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 چکیده
 ها شرکت در سود دستکاری احتمال محصوالت بازار است و همچنین در رقابتی های گیری تصمیم در مهمی عامل رقابتی فشار
 سرمایه دادن قرار تأثیر تحت برای سود دستکاری خصوص در مدیران بازار، در شدید رقابت وجود زمان دهد و در می افزایش را

 از. هساتند  فشاار  تحت آن، تحصیل از قبل مناسب سود گزارش و سهام قیمت بر گذاشتن اثر طریق از القوهب و بالفعل گذاران
 و شارکتی  راهبری بین رابطه محصول بازار در رقابت و بازار قدرت آیا که است پرسش این به پاسخ پژوهش این هدف رو این

 تهاران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 111 از ادهاستف با موضوع این بررسی برای کند؟ می تعدیل را سود مدیریت
 نتاای   کاه  شاد  پرداختاه  موضوع این تحلیل و تجزیه و بررسی به خطی رگرسیون از استفاده با 1931 تا 1931 های سال بین

 شاد  مشااهده  ها فرضیه آزمون نتای  دیگر در همچنین دارند معناداری رابطه سود مدیریت و شرکتی حاکمیت داد نشان آزمون
 .کنند می تعدیل را سود مدیریت و شرکتی حاکمیت بین رابطه بازار قدرت و محصول بازار در رقابت که

 قدرت بازار، رقابت در بازار مصحول، حاکمیت شرکتی، مدیریت سود.: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
نفعان، پیچیدگی قوانین و مقررات و  متفاوت ذیهای بعضاً  در دنیای امروز تغییر نیازهای روزافزون مشتریان و مردم، خواسته

ها تنظیم  تکنولوژی انجام کار و غیره، ضرورت توجه به ساختار حاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکت
موعه ها تعیین شود. درواقع سیستم حاکمیت شرکتی به مج های نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکرد آن یافته و روش

ها به چه نحو و در جهت منافع چه کسانی اداره  کنند شرکت گردد که تعیین می هایی اطالق می قوانین، مقررات، نهادها و رویه
شوند، لذا هدف از اعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل  می

 .(1931آورد )آستانی،  مختلف شرکت را فراهم مینفعان  مدیریت، پاسخگویی و منافع ذی
تنها در ادبیات  حال، در دو دهه اخیر نه واژه راهبری شرکتی تا بیست سال قبل در زبان انگلیسی وجود نداشته است، بااین

(. فروپاشی 1939 ،گذاران بخش عمومی نیز اهمیت پیداکرده است )شاهی و همکاران نظری، بلکه در مباحث سیاست
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ابت در بازار محصول بر رابطه بین حاکمیت شرکتی قبررسی تأثیر قدرت بازار و ر
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گذاران گردید و پس از  نفعان و سرمایه اتفاق ذی و غیره که موجب زیان دیدن قریب به های بزرگ از قبیل انرون، آدفی تشرک
های ضعیف حاکمیت شرکتی موجب بروز زیان گردیده و این رویدادها موجب  تحقیق و بررسی مشخص گردید که سیستم

های اخیر، حاکمیت  المللی گردیده است. در سال کتی در سطح بینازپیش بر ضرورت ارتقاء و اصالح حاکمیت شر تأکید بیش
طور تصاعدی رو به افزایش است. پیشرفت در اعمال حق  شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به

( OECD)مللی مانند سازمان توسعه اقتصادی ال های بین گیرد. سازمان حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می
های حاکمیت  کنند. در آمریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم المللی را در این مورد فراهم می قبول بین ستانداردهای قابلا

های  مدیره، حسابرسان و سیستم گویی، بهبود عملکرد هیئت ها، پاسخ دهند و به سهامداران و روابط آن شرکتی خود ادامه می
شوند.  ها کنترل و اداره می ها با این روش هایی توجه دارند که شرکت کنند و بهروش ویژه می حسابداری و کنترل داخلی، توجه

گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از  گذار جزء، سرمایه افزون بر آن، سرمایه
 (. 1931دیدار و همکاران، اند ) گاهفلسفه وجودی و ضرورت اصالح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آ

مختلفی در اثرات  تواند یم، بازار محصول کردن در رقابت که به این نتیجه رسیدند (8118) 1و رونی وستاوز سوی دیگر، گا
  شرایط رقابتی و به به خاطر داشتن  ها شرکتاکثر است که  مطلب . دیدگاه اول بیانگر اینشته باشدتقسیم سود دا یها استیس

و مدیران  ،کنند یماستفاده  مدیران در جهت توزیع وجه نقد بین سهامداران به جهت فشار آوردن به راهکاری اجباری خاطر
این شرایط  که .پیدا کندافزایش  یگذار هیریسک و هزینه سرما شوند یمباعث  و از این طریق کنند یاقدام به پرداخت سود م

گرا(. دیدگاه  جهی)رویکرد نت بزنندیرانتفاعی ی غها در پروژه یگذار هیسرمای جا سود بهبه تقسیم  دستکه مدیران  شود یممنجر 
عنوان  بهکردن سود  مدیران از تقسیم و اغلب برای رقابت است که سیاست پرداخت سود جایگزینی گر این مطلب استبیان دوم

 صورت ازارهای سرمایه تا بتوانند سرمایه خود را بهب در اعتبار کسب جهت کنند یمبیرونی استفاده برای عوامل  کردن جایگزین
 (.1939ی( )خدادادی و همکاران، نیگزیجا)رویکرد  افزایش دهندی تر مطلوب
مبنا استوار است که رقابت در  نیعلم اقتصاد بر ا یاست. استدالل ها یرقابت یها یریگ میدر تصم یعامل مهم یرقابت فشار

 یو ب رانیبر رفتار مد یانضباط یاثرها یداده و دارا لیمنابع تشک نهیبه صیتخص یبرا یعال زمیمکان کیبازار محصوالت، 
 تیریسود که با در نظر گرفتن مقاصد و اهداف مختلف مد تیریبه مفهوم مد وجه(. با ت8113)سانتالو ،  آنان است یتیکفا

در بازار محصوالت احتمال  یکه فشار رقابتاست  ی( مدع8111) فریهموارشود، شل ایو  ابدیکاهش  ای شیممکن است سود افزا
 دیکند که در زمان وجود رقابت شد یم انینحو ب نیامر را به ا نیا لیدل یدهد. و یم شیسود در شرکت ها را افزا یدستکار

شتن بر اثر گذا قیگذاران بالفعل و بالقوه از طر هیقرار دادن سرما ریتحت تأث یسود برا یدر خصوص دستکار رانیدر بازار، مد
را  یلی( دال8113(. داتا و همکاران )8111، کرزیآن، تحت فشار هستند )اسپ لیسهام و گزارش سود مناسب قبل از تحص متیق
تحت  یسود شرکت هاست. شرکت ها تیریبرمد یخصوص مطرح کرده اند که رقابت در بازار محصوالت عامل مؤثر نیا در

داتا و  گر،ید یدگاهیکنند در د یم یخود را دستکار یسودها یشتریمال ب)رقابت کمتر( با احت فیضع یگذار متیقدرت ق
تر کردن اطالعات  دهیچیمحدود و پ یرا استراتژ رانیمد لهیوسسود به  یدستکار یها زهیاز انگ گرید یکی( 8113) همکاران
که  ییاستدالل آنان، شرکت ها نیبر اساس ا ن،یدانند. بنابرا یم یرقابت تیحفظ مز یرقبا در خصوص تالش برا یموجود برا
 یدسترس برا درمحدود کردن اطالعات  یسود برا تیریمد زهیروبه رو هستند، ممکن است انگ یشتریب یرقابت یبا فشارها

                                                           
1 Gustavo & Roni 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             دوم)جلد  0411 بهار، 93 ه، شمار4دوره   

 

51 
 
 

با توجه به مبانی نظری بیان شده این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا قدرت بازار و  رقبا را داشته باشند.
 کند؟ ار محصول رابطه بین راهبری شرکتی و مدیریت سود را تعدیل میرقابت در باز

 و مدنظر های شرکت انتخاب نحوۀ شامل) پژوهش شناسی روش پژوهش، های فرضیه پژوهش، پیشینۀ و نظری بیان ادامه، در
 .است شده ارائه پیشنهادها و نتای  پایان، در و پژوهش های یافته ،(پژوهش متغیرهای و ها الگو نیز

 

 مبانی نظری

 حاکمیت شرکتی

در انگلستان، آمریکا و کانادا رشد قابل توجهی پیدا کرد. در  1331حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از موضوعات مهم ازدهه 
یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها 

اصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت، اعضای هیأت مدیره و را تعیین میکنند. عن
ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعها که امکان اثرگذاری بر 

نان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی  اطمی حرکت شرکت را دارند. اساسی
 (.1913شرکت است )موسوی، 

اصوالً ماجرای حاکمیت شرکتی با شرکت انرون بزرگترین شرکت فعال دربخش انرژی جهان آغاز شد. این شرکت درحالی که 
ن و پیش بینی سود کامالً جذاب یکی ازموفق ترین شرکتهای آمریکایی، با صورتهای مالی درخشا 8111و  1333در سالهای 

اعالم ورشکستگی کرد.  8118در رأس انتخاب های هرسرمایه گذار عالقه مند به سهام شرکتها قرار داشت، ناگهان درسال 
چند ماه بعد فاجعه ورشکستگی ورلدکام، بزرگترین شرکت مخابراتی جهان، بهای سهام آن را ظرف مدت کوتاهی از صد دالر 

د. مدیران رده باالی شرکت آن چنان درچرخه شیطانی مدیریت سود هرسهم گرفتار شده بودند که برای به یک سنت رسان
پنهان کردن میزان بدهی خود متوسل به نیرنگ در حسابداری شدند. انرون با دستکاری در قواعد حسابداری برای حفظ سود، 

ن هزینه ها، دستکاری در مفروضات حسابداری صندوق تقلبات عمدهای را ازجمله ثبت پیش ازموقع فروشها، سرمایهای کرد
بازنشستگی و زمان بندی استهالکات یا حتی تعیین ذخایر بیش از حد برای تجدید ساختار سازمان را انجام داده بود. لذا بعد از 

ی از اوایل دهه (. هرچند در ایران نیز، حاکمیت شرکت1911این ماجرا، حاکمیت شرکتی موضوعی مهم تلقی گردید )دودانگه، 
در موارد مرتبط با نحوه  1911بورس اوراق بهادار تاسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در الیحه اصالحی اسفند ماه  1911

تاسیس و اداره شرکتها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح 
و در مصاحبه مسئوالن وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش های  11اوایل دهه  شده است. این موضوع در

مجلس شورای اسالمی مطرح و بررسی میشد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیتهای به موضوع حاکمیت شرکتی 
 (.1916پرداخته شد )حساس یگانه، 

به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن میباشد و ازکلمه یونانی به ( Kyberman)اصل اصطالح حاکمیت شرکتی، کلمه یونانی 
به معنای هدایت کردن گرفته شده که معموال برای هدایت یک کشتی به کار میرود و داللت بر ( Gvbernare)کلمه التین 

به معنای حکومت ( Governer)این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. و همچنین در فرانسه قدیم به 
کردن تغییر یافت. اما این کلمه به راههای مختلف توسط سازمانها یا کمیته ها مطابق عالیق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده 
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(. حاکمیت شرکتی عبارت است از، روابط میان گروههای مختلف درتعیین جهتگیری و عملکرد شرکت. 8113، 1است )ابو تپاچه
رتند از: سهامداران، مدیرعامل، هیأت مدیره و سایرگروهها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتبار گروههای اصلی عبا

دهندگان و اجتماع. یا به عبارتی دیگر، حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است 
 (.1916ت و رعایت حقوق ذینفعان میشود )حساس یگانه، که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدال

 

 مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای 

مدیریت سود می گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دالیل وجود 
باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار 
انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می 

، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه 9( ، شرکت کارباید1315) 8ابرگفته گتشوتواند باعث مدیریت سود شود. بن
نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش تعهدی حسابداری استهالک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به 

این کار برای ارائه ی صورت های مالی واقعی تر و حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که 
قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایر شرکت های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و 

ب نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدامات در چارچو« ترفند  حسابداری»حسابرسان از این پدیده به عنوان 
  .(1911اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است )نوروش و همکاران ،

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. زیرا آنها احساس می 
آنها دریافتند که پیش بینی  کردند، سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می کنند.

سودهای آتی برمبنای نتای  گزارش شده، کار مشکلی است. ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی 
شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطالعات حسابداری کار مشکلی می باشد. سؤال اساسی اینست که چرا 

در ارزیابی خود، از سود خالص گزارش شده یا سود هر سهم شرکت )بدون تعدیل( استفاده نمی کنند و جانب  تحلیل گران مالی
احتیاط را رعایت می کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت، نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه 

میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و 
تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظار ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری آتی و ضریب اطمینان 

یابی کنند. چشم انداز نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. تحلیل گران مالی تالش می کنند تا چشم انداز سود شرکت را ارز
برای نمونه، شرکت دارای عناصر و اقالم با ثبات در  سود به ترکیب ویژگی های مطلوب و نامطلوب سود خالص  اشاره دارد. 

صورت سود و زیان خود نسبت به شرکت، فاقد این اقالم و عناصر، کیفیت سود باالتری دارد. همین امر به تحلیل گران اجازه 
 شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند.  می دهد سود آتی
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مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. برای 
سانات سودهای نمونه از نظر گاردون و همکارانش، اگر زمانی مدیران روش خاصی از روش های حسابداری را برگزینند و نو

گزارش شده کاهش یابد، نتیجه مدیریت سود است. آنها همچنین متذکر می شوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از 
آزادی عمل در چارچوب اصول وروش های پذیرفته شده حسابداری است می توانند روی سود گزارش شده اثر بگذارند )سوگت 

( مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی 1333) 8و والن . به عقیده هیلی1(8115رویچرهیری، 
خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معامالت را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می نمایند. این هدف به 

تای  قراردادهایی است که انعقاد آنها قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت با تأثیر بر ن
 (. 8113 )پری تود و دیگران، منوط به دستیابی به سود شخصی می باشد، صورت می گیرد

 

 و قدرت بازار رقابت در بازار محصول
 یادارند و کااله یو فروش کاال رقابت تنگاتنگهای مختلف در تولید  منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکت

 یداپ تمایلانحصار چندجانبه  یاباشد بازار به سمت انحصار  یرازایناگر غ یراز ،ندارد یچندان یبرتر یگریها نسبت به د آن
 االهایکه ک یداتخاذ نما یدیتول یوهاست که شرکت نتوانسته ش یمعن ینبودن به ا یرپذ رقابت یگرد عبارت به کند یم
بازار فروش را در قبضه  یجهکند و درنت سایر رقبا عرضهتر از  یینپا یمتخود را باق یدیلتو یکاالها یاکند  یدتول یتر یفیتباک

که توانسته  یشرکت گردد. یبازار محصول مطرح م انحصاری بودنبودن بازار محصول در جهت عکس  یلذا رقابت یردخود بگ
عرضه کند به  تر یینپا های یمتباق ییکاال یا یدنما یدتول یفیتباک یکاالها یدیتول یها روش سازی ینهواسطه به است به

 (.1931پور و بزرایی،  )خدامی است یدهانحصار رس یکنزد یطیشرا
شود و توان بازار به معنای کنترل یک شرکت بر قیمت یا سطح تولید  یمتعریف  ها شرکترقابت به معنای توان بازار 

ان انحصاری، انحصار چندجانبه یا رقابتی یک شرکت است . در تعریف عملیاتی، توان بازار به معنای توهستمحصوالتش 
گیرد.  یبرمساختار بازار که معرف خصوصیات سازمانی بازار است، طیفی از رقابت کامل تا انحصار کامل را در  (.8111، 9)پندی

گی دارند و کاالهای ی مختلف در تولید و فروش کاال رقابت تنگاتنها شرکتمنظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که 
یر بودن بدین معنی است که شرکت نتوانسته است شیوه پذ رقابتیگر د عبارت بهنسبت به دیگری برتری چندانی ندارند.  ها آن

تر از سایر رقبا عرضه کرده و  یینپایمتی باقتری تولید کند یا کاالهای تولیدی خود را  یفیتباکتولیدی اتخاذ نماید که کاالهای 
 (.1938روش را در قبضه خود بگیرد )انوری رستمی و همکاران، بازار ف

توانند  یماز طریق ابداع و نوآوری  ها شرکتی به نام ابداع و نوآوری دارد ا برندهرقابت در درون خود نیروی محرک و پیش 
سو  بت در بازار محصول، از یکها را کنترل نموده، به کیفیت بهتری دست یابند و بقای خود را در بازار تضمین کنند. رقا ینههز

کند به دنبال اطالعات رقبا باشند و از سویی دیگر اطالعات خودشان را برای  یمی موجود در صنایع مشابه را مجبور ها شرکت
در  ها شرکتشود که حفظ و بقای  یم(. در ادبیات استراتژیک بیان 1911داشتن مزیت رقابتی پنهان کنند )خداداد کاشی، 
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قدرت بازار  منزله بهگذارد و کسب مزیت رقابتی  ینمباقی  ها آنتی دنیای امروز، راهی جز کسب مزیت رقابتی برای محیط رقاب
 (.1911پور و مومنی،  است )حاجی ها شرکت
 برتری. است شرکت توسط محصوالت قیمت وضع توانایی معنای به محصول بازار در گذاری قیمت قدرت محصول بازار قدرت

 به گذاری قیمت قدرت. هستند (بیشتر رقابت) قوی گذاری قیمت قدرت های نشانه قوی، تجاری عالئم یا محصول همتایی بی و
 توانایی نقد، وجه کمبود برابر در هایی شرکت چنین ایمنی دلیل به و کند حفظ را خود بهتر وضع تا دهد می را اجازه این شرکت
 گذاری قیمت قدرت با های شرکت با مقایسه در آنها ی مخاطره نتیجه در و یابد می افزایش اقتصادی بد شرایط با مواجه در آنها

 (8119 همکاران، و داتا) .یابد می کاهش کمتر رقابت ضعیف

 

 پیشینه تحقیق
شرکت مورد معامله در  61( در بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری بر درماندگی مالی 8181) 1شاهوان و حبیب
انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که سرمایه فکری و درماندگی مالی تأثیر  8115تا  8111ازه زمانی بورس مصر بین ب

معنادار و معکوسی دارند همچنین در دیگر نتای  این تحقیق مشاهده شد که حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر درماندگی مالی 
 ندارد.

شرکت در طی سال  981ن بررسی رابطه بین راهبری شرکتی و مدیریت سود در ( پژوهشی را با عنوا8181) 8بون و همکاران

در لندن با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی انجام دادند. این تحقیق به روش  8111 – 8111های 
 یت سود ارتباط مثبتی وجود ندارد. بیانگر این مطلب بود که بین راهبری شرکتی و مدیر آنها نتای استقرایی انجام شده است. 

 111بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود با بررسی  ( پژوهشی را با عنوان8113) 9الکسمانا و ینگ

اندازه گیری اولیه از رقابت بازار محصول با  در چین انجام دادند. در این تحقیق 8111 – 8111مشاهده در طی سال های 
مدیریت سود)مبتنی بر تعهد و مبتنی بر فعالیت( را مورد بررسی  از شکل دو همچنین و شد انجام هیرشمن -دالشاخص هرفین

هر دو  .قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط منفی بین رقابت بازار محصول و هر دو روش مدیریت سود وجود دارد
ت واقعای در میان یرد اقالم تعهدی افزایش درآمد( و مبتنای بر فعال)به ویژه از طریق کارب مدیریت سود مبتنای بر تعهاد

 .شرکت های صنعتی با رقابت کم نسبت به کسانی که در رقابت باال هستند شایع تر می باشند
شرکت در  811بررسی رقابت در بازار محصول، اطالعات و مدیریت سود در  ( پژوهشی را با عنوان8113) 1مارکاریان و سانتالو

بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول بر انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود  در بلژیک به 8118 – 8115طی سال های 
چگونه دستکاری سود ممکن است به بهانه پرداخت  ،اول ؛نتای  حاصل از تحقیق آنان حاکی از دو اثر متقابل استپرداختند. 

تر بر اثر باال بردن ارزش بازار افزایش یابد؛ دوم، اگر سرمایه گذاران اطالعات  پاداش بیشتر به مدیریت در بازارهای رقابتی
 شود. کافی در مورد فروش و بازده واقعی شرکت داشته باشند، آنگاه رقابت ممکن است باعث کاهش انگیزه برای مدیریت سود
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 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای رد شرکتی حاکمیت کیفیت بر شرکتها سیاسی ارتباطات تاثیر بررسی به( 8111)دیکو

 ارتباطات دارای شرکتهای در شرکتی حاکمیت پایینتر کیفیت از نشان وی بررسی نتای  پرداخت، شرکت 863 برای کانادا بهادار

 .دارد سیاسی

 یشرکت در ط 36 یسود رو تیریرقابت در بازار محصول بر مد ریتأث یبررس را با عنوان ی( پژوهش1931و همکاران ) یرستم
چندگانه انجام  یخط ونیها از مدل رگرس هیساده و برای آزمون فرض کیستماتیبا روش حذف س 1939-1935 یسال ها

شده در بورس اوراق  رفتهیسود شرکت های سود ده پذ تیریرقابت در بازار محصول بر مد ریتاث یبه بررس قیتحق نیدادند. در ا
شده به  لیلرنر و لرنر تعد رشمن،هی -ندالیهدف، شاخص های هرف نیبه ا یابیدست  بهادار تهران پرداخته شده است. برای

و پارک استفاده شد.  فوندید دلسود از م تیریمد یابیرقابت در نظر گرفته شده اند و برای ارز رییاندازه گ ارهاییعنوان مع
شااخص های  یاست که به طور کل نیا ناگرایب یبیبا استفاده از داده های ترک قیهای تحق هیحاصل از آزمون فرض  ینتا
مذکور معنادار  ریوجود دارد اما تاث میمستق ایمثبت  ریسود شرکت ها تاث تیریشده بر مد لیلرنر و لرنر تعد رشمن،یه -ندالیهرف
 باشد. ینم

رکت عرضه کننده ش 91 یسهام رو هیسود در زمان عرضه اول تیریمد یبررس را با عنوان ی( پژوهش1931) و همکاران یبهرام
سود شرکت  ران،یدهد که مد ینشان م قیحاصل از تحق  یانجام دادند. نتا 1931 -1936 یهاسال یسهام به عموم در ط هیاول

سود بر عملکرد  تیریمد ریتأث نیکنند. همچن یم تیریسهام به عموم مد هیاول ضهو سال عر هیها را در سال قبل از عرضه اول
 نیدهد که ب ینشان م قیتحق  یقرار گرفت. نتا یسهام به عموم مورد بررس هیعرضه کننده اول سهام شرکت متیبلندمدت ق

 رابطه مثبت وجود دارد. یآتسهام در سه سال  متیسال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت ق ارییاقالم تعهدی جاری اخت
شرکت در  181 یرو سود تیریازار محصول و مدرقابت در ب نیرابطه ب یبررس را با عنوان ی( پژوهش1931و همکاران ) برزگر

سود اثر  تیریرقابت در بازار محصول بر مد ایشده است که آ یبررس قیتحق نای در. دادند انجام 1931 –1935 یسال ها یط
 نیاست. برای آزمون رابطه ب یبیداده های ترک لیبر تحل یمبتن یهمبستگ -یفیاز نوع مطالعه توص قیتحق نیگذارد. ا یم
برای  نیاستفاده شد. همچن رهیچند متغ ونیاز مدل رگرس یهای واقع تیفعال قیسود از طر تیریقابت در بازار محصول و مدر

 تیریرقابت در بازار محصول و مد نینشان داد ب  یاستفاده شد. نتا نیتوب Qرقابت در بازار محصول از شاخص  رییاندازه گ
رقابت  شیسود به واسطه افزا تیریمد شیافزا انگریثبت و معناداری وجود دارد که برابطه م ،یهای واقع تیبر فعال یسود مبتن

 انجامد. یسود م تیفیامر به کاهش ک نیدر بازار محصول است، که ا
 شده پذیرفته های شرکت عملکرد بر مالی گزارشگری در تأخیر و شرکتی حاکمیت های ویژگی تأثیر بررسی در( 1931) آستانی

 برای است سال 1 مدت به 1935 تا 1931 زمانی دوره در شرکت 186 تحقیق این آماری نمونه و تهران بهادار اوراق بورس در
 برگرفته که تحقیق چهارم و سوم اول، فرعی های فرضیه. بود کرده استفاده چندمتغیره رگرسیون از تحقیق های فرضیه آزمون

 های شرکت عملکرد بر مدیره هیئت اندازه و مدیره هیئت ستقاللا نهادی، مالکیت دهد می نشان بوده اول اصلی فرضیه از
 اصلی فرضیه به مربوط نیز آن که دوم فرعی  فرضیه و دارد معناداری و تاثیرمستقیم تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 و معکوس تأثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت عملکرد بر مالکیت تمرکز که دهد می نشان شود می اول
 بورس در شده پذیرفته های شرکت عملکرد بر مالی گزارشگری در تأخیر تحقیق دوم اصلی فرضیه درنهایت و دارد معناداری
 .دارد معناداری و معکوس تاثیر که بوده تهران بهادار اوراق
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 مالی های صورت در تقلب در شرکتی کمیتحا سازوکارهای تأثیر بررسی عنوان با تحقیقی( 1931) ابراهیمی و خواجوی
 ترکیب رابطۀ که شد طراحی فرضیه سه تحقیق، انجام برای. دادند انجام تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
 سیبرر مدنظر زمانی دورۀ در و ها شرکت بین در مالی های صورت در تقلب با را نهادی مالکیت و مالکیت تمرکز مدیره، هیئت
 مدنظر زمانی دورۀ. است شده گرفته کار به تابلویی های داده آماری روش پژوهش، های فرضیه آزمون برای بنابراین کند؛ می
 از حاصل نتای . است شرکت 118 شامل انتخابی نمونۀ و 1939 تا 1911 های سال پژوهش، های فرضیه از یک هر برای

 و اندازه کارایی، نقدینگی، ها، دارایی ترکیب سودآوری، مالی، اهرم از نظر صرف دهد می نشان نیز پژوهش های فرضیه تخمین
 .دارد وجود معناداری رابطۀ مالی، های صورت در تقلب با نهادی مالکیت و مالکیت تمرکز مدیره، هیئت ترکیب بین رشد،

 

 های پژوهش یهفرض

 .دارد معناداری تأثیر سود مدیریت بر شرکتی راهبری: اول فرضیه
 .دارد سود مدیریت و شرکتی راهبری بین رابطه بر معناداری تاثیر بازار قدرت: دوم ضیهفر

 .دارد سود مدیریت و شرکتی راهبری بین رابطه بر معناداری تاثیر محصول بازار در رقابت: سوم فرضیه

 

 روش پژوهش

 این اینکه به توجه با است یهمبستگ نوع از روش و ماهیت اساس بر و توصیفی نوع از هدف، اساس بر حاضر پژوهش
 برای شود؛ می محسوب کاربردی پژوهش نوع از گیرد قرار مورداستفاده گذاران سرمایه گیری تصمیم فرایند در تواند می پژوهش
 بورس های سایت و بورس های ماهنامه از موردنظر های داده گردآوری برای و ای کتابخانه روش از پژوهش نظری مبانی تدوین

 برای .است شده استفاده پرداز تدبیر و نوینآورد  افزار ره نرم از ها شرکت مالی اطالعات افزارهای نرم و مرکزی بانک و
 است. جامعه شده استفاده ایویوز افزار نرم از ها فرضیه آزمون منظور به و است شده استفاده اکسل افزار نرم از اطالعات سازی آماده
 این درهست.  1931تا  1931تهران بین بازه زمانی  بهادار اوراق بورس در شده رفتهپذی های شرکت کلیه پژوهش، آماری

 موجود های شرکت کلیه بین از مرحله هر در که صورت بدین: شد استفاده غربالگری روش از آماری نمونه تعیین برای پژوهش،
 :شدند انتخاب آزمون انجام برای مانده اقیب شرکت و شده حذف اند، نبوده زیر شرایط دارای که هایی شرکت سال، پایان در

 و مالی های گری واسطه و ها بانک بیمه، های شرکت شود، جزء می ختم اسفندماه انتهای به ها آن مالی سال که هایی شرکت
 تاطالعا که هایی باشند و شرکت نداشته مالی سال تغییر موردنظر دوره طی در که هایی نباشند، شرکت مالی تأمین مؤسسات

نمونه پژوهش  عنوان بهشرکت  111بعد از اعمال این شرایط  .باشند دسترس در متغیرها سنجش جهت ها آن موردنیاز مالی
 انتخاب شد.

 

 نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
 (EM) متغیر وابسته: مدیریت سود
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شده  ( استفاده 1331)9شده جونز ( از مدل تعدیل1336)8جهت محاسبه مدیریت سود مطابق با پژوهش دیچو، اسلوان و سوئینی
؛ برندک و 1935میان و همکاران، )رحی گردد محاسبه می 1شده ابتدا کل اقالم تعهدی از رابطه  یلتعددر مدل جونز است. 

 (1931همکاران، 
                (                                                                                                               1رابطه 

 که در این رابطه:
  tدر سال  i: سود خالص شرکت      

 tدر سال  iشرکت  جریان وجوه نقد عملیاتی :       
 شوند: برآورد می 8تعیین اقالم تعهدی عادی، از طریق رابطه  منظور به         کل اقالم تعهدی، عوامل  محاسبهپس از  

 (1935و همکاران،  یمیان)رح

                            (                       8رابطه 

      
      (

 

      
)    

(               )

      
   (

      

      
)       

 که در این رابطه داریم:
  tدر سال  i: کل اقالم تعهدی شرکت       

 t-1و سال  tبین سال  i: تغییر در درآمد فروش شرکت         
 t-1و سال  tبین سال  iی دریافتنی شرکت ها حسابر : تغییر د        
  tدر سال  iآالت و تجهیزات شرکت  ینماش: ناخالص اموال،        
 t-1در سال  iهای شرکت  ییدارا: کل ارزش دفتری        

 : اثرات نامشخص عوامل تصادفی     
 iعوامل برآورد شده شرکت          :

ی آزمون را  دورهشده در  یلتعدطبق فرمول ذیل، اقالم تعهدی عادی با استفاده از مدل جونز          محاسبه عوامل  پس از
 (1935و همکاران،  یمیان)رحآوریم:  می به دست 9از رابطه 

]             (                                              9رابطه 
 

      
]    [

(               )

      
]    [

      

      
] 

 
 که در آن:
  tبین سال  i: اقالم تعهدی عادی شرکت        

 t-1و  tبین سال  i: تغییر در درآمد فروش شرکت         
 t-1 و tبین سال  iی دریافتنی شرکت ها حساب: تغییر در         
  tدر سال  iآالت و تجهیزات شرکت  ینماش: ناخالص اموال،        

                                                           
1 Watts & Zimmerman 
2 Ditch, Sloan and Sweeney 
3 Jones 

به  نهیزم نیدر ا ییها تیعدم وجود محدود ایرا با فرض وجود  یحسابدار ارقام یعمل بر رو یآزاد ر،یمد یعنیسود  تیریمد
 .(1،1331مرمنیواتس و ز)ردیکار گ
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 t-1در سال  iهای شرکت  ییدارا: کل ارزش دفتری        

 (1931برندک و همکاران، )شود:  محاسبه می 1تعهدی غیرعادی از طریق  اقالمدر مرحله آخر 

                                                                           (                                      1رابطه 
     

      
        

 
 متغیر مستقل: 
معیار اندازه هیئت مدیره به عنوان شاخص راهبری شرکت استفاده  برای محاسبه راهبری شرکتی از :(CG) راهبری شرکتی

 (.1،8181ن چن)هوی ون تانگ و آنلیشده است 
  (: معادل تعداد اعضای هیئت مدیره است.BRD) اندازه هیئت مدیره

 
 متغیر تعدیلی:
(، از تقسیم فروش هر شرکت به کل فروش 8111) 8از طریق شاخص سهم بازار طبق مقاله کله و لون (:MP) قدرت بازار

 صنعت محاسبه می شود.
 (، اعتمادی و منتظری1931) فرد جهرمی رپژوهش ستایش و کارگدر این پژوهش مشابه : (IC) رقابت در بازار محصول

در بازارهای با رقابت  ( برای اندازه گیری رقابت در بازار محصول از شاخص کیوتوبین استفاده شده است.8111) (، پاندی1938)
وبین بیشتر از یک، ت Qتوبین تمامی شرکت ها برابر یک خواهد بود. انتظار می رود شرکت های دارای نسبت  Qکامل، نسبت 

 از مزیت رقابتی آن ها کاسته شود. به عبارت دیگر هر چه این شاخص بیشتر باشد، رقابت در صنعت کمتر است و بر عکس
 (.1939)برزگر و همکاران، 

 = Q توبین
ارزش دفتری کل دارایی ها

  ارزش بازار کل سهام ارزش دفتری کل بدهی ها 
 

 :کنترلی هایمتغیر

 لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت در پایان سال مالی به عنوان معیار اندازه شرکت :       -

 گردد. ها محاسبه می که از تقسیم بدهی بر ارزش دفتری دارایی tدر سال  iاهرم مالی شرکت  :           -

 .گیرد یک در غیر این صورت صفر می زیان شرکت است که اگر شرکتی در سال جاری زیان داشته باشد :       -

 آید. ها به دست می از نسبت جریان نقد عملیاتی بر کل دارایی :     -

 

 های پژوهش یافته

 ( ارائه شده است.1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول )
 
 

                                                           
1 Hui-Wen Tang & Anlin Chen 
2 Kale, J.R. and Y.C. Loon 
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 یرهامتغ یفیتوص یها شاخص :(0)جدول 

 
 

 

 

 

 

 
میانگین  چه مقدارتوان دریافت که میانگین و میانه عمده متغیرها فاصله چندانی باهم ندارند و هر  ( می1با نگاهی به جدول )

انه بر تر است که در توزیع نرمال، میانگین و می ی آن نزدیک باشد، توزیع آن متغیر به توزیع نرمال نزدیک یانهمیک متغیر به 
با مقدار  مدیریت سود ( دارای بیشترین میانگین و61/19با مقدار ) ن متغیرها اندازه شرکتیکدیگر منطبق هستند. در بی

اندازه رسیم که متغیر  ی به این نتیجه میموردبررس. با مقایسه انحراف معیار متغیرهای است( دارای کمترین میانگین 116/1)
سایر متغیرها دارای بیشترین پراکندگی است و این بدان معناست که این متغیر نوسانات  ( نسبت به93/1با مقدار ) شرکت

 . است( دارای کمترین پراکندگی 19/1با مقدار ) رقابت در بازار محصولشدیدتری دارد و متغیر 
 

 آزمون مانایی

 و متغیرها با رگرسیون مدل اجرای. باشد شتهدا موردمطالعه مدل بر همچنین و متغیر آن توزیع بر اساسی تأثیر نامایی یا مانایی
استفاده  1ی واحد یشهربرای شناسایی مانایی متغیرها معموالً از آزمون . کند ارائه کاذب نتای  است ممکن مانا غیر های سری
 8لوین، لین و چیو رود شامل آزمون های ترکیبی برای مانایی متغیرها به کار می هایی که در ساختار داده ین آزمونتر مهمشود.  می

است.  شده استفادهدر پژوهش حاضر از آزمون لوین، لین و چیو برای بررسی مانایی متغیرها  ؛ کهاست 9ایم، پسران و شینو آزمون 
 است. شده ارائه( 8یرهای تحقیق در جدول )متغدر ارتباط با مانایی  شده انجامنتای  آزمون 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Unit Root Test 
2 Levin, Lin and Chu 
3 Im, Pesaran and Shin 

 انحراف معیار میانه میانگین تعداد مشاهدات متغیرها
 11/1 -18/1 116/1 631 مدیریت سود

 19/1 11/1 11/1 631 رقابت در بازار محصول

 81/1 11/6 11/6 631 اندازه هیئت مدیره

 15/1 15/1 18/1 631 قدرت بازار

 19/1 11/1 11/1 631 نسبت جریان نقد عملیاتی

 18/1 61/1 16/1 631 اهرم مالی

 11/1 11/1 88/1 631 زیان شرکت

کتاندازه شر  631 61/19 19/19 93/1 
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 چیو و لین لوین، آزمون -واحد ی ریشه آزمون نتایج خالصه :(9)جدول 
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون متغیرها

 مانا 11/1 -51/35 مدیریت سود

 مانا 11/1 -16/19 رقابت در بازار محصول

 مانا 11/1 -81/18 اندازه هیئت مدیره

 مانا 11/1 -11/3 قدرت بازار

 مانا 11/1 -19/11 نسبت جریان نقد عملیاتی

 مانا 11/1 -18/11 اهرم مالی

 مانا 11/1 -36/11 زیان شرکت

 مانا 11/1 -91/61 اندازه شرکت

 

 آزمون مفروضات کالسیک

بررسی نتای  حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس که با . است شده استفاده وایت از آزمون واریانس ناهمسانی آزمون برای
پژوهش در سطح خطای کمتر از  اول و دوم ه، برای مدلداری مقدار آمار دهد که سطح معنی آزمون وایت انجام شد، نشان می

شود،  مبنی بر همسانی واریانس جمالت خطا تایید نمی   یگر فرضیه د عبارت به( است، 11/1) 16/1درصد، کوچکتر از  6
ل مناسب برای به رفع آن پرداخته و مد 1رو با وزن دادن ینازاباشند  یعنی جمالت خطا از واریانس ناهمسانی برخوردار می

دوربین  آزمون از خودهمبستگی وجود تشخیص .برایخواهد بود 8یافته یمتعمها روش حداقل مربعات  تخمین آزمون فرضیه
های در بازه قابل قبول هستند و مشکل  دهد که همه مدل که نتای  آزمون دوربین واتسون نشان می شده است استفاده واتسون

 صورت در. باشد می مدل در موجود کنترلی و مستقل متغیرهای بین شدید رابطه وجود معنای به خطی هم .خودهمبستگی ندارند
 تعداد که شود می باعث مسأله این نتیجه در و بود خواهد باالیی معیار خطای دارای الگو برآوردی ضرایب خطی، هم وجود

 استفاده 9واریانس تورم عامل معیار از خطی هم وجود عدم بررسی برای معادله این در. یابد کاهش معادله در دار معنی متغیرهای
 عدم آزمون از حاصل نتای . باشد می خطی هم وجود عدم دهنده نشان باشد، 11 از کمتر واریانس تورم شاخص که وقتی. شد

ز دهد که میزان تورم واریانس متغیرهای مدل پژوهش در حد مجا مدل پژوهش نشان می توضیحی متغیر بین خطی هم وجود
 خود قرار داشته و لذا از این بابت مشکلی وجود ندارد.

 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون
؛ است شده استفادهمقید )چاو(  Fهای ترکیبی از آزمون  های زمانی مختلف داده برای مشخص کردن نوع مدل در مقاطع و دوره

 . است شده دادهنشان  9خروجی آزمون در جدول  که
 
 

                                                           
1 Cross-section weights  
2 GLS  
3 VIF 
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 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در( دیمق F) چاو آزمون جینتا :(9)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو F p-valueآماره  مدل

 شود رد می    1111/1 69/1 مدل اول
 ی ترکیبیها داده

Panel date 

 شود رد می    1111/1 61/1 مدل دوم
 ی ترکیبیها داده

Panel date 

 شود یرد م    1111/1 11/1 مدل سوم
 ی ترکیبیها داده

Panel date 
 

درصد به دست آمده و از میان  6دهد فرضیه صفر مدل رد شده چون سطح معناداری کمتر از  نشان می Fنتای  خروجی آزمون 
همچنین برای انتخاب اثرات ثابت و اثرات تصادفی مدل از  شود. طرح پنل یا رگرسیون تجمیع شده )تلفیقی( و پنل انتخاب می

درصد باشد مدل اثرات تصادفی و  6ون هاسمن استفاده شد. در صورتی سطح معناداری آزمون هاسمن بیشتر از آزم
 ؛شود درصد باشد مدل اثرات ثابت انتخاب می 6که سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از  یدرصورت

 باشد. یم 1خروجی آزمون هاسمن به شرح جدول 
 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا :(4)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون هاسمن p-value آماره آزمون هاسمن

 اثرات ثابت شود رد می    1111/1 11/18 مدل اول

 اثرات ثابت شود رد می    1111/1 11/11 مدل دوم

 اثرات ثابت شود رد می    1111/1 11/61 مدل سوم

 

 های تحقیق بررسی آزمون فرضیه

 اول: بین اندازه هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه

 اول تحقیق فرضیه نیتخم جینتا :(5) جدول

 سطح معناداری t آماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.4476 0.759632- 0.013123 0.009968- عرض از مبدا

 0.0000 -17.91994 0.029865 0.535174- (اندازه هیئت مدیرهحاکمیت شرکتی )

 0.0279 2.201948- 0.013564 0.029866- نسبت جریان نقد عملیاتی

 0.0427 2.029027- 0.016654 0.033790- اهرم مالی

 0.0002 3.680543- 0.000167 0.000615- زیان شرکت

 0.0000 6.177136- 0.000218 0.001348- اندازه شرکت

 های اطالعاتی سایر آماره

 11/1 تعیینضریب 
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 19/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 11/11آماره 

 F 11/1سطح معناداری 

 11/1 دوربین واتسون

( لذا مدل 11/1) است تر کوچکدرصد  6از  Fی آماره معنادارکه سطح  ینادار بودن کل مدل با توجه به  در بررسی معنی
شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  درصد پذیرفته می 36در سطح اطمینان  Fون آزم   دار بوده و فرضیه  یمعن
 19/1گردد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  درصد متغیر مدیریت سود توسط متغیرهای توضیحی تبیین می 11/1

توجه  واتسونبه میزان آماره دوربین  بررسی همبستگی جمالت خطا باید منظور بهدرصد به دست آمده است. عالوه بر این 
 شود.  بین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می 11/1نمود چون مقدار آن 

از  کوچکتربا توجه به نتای  آزمون فرضیه متغیرهای حاکمیت شرکتی )اندازه هیئت مدیره( با توجه به اینکه سطح معناداری آن 
درصد تایید  36یست لذا فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان مدیریت سود ادهنده رابطه معنادار با درصد هستند که نشان  6
 شود. میپذیرفته  بین اندازه هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه معناداری وجود داردشود. پس فرضیه اول تحقیق مبنی بر  می

با توجه به سطح معناداری کمتر  اهرم مالیو  نقدعملیاتی زیان شرکت، نسبت جریانهمچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، 
 درصد رابطه معناداری با مدیریت سود دارند.  36درصد در سطح اطمینان  6از 

 و مدیریت سود تأثیر معناداری دارد. حاکمیت شرکتی: قدرت بازار بر رابطه بین دومفرضیه 
 

 دوم تحقیق فرضیه نیتخم جینتا: (6) جدول

 سطح معناداری tآماره نحراف استاندارد ضرایبا ضرایب متغیرها

 0.2406 1.174118 0.000873 0.001025 عرض از مبدا

 0.0000 -15.19501 0.025704 -0.390577 (اندازه هیئت مدیرهحاکمیت شرکتی )

 0.0000 16.25709- 0.002023 0.032895- قدرت بازار

 0.0002 3.679696 0.006669 0.024541 اندازه هیئت مدیره* قدرت بازار

 0.0013 3.224480 0.004764 0.015362 نسبت جریان نقد عملیاتی

 0.0002 3.799231- 0.000175 0.000666- اهرم مالی

 0.0290 2.185664- 0.013544 0.029602- زیان شرکت

 0.0000 4.260708 0.004249 0.018105 اندازه شرکت

 های اطالعاتی سایر آماره

 11/1 ضریب تعیین

 19/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 11/11آماره 

 F 11/1سطح معناداری 

 11/1 دوربین واتسون
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( لذا مدل 11/1) است تر کوچکدرصد  6از  Fی آماره معنادارکه سطح  ینادار بودن کل مدل با توجه به  در بررسی معنی
شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  درصد پذیرفته می 36ح اطمینان در سط Fآزمون    دار بوده و فرضیه  یمعن
 19/1گردد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  درصد متغیر مدیریت سود توسط متغیرهای توضیحی تبیین می 11/1

توجه  واتسونآماره دوربین بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان  منظور بهدرصد به دست آمده است. عالوه بر این 
 شود.  بین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می 11/1نمود چون مقدار آن 

با توجه به نتای  آزمون فرضیه متغیرهای تعاملی قدرت بازار * حاکمیت شرکتی )اندازه هیئت مدیره( با توجه به اینکه سطح 
تحقیق در سطح  دومد که نشان دهنده رابطه معنادار با مدیریت سود است لذا فرضیه درصد هستن 6معناداری آن کوچکتر از 

سود  یریتو مد یرهمد یئتاندازه ه ینقدرت بازار بر رابطه بتحقیق مبنی بر  دومشود. پس فرضیه  درصد تایید می 36اطمینان 
 اهرم و نقدعملیاتی جریان نسبت شرکت، زیان ت،شرک اندازه کنترلی متغیرهای همچنین شود. پذیرفته می دارد یمعنادار یرتأث

 .دارند سود مدیریت با معناداری رابطه درصد 36 اطمینان سطح در درصد 6 از کمتر معناداری سطح به توجه با مالی
 : رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اندازه هیئت مدیره و مدیریت سود تأثیر معناداری دارد.سومفرضیه 

 تحقیق سوم فرضیه نیتخم جینتا :(7) جدول

 سطح معناداری tآماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.5035 0.669225 0.000326 0.000218 عرض از مبدا

 0.0000 6.332960- 5.047836 31.96774- (اندازه هیئت مدیرهحاکمیت شرکتی )

 0.0195 2.341750- 0.004637 0.010859- رقابت بازار

 0.0000 5.672892 1.968821 11.16891 ئت مدیره* رقابت بازاراندازه هی

 0.0478 -1.983223 0.921792 -1.828119 نسبت جریان نقد عملیاتی

 0.0000 -8.372282 0.947213 -7.930330 اهرم مالی

 0.0316 -2.153897 0.001554 -0.003347 زیان شرکت

 0.0000 -7.555554 1.127870 -8.521686 اندازه شرکت

 های اطالعاتی سایر آماره

 58/1 ضریب تعیین

 69/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 11/1آماره 

 F 11/1سطح معناداری 

 11/8 دوربین واتسون

( لذا مدل 11/1) است تر کوچکدرصد  6از  Fی آماره معنادارکه سطح  ینادار بودن کل مدل با توجه به  در بررسی معنی
شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  درصد پذیرفته می 36در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  یمعن
 69/1گردد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  درصد متغیر مدیریت سود توسط متغیرهای توضیحی تبیین می 58/1

توجه  واتسونبررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین  نظورم بهدرصد به دست آمده است. عالوه بر این 
 شود.  بین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می 11/8نمود چون مقدار آن 
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سطح معناداری با توجه به نتای  آزمون فرضیه متغیرهای رقابت بازار * حاکمیت شرکتی )اندازه هیئت مدیره( با توجه به اینکه 
تحقیق در سطح اطمینان  سومدرصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با مدیریت سود است لذا فرضیه  6آن کوچکتر از 

 یریتو مد یرهمد یئتاندازه ه ینرقابت در بازار محصول بر رابطه بتحقیق مبنی بر  سومشود. پس فرضیه  درصد تایید می 36
 و نقدعملیاتی جریان نسبت شرکت، زیان شرکت، اندازه کنترلی متغیرهای همچنینشود  یرفته میپذ دارد یمعنادار یرسود تأث
 .دارند سود مدیریت با معناداری رابطه درصد 36 اطمینان سطح در درصد 6 از کمتر معناداری سطح به توجه با مالی اهرم

 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش یجهنتبحث و 

 گردید گذاران سرمایه و نفعان ذی اتفاق به قریب دیدن زیان موجب که غیره و آدفی انرون، یلقب از بزرگ های شرکت فروپاشی
 رویدادها این و گردیده زیان بروز موجب شرکتی حاکمیت ضعیف های سیستم که گردید مشخص بررسی و تحقیق از پس و

 اخیر، های سال در. است گردیده لمللیا بین سطح در شرکتی حاکمیت اصالح و ارتقاء ضرورت بر ازپیش بیش تأکید موجب
 اعمال در پیشرفت. است افزایش به رو تصاعدی طور به آن به توجه و شده تجارت پویای و اصلی جنبه یک شرکتی حاکمیت

 استانداردهای اقتصادی توسعه سازمان مانند المللی بین های سازمان. گیرد می صورت جهانی سطح در شرکتی حاکمیت حق
 خود شرکتی حاکمیت های سیستم تقویت به همچنان بریتانیا و آمریکا در. کنند می فراهم مورد این در را المللی ینب قبول قابل
 و حسابداری های سیستم و حسابرسان مدیره، هیئت عملکرد بهبود گویی، پاسخ ها، آن روابط و سهامداران به و دهند می ادامه
 آن، بر افزون. شوند می اداره و کنترل ها روش این با ها شرکت که دارند توجه اییه بهروش و کنند می ویژه توجه داخلی، کنترل
 و وجودی فلسفه از سرمایه و پول بازار صحنه بازیگران سایر و حسابرسان و حسابداران نهادی، گذاران سرمایه جزء، گذار سرمایه
 های سیاست در مختلفی اثرات تواند می محصول، بازار در کردن رقابت. اند آگاه شرکتی، حاکمیت دائمی بهبود و اصالح ضرورت
 خاطر  به و رقابتی شرایط  داشتن خاطر به ها شرکت اکثر که است مطلب این بیانگر اول دیدگاه. باشد داشته سود تقسیم

 به اقدام رانمدی و کنند، می استفاده سهامداران بین نقد وجه توزیع جهت در مدیران به آوردن فشار جهت به اجباری راهکاری
 منجر شرایط این که. کند پیدا افزایش گذاری سرمایه هزینه و ریسک شوند می باعث طریق این از و کنند می سود پرداخت

 دوم دیدگاه(. گرا نتیجه رویکرد) بزنند غیرانتفاعی های پروژه در گذاری سرمایه جای به سود تقسیم به دست مدیران که شود می
 عنوان به سود کردن تقسیم از مدیران اغلب و رقابت برای است جایگزینی سود پرداخت سیاست هک است مطلب این بیانگر

 صورت به را خود سرمایه بتوانند تا سرمایه بازارهای در اعتبار کسب جهت کنند می استفاده بیرونی عوامل برای کردن جایگزین
به این پرسش است که آیا قدرت بازار و  پاسخپژوهش از این رو هدف این ( جایگزینی رویکرد) دهند افزایش تری مطلوب

برای بررسی این موضوع با استفاده از  کند؟ رقابت در بازار محصول رابطه بین راهبری شرکتی و مدیریت سود را تعدیل می
ه بررسی و ب خطیبا استفاده از رگرسیون  1931تا  1931 یها سالبورس اوراق بهادار تهران بین شرکت پذیرفته شده در  111

دارند تی و مدیریت سود رابطه معناداری حاکمیت شرکتجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته شد که نتای  آزمون نشان داد 
همچنین در دیگر نتای  آزمون فرضیه ها مشاهده شد که رقابت در بازار محصول و قدرت بازار رابطه بین حاکمیت شرکتی و 

 شدن کند باعث که باشد همراه ییها تیمحدود با است ممکن شود یم انجام که پژوهشی هرمدیریت سود را تعدیل می کنند. 
 در که مشکالتی ترین برجسته از یکی :کرد اشاره ذیل یها تیمحدود به توان می پژوهش این در که گردد پژوهش انجام روند
 امکان که هستیم ایران در شده انجام ژوهشپ با مشابه پژوهش انجام عدم هستیم، مواجه آن با ایران داخل یها پژوهش بیشتر
 پژوهش این یها افتهی از که کسانی کلی حالت در و نفعان یذ گران، تحلیل .دهد می کاهش را پژوهش های یافته مقایسه
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 های سال بین پژوهش زمانی بازه که آنجایی از .کنند عمل تر محتاط بورسی غیر های شرکت به آن تسری در کنند یم استفاده
 عمل الزم احتیاط باید شده اشاره زمانی بازه از بعد و قبل های سال به پژوهش های یافته دادن عمومیت در ،1931 تا 1931
 هست سال آخر به منتهی ها شرکت این مالی سال نمونه این در موجود های شرکت و پژوهش آماری نمونه که آنجایی از .شود
 از پژوهش متغیرهای گیری اندازه برای .گیرد انجام بااحتیاط بایستی ها کتشر دیگر به پژوهش های یافته دادن بسط در
 تاریخی شده تمام بهای مبنای بر ها گزارش این و است شده استفاده دادند ارائه که هایی گزارش و ها شرکت یها داده

 حاصل فعلی یها افتهیاز  تفاوتم برداشت است ممکن تورم بابت از شده استفاده اطالعات اصالح صورت در است، شده استفاده
 طوالنی زمانی بازه انتخاب با توان می آتی های پژوهش مواردی همچون؛ در توان یمآتی  یها پژوهشبرای بررسی و  .شود
حاکمیت شرکتی و مدیریت  رابطه بر سوءرفتار مالی تأثیر .کرد بررسی صنایع تفکیک به را آن نتای  و انجام رو تحقیق این
 را نام برد. مدیریت سودو  خودشیفتگی مدیرعامل رابطه بر حسابرسی غیرعادی هزینه جازیم ، نقشسود

 

 منابع
 یر ساختار رقابتی بازار محصول بر(، بررسی تأث1938) ،مرضیه ،موحد مجد ،اعتمادی، حسین ،انوری رستمی، علی اصغر 

، 8ن، مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا سیاست
 .11-1 صص

 ی ها شرکتیر در گزارشگری مالی بر عملکرد تأخهای حاکمیت شرکتی و  یژگیو(. بررسی تأثیر 1931) ،آستانی، ابراهیم
 .اردبیل نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی نوین یانپاشده در بورس اوراق بهادار تهران،  یرفتهپذ
 بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و  ،(1939) ،عصمت ،اصابت طبری ،میثم ،الب تبارآهنگرط ،قدرت اله ،برزگر

 ،پژوهش های حسابداری مالی ،شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران( های پذیرفته مدیریت سود )مورد مطالعه: شرکت
  .11-19، صص 1، شماره 5دوره 

 سود،   یریترقابت در بازار محصول و مد ینرابطه ب یررسب (،1931)، ناصر یزی،عز ،یممر یرزایی،م ،یبرزگر، مرتض
  .61-99، صص 68، شماره 16دوره  ی،و حسابرس یحسابدار یها یبررس

 بررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقالم تعهدی غیرعادی  ،(1931) ،سعید ،علی پور ،عسگر ،پاک مرام ،سجاد ،برندک
، شماره 1دوره  ،مدیریت دارایی و تأمین مالی. بر نوع صنعت شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید های پذیرفته شرکت

  .181-33، صص 9

 ی،سهام، دانش حسابرس یهسود در زمان عرضه اول یریتمد ی(، بررس1931)، سجاد ی،ساالر ،یدسع یوسفی، ،حسن ی،بهرام 
  .56-91، صص 61، شماره 11دوره 

 د منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار، (، بازشناسی رویکر1911) ،مومنی، محسن ،پور، احمد حاجی
  .118-11، صص 1، شماره 9دوره  اندیشه مدیریت،

 191-111 صص ،99 شماره حاکمیت شرکتی در ایران، حسابرس، ،(1916) ،حساس یگانه، یحیی. 

 بخش  ی رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در های مختلف در مورد مفهوم و نظریه (، دیدگاه1911) ،خداداد کاشی، فرهاد
 .11-86 ص، ص61های اقتصادی، شماره  ها و سیاست صنعت ایران، فصلنامه پژوهش
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 شده  یرفتهپذ یها شرکت یاترقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مال یرتأث(، 1931) ،یونس ،ییبزرا ،احمد ،پور یخدام
 .881-811 ص، ص16شماره  یات،پژوهشنامه مال ،در بورس اوراق بهادار تهران

 های مالی  بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت ،(1931) ،کراله، ابراهیمی، مهردادخواجوی، ش
  .11-11، صص 8، شماره 5، دوره شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته شرکت
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