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 چکيده

 ویژگی های بنابراین است، مدیره هیئت قدرت کننده تعیین شرکت، در کنترلی ابزاری عنوان به مدیره هیئت ویژگی های
 مدیره هیئت. میباشد شرکت عملکرد به کمک و وظایف انجام برای اعضاء توانایی توضیح در مهمی عامل مدیره، هیئت
 ارتباط بررسی به پژوهش این در. شود سود دستکاری و مدیریت کاهش باعث میتواند و دارد سود مدیریت در مهمی نقش

 در شده پذیرفته های شرکت کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه. شد ویژگی های هیات مدیره با مدیریت سود پرداخته
 نوع از روش و ماهیت نظر از حاضر پژوهش. است 1317 تا 1313 های سال زمانی قلمرو طی تهران بهادار اوراق بورس

نتایج . میشود استفاده پژوهش مدلهای برآورد برای تابلویی هایداده اقتصادسنجی روش از و است همبستگی -توصیفی
نشان داد که سطح تحصیالت هیات مدیره با مدیریت سود بر مبنای تعهدی رابطه ندارد، اما تخصص مالی و سابقه کار 

 مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی گردد.بیشتر اعضای هیات مدیره می تواند باعث افزایش 
 .ویژگی های هیات مدیره تعهدی، سود مدیریت شرکتی، حاکمیت: یديکل واژگان

 

 مقدمه

مدیره  برانگیزترین موضوعات وجود هیئت یکی از بحث بیستماز زمان پیدایش تحقیقات حاکمیت شرکتی در اواخر قرن 
زمان  طور هم مدیره به مدیره مشترک به مفهوم مشارکت یک عضو هیئت مشترک در ساختار حاکمیت شرکتی است. هیئت

دیگر در شرایطی که یک فرد به یک سازمان وابسته است در سازمان دیگر  عبارت مدیره شرکت دیگر است. یا به در هیئت
مدیره مشترک حاکی از نتایج متضادی  مدیره مشترک باشد. بررسی ادبیات نظری در خصوص تأثیر هیئت هیئت عضو

ها تأثیرات  مدیره مشترک بر عملکرد شرکت ( حاکی از این است که هیئت1111) 1ها از قبیل برون است. نتایج و پژوهش
 منظور به اغلب ها مطرح شود، مدیران ت گزارشگری شرکتتواند بر شیوه گزارشگری و کیفی متفاوتی دارد این تأثیرات می

 از که سود مدیریت این کنند، می را مدیریت سود شرکت، یواقع یاقتصاد عملکرد به نسبت سهامداران کردن گمراه
 را سود رسانی پیام صحت و دقت شود، می انجام یهای واقع فعالیت کاری دست یا یحسابدار ارقام کاری دست طریق

 یاطالعات تقارن عدم به احتماالً همچنین و دهد می افزایش را سازمانی افراد برون یاطمینان یب و ریسک دهد، می کاهش
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 کاری محافظه سهامداران رابطه، همین (، در1111  ،1استابن و نیکولز )مک شود می منجر گذاری سرمایه یکارای کاهش و

 به و ها زیان درنگ بی یشناسای طریق از را سود مدیریت که کنند می یتلق یشرکت حاکمیت و ینظارت ابزار مثابه به را

 (. 1111  و همکاران،1الرا )گارسیا کند می محدود ،یاقتصاد یسودها یشناسای تأخیر انداختن
 را به شرکت مربوط بد اخبار کوشند یم منافع، افزایش یبرا مدیران که کند می بیان ینمایندگ یاز طرف دیگر تئور

 که دارد وجود خطر این ،یهای نمایندگ هزینه زیاد بودن صورت در .دهند گزارش سرعت به را خوب اخبار و کنند پنهان

 اگر است، معتقد (1113) 3واتز یابد، گسترش پدیده مدیریت سود و یافته کاهش یمال یگزارشگر در کاری محافظه

 به شود، تنظیم یحسابدار ارقام اساس بر اعتباردهندگان و گذاران چون سرمایه یمختلف های گروه با شرکت یقراردادها

 به را ارقام آن دارانه، جانب یرفتارها با کرد خواهند یسع ها شرکت مدیران ها، گروه آن و میان مدیران منافع تضاد دلیل

 میان، در این .دهند می کاهش را ها بدهی و داده افزایش را ها دارایی یا سود مثال، یبرا .کنند کاری دست نفع خود

 زیان موقع به شناخت و یو دارای سود شناخت تأخیر انداختن به طریق از مؤثر، یقرارداد سازوکار عنوان به کاری محافظه

 های انحراف تواند می کاری محافظه دادند نشان (،1111، 4گوپتا و یکند )چ می یخنث را مدیر جانبدارانه رفتار ،یبده و

 .دهد کاهش سود، کردن مدیریت یبرا شرکت سازمانی درون های انگیزه  بردن بین از با یحسابدار در را طلبانه فرصت
نظر  به شود، می یشرکت حاکمیت یناکارای موجب تر، دقیق های نظارت که باورند این بر که منتقدان است یحال در این

5ویسباچ و هرمالین
 های فعالیت سوی آن، به دادن نشان توانمندتر نیت با را مدیریت تواند می یافته افزایش نظارت (1111) 

 .دهد سوق ارزش کاهنده
را  ای مالی وسیله های گزارش واقع در. است اطالعات تقارن عدم مشکل حل مالی های گزارش اولیه همچنین هدف

 دهند انتقال مالی های کنندگان صورت استفاده را به از عملکرد شرکت حاصل تا اطالعات کند می فراهم مدیران برای
 د.دارن  برعهده را شده کارگرفته به اساسی های برآوردها و قضاوت کارگیری و به انتخاب مسئولیت نیز همواره مدیران

 مدیران لذا باشد، نمی همسو الزاماً و مالکان مدیران منافع ازآنجاکه .باشد سودمی اصلی کیفیت مسئول مدیریت رو، ازاین
 جلوگیری از این های از راه یکی .کنند سود موردنظر خود را گزارش حسابداری برآوردهای و ها روش با اتخاذ توانند می

 ییک عنوان به مدیره اهمیت هیئت .هاست شرکت مالی گزارشگری بهبود نمایندگی، های هزینه مدیر و کاهش نظر اعمال
 قانون ازجمله شرکتی حاکمیت قوانین از بسیاری در موضوع این که آنجاست تا شرکتی مالکیت داخلی های مکانیزم از

 گزارش کاردل و کانادا، دردی  کمیته گزارش بریتانیا، در واسمیت، هیکز های کدبری،  وگزارش اکسلی، گزارش سربینز
 این عمده بخش است گردیده آن معرفی اثربخشی برای رهنمودهایی و است قرارگرفته موردتوجه غیره و بلژیک، در

 جویانه سود و طلبانه فرصت رفتار مدیره، هیئت توسط های خاص ویژگی داشتن که دارد تأکید موضوع این بر سازوکارها
 بهبود حسابداری( سودهای )بخصوص مالی گری گزارش اتکای قابلیت و بنابراین کیفیت .کند می محدودتر را مدیران
( ترکیب 1112) 2شود، پرگوال می فراهم سرمایه بازار به گذاران سرمایه بیشتر اعتماد موجبات درنتیجه یافت، خواهد
مدیره، عامل  . بنابراین ترکیب هیئتمدیره است کننده قدرت هیئت تعیین، در شرکت یکنترل یمدیره به عنوان ابزار هیئت

از  یباشد. از طرف دیگر سود یک یوظایف و کمک به عملکرد شرکت م  انجام یاعضاء برا یدر توضیح توانائ یمهم
آید.  حساب می گذاران به تصمیمات سرمایه یمناسب برا یو شاخص یعملکرد واحد اقتصاد یارزیاب یرین منابع برات مهم
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شوند تا  وسیله مدیران مدیریت می هستند به یو خارج یکنندگان داخل استفاده یبرا  یمهم  اطالعات یبنابراین سودها حاو
 .(1315دهند که عملکرد شرکت مطلوب است )موسوی شیری و همکاران،  یآگاه یگذاران خارج به سرمایه

ن مدیریت وسیله مدیرا هستند به  یو خارج  یکنندگان داخل استفاده یبرا یاطالعات مهم یبنابراین چون سودها حاو
کنند،  می یرهای حسابدا گیری ها و تصمیم ، اقدام به قضاوتمنصفانه یبا قصد گزارشگر  شوند. مدیران صرفاً می

منظور حفظ  را به یکه نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرای  ای کننده مدیره شرکت نیز به عنوان نهاد هدایت هیئت
  نیز  مدیره  تواند به ترکیب هیأت مدیره می دارد و اثربخشی هیئت یدارد، اهمیت زیاد سهامداران بر عهده یمنافع مالکیت

های منتسب به  ها را باید در ترکیب آنان و ویژگی مدیره هیئت یترین علل اثربخش مهم  از  یه یکداشته باشد. امروز یبستگ
 یسن  ، متوسط مدیره ترکیب هیئت یها، ساختار جنسیت سایر تیم  در  اعضاء  آن شامل اندازه، استقالل اعضاء، تعداد عضویت

 (.1312 از این قبیل جستجو نمود )فروغی و علیدادی، یترکیب و موارد
  درجه ریسک یباشند، هر دو دارا از یکدیگر می یاهداف متفاوت یکند که کارفرما و عامل دارا فرض می ینمایندگ یتئور
، عامل دیگر عبارتی کند. به یکند که زیر کار شانه خال می یباشند و عامل در صورت یافتن فرصت سع می  متفاوت  یگریز

 یحل برا باشند، چندین راه خود می یشخص  منافع  نمودن  ا هر یک به دنبال حداکثرباشد و عامل و کارفرم کار گریز می
و سهامدار   مدیریت  بهینه میان یبستن قراردادها  اطالعات پیشنهادشده است و نخستین راه  از  برطرف کردن نبود تقارن

سو   هم  منجر به یبستن چنین قراردادهای گردد. کامل اطالعات می یافشا یبه ایجاد انگیزه برا  منجر  که یاست به شکل
بداند که سهامداران بتوانند   اطالعات  یرا ملزم به افشا  خود  شود مدیریت می  و باعث  شده  شدن انگیزه مدیریت و سهامدار

سازمان   منابع  است  همدیریت توانست  آیا  نظارت کنند و در مورد اینکه یو  جانب  ها بر رعایت مفاد قرارداد از با استفاده از آن
امل اطالعات ک یافشا  به  را ی، تدوین مقرراتحل دوم قضاوت کنند و راه ،نافع مالکان به کار ببندد یا خیرم  یرا در راستا

یا مدیران شرکت به عنوان عامل و سهامداران شرکت به عنوان کارفرما   مدیر  توجه به اینکه  ، با ملزم کند. بنابراین
  ، مدیران اطالعات  مانند نبود تقارن ینمایندگ یکاهش مشکالت تئور  منظور به  رسد شوند، به نظر می محسوب می

بینی نموده و در اختیار سهامداران قرار دهند، در صورت نبود  ا دقت و بدون تعصب پیشسود شرکت را ب  باید  ها شرکت
، یهای اطالعات گری و واسطه یدر این کار مثل تحلیل گران مال  شرکت ممکن است افراد خبره یبینی وضعیت آت پیش

همچنین ممکن است مدیریت  بینی نموده و از این طریق سهامداران شرکت متضرر گردند. شرکت را پیش یوضعیت آت
بینی سود  خاطر داشتن اطالعات محرمانه به هزینه سهامدار منفعت خود را افزایش دهد. بنابراین پیش  به  شرکت نیز

 یاطالعات ناکاف یکه افشا یگردد، زمان ینمایندگ یتواند باعث کاهش هزینه سرمایه و مشکالت تئور توسط مدیریت می
آنان نتوانند این ریسک   که شوند، درصورتی گذاری خود متحمل ریسک می بینی بازده سرمایه پیشگذاران در  باشد، سرمایه

 کنند.  تقاضا می ی، بازده باالترتحمل این ریسک یگذاری برا ها سرشکن کنند، آنگاه سرمایه گذاری سایر سرمایه  در  را
ها هستند که بخش باالیی از عملیات و  رکتعالوه بر این گروه راهبری شرکت یکی از بازیگران اصلی فعالیت ش

گیری و دیدگاه آنان می باشد، عالوه بر این بر اساس فرضیه نمایندگی، اقدامات این  سودآوری شرکت درنتیجه تصمیم
ی از که یک نحوی تواند درنتیجه فعالیت شرکت تأثیر بگذارد، به ها تأثیر پذیرفته و می افراد از اهداف و منافع مورد انتظار آن

گذارد،  ها و اهداف مورد انتظار در بازار بورس پیگیری شده و بر سطح خریدوفروش سهام و قیمت آن تأثیر می این فعالیت
شوند که دارای باالترین سطح از اطالعات شرکت بوده و با رساندن اخبار بر  چراکه این افراد ازجمله اشخاصی تلقی می

گردند، بنابراین این پژوهش با در نظر  میزان معامالت و همچنین قیمت سهام میهای خود منجر به تغییر  مبنای دیدگاه
کاری آن  عنوان یکی از اشکال حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر مدیریت سود و دست گرفتن نظام حاکمیت شرکتی به

 باشد. شده به ذینفعان در این زمینه می درصدد ارائه اطالعات تحلیل
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ویژگی های تیم ارشد مدیریت و این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بین  با توجه به توضیحات فوق،
 داری وجود دارد؟  ارتباط معنی مدیریت سود تعهدی

 

  پيشينۀ پژوهش

یران ستایند و مد توانمند را می  ، مدیران افراد  مدیره تحت تأثیر ارزیابی بازار، از توانایی او است. همه اساساً اعتبار هیئت
در  -اعم از مالی و غیرمالی -منابع قابل توجهی ها ط دارند. آنخارجی نفوذ و تسل  های و محیط  توانمند بر نهادهای خود

ای در پی  مالحظه  طور قابل ها به کنند. عالوه بر این آن اهدافشان هدایت می  به  دستیابی  اختیار دارند و این منابع را برای
و   ها و ایجاد نتیجه )رأی دهندگان( داخلی و خارجی هستند و برای تقویت و گسترش تأثیر آنگران  جلب توجه گزینش

شود. یک  آنان در بین سهامداران می  و شهرت  کنند. نفوذ مدیران موجب ایجاد اعتبار ها، از نفوذ خود استفاده می آن  با  بازده
بر نفع شخصی مدیران، مصون بدارد. وجود   و مبتنی  مغرضانه  نظام حاکمیت شرکتی باید بکوشد تا سهامداران را از رفتار

ثبات، باروری و کارآمدی سازمان شود و اعتماد سهامداران را جلب نماید.   ایجاد  باعث  تواند مدیره توانا می یک هیئت
کردن یک خواسته و هدف  و بنیادی برای راه اندازی و پیگیری فرآیند عملی  اساسی  ، انرژی مدیره توانایی و اعتبار هیئت
کردن با   کار  ها اغلب درنتیجه آن مدیران قادر به اداره شرکت نخواهند بود. اعتبار در شرکت  بدون  است؛ خصوصیتی که

بود که تصمیماتشان را عملی کنند،   خواهند  های معتبر بیشتر قادر مدیره آید. هیئت افراد و به واسطه آنان به دست می
ها عواقبی  گذارند و تصمیمات بد و نامناسب آن ، تأثیر و نتیجه مثبتی می کنند می  اتخاذ  که تصمیمات خوبی رو زمانی ازاین

کنند که بیشتر احتمال دارد که مدیران توانمند و مشهور  تصدیق می  همچنین  ها برای شرکت به همراه دارد. پژوهش
ها داشته باشند. این مدیران  مثبتی در عملکرد و کارایی شرکت کنند و این گونه تأثیر  پیگیری  را  اهداف و مقاصدشان

توانند اطالعات مهم بازار و  دهند که می ای قدرتمندی را گسترش می و حرفه  فردی  ارتباطی  های همچنین شبکه
یا دسترسی به کند، دانش باال، تجربه  بیان می (1111) 1شان قرار دهند. فینکل ستین سدر دستر  را  قراردادهای سودمندی

مدیره  و اعتبار هیئت  قدرت  درون یک شرکت و اطالعات مربوط به محیط خارج از شرکت منتج به  محرمانه  اطالعات
مربوط به بی ثباتی و عدم   مسایل  دهد که بتواند را در موقعیتی قرار می  اجرایی  مدیر  شود. نیروی تخصص، یک می

و   ، تحصیالت طریق تجربه  ، از شرکت اثر بگذارد. دانش تخصصی  های انتخاب  قطعیت را رفع کند و به موجب آن بر
متخصص در مدیران اغلب منحصر به یک زمینه یا یک   . نیروی شود های مرتبط حاصل می ای در زمینه شبکه  ارتباطات

  مدیره دارند، حاصل هیئت شهرت  حسن  که دیگران، بر مبنای  . نفوذ و اعتبار از احساس و تلقی مثبتی است  صنعت خاص
شخصی با افراد   ، روابط ها، روابط دولتی . اعتبار ممکن است از سابقه تحصیلی، وابستگی به نهادها یا انجمن شود می

مدیره به چالش گذاشته  هیئت  اعتبار  حال، شناسایی عوامل تجربی  این  منتج شود. با  العاده فوق  های موفقیت  برجسته یا
و   شایستگی در کار، توانایی، درستی و.. . هستند  و شامل  مدیره چند بعدی است یرا ارزیابی اعتبار هیئتشود، ز می

  (.1113 و همکاران، 1چانکمی قابل بیان هستند )  صورت به  هستند که  هایی ویژگی
باشند؛ پس  ازی ثروت خود میس شود همه افراد به دنبال حداکثر در علم اقتصاد با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض می

های حسابداری،   . حال مدیران با توجه به آزادی عمل خود در استفاده از رویه مدیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند
کارگیری  های حسابداری بر ثروت خود خواهند بود تا با به  هان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور ازجمله رویه خوا
تواند همراه با کاهش ثروت  . افزایش ثروت مدیران می خود را تا حد ممکن افزایش دهند  منافع خود، ثروت ها در جهت آن

این  های سهامی،  (. تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت1311خانی و همکاران، ) ها ازجمله سهامداران باشد سایر گروه
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سازمانی را به سمت خود  های درون  ل بخشی از ثروت گروهامکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده است تا حداق
زیرا اوالً مدیران به اطالعاتی دسترسی دارند که سایر افراد حداقل به بخشی از آن دسترسی نخواهند داشت  . منتقل کنند

ها به وجود  آنازجمله اطالعات مالی توسط مدیران، این امکان برای  و ثانیاً به دلیل تهیه و ارسال بخشی از اطالعات
های مدیریت   آمده تا بتوانند در جهت منافع خود اطالعات مذکور را تغییر دهند. یکی از عواملی که سبب تشدید انگیزه

های تغییر و پیرامون   ها است که موجب هویدا شدن این پدیده در دوره شود، تغییر مدیریت )مدیران ارشد( شرکت سود می
 (.1311ر توسط محققان در خارج از ایران مورد پژوهش قرارگرفته است )اسدی و همکاران، . این موضوع بیشت شود آن می

 که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
شرکت پرداخت  یبر تصمیمات مدیریت و عملکرد مال یشرکت یاثر نظام راهبرد یبه بررس  یپژوهش  ( در1114) 1پنیوس

و  یهای نمایندگ هزینه  از یتـر باشد، باعث کاهش مشکالت ناش یقـو یشرکت یبرداو دریافت، هر چه قوانین نظام راه
  ( در مقاله1115) یسانوس  و موهد  شود. کاظمیان ها و کاهش مدیریت سود می و عملکرد شرکت یبهبود تصمیمات مدیریت

سود پرداختند. نتیجه   مدیریت  رب یمختلف در زمینه تأثیر مالکیت نهاد یمطالعات صورت گرفته در کشورها یبه بررس یا
ها  مه آنه ییک از مطالعات، مختلف بود؛ اما یافته ها  نمونه و کشور در هر  حجم  اینکه  دهد با  یم  نشان یاین بررس

  تهکردند. این یاف  پیدا  حاصله  سود  و مدیریت  بین ساختار مالکیت یتحقیقات رابطه معنادار  . تمام تقریبا یکسان بوده است
 یم  قرار  شرکت  ، مدیریت سود تحت تأثیر ساختار مالکیتیدهد که بدون درنظر گرفتن شرایط زیست محیط ینشان م  ها

  نوظهور یساختار مالکیت و مدیریت سود در بازارها  بین  رابطه یبه بررس ی( در مطالعه ا1117و لیئولن )  بآو. گیرد
  از  سود ارتباط دارد. سطح حمایت  مدیریت  طور مستقیم با دهد که کنترل مالکیت به ی. نتایج این مطالعه نشان م پرداختند

، رابطه یدهد کیفیت نظارت یکند. همچنین نتایج نشان م می  کشور، این رابطه مثبت را تضعیف  یک  در  سهامداران اقلیت
( در پژوهشی به بررسی ارتباط 1117ن )فنگی و همکارا.  کند و مدیریت سود را تقویت می  ینهاد  بین مالکیت یمنف

 1214کاری سود  با استفاده از قانون بنفورد پرداختند، این پژوهش با استفاده از داده  مدیره، مدیریت سود و دست هیئت
های دارای  دهد که شرکت به انجام رسیده است، نتایج پژوهش نشان می 1115الی  1112شرکت تایوانی طی سال های 

به همین صورت می  دهند، عالوه براین نتایج برای مدیریت سود نیز کاری سود بیشتری انجام می نه، دستمدیریت دوگا
 باشد. 

 :شوند یمبا توجه به این مطالب فرضیه های تحقیق به شرح زیر تبیین 
 فرضیه اصلی: دانش تیم ارشد مدیریت با مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی رابطه دارد.

 ول: سطح تحصیالت تیم ارشد مدیریت با مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی رابطه دارد.فرضیه فرعی ا
 فرضیه فرعی دوم: تخصص حسابداری تیم ارشد مدیریت با مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی رابطه دارد.

 ارد.فرضیه اصلی دوم: سابقه کار تیم ارشد مدیریت با مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی رابطه د
 

 شناسی پژوهش روش

 برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل زیر استفاده شد:

EM i,t = β0+β1 ABORD i,t +β2 PBORD i,t+β3 TBORD i,t  + β4 SIZE i,t +β5 Leverage i,t +β6 

ROA i,t  +β7 SG i,t +𝜀  

 که در مدل فوق:
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( بـا  1115استفاده شده است. دیچو و همکـاران ) (: در این پژوهش از مدل جونز تعدیل شده EM) مدیریت سود تعهدی

آنجلـو  و نیـز    ، هیلـی و دی  های جونز نام گرفت این الگو را با الگو "1شده جونز الگوی تعدیل"ارائه الگویی که از آن پس 
ف شده جونز از قدرت بیشتری بـرای کشـ   الگوی صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که الگوی تعدیل

شـده جـونز بـا شـاخص      تعـدیل "( الگـوی  1115های تجاری برخوردار است. کوتاری و همکـاران )   مدیریت سود در واحد

( مورد مقایسه قرار گرفته بود که هر دو 1111شده جونز توسط انگ ) را ارائه دادند. الگوی مزبور با الگوی تعدیل "عملکرد
شده جـونز بـرای بررسـی مـدیریت سـود       این در این پژوهش از الگوی تعدیلالگو نتایج یکسانی را ارائه کرده بودند. بنابر

شده در اولین قدم ارتباط مجموع اقالم تعهدی برای یک دوره زمـانی مشـخص کـه بـه      . در الگوی یاد استفاده شده است
 شود: آورد میهای فروش، ناخالص اموال و ماشین آالت و تجهیزات به شرح زیر بر دوره رویداد معروف است با متغیر

)1( ti
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) + εit                                                               (1)   

معرف مجموع اقالم تعهدی است که برابر است با سود خالص قبل از اقالم غیر عادی و متوقف شده   TAitدر این رابطه
 منهای خالص جریان وجوه نقد عملیاتی.

 وتفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبـل   ،  ΔREVit، های شرکت در سال قبل مجموع دارایی Ai(t-1)همچنین، 
PPEit، ناخالص و ، ماشین آالت و تجهیزات  اموالεit 1خطای برآورد وα  ،2α   3وα های خاص شرکت است. پس   پارامتر

تـا   1311( برای دوره رویـداد در سـال هـای    NDA، اقالم تعهدی غیراختیاری ) (1های الگوی شماره )  از تخمین پارامتر

 . گردند محاسبه می "دوره برآورد"به شرح زیر برای  1315

NDAit =  α1 (
)1(
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tiA
)+ α2 (
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RECREV itit )+ α3 (
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PPE
)                                (1)  

 . های دریافتنی سال جاری نسبت به سال قبل است معرف تغییر در خالص حساب ΔRECitدر مدل فوق 

 شود: ( به شرح زیر محاسبه میDAitدر مرحله آخر اقالم تعهدی اختیاری )

DAit = 
)1( ti

it

A

TA
 - NDAit                                                                                                                                                       (3)  

 مستقل هایمتغیر
  )ABORD( سطح تحصیالت تیم ارشد مدیریت

به ازای هر یک از اعضا هیات مدیره که تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر داشته باشد، یک و در غیر این صورت صـفر  
 و در نهایت نمره بدست آمده تقسیم بر تعداد اعضا هیات مدیره می شود. 

(PBORD) تخصص حسابداری تیم ارشد مدیریت 
داری یا مدیریت مالی داشته باشد، یک و در غیـر ایـن صـورت    به ازای هر یک از اعضا هیات مدیره که تحصیالت حساب

 صفر و در نهایت نمره بدست آمده تقسیم بر تعداد اعضا هیات مدیره می شود.
(TBORD) سابقه کار تیم ارشد مدیریت 
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ایـت  به ازای هر یک از اعضا هیات مدیره که سابقه بیش از دو سال داشته باشد، یک و در غیر این صورت صـفر و در نه 
 نمره بدست آمده تقسیم بر تعداد اعضا هیات مدیره می شود.

 متغیرهای کنترلی
 دوره مالی یا سال مالی.  ها در پایان  (: لگاریتم طبیعی جمع داراییSizeاندازه شرکت )

 ها به جمع کل حقوق صاحبان سهام در پایان سال. (: برابر با نسبت کل بدهیLeverageاهرم مالی )
 آید.   ها( به دست می )نسبت سود خالص به متوسط کل دارایی ها (؛ از طریق نسبت بازده داراییROAسودآوری )

 بر فروش سال قبل.  (: برابر است با تفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل تقسیمSGرشد )
  

 های پژوهش یافته

اطمینان از صحت الگوی برازش شده، نتایج ها و  کارگیری داده منظور تعیین به های آماری الزم، به پس از انجام آزمون
 گردد. پژوهش در ادامه ارائه می   نهایی حاصل از تخمین مدل

های تابلویی با اثرات تصادفی تخمین زده شد. نتایج  لیمر، مدل پژوهش بر اساس رویکرد داده Fبر اساس نتایج آزمون 
رگرسیون که نشان ازتوان توضیح دهندگی مدل ها  F( ارائه شده است. مقدار 1حاصل از تخمین این مدل در جدول )

 معنادار مدل درصد این 11اطمینان  سطح در گفت توان می است، که 11/1آماره کمتر از  است، برای این مدل احتمال
 مطلب این مؤید ( نیز17/1واتسون )برابر با  دوربین آماره مالحظه مقدار راساس همین نتایجب اعتبار است. یدارا و بوده
 ضریب قرار دارد. همچنین 5/1و  5/1مقداردرفاصله  این ندارد، زیرا وجود همبستگی خود اخالل اجزاء بین که است

های رگرسیون  درصد تغییرات متغیر وابسته از طریق مدل 25دهد  است که نشان می 25/1برای مدل برابر با  تعیین
 شود. توضیح داده می

 تخمين مدل پژوهش(: نتایج مربوط به 9جدول )

 سطح معناداری tآماره  ضریب برآورد شده نماد متغیر نام متغیر

 ABORD 10111414 10423211 104531 سطح تحصیالت

 PBORD 10111212 10411731 101137 تخصص

 TBORD 10113521 30122111 101111 سابقه

 SIZE 10144715 50111431 101111 اندازه شرکت

 LEVERAGE 10111213- 10111211- 101141 اهرم مالی

 ROA 10553117 12071217 101111 سودآوری

 SG 10132415 50214157 101111 رشد فروش

 C 10277123- 50311151- 101111 عرض از مبدا

 F 1111/1معناداری آماره  F 11/1 آماره

 25/1 شده ضریب تعیین تعدیل 17/1 آزمون دوربین واتسون

 پژوهشهای  منبع: یافته

باالیی  با تحصیالتمدیره  هایی که دارای هیئت فرضیه اول پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا در شرکت
دهند یا خیر؟ برای بررسی فرضیه اول پژوهش هدف عدم  ها، مدیریت سود بیشتر انجام می هستند، نسبت به دیگر شرکت
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شده در بورس اوراق بهادار تهران به  های پذیرفته ر مدیریت سود در شرکتب با تحصیالت باالمدیره  تأثیر معنی دار هیئت
که برای تائید فرضیه  نحوی عنوان فرضیه صفر انتخاب و عکس فرضیه صفر به عنوان فرضیه مقابل در نظر گرفته شد، به

دار سطح معناداری شود، مق ( مشاهده می1صورت مثبت و معنی دار باشد. همان طور که در جدول ) باید رابطه به
رابطه این دو متغیر در عدم دهد  باشد که نشان می می 453/1مدیره موظف برابر  هیئتتحصیالت شده برای متغیر  محاسبه

 شود. د میرو براساس این نتایج، فرضیه اول پژوهش  دصورت معنادار می باش درصد به 15سطح اطمینان 
بین تخصص و سابقه هیات مدیره مدیریت سود می پردازد، نتایج نشان  در مورد فرضیه دوم و سوم که به بررسی رابطه

می دهد که هرچه تخصص و سابقه اعضای هیات مدیره بیشتر باشد احتمال مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی بیشتر 
 می شود و در نتیجه فرضیه دوم و سوم پژوهش تایید می شود.

 

 گيری نتيجه و بحث

بر مدیریت سود مورد بررسی قرار دهد. با تحصیالت باال مدیره  هدف از آزمون فرضیه اول پژوهش این بود که تأثیر هیئت
با مدیره  هایی که دارای هیئت آمده فرضیه اول پژوهش رد شده و می توان گفت که در شرکت دست بر مبنای نتایج به

دهند، این نتایج حاکی از آن است که  مینمدیریت سود بیشتر انجام ها،  باالیی هستند، نسبت به دیگر شرکت تحصیالت 
می ندارند، اقدام به مدیریت سود بیشتری که تحصیالت بیشتری مدیره هستند که  هایی که دارای اعضایی از هیئت شرکت

شود،  مینمدیره به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مدیریت سود تلقی  اعضای هیئت تحصیالت نمایند، بنابراین
های مالی و  مدیره در هنگام انتشار صورت مدیره بیشتر، اعضای هیئت های دارای اعضای هیئت دیگر در شرکت عبارت به

می نمایند و با اتخاذ راهکارهای از پیش تعیین شده، نقبل از آن، اقدام به مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی نیز 
ها، اقالم تعهدی اختیاری در سطح باالیی قرار  وع شرکتندهند، بنابراین در این  مینسود را بر حسب انتظارات خود تغییر 

طبق بررسی های به عمل . می باشدنشود، قابلیت تغییر بر حسب دیدگاه مدیریت را دارا  داشته و لذا سودی که منتشر مین
 دارد.ن( همخوانی 1111و همکاران ) 1سیهآمده مشخص گردید که نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش 

سود مورد بررسی  مدیریتمدیره بر  هیئتتخصص و سابقه پژوهش این بود که تأثیر  و سوم هدف از آزمون فرضیه دوم
هایی که  شده و می توان گفت که در شرکت تاییدپژوهش  دوم و سومآمده فرضیه  دست قرار دهد. بر مبنای نتایج به

دهند، این  سود بیشتر انجام می مدیریتها،  یی هستند، نسبت به دیگر شرکتباال با تخصص و سابقهمدیره  دارای هیئت
کاری  مدیره هستند که سود منتشر شده از لحاظ دست هایی که دارای اعضایی از هیئت نتایج حاکی از آن است که شرکت

های  که از طریق گزارش شده در بورس، سودی های پذیرفته دیگر در شرکت عبارت ها تفاوت دارد، به آن، با دیگر شرکت
 دوم و سومباشد، از طرف دیگر نتایج فرضیه  کاری بودن و به نوعی سود واهی می شوددارای مبلغ دست مالی منتشر می

باالتر، بیشتر صورت  با تخصص و سابقههای دارای اعضای  نشان داد که مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی در شرکت
شده در بورس  های پذیرفته سود به معنای وجود تقلب و سود واهی در شرکت مدیریتت گیرد، بنابراین می توان گف می

وجود داشته و اگر سود براساس دیدگاه مدیریت تغییر یافته باشد، از طریق اقالم تعهدی اختیاری صورت گرفته است. 
( همخوانی 1111همکاران )و  سیهطبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش 

 دارد.
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