
LEV
-19897
19148
-19119 GROWTH
فرصت های رشد
99414
19494
19141
C
-19198
19119
-19114
)AR (1
 17درصد
ریب تعیین
 11درصد
ریب تعیین تعدیل شده
19494
آماره F
191111
سطح معناداری
89411
دوربین واتتون

سطح معناداری
191111
194122
194177
191189
191111
19248
191147
193711

نتایج ادول  49نشان می دهد که متغیر رقابت در بازار محصول*مالکیت نهادی دارای یریب (-19142م و سیطح معنیاداری
(194177م تاثیر معناداری بر مدیریت سود واقعی ندارد و فر یه چهار رد میشود متغیر کنترلی انیدازه شیرکت دارای یریب
مربت و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه متتقیم و معناداری با متغیر وابتیته دارد ولیی متغییر کنترلیی
اهر مالی دارای ریب منفی و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه معکوس و معناداری با متغییر وابتیته
دارد متغیر کنترلی فرصت های رشد تأثیر معناداری با متغیر وابتته ندارد ریب تعیین تعدیل شده برابر با  11درصد میباشد
که نشان می دهد متغیرهای متتقل و کنترلی مواود در مدل توانتتهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابتیته را تو ییح دهنید
آماره فیشر برابر با  19494و سطح معناداری آن کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبیار
کافی برخوردار است آماره دوربین -واتتون برابر با  89411میباشید و بیا قیرار گیرفتن در بیازه  491الیی  891ناشیی از عید
خودهمبتتگی بین متغیرهای پژوهش میباشد
آزمون ریست رمزی
آزمون ریتت رمری صحیح یا غلا بودن فر تابعی مدل را نشان می دهد و اگر سطح معنادری این آزمون کمتر از پنج درصد
باشد بیانگر غلا بودن فر تابعی مدل می باشد و اگر ببشتر از پنج درصد باشد بیانگر صحیح بودن تصریح مدل می باشد
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مدل آزمون
فر یه (مدلم اول
فر یه (مدلم دو
فر یه (مدلم سو
فر یه (مدلم چهار

جدول ( :)54نتایج آزمون ریست رمزی
نتیجه آزمون
سطح معنیداری آماره  tوF
عد واود مشکل در تصریح مدل
191914
عد واود مشکل در تصریح مدل
191171
عد واود مشکل در تصریح مدل
19711
عد واود مشکل در تصریح مدل
19127

با تواه به ادول  41مشاهده می شود که سطح معناداری آزمون ریتت رمری برای هر چهار مدل پژوهش بیشتر از  1درصید
می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که تصریح مدلها بدون اشکال بوده است
نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف پژوهش ضا ر تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود بود در این راستا مدیریت سود
واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقال تعهدی به عنوان متغیرهای وابتته رقابت در بازار محصول به عنیوان متغییر متیتقل و
مالکیت نهادی به عنوان متغیر تعدیلگر پژوهش بودند اامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شیده در بیورس اوراق بهیادار
تهران بود که تعداد  481شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی  1ساله بین سالهای  4934تا  4931مورد تحقیق قیرار
گرفتند  1فر یه در این پژوهش مطرح گردید که پ از بررسی و آزمونهای مربوطیه مشیخص گردیید کیه رقابیت در بیازار
محصول دارای ریب منفی و سطح معناداری کمتر از پنج درصد است بنابراین می توان در مورد معناداری آن اظهار نظر کرد
یعنی بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقال تعهدی رابطه معکوس و معناداری به لحاظ آمیاری وایود دارد بیدین
معنی که هر چقدر رقابت در بازار محصول افرایش یابد مدیریت سود مبتنی بر اقال تهدی کاش می یابد نتایج ضاصل از این
84
فر یه مخالف با مبانی نظری و تحقیقات تتفای و همکاران (8142م اسیت ولیی مطیابق بیا پیژوهش کارونیا و همکیاران
(8148م الکتیمانا و یانییگ (8141م خواایوی و همکییاران (4938م عتییگرنژادنوری و همکیاران (4931م و بحییری ثالییث و
همکاران (4937م است طبق نتایج ضاصل از فر یه دو نیر میتوان گفت که رقابت در بازار محصول دارای یریب منفیی و
سطح معناداری کمتر از پنج درصد است بنابراین می توان در مورد معناداری آن اظهار نظر کیرد یعنیی بیین رقابیت در بیازار
محصول و مدیریت سود واقعی رابطه معکوس و معناداری به لحاظ آماری واود دارد بدین معنی که هر چقدر رقابت در بیازار
محصول افرایش یابد دستکاری فعالیت های واقعی توسا مدیران کمتر شده و مدیریت سود واقعی پایین خواهید بیود نتیایج
ضاصل از این فر یه مخالف با مبانی نظری و تحقیقات داتا و همکاران8149( 88م برزگر و همکاران (4939م بوده و مطابق بیا
پژوهش تتفای و همکاران (8142م است طبق فر یه سو میتوان گفت که متغییر ضاصلضیرب رقابیت در بیازار محصیول و
مالکیت نهادی دارای ریب منفی و سطح معناداری کمتر از پنج درصد می باشد بنابراین می توان در مورد معناداری آن اظهار
نظر کرد یعنی مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقال تعهیدی تیاثیر معنیاداری بیه لحیاظ
آماری دارد بدین معنی که تعامل رقابت بازار محصول با مالکیت نهادی و افرایش آنها منجر به کاهش میدیریت سیود اقیال
تعهدی می شود نتایج ضاصل از این فر یه مخالف با مبانی نظری و تحقیقات تتفای و همکاران (8142م است در نهایت بیا
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تواه به نتایج فر یه چهار می توان گفت که متغیر ضاصلضیرب رقابیت در بیازار محصیول و مالکییت نهیادی دارای سیطح
معناداری بیشتر از پنج درصد بوده بنابراین می توان در مورد معناداری آن اظهار نظر کرد یعنی مالکیت نهادی بیر رابطیه بیین
رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقال تعهدی تاثیر معناداری به لحاظ آماری ندارد نتایج ضاصل از این فر یه موافق با
مبانی نظری و تحقیقات تتفای و همکاران (8142م است با تواه به نتایج پژوهش و تأثیر معکوس رقابت بازار محصیول بیر
مدیریت سود به سرمایه گذاران توصیه میشود در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که رقابت بازار محصول باالیی دارنید تیا
دستکاری سود کمتر شده و سود واقعیتر شود همچنین در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که درصد مالکان نهادی باالتری
دارند چون ضضور مالکان نهادی منجر به کاهش مدیریت سود می گردد
منابع
 انصاری عبدالمهدی دریسده مصطفی نرگتی متعود (4938م بررسی تاثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر میدیریت
سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس یازدهمین همایش ملی ضتابداری ایران
 بحری ثالث امال پاکمرا عتگر قادری قدرت ( 4937م تبیین رابطیه رقابیت در بیازار محصیول بیا میدیریت سیود
شرکتها (شواهدی از اقال تعهدی اختیاریم ضتابداری مدیریت دوره  44شماره  92صص 81-41
 برزگر قدرت اهلل طالب تبارآهنگر میرم اصابت طبری عصمت (4939م بررسی ارتباط بین رقابت در بیازار محصیول و
مدیریت سود (مورد مطالعه :شرکتهای پذیرفتهشده در سازمان بورس اوراق بهادار تهرانم پژوهشهای ضتابداری مالی
دوره  1شماره  1صص 22-79
 ضجازی ر وان محمدی شاپور اصالنی زهرا آقااانی مجید (4934م پیش بینی مدیریت سود بیا اسیتفاده از شیبکه
عصبی و درخت تصمیم در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بررسیهای ضتابداری و ضتابرسی دوره 43
شماره  8صص 11-94
 خوااوی شکراهلل محتنی فرد غالمعلی ر ایی غالمر ا ضتینی راد غالمر ا (4938م بررسیی اثرهیای رقابیت در
بازار محصول بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت دارایی و تأمین مالی دوره 4
شماره  9صص 498-447
 رضمانی علی رامشه منیژه ( 4938م رابطة اایگرینی میان مدیریت سود مبتنی بر اقال تعهدی و مدیریت فعالیت هیای
واقعی بررسیهای ضتابداری و ضتابرسی دوره  81شماره  1صص 11-93
 زین افرا مینا ذوالفقاری مهدی اکبریان مریم (4931م نقش سرمایه گذاران نهادی در رابطه بین مدیریت سود و بازده
دارایی ها مطالعات مدیریت و ضتابداری دوره  9شماره  1صص 991-981
 عباس زاده محمدر ا فدایی مرتضی مفتولیان محتن بابایی کالریجانی مائده (4931م بررسی ارتباط شفافیت مالی
و ااتناب مالیاتی با تواه به مالکیت نهادی شرکتها (مطالعه موردی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهرانم اقتصیاد میالی
سال  41شماره  91صص 71-11
 عتگرنژاد نوری باقر مرادی ار محتن خالقی نوید (4931م توان بیازار محصیول سیاختار صینایع و میدیریت سیود
شرکت :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران مدیریت دارایی و تأمین مالی دوره  1شماره  8صص 41-4
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م تورشهای رفتاری و انگیرههای مدیریت سیود دانیش ضتیابداری و4931( کریمی کیانا رهنمای رودپشتی فریدون
98-41  صص41  شماره1 ضتابرسی مدیریت دوره
 با تاکید بر نقش ضاکمیت شیرکتی:م رقابت بازار محصول و ضق الرضمه ضتابرسی4931( مرادی محمد محقق فاطمه
18-99  صص81  شماره7 پژوهش های تجربی ضتابداری دوره
م بررسی رابطه بیین سیرمایه گیذاران نهیادی و4923( مهرانی ساسان کرمی غالمر ا مرادی محمد اسکندر هدی
813-887  صص4  شماره8 کیفیت گرارشگری مالی پیشرفتهای ضتابداری دوره
م رقابت در بیازار محصیول و کیفییت اطالعیات ضتیابداری4939( نمازی محمد ر ایی غالمر ا ممتازیان علیر ا
411-494  صص8  شماره1 پیشرفتهای ضتابداری دوره
م بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سها پژوهشهای تجربی4934( نمازی محمد ابراهیمی شهال
87-3  صص4  شماره8 ضتابداری مالی دوره
م بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر سیاست تقتیم سیود نقیدی شیرکتها4938( نمازی محمد ر ایی غالمر ا
81-4  صص9  شماره4 راهبرد مدیریت مالی دوره
م بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شیده در بیورس4921( نوروش ایرج سپاسی سحر نی بخت محمدر ا
477-411  صص8  شماره88 تهران علو ااتماعی و انتانی دانشگاه شیراز دوره
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