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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of product market focus on the relationship between
board quality and earnings management among companies listed on the Tehran Stock Exchange. To
achieve this goal, the modified Jones model was used in calculating earnings management and a total
of 8 mechanisms were used to calculate the quality of the board of directors; Modified Lerner and
Herfindahl-Hirschman indices were also used to calculate product market focus. The statistical sample
includes 82 companies during the period of 2009 to 2018. Hypothesis testing was performed using
linear regression with Eviews software. The results showed that there is a significant and posiitve
relationship between board quality and earnings management, while product market focus does not
moderate the relationship between board quality and earnings management.
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چکیده
 بررسی تأثیر تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق،هدف این پژوهش
 سازوکار8  در محاسبه مدیریت سود از مدل تعدیل یافته جونز و برای محاسبه کیفیت هیأت مدیره از جمع، برای دستی ابی به این هدف.بهادار تهران میباشد
82  نمونه آماری شامل. هیرشمن استفاده شد- استفاده گردید؛ همچنین برای محاسبه تمرکز در بازار محصول از شاخصهای لرنر تعدیل یافته و هیرفندال
 نتایج پژوهش نشان داد که بین. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. میباشد1397  تا1388 شرکت طی دوره زمانی
 ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود، درحالیکه تمرکز در بازار محصول،کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد
.را تعدیل نمیکند
. مدیریت سود، کیفیت هیأت مدیره، حاکمیت شرکتی، تمرکز در بازار محصول:واژگان کلیدی
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 .1مقدمه
مدیریت سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای گمراه کردن عملکرد اقتصادی به کار گرفته میشود .دستکاری کردن سود
مکرراً به عنوان جلوهای دیگر از تخصیص منافع مدیریت به هزینه سهامداران زمانی که مدیران اجرایی از مدیریت سود
برای منافع شخصی استفاده میکنند ،گزارش شده است (مارکارین و سانتالو .)2010 ،مدیریت سود ترکیبی از ارائه بد مالی
است و از اینرو ،برای سهامداران شرکت و سایر گروههای ذینفع مضر است .شرکتهایی که دارای مشکل سوء اداره
هستند ،کیفیت سود گزارش شدهشان دستخوش تحریف شده است و این برای سهامداران و دیگر گروههای ذینفع که
برای گرفتن تصمیم به این اطالعات اعتماد میکنند ،گمراهکننده است (الدیری و همکاران.)2020 ،
از طرفی؛ "تمرکز" یکی از جنبهها و ابعاد مهم ساختار بازار میباشد و شاید از مهمترین متغیرهای ساختاری است .یکی از
روشهای عملی برای اندازه گیری قدرت بازار بر مفهوم تمرکز بازار استوار است و اصطالح ًا به شاخص تمرکز معروف
است و در تعریف این واژه میتوان گفت "تمرکز" چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین شرکتها را اندازهگیری مینماید.
برخی از پژوهشگران بیان میکنند که مدیریت سود تنها در شرکتهایی با در بازار متمرکز ،شایع است .آنان بیان میکنند
که فشار رقابت به کوتاهبینیهایی در مورد شرکتها منجر میشود؛ برای نمونه ،به تأخیر انداختن یا قطع هزینههای تحقیق
و توسعه و سایر فعالیتهایی که موجب افزایش سودآوریهای کوتاهمدت شرکت میشود (کارونا و همکاران.)2012 ،
همچنین از دید بسیاری از پژوهشگران رقابت به افزایش ریسک منجر میشود .بنابراین مدیران ریسکگریز با اجتناب و یا
به تأخیر انداختن پروژههای سرمایهگذاری که به طور بالقوه باعث افزایش بازده بالقوه جریانهای نقدی در آینده میشود،
محافظهکارتر میشوند (گسپر و ماسا .)2006 ،اسمیت ( )1997نیز بیان میکنند که رقابت بیشتر باعث افزایش خطر انحالل
شرکت میشود ،که این خود منجر میشود که مدیران به افزایش سرمایه و کاهش بدهی روی آورند .در مجموع گرایش
به سمت چنین کوتاهبینیهایی در مورد شرکتها با توجه به فشارهای رقابتی ،مدیران را به دستکاری سود برای تأثیرگذاری
بر تصور بازار از طریق عملکرد و کوتاهمدتشان برای جذب منابع مالی ،بقای شرکت و دیگر دالیل ،سوق میدهد.
حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوههای به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با
هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها ،کنترل ریسکها و مصرف مسئوالنه منابع
است .صندوق بینالمللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( )2001حاکمیت شرکتی را چنین بیان کردهاند :ساختار
روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ،اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهترعملکرد
رقابتی الزم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت (حساس یگانه .)1385 ،یکی از راههای مقابله با پیامدهای منفی
ناشی از مدیریت سود به تأیید تحلیلهای نظری و شواهد تجربی ،ساز و کارهای حاکمیت شرکتی است .نقش حاکمیت
شرکتی در کاهش مدیریت سود ،تطابق منافع مدیران با سهامداران از طریق اعمال نظارت میباشد ،به عبارت دیگر
حاکمیت مناسب ،موجب افشا و گزارشگری به موقع توسط شرکتها و کاهش مدیریت سود میشود (لما و همکاران،
 .)2018آلزوبی و سالمت ( )2012نشان دادند شرکتهایی با ویژگیهای مؤثر هیأت مدیره و کمیته حسابرسی ،مدیریت
سود با احتمال کمتری اتفاق میافتد و همچنین هیأت مدیرههایی که از نظر اندازه کوچکترند ،مدیران مستقلتر و تجربه
مالی بیشتری دارند ،اغلب نقش نظارتی خود را به طور مؤثرتری انجام میدهند.گُنزالس و گاریکا مکا ( )2014در آمریکا
پیشنهاد می دهند که حاکمیت شرکتی قوی قادر است تا دستکاری در حسابداری را کاهش دهد .در حالیکه لما و همکاران

8

New Applied Studies in Management, Economics & Accounting
Vol. 3, No. 3(11), 2020

( )2018نشان دادند بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ارتباطی وجود ندارد .اما کالدونسکی و همکاران ( )2019ثابت
کردند که ارتباط معکوسی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برقرار است.
در این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسشها خواهیم بود :آیا بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود ارتباط معناداری
وجود دارد؟ آ یا تمرکز در بازار محصول ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود را تعدیل میکند؟ در سالهای
اخیر پژوهشهایی در خارج از ایران ،در مورد بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و هیأت مدیره بر مدیریت سود شرکتها با
توجه به نقش تمرکز بازار ،انجام شده است ولی در داخل کشور پژوهشی با این مضمون مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته
است .هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،بین سالهای  1388تا  1397میباشد .نتایج مطالعه میتواند به عنوان
شاخصهای ارزشآفرینی به مدیران ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،مصرفکنندگان و سایر استفادهکنندگان در اخذ
تصمیمات مناسب یاری رساند.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1.2مبانی نظری
مدیریت سود
تعریف مدیریت سود از دیدگاه شیپر ( )1989را میتوان اینگونه بیان نمود :مدیریت سود عبارت است از نفوذ به صورتِ
عمدی و خودآگاه در صورت های مالی برای کسبِ سود .دخالت کردن مدیریت شرکت از روی عمد در فرآیند
گزارشگری مالی برای کسبِ سود مورد انتظار را مدیریت سود مینامند که با توجه به اهدافِ مدیران امکان دارد سود را
کمتر از حد واقعی و یا بیشتر از حد واقعی نشان دهند.
تعریف مدیریت سود از دیدگاه هیلی و وهلن ( )1999را میتوان اینگونه بیان نمود :زمانی که افراد از قضاوتها و نظراتِ
شخصی خود در ارائه گزاشهای مالی استفاده نمایند و گزارشهای مالی و صورتهای مالی را دستکاری کنند ،مدیریت
سود رخ میدهد .هدف از مدیریت سود برای کسب دو هدف رخ میدهد ،یا برای منحرف کردن صاحبان سهام میباشد
یا برای به دست آوردن سود شخصی صورت میپذیرد (الدیری و همکاران.)2020 ،
حاکمیت شرکتی
طبق تعریف فدراسیون بینالمللی حسابدارن ( )2004حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوههای به
کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به
هدفها ،کنترل ریسکها و مصرف مسئوالنه منابع است .صندوق بینالمللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
( )2001حاکمیت شرکتی را؛ ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ،اعضای هیأت مدیره
و مدیر عامل برای ترویج بهترعملکرد رقابتی الزم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت ،تعریف کردهاند (حساس
یگانه.)1385 ،
هیأت مدیره
یکی از ارکان حاکمیت شرکتی در شرکتها هیأت مدیره میباشد که در اکثر پژوهشها از هیأت مدیره به عنوان اهرم
اجرایی در اصول حاکمیت شرکتی و ناظر بر اجرای سیاستها یاد شده است .اعضای هیأت مدیره اکثراً توسط سهامداران
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انتخاب میشوند ،در حالیکه در بعضی از سیستمهای حاکمیت شرکتی عالوه بر سهامداران؛ کارکنان ،نهادهای دولتی و
عرضه کنندگان نییز بر انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر هستند .هیأت مدیرهها اغلب گروهی از افراد میباشند که دارای
حق نظارت و کنترل بر شرکت را دارند و همچننی سیاستهای کالن و حاکمیت بر شرکت را تحت اختیار دارند .اعضای
هیأت مدیره باید در کنار یکدیگ ر ،عملکرد مالی ،اهداف حاکمیت شرکتی و قانونمند بودن فعالیتها شرکت را نظارت
کرده و درستی و سالمت این فعالیتها را تضمین نمایند (غفاری .)1389 ،شرکتهای بزرگ به وسیلهی دو نهاد اداره
میگردند )1( ،هیأت مدیره )2( ،هیأت اجرایی.
از وظایف هیأت مدیره میتوان به نظارت و هدایت و همچنین سیاستگذاری اشاره نمود و وظیفهی هیأت اجرایی نیز
انجام عملیات جاری و توسعه فعالیتها در شرکت میباشد .از جمله عواملی که میتواند منجر به موفقیت شرکتها گردد
هیأت مدیرهها هستند .به همین علت الزم است تا شرکتها ساختار هیأت مدیره مناسب داشته باشند تا بتوانند به موفقیت
دست یابند .اعضای هیأت مدیره توسط سهامداران انتخاب میشوند و این اعضا باید سهامداران را راهنمایی و هدایت
کنند ،در صورتیکه شرکت عالوه بر سهامداران دارای ذینفعان زیادی میباشد که هر کدام از گروه و قشر متفاوتی
هستند و تضاد منافع باعث کاهش بازدهی اعضای هیأت مدیره میگردد و زمینهساز فساد میشود .اصول حاکمیت شرکتی،
برای هیأت مدیرهها ترکیبی را به شرکتها پیشنهاد میدهد که این ترکیب میتواند کارآمدی شرکت در مقابل ذینفعان
را ارتقا بخشد .در این ترکیب پیشنهادی توسط اصول حاکمیت شرکتی ،اصلیترین نقش به رئیس هیأت مدیره شرکت
تعلق دارد .رئیس هیأت مدیره ،نقطهی مرکزی در به دست آوردن موفقیتهای شرکت محسوب میگردد و به همین دلیل
باید از استانداردهای درستکاری و اخالق بیشتر و باالتری ،برخوردار باشد (کاشف بهرامی.)1392 ،
تمرکز در بازار محصول
"تمرکز" یکی از جنبهها و ابعاد مهم ساختار بازار میباشد و شاید از مهمترین متغیرهای ساختاری است .یکی از روشهای
عملی برای اندازه گیری قدرت بازار بر مفهوم تمرکز بازار استوار است و اصطالحاً به شاخص تمرکز معروف است و در
تعریف این واژه میتوان گفت "تمرکز" چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین شرکتها را اندازهگیری مینماید.
منظور از رقابتی بودن بازار محصول ،این است که شرکتها رقابت تتنگاتنگی در تولید محصول یا کاال و فروش آن با
یکدیگر داشته ولی کاال یا محصول آنها برتری و تمایز زیادی با هم ندارد ،چون در غیر این صورت ،بازار به بازار انحصاری
کامل یا انحصاری چند جانبه تبدیل خواهد شد.
ویژگیهای بازار همانند تعداد خریداران بازار ،تعداد فروشندگان بازار ،میزان تفاوت محصوالت بازار و میزانی که شرکت-
ها برای ورود و خروج در بازار آزادی داشته باشند ،ساختار بازار نامیده میشود .هر کدام از وییژگیهایی که در فوق ذکر
شد ،از عوامل تفکیک بازارها محسوب میگردند و از طریق این عوامل میتوان رقابتپذیر بودن بازار و با انحصاری بودن
بازار را مشخص کرد .به این ترتیب ،ساختار بازار یک طیف از انحصار کامل تا رقابت کامل را دربرمیگیرد .رقابتی بودن
بازار به این معناست که شرکتهایی که در یک بازار قرار دارند دارای رقابت شدیدی هستند و همچنین کاالها و
محصوالتی که تولید میکنند تفاوتی با هم ندارند ،به عبارتی رقابتی بودن یعنی اینکه شرکت قادر بوده است که یا کیفیت
کاالی تولیدی خود را باال ببرد و یا توانسته تدابیری اتخاذ کند تا قیمت محصول را (بدون کاهش کیفت) ارتقا دهد و به
این ترتیب از رقبا پیشی گرفته و بازار را در دست خود نگه دارد .اسکومپتر ( )1944رقابت در درون خود نیروی محرک
و پیشبرندهای به نام ابداع و نوآوری دارد .شرکتها از طریق نوآوری و ابداع و اختراع میتوانند هزینههای تولید
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محصوالت را کاهش داده و کیفیت محصوالت را باال ببرند و پایداری خود در بازار را تداوم بخشند ،به همین دلیل
انحصاری بودن بازار محصول بر خالف رقابتی بودن بازار محصول میباشد (جعفری و پاکمرام.)1396 ،
تأثیر تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود
یکی از راههای مقابله با پیامدهای منفی ناشی از مدیریت سود به تأیید تحلیلهای نظری و شواهد تجربی ،ساز و
کارهای حاکمیت شرکتی است .نقش حاکمیت شرکتی در کاهش مدیریت سود ،تطابق منافع مدیران با سهامداران از
طریق اعمال نظارت میباشد ،به عبارت دیگر حاکمیت مناسب ،موجب افشا و گزارشگری به موقع توسط شرکتها
و کاهش مدیریت سود میشود (لما و همکاران.)2018 ،
آلزوبی و سالمت ( )2012نشان دادند شرکتهایی با ویژگیهای مؤثر هیأت مدیره و کمیته حسابرسی ،مدیریت سود با
احتمال کمتری اتفاق میافتد و همچنین هیأت مدیرههایی که از نظر اندازه کوچکترند ،مدیران مستقلتر و تجربه مالی
بیشتری دارند ،اغلب نقش نظارتی خود را به طور مؤثرتری انجام میدهند ،تانگجیتپرم ( )2013دریافتند که بین سازوکارهای
حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ارتباط معکوس وجود دارد ،ون چی و همکاران ( )2015به این نتیجه رسیدند که
سازوکارهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود ارتباط مستقیم دارد ،ریواتی و همکاران ( )2016نیز به نتایج مشابهی دست
یافتند و ثابت کردند که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ارتباط معکوس وجود دارد ،همچنین نظیر و
افزا ( )2018توانستند ارتباط مستقیم بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به اثبات برسانند ،در حالیکه لما و همکاران
( )2018نشان دادند بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ارتباطی وجود ندارد ،اما کالدونسکی و همکاران
( )2019ثابت کردند که ارتباط معکوسی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برقرار است.
رقابت در بازار محصول ،که یک روش برای اندازهگیری تمرکز بازارها است ،میتواند بر اثربخشی هیأت مدیره در کاهش
مدیریت سود از جهتهای مختلف تأثیر بگذارد .مطابق دیدگاه اول؛ رقابت میتواند به عنوان یک سازوکار انضباطی برای
مدیران عمل کند و بنابراین میتواند جایگزینی برای سازوکارهای حاکمیت شرکتی باشد .طبق این دیدگاه انتظار میرود
که شرکتهای موجود در صنایع متمرکز با توجه به سطح پایین رقابت در سالهای قبل ،از انتظارات خوب هیأت مدیره
نسبت به شرکتهای موجود در صنایع غیرمتمرکز بهره بیشتری ببرند (الدیری و همکاران .)2020 ،مطابق دیدگاه دوم؛
هیأت مدیره با مدیریت سود رابطه معکوس دارد ،زیرا محیط عملیاتی ،نظارت بر رفتار مدیریتی توسط اعضای مستقل
هیأت مدیره را دشوار میکند (گیالن و همکاران .)2003 ،پیشبینی میشود که محیط عملیاتی به دلیل سطح باالتر عدم
تقارن اطالعاتی ،در بازارهای متمرکز ،پررنگتر باشد (علی و همکاران2014 ،؛ چنگ و همکاران .)2013 ،بنابراین انتظار
میرود که نظارت بر هیأت مدیره برای شرکتهای صنایع متمرکز ،کمتر از شرکتهای صنایع غیرمتمرکز ،کارایی داشته
باشد؛ در نتیجه اثر کمتری بر مدیریت سود داشته باشد .بون و همکاران ( )2007نشان دادند هر چه تأثیر مدیران در یک
شرکت قویتر باشد ،کنترل آنها بر انتخاب اعضای هیأت مدیره بیشتر است .انتظار میرود شرکتها در بازارهای متمرکز،
قدرت مذاکره باالتری داشته و از اینرو تأثیر بیشتری نسبت به شرکتهای موجود در بازارهای غیرمتمرکز داشته باشند،
زیرا سطح پایین رقابت باعث ایجاد تهدیدهای کمتری میشود ،از اینرو انتظار میرود با توجه به اینکه مدیران کنترل
بیشتری بر مدیریت سود دارند ،نظارت بر هیأت مدیره برای شرکتهای موجود در بازارهای متمرکز ،کارایی کمتری
داشته باشد.
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لما و همکاران ( ) 2018به این نتیجه رسیدند که رقابت در بازار محصول (به عنوان شاخصی برای محاسبهی تمرکز بازار)
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سوود را تعدیل میکند ،تانگ و چن ( )2020دریافتند که رقابت در صنعت تأثیر
حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود را تعدیل میکند (افزایش میدهد) ولی قدرت بازار تأثیری بر ارتباط بین حاکمیت
شرکتی و مدیریت سود ندارد ،الدیری و همکاران ( )2020نیز نشان دادند که شرکتهایی که در بازارهای متمرکز فعالیت
میکنند نسبت به شرکتهای در بازارهای غیرمتمرکز بیشتر از مدیریت سود تعهدی استفاده میکنند .حاکمیت شرکتی،
در قالب ویژگیهای کیفیت هیئت مدیره ،در کاهش مدیریت سود در بازارهای غیر متمرکز مؤثرتر است .در مقابل،
حاکمیت شرکتی در بازارهای متمرکز مدیران را به سمت جایگزینی تعهدی با مدیریت درآمد واقعی سوق میدهد زیرا
حالت دوم به راحتی قابل تشخیص است و پیامدهای منفی بلند مدت آن بر ارزش شرکت احتماالً با قدرت رقابتی باالتر
بنگاهها در بازارهای متمرکز کاهش مییابد.
به طور کلی استداللهای بحث شده در فوق ،دیدگاههای متناقضی را در مورد چگونگی تأثیر تمرکز بازار بر اثربخشی
هیأت مدیره (به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی) بر کاهش مدیریت سود ارائه میدهند ،بنابراین در این پژوهش به
بررسی تأثیر تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود ،میپردازیم.
 .2.2پیشینه پژوهش
لما و همکاران ( )2018به پژوهشی تحت عنوان «مالکیت نهادی ،رقابت در بازار محصول و مدیریت سود :شواهدی از
دادههای بینالمللی» پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان میدهد که مالکیت نهادی ارتباط معناداری با مدیریت
سود ندارد ولی رقابت در بازار محصول ارتباط معنادار مثبتی با مدیریت سود دارد .رقابت در بازار محصول ارتباط بین
مالکیت نهادی و مدیریت سود را تعدیل میکند.
اورازالین ( )2019به پژوهشی تحت عنوان «تنوع جنسیت هیأت مدیره ،حاکمیت شرکتی و مدیریت سود» پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان میدهد که شرکتهایی که تنوع جنسیتی بیشتری در هیأت مدیره دارند در کاهش مدیریت سود مؤثرتر
هستند همچنین شرکتهایی که اندازه هیأت مدیره بزرگتری دارند در کاهش مدیریت سود مؤثرتر میباشند در حالیکه
بین استقالل هیأت مدیره و مدیریت سود ارتباطی وجود ندارد.
تانگ و چن ( )2020به پژوهشی تحت عنوان «قدرت بازار و رقابت صنعت ،چگونه تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت
سود را تعدیل میکند؟» پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که رقابت در صنعت با مدیریت سود ارتباط مستقیم
دارد و قدرت بازار محصول با مدیریت سود ارتباط معکوس دارد .رقابت در صنعت تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت
سود را تعدیل میکند (افزایش میدهد) ولی قدرت بازار تأثیری بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ندارد.
الدیری و همکاران ( )2020به پژوهشی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در بازارهای متمرکز» پرداختند.
نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که شرکتهایی که در بازارهای متمرکز فعالیت میکنند نسبت به شرکتهای در بازارهای
غیرمتمرکز بیشتر از مدیریت سود تعهدی استفاده میکنند .حاکمیت شرکتی ،در قالب ویژگیهای کیفیت هیئت مدیره،
در کاهش مدیریت سود در بازارهای غیر متمرکز مؤثرتر است .در مقابل ،حاکمیت شرکتی در بازارهای متمرکز مدیران
را به سمت جایگزینی تعهدی با مدیریت درآمد واقعی سوق میدهد زیرا حالت دوم به راحتی قابل تشخیص است و
پیامدهای منفی بلند مدت آن بر ارزش شرکت احتماالً با قدرت رقابتی باالتر بنگاهها در بازارهای متمرکز کاهش مییابد.
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عباسی و افشاری ( )1396به پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان میدهد که بین معیارهای اندازه هیأت
مدیره ،استقالل هیأت مدیره و استقالل کمیته حسابرسی با مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد؛ همچنین بین اندازه
شرکت با مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
داغانی و همکاران ( )1398به پژوهشی تحت عنوان «تأثیر ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره و ویژگیهای حسابرس
بر مدیریت سود» پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که ارتباط بین مالکیت مدیرعامل با مدیریت سود و ارتباط بین
دوره تصدی حسابرس با مدیریت سود مستقیم میباشد ،همچنین شرکتهایی که توسط مؤسسات حسابرسی با پنج الی ده
شریک و مدیر فنی حسابرسی میشوند ،مدیریت سود کمتری رخ میدهد.
 .3فرضیههای پژوهش
فرضیه  )1بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه  )2تمرکز در بازار محصول ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود را تعدیل میکند.
 .4روش پژوهش
 .1.4روششناسی پژوهش
 )1روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی :این پژوهش از این رو که در پی یافتن رابطه معنیداری بین متغیرهای
پژوهش میباشد و همینطور بهدلیل اینکه به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته ،با توجه به حدود تغییرات متغیرهای
مستقل ،می پردازد ،در زمره پژوهشهای توصیفی-همبستگی قرار میگیرد .بنابراین روش پژوهش از نظر ماهیت و
محتوایی ،یک پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی میباشد که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پسرویدادی
عمل میکند.
 )2روش پژوهش از نظر هدف :پژوهش حاضر از لحاظ نوع کار تحقیقاتی و از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی
میباشد که از اطالعات واقعی و روشهای مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه استفاده میگردد ،و در حوزه
نظریههای اثباتی قرار میگیرد.
 )3روش پژوهش از نظر روش انجام پژوهش :انجام این پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی -استقرایی میباشد،
بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهای ،مقاالت و سایتهای معتبر در قالب قیاسی و
گردآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیه در قالب استقرایی میباشد.
 .2.4ابزار گردآوری اطالعات
روش گردآوری اطالعات مربوط به دادههای پژوهش به صورت مطالعات کتابخانهای و آرشیوی میباشد و برای جمع-
آوری اطالعات در این راستا از سایت رسمی سامانه اطالعرسانی ناشران (کدال) و نرمافزار ره آورد نوین استفاده میشود.
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 .3.4جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1388تا  1397میباشد
و نمونه آماری نیز به صورت حذفی سیستماتیک (غربالگری) انتخاب میشود .شرایط برای حذف شرکتها به صورت
ذیل میباشد:
 .1پذیرش شرکت قبل از سال 1388
 .2پایان سال مالی اسفند ماه
 .3عدم تغییر سال مالی
 .4وجود صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
 .5عدم وقفه معامالتی بیش از  6ماه
 .6عدم پذیرش شرکتهای مالی (بانکها و مؤسسات مالی) ،بیمهای ،سرمایهگذاری و لیزینگ
با توجه به شرایط فوق 82 ،شرکت در  10سال مالی بررسی میشوند ( 820سال-شرکت).
 .4.4مدلهای پژوهش
مدل رگرسیونی فرضیه :1
𝒕𝒊𝜺 𝑬𝑴𝒊𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑩𝑶𝑨𝑹𝑫𝑸𝒊𝒕 + 𝜶𝟐 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟑 𝑳𝑶𝑺𝑺𝒊𝒕 + 𝜶𝟒 𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒊𝒕 + 𝜶𝟓 𝑴𝑩𝒊𝒕 + 𝜶𝟔 𝑨𝑼𝑫𝒊𝒕 +

مدل رگرسیونی فرضیه :2
𝒕𝒊𝑺𝑺𝑶𝑳 𝟓𝜶 𝑬𝑴𝒊𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑪𝑶𝑵𝒊𝒕 + 𝜶𝟐 𝑩𝑶𝑨𝑹𝑫𝑸𝒊𝒕 + 𝜶𝟑 𝑪𝑶𝑵𝒊𝒕 ∗ 𝑩𝑶𝑨𝑹𝑫𝑸𝒊𝒕 + 𝜶𝟒 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝜺 + 𝜶𝟔 𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒊𝒕 + 𝜶𝟕 𝑴𝑩𝒊𝒕 + 𝜶𝟖 𝑨𝑼𝑫𝒊𝒕 +

 :EMمدیریت سود؛  :BOARDQکیفیت هیأت مدیره؛  :SIZEاندازه شرکت؛  :LOSSزیان شرکت؛  :GROWTHرشد
فروش؛  :MBارزش بازار به ارزش دفتری؛  :AUDنوع حسابرس؛  :CONتمرکز در بازار محصول.
 .5.4تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
 .1.5.4متغیر وابسته پژوهش
برای محاسبه متغیر وابسته پژوهش (مدیریت سود) از مدل تعدیل یافته جونز استفاده میشود.
جدول  .1نحوه محاسبه متغیر وابسته پژوهش
ردیف
1

نام

نماد

نحوه محاسبه

متغیر

متغیر

متغیر

مدیریت

EM

سود

مدل تعدیل یافته جونز:
𝑡𝑖𝐴-1 = 𝛼0 (1⁄𝐴𝑖𝑡 − 1 )+ 𝛼1 (∆REV𝑖𝑡 -∆CRE𝑖𝑡 )/ 𝐴𝑖𝑡 − 1+𝛼2 (PPE𝑖𝑡 / 𝐴𝑖𝑡 −𝑇𝐴𝑖𝑡 ⁄
𝑡𝑖𝜀 1)+ 𝛼3 ROA𝑖𝑡 + 𝛼4 BM𝑖𝑡 +
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 :tسال مالی و  :iشرکت
 :TAاقالم تعهدی کل است که به صورت اختالف میان سود و جریانات نقدی عملیاتی تعریف می
شود.
 :Ait – 1داراییهای کل در .t-1
 :ΔREVتغییر در درآمدها نسبت به سال قبل است ()REVt – REVt-1
 :ΔRECتغییر در حسابهای دریافتنی خالص نسبت به سال قبل است ()RECt – RECt-1

 :PPEارزش ناخالص اموال ،کارخانه و ماشین آالت
 :ROAبازده داراییهای شرکت؛  :BMنسبت دفتر به بازار شرکت

 .2.5.4متغیر مستقل پژوهش
به منظور عملیاتی نمودن شاخص کیفیت هیأت مدیره ،از روش کدگذاری و امتیازدهی استفاده میشود .بر این اساس؛ به
هر یک از مؤلفه های هیأت مدیره امتیاز صفر و یک (با توجه به تعریف عملیاتی آنها) اختصاص مییابد و از روش جمع
زدن این امتیازها ،نمره مربوط به کیفیت هیأت مدیره برای هر شرکت در هر سال محاسبه میگردد .بهطوری که نمره بیشتر
برای این شاخص نشان دهنده کیفیت بیشتر و نمره کمتر شاخص مزبور ،نشاندهنده کیفیت پایین هیأت مدیره میباشد.
مؤلفههای کیفیت هیأت مدیره و تعریف عملیاتی آنها در پیوست الف ارائه شده است.
جدول  .2نحوه محاسبه متغیر مستقل پژوهش
ردیف
1

نام

نماد

نحوه محاسبه

متغیر

متغیر

متغیر

کیفیت

BOARDQ

کیفیت هیأت مدیره از جمع امتیاز سازوکارهای زیر به دست میآید:

هیأت مدیره

1-1

استفاده از اعضای غیر موظف بیشتر بودن نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا از میانگین نسبت محاسبه شده برای کل
در هیأت مدیره

شرکتها عدد صفر و در غیر این صورت عدد یک.

2-1

اندازه هیأت مدیره

بیشتر بودن اعضای از میانگین کل شرکتها عدد صفر و در غیر این صورت عدد یک.

3-1

تفکیک نقش مدیرعامل از عدم تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره عدد صفر و در غیر این صورت عدد
رئیس هیأت مدیره

صفر.

4-1

ثبات مدیرعامل

تغییر مدیرعامل شرکت در دو سال گذشته عدد صفر و در غیر این صورت عدد یک.

5-1

استفاده از تخصص مالی و عدم استفاده از متخصص مالی و حسابدرای در هیأت مدیره عدد صفر و در غیر این صورت
حسابداری

6-1

عدد یک.

غیرومظف بودن رئیس هیأت مدیره موظف بودن رئیس هیأت مدیره ،عدد صفر و در غیر این صورت عدد یک.

7-1

کمیته حسابرسی

8-1

تعداد جلسات هیأت مدیره

عدم وجود کمیته حسابرسی متشکل از اعضای غیرموظف هیأت مدیره در شرکت عدد
صفر و در غیر این صورت عدد یک.
عدم اشاره به تعداد جلسات هیأت مدیره در گزارشهای سالیانه شرکت عدد صفر و در غیر
این صورت عدد یک.
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 .3.5.4متغیر تعدیلگر پژوهش
برای محاسبه متغیر تعدیلگر پژوهش (تمرکز در بازار محصول) از دو شاخص لرنر تعدیل یافته و هیرفندال-هیرشمن استفاده
میشود ،لذا فرضیه دوم پژوهش را دو بار مورد آزمون قرار میدهیم (بار اول با شاخص لرنر تعدیل یافته و بار دوم با
شاخص هیرفندال-هیرشمن).
جدول  .3نحوه محاسبه متغیر تعدیلگر پژوهش
ردیف
1

نام

نماد

نحوه محاسبه

متغیر

متغیر

متغیر

تمرکز در بازار

 CON1شاخص لرنر تعدیل یافته:
𝑁

محصول

𝑖𝐼𝐿 𝑖𝜔 ∑ 𝐿𝐼𝐼𝐴 = 𝐿𝐼𝑖 −
𝑖=1

𝐴𝐼𝐼𝐿 = شاخص لرنر تعدیل یافته صنعت؛ 𝑖𝐼𝐿 = شاخص لرنر شرکت
𝑖𝜔 = فروش شرکت تقسیم بر فروش صنعت
نحوه محاسبه شاخص لرنر:
LI= (Sale – Cogs –SG & A) / Sale
 = LIشاخص لرنر شرکت i؛  =Saleفروش
 =Cogsبهای تمام شدهکاالی فروش رفته؛  = SG&Aهزینههای عمومی ،اداری و فروش
2

تمرکز در بازار

 CON2شاخص هیرفندال  -هیرشمن:
𝐾

محصول

HHI = ∑ 𝑆𝑖 ^2
𝑖=1

 =Kتعداد بنگاههای کل شرکتهای بازار
 =Siسهم بازار شرکت که از فرمول زیر به دست میآید:
𝑛

𝐽𝑋 ∑ 𝑆𝑖 = 𝑋𝐽 /
𝐼=1

 =Xiفروش شرکت؛  =Iنوع صنعت

 .4.5.4متغیرهای کنترلی پژوهش
جدول  .4نحوه محاسبه متغیرهای کنترلی پژوهش
نام

نماد

نحوه محاسبه

ردیف

متغیر

متغیر

متغیر

1

اندازه شرکت

SIZE

لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت

2

زیان شرکت

LOSS

اگر شرکت در سال جاری زیانده باشد به این متغیر عدد یک و در غیر این صورت

3

رشد فروش

4

ارش بازار به دفتری

عدد صفر تعلق میگیرد.
( GROWفروش امسال منهای فروش سال قبل) تقسیم بر فروش امسال
MTB

نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
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نوع حسابرس

5

AUD

اگر حسابرسی شرکت در سال جاری توسط سازمان حسابرسی صورت گرفته باشد به
این متغیر عدد یک در غیر این صورت عدد صفر تعلق میگیرد.

 .5یافتههای پژوهش
 .1.5آمار توصیفی

در این قسمت ،شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و نحوهی توزیع متغیرهای پژوهش را ارائه میکنیم:
جدول  .5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آمار توصیفی

تعداد

شاخص

شاخصهای مرکزی

(سال-

پراکند

شرکت)

گی

نام و نماد متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف

نحوه توزیع

چولگی

کشیدگی

معیار
مدیریت سود

EM

820

0/12

0/11

0/59

-0/53

0/13

-0/28

5/75

کیفیت هیأت مدیره

BOAR
DQ
CONa

820

7/11

7/00

8/00

4/00

0/74

-0/62

3/43

820

0/12

0/10

0/60

-0/66

0/16

-0/21

4/73

تمرکز در بازار محصول
(شاخص لرنر تعدیل یافته)

تمرکز در بازار محصول

CONb

820

0/15

0/009

2/46

0/30

0/0002

2/57

6/82

(شاخص هیرفندال-هیرشمن)

اندازه شرکت

SIZE

820

14/21

14/10

19/31

10/81

1/47

0/66

3/85

رشد فروش

GRO
W
MTB

820

0/10

0/13

0/92

-0/98

0/26

-0/92

5/30

820

1/85

1/75

4/98

-4/97

1/26

-0/39

5/42

ارش بازار به دفتری

تعداد

نام و نماد متغیر

تعداد و درصد فراوانی

تعداد و درصد فراوانی

سال – شرکت با عدد یک

سال – شرکت با عدد صفر

زیان شرکت

LOSS

820

110

 13/4درصد

710

 86/6درصد

نوع حسابرس

AUD

820

212

 25/9درصد

608

 74/1درصد

شاخص های مرکزی بیان شده ،میانگین ،میانه ،حداکثر و حداقل میباشند که از بین آنها؛ میانگین مهمترین محسوب
میشود .میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است و متوسط دادهها را نشان میدهد .میانگین مدیریت
سود نشان میدهد که به طور متوسط 12درصد شرکتها از مدیریت سود استفاده میکنند .میانگین کیفیت هیأت مدیره
نشان میدهد که از بیشینه مقدار کیفیت هیأت مدیره که  8میباشد به طور متوسط شرکتها از میزان کیفیت 7/11
برخوردارند .میانگین اندازه شرکت نشان میدهد که به طور متوسط دارایی شرکتها حدود  1500000میلیون ریال میباشد
و میانگین رشد فروش نشان میدهد که به طور متوسط فروش شرکتها نسبت به سال قبل  10درصد میباشد .میانگین
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ارزش بازار به ارزش دفتری نشان میدهد که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  1/8است یعنی ارزش بازار سهام  18برابر
ارزش دفتری سهام میباشد.
 .2.5آزمون فرضیه اول پژوهش
 :H0بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود ارتباط معناداری وجود ندارد.
 :H1بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  .6آزمون فرضیه اول پژوهش
𝑡𝑖𝜀 𝐸𝑀𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑄𝑖𝑡 + 𝛼2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼3 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼4 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛼5 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛼6 𝐴𝑈𝐷𝑖𝑡 +

آزمون بروش

آماره آزمونF

سطح معناداری آماره آزمونF

نتیجه آزمون

پاگان

0/76

0/5963

عدم ناهمسانی واریانس در باقیماندهها

آزمون Fلیمر

آماره آزمون Fلیمر

سطح معناداری آماره آزمون Fلیمر

نتیجه آزمون

8/84

0/0000

تابلویی

آماره آزمون هاسمن

سطح معناداری آماره آزمون هاسمن

نتیجه آزمون

50/12

0/0000

ثابت

آزمون هاسمن
متغیر ها

ضریب

خطا

آماره t

سطح معناداری آماره t

VIF

C

0/17

0/08

2/13

0/0329

*

BOARDQ

0/009

0/004

1/99

0/0460

1/02

SIZE

-0/009

0/005

-1/90

0/0574

1/17

LOSS

-0/14

0/01

-14/60

0/0000

1/14

GROWTH

0/08

0/01

8/33

0/0000

1/06

MB

0/01

0/002

5/55

0/0000

1/12

AUD

0/02

0/01

2/05

0/0407

1/17

ضریب تعیین

0/73

ضریب تعیین تعدیل شده

0/70

آماره F

23/91

سطح معناداری آماره F

0/0000

دوربین واتسون

1/5

آماره  tاستیودنت :سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت برای متغیر مستقلِ مدل (کیفیت هیأت مدیره)  0/04میباشد و چون
کمتر از  0/05است لذا با سطح اطمینان  0/95میتوان ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود را معنادار نامید.
ضریب متغیر مستقل (کیفیت هیأت مدیره) مثبت میباشد لذا ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود مستقیم است.
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در نهایت میتوان عنوان کرد بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد و فرضیهی اول
مورد تأیید میباشد.
همچنین؛ احتمال آماره  tبرای متغیرهای کنترلی؛ زیان شرکت ،رشد فروش ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،و نوع
حسابرس از  0/05کمتر بوده لذا با سطح اطمینان  %95میتوان گفت بین این متغیرهای کنترلی (زیان شرکت ،رشد فروش،
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،و نوع حسابرس) با متغیر وابسته (مدیریت سود) ارتباط معناداری وجود دارد؛ در حالیکه
احتمال آماره  tبرای متغیرکنترلی؛ اندازه شرکت از  0/05بیشتر بوده لذا با سطح اطمینان  %95میتوان گفت بین این متغیر
کنترلی (اندازه شرکت) با متغیر وابسته (مدیریت سود) ارتباط معناداری وجود ندارد.
آماره ضریب تعیین تعدیل شده :مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  0/70است که نشان میدهد  70درصد از تغییرات
متغیر وابسته به واسطه متغیرهای مستقل و کنترلی مدل توضیح داده میشود.
آماره  :Fبرای مشخص ساختن و قابل فهم بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و وجود رابطه خطی بین این متغیرها
و برای پذیرش فرض معناداری کل مدل از آماره ( Fتحلیل واریانس) استفاده میشود .سطح معناداری آماره  Fاز 0/05
کمتر بوده که نشان دهنده معنادار بودن این آزمون میباشد و میتوان عنوان کرد که بین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر
وابسته مدل ارتباط خطی معناداری وجود دارد.
آماره دوربین واتسون :برای تشخیص خود همبستگی سریالی از آماره دوربین واتسون استفاده شد ،اگر مقداراین آماره بین
 1/5تا  2/5قرار گیرد بدان معناست که خود همبستگی وجود ندارد .مقدار آماره دوربین واتسون برای مدل فوق  1/5است،
بنابراین در مدل خود همبستگی وجود ندارد.
 .3-5آزمون فرضیه دوم پژوهش
 :H0تمرکز در بازار محصول ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود را تعدیل نمیکند.
 :H1تمرکز در بازار محصول ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود را تعدیل میکند.
جدول  .7آزمون فرضیه دوم پژوهش
𝑡𝑖𝐻𝑇𝑊𝑂𝑅𝐺 𝐸𝑀𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑄𝑖𝑡 + 𝛼3 𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 ∗ 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑄𝑖𝑡 + 𝛼4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼5 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼6
𝑡𝑖𝜀 + 𝛼7 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛼8 𝐴𝑈𝐷𝑖𝑡 +

آزمون بروش

آماره آزمونF

سطح معناداری آماره آزمونF

نتیجه آزمون

پاگان
مدل 1

1/71

0/0917

عدم ناهمسانی واریانس در باقیماندهها

مدل2

1/44

0/1737

عدم ناهمسانی واریانس در باقیماندهها

سطح معناداری آماره آزمون Fلیمر

نتیجه آزمون

مدل 1

8/51

0/0000

تابلویی

مدل2

8/51

0/0000

تابلویی

آزمون

آماره آزمون هاسمن

سطح معناداری آماره آزمون هاسمن

نتیجه آزمون

آزمون Fلیمر آماره آزمون Fلیمر

هاسمن
مدل 1

31/71

0/0001

ثابت

مدل2

48/95

0/0000

ثابت
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مدل 2

مدل 1
سطح

متغیر ها

ضریب

خطا

آماره t

معناداری

سطح
VIF

ضریب

خطا

آماره t

آماره t

معناداری

VIF

آماره t

C

0/17

0/07

2/16

0/0306

*

0/18

0/08

2/25

0/0246

*

BOARDQ

0/009

0/005

1/75

0/0805

1/57

0/007

0/005

1/42

0/1535

1/30

CON

0/34

0/17

1/94

0/0527

1/08

-0/05

0/10

-0/55

0/5770

1/09

CON*BOARDQ

-0/01

0/02

-0/48

0/6285

1/09

0/01

0/01

0/92

0/3559

1/11

SIZE

-0/01

0/004

-2/49

0/0129

0/005 -0/009 1/18

-1/98

0/0477

1/18

LOSS

-0/12

-12/03 0/009

0/0000

1/28

-0/14

0/01

-14/32

0/0000

1/15

GROWTH

0/06

0/01

6/03

0/0000

1/11

0/08

0/01

8/30

0/0000

1/07

MB

0/01

0/002

6/08

0/0000

1/14

0/01

0/002

5/47

0/0000

1/24

AUD

0/01

0/01

1/39

0/1626

1/19

0/02

0/01

2/12

0/0337

1/19

ضریب تعیین

0/76

ضریب تعیین

0/74

ضریب تعیین تعدیل شده

0/73

ضریب تعیین تعدیل شده

0/70

آماره F

27/01

آماره F

23/39

سطح معناداری آماره F

0/0000

سطح معناداری آماره F

0/0000

دوربین واتسون

1/6

دوربین واتسون

1/5

آماره  tاستیودنت :سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت برای متغیر تعدیلگرِ مدل (کیفیت هیأت مدیره*تمرکز در بازار
محصول) در مدل اول برابر با  0/62و در مدل دوم  0/35میباشد و چون بیش از  0/05است لذا با سطح اطمینان 0/95
میتوان نقش تعدی لی تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود را از لحاظ آماری غیر
معنادار نامید .در نهایت میتوان عنوان کرد تمرکز در بازار محصول (محاسبه شده توسط شاخص لرنر تعدیل یافته و
شاخص هیرفندال-هیرشمن) ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود را تعدیل نمیکند و فرضیهی دوم توسط هر
دو مدل مورد تأیید نمیباشد.
آماره ضریب تعیین تعدیل شده :مقدار ضریب تعیین تعدیل شده در مدل اول برابر با  0/76است که نشان میدهد  76درصد
از تغییرات متغیر وابسته در مدل اول به واسطه متغیرهای مستقل و کنترلی مدل توضیح داده میشود و در مدل دوم برابر با
 0/70است که نشان میدهد  70درصد از تغییرات متغیر وابسته در مدل دوم به واسطه متغیرهای مستقل و کنترلی مدل
توضیح داده میشود.
آماره  :Fسطح معناداری آماره  Fدر هر دو مدل از  0/05کمتر بوده که نشان دهنده معنادار بودن این آزمون میباشد و
میتوان عنوان کرد که بین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته در هر دو مدل ارتباط خطی معناداری وجود دارد.
آماره دوربین واتسون :مقدار آماره دوربین واتسون برای مدل اول  1/6و برای مدل دوم  1/5است ،بنابراین در هر دو مدل
خود همبستگی وجود ندارد.
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 .6بحث و نتیجهگیری
 .1.6نتیجهگیری
نتیجه اولین فرضیه بیانکننده ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود است و به عبارتی عنوان میکند که هیأت
مدیره با کیفیتتر در شرکت منجر به افزایش مدیریت سود میگردد .به عبارت دیگر هیأت مدیرهها ،بنا بر موقعیت و
جایگاهی که در شرکت دارند سعی دارند تصمیماتی اتخاذ نمایند که به نفع اعضا باشد لذا ممکن است از افشا و
گزارشگری به موقع شرکتها جلوگیری کنند و منجر به افزایش مدیریت سود شوند .نتیجهی حاصل از این فرضیه با
نتیجه پژوهشهای آلزوبی و سالمت ( )2012و اورازالین ( )2019همراستا میباشد.
نتیجه دومین فرضیه بیانکننده عدم تأثیر تمرکز در بازار محصول بر ارتباط بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود است.
در استدالل این نتیجه میتوان گفت مدیران شرکتها در صنایع رقابتی ،برای دستیابی به انتظارات بازار و رقابت با سایر
شرکتها از مدیریت سود استفاده نمیکنند و رقابت باال در صنعت تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود را تغییر
نمیدهد .هر چه تأثیر مدیران در یک شرکت قویتر باشد ،کنترل آنها بر انتخاب اعضای هیأت مدیره بیشتر است و کیفیت
هیأت مدیره باالتر میرود لذا شرکتها در بازارهای متمرکز ،قدرت مذاکره باالتری داشته و تأثیر بیشتری نسبت به
شرکتهای موجود در بازارهای غیرمتمرکز دارد ،زیرا سطح پایین رقابت باعث ایجاد تهدیدهای کمتری میشود ،از اینرو
با توجه به اینکه مدیران کنترل بیشتری بر مدیریت سود دارند ،نظارت بر هیأت مدیره برای شرکتهای موجود در بازارهای
متمرکز ،کارایی کمتری دارد .نتیجهی حاصل از این فرضیه با نتیجه پژوهش الدیری و همکاران ( )2020همراستا میباشد.
از طرفی؛ برای محاسبهی کیفیت هیأت مدیره به تبعیت از الدیری و همکاران ( )2020از  8سازوکار مرتبط با هیأت مدیره
استفاده شد ،اگر از سایر شاخصهای مربوط به محاسبه کیفیت هیأت مدیره استفاده گردد ممکن است نتیجهی پژوهش
تغییر پیدا کند و همچنین برای محاسبهی مدیریت سود از مدل جونز تعدیل یافته استفاده شد ،اگر از سایر مدلهای محاسبهی
مدیریت سود استفاده گردد ممکن است نتیجهی پژوهش تغییر پیدا کند.
 .2.6پیشنهادهای پژوهش
نتایج پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین کیفیت هیأت مدیره و مدیریت سود میباشد ،لذا اعضای هیأت مدیره نقش
اصلی بر تصمیمات شرکتها دارند ولی با توجه به جایگاه خود سعی میکنند تصمیماتی اتخاذ نمایند که به نفع خودشان
میباشد لذا دستکاری سود در شرکتها اتفاق میافتد .شواهد بیانگر آن است که ارتقای کیفیت هیأت مدیره ،انعطاف-
پذیری شرکت جهت مدیریت سود را افزایش میدهد ،لذا به سرمایهگذاران پیشنهاد میگردد قبل از سرمایهگذاری در
شرکتها ،مشخصات و کیفیت هیأت مدیره را مورد بررسی قرار دهند.
همچنین با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و الزام برای باال بردن کیفیت آن ،لذا به فعاالن بازار بورس و اعضای هیأت
مدیره شرکتها پیشنهاد میگردد با برقراری سمینارهای آموزشی به فرهنگسازی در این زمینه بپردازند.
 .3.6پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
پیشنهاد میگردد؛ نقش تعدیلگر تمرکز در بازار بر ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود ،بررسی شود.
پیشنهاد میگردد؛ نقش تعدیلگر تمرکز در بازار بر ارتباط بین رتبه حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ،بررسی شود.
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