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سود و در مقابل منجر به افزایش  حاکمیت شرکتی باعث کاهش مدیریتبراساس مبانی نظری،  -چکیده

های حاکمیت شرکتی شامل مالكیت نهادی و در این پژوهش به بررسی تاثیر مكانیزم .کیفیت سود خواهد شد

گیری مدیریت شود. برای اندازهسود بر کیفیت سود پرداخته می اندازه هیات مدیره در تضعیف اثر مدیریت

گیری کیفیت سود از پایداری سود استفاده شده است. جامعه آماری شده جونز و برای اندازهدل تعدیلسود از م

شرکت در بین  110نمونه پژوهش شامل  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وشامل کلیه شرکت

غیره استفاده شده است. های پژوهش از رگرسیون چندمتیهباشد. جهت آزمون فرضمی 1382تا  1398های سال

سود بر کیفیت سود تاثیر  ، که مالكان نهادی بر تضعیف اثر مدیریتهای پژوهش حاکی از این است یافته

 داری ندارد. سود برکیفیت سود تاثیر معنا معناداری دارد، اندازه هیات مدیره بر تضعیف اثر مدیریت

 ود.سود وکیفیت س نهادی، هیات مدیره، مدیریتهای حاکمیت شرکتی، مالكیت مكانیزم :هاي کلیديواژه

 

 دمهمق

 هاست. رابطه بین کیفیت سود، حاکمیت های سهامی تفكیك مالكیت از مدیریت آن ترین ویژگی شرکت مهم

توان در تئوری نمایندگی مورد بحث قرار داد. طبق تئوری نمایندگی، مدیران  شرکتی و مدیریت سود را می

د که هدف آن بهینه نمودن ثروت و یا حداقل نمودن ریسك و خطرپذیری ننمای ممكن است تصمیماتی اتخاذ

حداکثرسازی  ،تئوری نمایندگی هدف مالكان خودشان نسبت به قیمت از دست رفتن سرمایه مالكان باشد. در
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ثروت است. در راستای کنترل این وضعیت، سازوکارهای متعددی برای محدود کردن تضاد نمایندگی، تحت 

مجموعه سازوکارهایی که  پیشنهاد شده است. حاکمیت شرکتی عبارت است از "شرکتیحاکمیت" عنوان

برای  کند که عملكرد شرکت رامند به نفع شخصی خویش را ترغیب به اتخاذ تصمیماتی میمدیران عالقه

 (.1382نماید )نمازی و ابراهیمی، سهامدارانش حداکثر می

 ید. استقرار حاکمیتآ شمار میمدیریت سود به ار معتبر پیشگیری درعنوان ابزشرکتی داخلی به حاکمیت

یك  های مالی شرکت و حفاظت در برابر دستكاری سود ضروری است. هر شرکتی برای حفظ اعتبار صورت

تواند در کاهش مدیریت سود و به طبع آن خارجی حاکمیت شرکتی به نوبه خود می های داخلی واز مكانیزم

شرکتی در های حاکمیت ود کمك نماید. تضاد منافع مدیران باعث کاهش بالقوه در ویژگیبهبود کیفیت س

 نهادی و انکند. مالكشود. هیات مدیره نقش مهمی در نظارت ایفا میکنترل و نظارت توسط هیات مدیره می

اری سود های مالی و کاهش دستكهیات مدیره قوی، نظارت کارامد توسط آنها باعث افزایش شفافیت صورت

شود. هیات مدیره مسئول نظارت بر عملكرد شرکت برای افزایش منافع سهامداران است. مالكیت نهادی و  می

ها به حداقل برساند. گزارشات هیات مدیره تواند عمل مدیریت سود را توسط شرکت هیات مدیره خوب می

ربه و مستقل، برای کاهش عملكرد های مالی دارد. در واقع، هیات مدیره با تجاثر مهمی در کیفیت صورت

این  آن، مالكان نهادی حق کنترل در مدیران اجرایی شرکت را دارند. در مدیریت سود مفید است. عالوه بر

ها باعث بهبود کیفیت سود، به نوبه خود باعث کاهش مدیریت سود شود  رود این مكانیزمشرایط انتظار می

 (.2013، 1)فاروق وسویونو

نهادی و هیات مدیره نیرومند و مستحكم در  كاناین تاکید داردکه بودن سامانه مال قات بربخش عمده تحقی

کند. بنابراین، کیفیت و توان اتكای  محدودتر می طلبانه و سودجویانه مدیران رافرصت ها، رفتارشرکت

-د بیشتر سرمایهویژه سودهای حسابداری( بهبود خواهد یافت و در نتیجه موجبات اعتما )به گزارشگری مالی

 (.1380شود)مهرانی و صفرزاده، به بازار سرمایه فراهم می گذاران

های حاکمیت  باشد که مكانیزم اساس مطالب بیان شده، این پژوهش به دنبال بررسی این سوال می بر

 شرکتی چه تاثیری بر تضعیف اثر مدیریت سود بر کیفیت سود دارد؟

 

 

                                                             
1 Farooque and Suyono 
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 نظري وپیشینه پژوهش مبانی

 ودکیفیت س

گیرد. در  عنوان مبنایی برای تصمیم مورد توجه قرار میسود حسابداری ازجمله اطالعاتی است که به

گردد. بنابراین وجود زمینه مناسب برای تخریب سود به دالیلی محاسبه این رقم از مبنای تعهدی استفاده می

ها  ها و برآورد و استفاده از رویه یبینهای ذاتی حسابداری مانند خطا در پیشهمچون تضاد منافع و محدودیت

های مالی  شود که سود واقعی از سود گزارش شده در صورتها موجب می مختلف حسابداری توسط بنگاه

بنگاه متفاوت بوده است در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلكه باید کیفیت آن نیز توجه شود. 

ت بلكه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با تعریف واحدی از کیفیت سود ارائه نشده اس

های مختلف بستگی دارد. لذا تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است برای نمونه هیأت  ها و نگرشدیدگاه

دارد که سودی که برمبنای حسابداری تعهدی محاسبه شده، در مقایسه با استانداردهای حسابداری مالی بیان می

بینی نماید؛ زیرا اقالم تعهدی حسابداری که یك های نقدی آینده را پیشتواند جریانقدی بهتر میهای ن جریان

-باشد. بنابراین از این دیدگاه میهای نقدی آتی حاوی اطالعات میجز کلیدی از سود است در مورد جریان

)فروغی  قدی آتی داشته باشدهای نتر است که توانایی بیشتری در پیش بینی جریانتوان گفت سودی با کیفیت

گیری کیفیت سود، پایداری سود است. پایداری سود ازجمله یكی از معیارهای اندازه (.1380و محمدی، 

گذاران در  آیدکه بر اطالعات حسابداری مبتنی است و به سرمایه شمار میهای کیفی سود حسابداری به ویژگی

گذاران در برآورد سودهای آتی و  کند سرمایه مك میهای نقدی شرکت کارزیابی سودهای آتی و جریان

دهند. به میزانی که  های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت میجریان

شود به بیان بهتر  شوند، پایداری یا ثبات سود اطالق می سودهای گذشته بر روی سودهای آتی تاثیرگذار می

)سرهنگی و فراهانی،  های آتی استمعنای بادوام بودن، تكرارپذیری و دائم بودن سود در سالپایداری به 

1383.) 

 

 مدیریت سود

ها مورد رسانی مطلوب شرکتهایی است که گاهی اوقات برای آرایش اطالع مدیریت سود یكی از روش

رود. ری داده به کار میمدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستكا گیرد. استفاده قرار می

های دستكاری فعالیت (3( مدیریت اقالم تعهدی 2( حسابداری تقلب 1دسته:  3توان به مدیریت سود را می
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پذیری و اعمال نظری است که مدیران در ای از قابلیت انعطافشرکت تقسیم نمود. مدیریت سود درجه

طلبانه سود یا انتقال ت خود برای مدیریت فرصتگزارشگری مالی خود دارند مدیران ممكن است از این قدر

یك عامل بنیادی در  (.2013)فاروق وسویونو،  اطالعات محرمانه درباره عملكرد آتی شرکت استفاده نماید

نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی  ادبیات ها، تخمین عامل اختیار و اعمال آزمون مدیریت سود در شرکت

گیری اختیار  ای مختلف در تخمین و اندازه بیانگر  وجود رویكردهای متفاوت با شناسه مبتنی بر مدیریت سود،

ترین این رویكردها، مبتنی بر کاربرد اقالم تعهدی مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یكی از مهم

نجلو عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است. هیلی، دی ااختیاری به

سود  تعهدی برای کشف مدیریت کارگیری اقالموجونز، در طی انجام مطالعاتی در زمینه مدیریت سود، با به

اند. دچو و همكاران با ارایه مدلی که   اند که در تحقیقات بعدی بارها آزمون شده  هایی کرده اقدام به ارایه مدل

های جونز، هیلی ودی آنجلو ونیز مدل ا با مدل، نام گرفت، این مدل ر"شده جونزمدل تعدیل" از آن پس

و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف  دادندصنعت، مورد مقایسه قرار

(. بنابراین پژوهش حاضر برای 1392)مشایخی و همكاران،  مدیریت سود در واحدهای تجاری برخوردار است

شده جونز های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل تعدیلبررسی مدیریت سود در شرکت

 .شود استفاده می

 

 نهادي و هیات مدیره انمالک

گذاری و سایر های سرمایههای بازنشستگی، شرکت های بیمه، صندوقها، شرکتنهادی شامل بانك كانمال

(. سه فرضیه 1889، 1)بوشی پردازدبهادار میهایی هستند که به خرید و فروش حجم باالیی از اوراق موسسه

فرضیه  (2فرضیه نظارت کارا  (1ارزش، عملكرد و کارایی شرکت وجود دارد:  نهادی بر انپیرامون تاثیر مالك

ان رود که بین مالك فرضیه همسویی استراتژیك. از این رو طبق فرضیه نظارت کارا انتظار می (3تضاد منافع 

تضاد منافع بیانگر  ی مثبتی وجود داشته باشد. اما فرضیه همسویی استراتژیك و ابطههادی و کارایی شرکت رن

کنند و رفتار این است که سهامداران نهادی بزرگ، اتحادهای استراتژیكی با مدیریت کنونی برقرار می

لفت آنها با رو، احتمال مخادهی آنها تحت تاثیر رابطه فعلی آنها با مدیریت قرار خواهد گرفت. از این رای

                                                             
1 Bushee 
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( اعتقاد 2006) 1روداک و همكارانعملكرد دارند.  مدیریت کمتر بوده و تاثیر منفی بر کیفیت گزارشگری و

های مكانیزم حاکمیت شرکتی مناسب منجر به تقویت و مهارت مدیران و کمیته حسابرسی دارند که سیستم

های مالی  امر منجر به بهبود کیفیت صورت های مدیران نموده و در نهایت اینشده و نظارت موثر بر فعالیت

 های پرشماری در حاکمیتگردد. گروههای مدیریت سود انجام می شود و این امر با محدود ساختن فرصتمی

دیدگاه  کنند از در کیفیت گزارشگری ایفا می شرکتی نفوذ دارند که در این میان، مالكان نهادی نقش مهمی را

وکارهای   ی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. مالكیت نهادی یكی از سازنظری، جایگاه مالكیت نهاد

تواند  مدیریت شرکت نظارت داشته باشد. زیرا هم می تواند بر کند و می حاکمیت شرکتی قوی را بازنمایی می

رتی اهمیت نقش نظا گیر داشته و هم منافع گروه سهامداران را همسو کند. هر روز بربر شرکت نفوذی چشم

عین حال تمرکز مالكیت قابل  در اند وشود زیرا آنها بسیار بزرگ و با نفوذ شدهمالكیت نهادی افزوده می

 (.1381همكاران،  اند )مرادزاده ودست آوردههای را بمالحظه

مالی برای ایجاد هیات مدیره  شرکتی بر بهبود کیفیت گزارشگری توجه اصلی و مهم مكانیزم حاکمیت

نظران و متخصصان حوزه حاکمیت شرکتی، بر این باورند که یكی از اصول مهم صاحب ثر است.کارا و مو

عنوان عنصر طور مستمر است. امروزه هیات مدیره، بهمدیره به تحاکمیت اثربخش، ارزیابی عملكرد هیا

ان نیری و )دهق عهده دارندها برشرکت، نقش اساسی در هدایت و پیشبرد سازمان کلیدی در مثلث حاکمیت

مالی  های های سود و کیفیت صورت هیات مدیره شرکت منبعی اصلی برای کنترل دستكاری (.1399 همكاران،

تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران باعث کاهش  عدم درگیری مدیران برای منافع شخصی و است

نترل بر عملكرد مدیران شده و شود. وجود هیات مدیره قوی باعث نظارت و کحسابداری می شفافیت اطالعات

های مدیران، منافع سهامداران در نظر گرفته شود که هیات مدیره اطمینان حاصل کند که در فعالیتباعث می

 در زمینه تاثیر هیات مدیره بر حاکمیت (.2013)فاروق وسویونو،  شده سودجویی و تقلب کاهش یافته است

های گذشته اهمیت حاکمیت شرکتی و جایگاه هیات  ها در سالهای رخ داده در شرکتشرکتی، طبق رسوایی

گذاران و عموم  جامعه روشن ساخته است. تحقیقات تجربی نشان مدیره سالم و مقتدر را در ذهن  قانون

)حاجیها و  ی مثبت و تنگاتنگ دارند  دهد که هیات مدیره اثربخش و عملكرد شرکت با یكدیگر رابطه می

شود، تاکید  حاکمیت شرکتی، که با نظارت بر مدیریت شرکت ایفا می نهادی در انمالكنقش (. 1382 اخالقی،

                                                             
1 Ruddock, et al. 
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تواند اثر  نهادی می اناند که نقش فعال مالك بیان کرده (1886) 1شده است. برای مثال، اگراوال و همكاران

2های سهامی داشته باشد. افزون بر این استاپلدان مالی شرکتهای مثبتی بر کیفیت صورت
( اظهار داشته 1886) 

ای از ابزارها و نیروهای بازار که برای کاهش  تواند در بین انواع گستردهنظارت سهامداران نهادی می" است که

 .(1381)مرادزاده و همكاران،  "کنند تناسب ایجاد کند واگرایی میان منافع مدیران و مالكان عمل می

-گیریتصمیمو حمایت سهامداران جهت نظارت فعال بر  ها از اختیار قانونی هیات مدیره شرکت از دیرباز

هایی مربوط به گونه بالقوه  های دارای دانش، مهارت و توانایی هیات مدیره. اند دیر عامل برخوردار بودههای م

ادبیات تئوریك دو دیدگاه  ها را نیز دارا هستند. نظیر به شرکت توانایی ارائه مزایای استراتژیك و تاکنیكی بی

دارد که هیات اد پیرامون نقش اندازه هیات مدیره بر عملكرد شرکت ارائه نموده است. دیدگاه اول بیان میمتض

که هیات مدیره از تعداد زیادی اعضا تشكیل گردد. هنگامی تر باعث ارتقای عملكرد شرکت میمدیره کوچك

ات مدیره ممكن است به عنوان افراد یابد؛ زیرا تعدادی از اعضای هی شده باشد، مشكالت نمایندگی افزایش می

که تعداد اعضای هیات مدیره بیش از اندازه باشد، کنترل و نظارت بر منفعت عمل نمایند. همچنین زمانی بی

گیری و برگزاری  ریزی، هماهنگی تیمی، تصمیمنكه طرحآپذیرد. ضمن  صورت کارا صورت نمیمدیرعامل به

دشوار است. یك هیات مدیره بیش از اندازه بزرگ توانایی ایفای  جلسات منظم برای یك هیات مدیره بزرگ

از سوی  گیرد. دهد و بیشتر در یك جایگاهی سمبولیك  قرار می وظایف خود را به نحو احسن از دست می

ها و منافع نظرات و پیشنهادهای تخصصی  تر، از مزیت دارد که هیات مدیره کوچكدیگر، دیدگاه دوم بیان می

تر در نكه هیات مدیره کوچكآتر وجود دارد، محروم است. ضمن ی بزرگ ه در هیات مدیرهو متنوع ک

نمایند و زمان اندکی برای ایفای وظایف نظارتی و ترکیب خود از مدیران غیرموظف کمتری استفاده می

ند به توان واسطه سه نقش عمده میهیات مدیره به(. 1398 بخت و همكاران،)نیك گیری خود دارد تصمیم

تواند دسترسی به منابع برون سازمانی حیاتی نقش منابع: هیات مدیره می -1موفقیت آتی شرکت کمك کنند: 

 -3تواند پیشنهادهای مهمی را به مدیران اجرایی ارائه نماید و  نقش خدماتی: هیات مدیره می -2را ارتقا دهد، 

هایی را برای عملكرد مدیران  نماید و انگیزههای حاکمیتی را ارائه می  نقش کنترلی: هیات مدیره نظارت

 (.2008،  همكاران و نس -)وان  کند اجرایی تعیین می
 

 

                                                             
1 Agrawal, et al 
2 Stapledon 
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 پیشینه پژوهش

 خارجی:هاي پژوهش

بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که  های پذیرفته شده در پژوهشی بر روی شرکت ( در2009) 1مشایخی

یران اجرایی و مالكیت نهادی در هیات مدیره باعث کاهش توسعه هیات مدیره به همراه دوگانگی وظایف مد

گونه شود. از سویی دیگر، برگزاری جلسات متعدد هیات مدیره و ایجاد کمیته حسابرسی هیچمدیریت سود می

 تاثیری بر مدیریت سود ندارد.

ن پرداختند. این تحقیق نشا "نهادی شرکتی و مالكیتحاکمیت" ( به بررسی 2008) 2چونگ وزانگ

شود،  باعث افزایش کیفیت ساختار  نسبت سهام شرکت که توسط مالكان نهادی نگهداری می هک دهد می

 گردد. شرکتی می حاکمیت

ها پرداختند. نتایج  ( طی پژوهشی به بررسی توزیع مالكیت نهادی و عملكرد شرکت2010) 3الیاسیانی و جیا

 ها وجود دارد. عملكرد شرکت حاصل از این پژوهش ارتباط مثبت بین مالكیت نهادی و

ساختار مالكیت در  ( طی پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره و2012) 2جامسون و همكاران

ها در هند  پرداختند که نتیجه رابطه منفی معناداری بین ساختار مالكیت و عملكرد شرکت  عملكرد شرکت

 وجود دارد.

ها، حاکمیت شرکتی و کیفیت  سئولیت اجتماعی شرکت( طی پژوهشی به بررسی م2013) 5لی و پارک

گر این است که تمرکز مالكیت با سطح مدیریت سود ارتباط منفی  سود در کره پرداختند. نتایج پژوهش بیان

 داشته و در نتیجه بر کیفیت سود اثر دارد.

ها د شرکت( طی پژوهشی به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و کنترل و عملكر2012) 6وایو و چیاللو

سود به  کند.پرداختند. در این مقاله به میزان تاثیر نقش و قدرت هیات مدیره را در عملكرد شرکت بررسی می

عنوان معیاری برای دستكاری در اطالعات از اهمیت زیادی عنوان معیار ارزیابی عملكرد شرکت و همچنین به

ستكاری سود دارند که نظارت هیات مدیره به برخورداراست و مدیران برای جبران خسارت خود تالش در د

                                                             
1 Mashayekhi 
2 Chung, Zheng 
3 Elyasiani. Jia 
4 Jameson, et al 
5 Lee and Park 
6  Wayo and Chilala 
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دهد برای اطمینان مده نشان میآدست هعنوان معیار حاکمیت شرکتی از اهمیت زیادی برخوردار است نتایج ب

کننده مثل هیات مدیره یا حسابرس ضروری از ارائه صحیح نتایج عملكرد یا شرکت وجود عوامل کنترل

    است.  
 

 داخلی  هايپژوهش

که سود پرداختند. نتیجه این شرکتی و کیفیت ( در پژوهشی رابطه بین حاکمیت1380) صفرزاده انی ومهر

 معیارهای چندگانه کیفیت سود در صنایع مختلف یكسان نیست. شرکتی و بین حاکمیت

اند ( در پژوهش خود رابطه بین مالكیت نهادی و مدیریت سود را بررسی کرده1381) مرادزاده و همكاران

گذاران نهادی و همچنن تمرکز آنها با مدیریت سود بررسی شده است و ر این تحقیق رابطه بین تعداد سرمایهد

 اند که این مالكیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد. به این نتیجه رسیده

افشاء را بررسی کرده و به این ( در پژوهش خود رابطه بین مدیریت سود و کیفیت 1381) بداغی و بزاززاده

 تر اطالعات، راهكارهایی برای کاهش مدیریت سود است.اند که افشاء بیشتر و کاملنتیجه رسیده

( به بررسی اثر مستقیم مشكالت نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی و اثر 1381) دیدار و همكاران

که درصد مالكیت نهادی و تعداد هیات مدیره  این قرار است میانجی کیفیت حسابرسی پرداختند و نتیجه بر

 داری با کیفیت گزارشگری مالی دارد.رابطه مثبت و معنی

ات مدیره بر کارایی ی( در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار مالكیت و ترکیب ه1382) نمازی و ابراهیمی

این پژوهش نظارت کارا مبنی بر  های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته فنی شرکت

 های نمایندگی سازگار است. اعمال نظارت فعال از جانب مالكان نهادی بر مدیریت و کاهش هزینه

( طی پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسك 1383) مهرانی و همكاران

هایی که سودهای با کیفیت یت ریسك شرکتسهام پرداختند، و این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که وضع

کنند، چگونه است. نتایج بیانگر این است که ضریب همبستگی بین شاخص کیفیت سود و  خود را هموار می

ریسك سهام نشان از وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت سود و ریسك سهام است، همچنین ریسك 

کیفیت خود هایی است که سودهای بینمایند، بیش از شرکت هایی که سود با کیفیت خود را هموار میشرکت

 .کنندرا هموار می
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 :پژوهشهاي ( اهداف و فرضیه1

صورت زیر تدوین شده های اصلی پژوهش بههای پیشین، فرضیهبا توجه به مبانی نظری مطرح شده و پژوهش

 است. 

 سود تاثیر دارد. سود بر کیفیت فرضیه اول: مالكیت نهادی بر تضعیف اثر مدیریت

 سود تاثیر دارد. سود بر کیفیت فرضیه دوم: اندازه هیات مدیره بر تضعیف اثر مدیریت

 

 ( روش پژوهش :2

 ( جامعه آماري و نمونه آماري:2-1

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرایط جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت

 باشند.زیر می

 اند.در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده 1382پایان سال ( تا 1

 در بورس فعال باشند. 1382تا  1398اسفند ماه باشد. و از سال  28( پایان سال مالی آنها 2

ها در دسترس مالی جهت استخراج داده هایهای پیوست صورتمالی موردنیاز به ویژه یادداشت( اطالعات3

 باشند.

 ی قلمرو زمانی تحقیق، تغییر در سال مالی نداشته باشند.ها ط( شرکت2

 

 ها  روش گردآوري داده

ها در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول برای تدوین مبانی نظری  گردآوری داده

ی حسابرسی های مال آورد نوین و صورت افزار ره ها از نرم آوری داده ای و برای جمع پژوهش از روش کتابخانه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای آماده سازی اطالعات از  شده شرکت

افزار  های آماری نیز از نرم استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل رگرسیونی و انجام آزمون Excelافزار  نرم

Stata  .استفاده شده است 

 

 ( مدل پژوهش3

 1مدل 
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 = مالكیت نهادی          = مدیریت سود        = کیفیت سود     

 براورد خطا =                    = نسبت عملكرد جاری صنعت        = بازده دارایی      
 

 2مدل 
                                                     
 

 اندازه هیات مدیره            = مدیریت سود             = کیفیت سود    
 براورد خطا =              = نسبت عملكرد جاری صنعت          = بازده دارایی        

اری سود های تحقیق است پایددر طول دوره پایداری سودمعیار کیفیت سود در این پژوهش،  کیفیت سود:
گذاران در ارزیابی سودهای آتی  میزان نوآوری دوره جاری است. پایداری سود شاخصی است، که به سرمایه

های نقدی مورد تی و جریانآگذاران  در برآورد سودهای  کند. سرمایه های نقدی شرکت کمك میو جریان
(. برای 1398 ،)خواجوی و همكاران دهندانتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می

سنجش پایداری سود از یك معامله رگرسیونی تك متغیره استفاده شد که در آن سود دوره جاری تابعی از 
عنوان نماینده پایداری سود است. عبارتی، در این مدل تداوم سود بهسود دوره ماقبل تلقی شده است. به

گیری مشتق شده است. این الگو در سود از رویكرد مفید بودن در تصمیم عنوان ساختاری از کیفیتپایداری به
 (. 1380 )مشكی و نوردیده، طراحی و ارائه شده است 1توسط دچو و دیچو 2002سال 

                   
 د عملیاتی سال قبلسو =                                   سود عملیاتی جاری =    

رود. مدیریت سود دخالت عمدی در  کار میروشی که توسط مدیریت جهت دستكاری داده به مدیریت سود:
مدل جونز تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از فرایند گزارشگری مالی خارجی با قصد آوردن سود است. 

، عقیده حاکم آن است که اطالعات عنوان اقالم تعهدی شناسایی کرده است. در این رویكردعملیات را به
موجود در وجوه نقد حاصل از عملیات، معیاری عینی برای ارزیابی عملكرد واقعی اقتصادی واحد تجاری 

تواند مورد دستكاری مدیریت قرار گیرد. در مدل جونز فرض بر این است که اقالم رو کمتر میاست و از این
   (.1380)نمازی و همكاران،  2ندتعهدی غیراختیاری در طول زمان ثابت هست

                                                             
1 Dichow & Dichev (2002) 

که اقالم تعهدی غیراختیاری الزم به یادآوری است که اقالم تعهدی قابل تفكیك به دو جز اختیاری و غیراختیاری هستند در حالی 2

نظر توسط مدیریت هستند. واسطه مقررات، سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقالم تعهدی اختیاری،  قابل اعمالبه

-عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری، در مطالعات حسابداری بهیاری اقالم تعهدی بهبنابراین جز اخت

  کار گرفته شده است.
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                 . 

        (
 

     
)    (

         

     
)   (

   

     
)      

 

 های عملیاتیل از فعالیت= جریان وجه نقد حاص                       = اقالم تعهدی      

 اقالم تعهدی غیر اختیاری=          t                  سود خالص در دوره =     

        خطا = برآورد t-1                و t= تغییر در کل درآمد سال      

 الت و تجهیزاتآ ، ماشین= اموال             ل های سال قب= کل دارایی      

 t-1و  tهای دریافتنی تغییر در کل حساب  =         

سپس این ضرایب براوردی حاصل از رگرسیون شرکت کنترل برای براورد میزان اقالم تعهدی مدیریت 

ح زیر شده برای هر شرکت نمونه از طریق کسر نمودن اقالم تعهدی مدیریت نشده از جمع اقالم تعهدی به شر

  است:
           -      

های حاکمیت عنوان نماینده مكانیزمدر این پژوهش مالكیت نهادی و اندازه هیات مدیره به گر:متغیرهاي تعدیل

ها انتخاب شده است. اندازه هیات مدیره و مالكیت نهادی دو  شرکتی، به علت نقش نظارتی آنها در شرکت

كیت نهادی را برای توجه به عملكرد شرکت لها از طریق ما حاکمیت شرکتی است، نظارت بر شرکتمعیار از 

طلبانه یا خدمت به خود وادار کند. مالكیت نهادی دارای توانایی بیشتر در کشف و توجه کمتر به رفتار فرصت

مدیره شرکت نقش اساسی  مدیریت سود  هستند زیرا آنان به اطالعات مربوط و به موقع دسترسی دارند. هیات

ت شرکت و ینظارت بر مدیر ترین عامل در کنترل وکند .هیات مدیره مهم در کنترل مسئله نمایندگی ایفا می را

 شود.  محافظت از منابع سهامداران قلمداد می

طبق تعریف ارائه شده در مبانی نظری پژوهش مالكیت نهادی از طریق مجموع درصد سهام  مالکیت نهادي:

 شود.گیری می% مالكیت اندازه 5ت تملك سهامداران نهادی دارای بیشتر از تح

های هیات مدیره است. شواهد عنوان عنصری با اهمیت در ویژگیاندازه هیات مدیره به تعداد هیات مدیره:

ی گونه اتفاق نظری در خصوص اندازه هیات مدیره وجود ندارد. تعداد اعضاتجربی حاکی از آن است که هیچ

 هیات مدیره باید محدود باشد تا امكان بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشكالت شرکت مهیا گردد.

د. در این پژوهش شودهنده هیات مدیره محاسبه میراساس میزان و تعداد افراد تشكیلاندازه هیات مدیره ب
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نفر  6الی  2ازه هیات مدیره بین بندی شده که شاخص اول بیانگر  انداندازه هیات مدیره به دو شاخص تقسیم

-باشد که ضریب یك اندازهو بیشتر می 6باشد که ضریب صفر و شاخص دوم بیانگر اندازه هیات مدیره می

 (.1382پور و همكاران، )ولی گیری شده است

-یهیكی از مهمترین معیارها برای سنجش کارایی مدیران به خصوص برای نظارت بر مراکز سرما بازده دارایی:

 شود.گیری میهای شرکت اندازهگذاری است که از سود عملیاتی بر کل دارایی

    
سود عملیاتی

کل دارایی شرکت
 

 های ابتدای دوره.بر جمع دارایی سود عملیاتی  نسبت  عملکرد نسبی صنعت جاري:

    
سود عملیاتی

کل دارایی های ابتدای دوره
 

 

                         هاي پژوهشیافته

 آمار استنباطی

 نتایج برای آزمون فرضیه اول در جدول زیر آورده شده است.
 یفآمار توصی :)1) جدول شماره

 

 

 

 کشیدگی چولگی معیار انحراف ماکزیمم مینیمم میانگین ها داده  تعداد متغیرها

 22069 12116 021301 028303 -023292 021211 163 سود کیفیت

 262539 32120 0205015 026102 0200001 020350 163 سود مدیریت

 22501 12802 025165 9 2 522922 163 مدیره هیات اندازه

 -12212 02288 023291 028191 02000 023295 163 نهادی مالكیت

 212099 22896 021930 1288230 -023312 021166 163 رشد های فرصت

 332886 22016 021621 0211632 -023292 021281 163 بازده دارایی
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 1 (: نتایج حاصل از برآورد مدل2جدول )

برا از  -شود. هرگاه مقدار آماره جارک براء استفاده می -ها از آزمون جارک برای بررسی نرمال بودن داده

شود.  ها تایید می دهد فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن داده محاسبه شده کمتر باشد نشان می دو -مقدار کای

 ها دارای توزیع نرمال هستند. یعنی داده

کمتر بوده در نتیجه  05/0لیمر محاسباتی از  Fگردد احتمال آماره  دست آمده مالحظه میهبراساس نتایج ب

های تابلویی استفاده گردد. همچنین نتایج آزمون  بایستی از روش دادهشود و  های تابلویی انتخاب می روش داده

 دهد اثرات تصادفی تایید شده و بایستی اثرات تصادفی گزارش شود. هاسمن نشان می

 انمالكدرصد  80لیكن در سطح اطمینان  دارد. ندهد که مدیریت سود بر کیفیت سود تاثیر  نتایج نشان می

مثبت و معنادار دارند. که این نشان  تاثیر ت سود و مالكیت نهادی بر کیفیت سودنهادی و اثر متقابل مدیری

 که باعثدهنده این مطلب است که مالكان نهادی بر کاهش اثر مدیریت سود بر کیفیت سود تاثیر منفی دارند

 فرضیه شده است.قبول 

 برای تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم داریم:

 
 

 

 t p-valueآماره  ضرایب متغیرها

 1256/0 122569 0205108 مدیریت سود

 020526 -128211 -00025/0 مالكیت نهادی

 020522 128232 02001321 مدیریت سود *مالكیت نهادی

 020000 15200618 0235088 بازده دارایی

 000/0 102013 022180 های رشدفرصت

 000/0 922826 0201011 عرض از مبدا

F 000/0  212031 داری کل رگرسیون معنی 

R2 1828/0 - - 

 021181 برا -آماره جارک

 0266 دو -کای
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 2 برآورد مدل : نتایج حاصل از3جدول 

 

برا  -شود. هرگاه مقدار آماره جارک براء استفاده می -ها نیز از آزمون جارک برای بررسی نرمال بودن داده

شود.  ها تایید می دهد فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن داده ن میدو محاسبه شده کمتر باشد نشا -از مقدار کای

لیمر  Fگردد احتمال آماره  دست آمده مالحظه میهها دارای توزیع نرمال هستند. براساس نتایج ب یعنی داده

های  شود و بایستی از روش داده های تابلویی انتخاب می کمتر بوده در نتیجه روش داده 05/0محاسباتی از 

های تابلویی برای انتخاب روش اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن  بلویی استفاده گردد. در روش دادهتا

دهد اثرات تصادفی تایید شده و بایستی اثرات تصادفی گزارش  شود که نتایج این آزمون نشان می استفاده می

  ارد.نداثر متقابل مدیریت سود و اندازه هیات مدیره  براساس نتایج  شود.

 

 گیرينتیجه بحث و

تضعیف اثر  های حاکمیت شرکتی بر ، هدف این پژوهش بررسی تاثیر مكانیزمگردیدهمانطورکه مشاهده 

ای بوده که دارای اهداف بلندمدت گذاران حرفه سرمایه نهادی، انمدیریت سود بر کیفیت سود است. مالك

نهادی، حضور آنان موجب نظارت بر مدیریت  انالكای بودن م حرفه گذاری و هستند. با توجه به حجم سرمایه

مدت سودآوری موجب توجه به حداکثرسازی تواند به جای تمرکز به اهداف کوتاهشود این موضوع میمی

 t p-valueآماره  ضرایب متغیرها

 028392 0201128 -020359 مدیریت سود

 028252 020692 0200101 اندازه هیات مدیره

 028333 -020931 -020235 مدیریت سود *اندازه هیات مدیره

 020000 162816 023162 بازده دارایی

 000/0 152182 023129 عملكرد نسبی صنعت

 000/0 828988 020359 بداعرض از م

F 000/0  22920821 داری کل رگرسیون معنی 

R2 021215 - - 

 02928 بر -آماره جارک

 0266 دو -کای
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ها و اقدامات  فعالیت ارزش بلندمدت شرکت شود و این یك ارتباط مستقیم است. نظارت مالكان نهادی بر

های آنان در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری برای مدیریت کردن  تمدیریت موجب کاهش توانایی و فرص

 .(1381همكاران،  )مرادزاده فرد و شودسود و این موجب بهبود کیفیت سود می

درصد نشان دهنده اثر بین مالكان نهادی بر تضعیف اثر مدیریت سود  80نتایج فرضیه اول در سطح اطمینان 

باشد. طبق ال بر فرضیه مبنی بر اعمال نظارت از جانب سهامداران عمده مید کیفیت سود است، که این اثر و

نهادی و مدیریت سود موید فرضیه نظارت فعال است. طبق این فرضیه،  انمثبت بین مالك تاثیر این فرضیه وجود

وجب گذاران از تخصص، منابع و انگیزه کافی جهت نظارت بر مدیریت سود برخوردارند و در نتیجه م سرمایه

ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و ها است. هیات مدیره مهم ارتقای کیفیت سود در شرکت

بر  اندازه هیات مدیره دهد اثرنتایج آزمون فرضیه دوم نشان میشود. محافظت از منافع سهامداران قلمداد می

اعضای هیات مدیره بیش از اندازه باشد،  که تعدادزمانیتضعیف اثر مدیریت سود بر کیفیت سود وجود ندارد. 

ریزی، هماهنگی تیمی،  که طرح برنامهپذیرد. ضمن آنصورت کارا صورت نمینظارت بر مدیریت به کنترل و

ی بزرگ دشوار است. یك هیات مدیره بیش از  گیری و برگزاری جلسات منظم برای یك هیات مدیره تصمیم

دهند و بیشتر در یك جایگاه سمبولیك  د را به نحو احسن از دست میاندازه بزرگ توانایی ایفای وظایف خو

اثر بخشی هیات مدیره عالوه بر اندازه آن، با ترکیب  هیات مدیره  (. 1382گیرد )نمازی و ابراهیمی، قرار می

ا صورت کارکه تعداد بیش از اندازه باشد، کنترل و نظارت بر مدیرعامل بهنیز مرتبط است. همچنین زمانی

گیری و برگزاری جلسات منظم برای یك ریزی، هماهنگی تیمی، تصمیمنكه طرحآپذیرد. ضمن صورت نمی

ایف خود را به نحو ظهیات مدیره بزرگ دشوار است. یك هیات مدیره بیش از اندازه بزرگ توانایی ایفای و

تر در ات مدیره کوچكنكه هیآگیرد. ضمن  دهد و بیشتر در جایگاهی سمبولیك قرار میاحسن از دست می

نمایند  و زمان اندکی برای ایفای وظایف نظارتی و ترکیب خود از مدیران غیرموظف کمتری استفاده می

( اصالحیه قانون تجارت، 101ی ) با توجه به ماده (.1398 بخت و همكاران،)نیك گیری خود دارندتصمیم

رو مورد مذکور ممكن است نفر است. از این 5های سهامی عام، ی بیشتر شرکت تعداد اعضای هیات مدیره

 (.   1398 ،بخت و همكاران)نیك نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار داده باشد

شود و این  نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می انهمچنین هر چقدر میزان و سطح مالك

 ها و اقدامات مدیریت موجب کاهش تواناییها و ارتباط مستقیم است. نظارت مالكان نهادی بر فعالیت

های آنان در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری برای مدیریت کردن سود شده و این خود موجب بهبود   فرصت
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 دست آمده در پژوهش فاروق و سویونوهبر طبق نتایج ب (.1381)مرادزاده و همكاران،  کیفیت سود خواهد شد

بر تضعیف اثر مدیریت سود بر کیفیت سود ندارد و اندازه هیات مدیره بر  (، مالكان نهادی تاثیری2013)

تواند به این دلیل باشد دلیل این مغایرت می تضعیف اثر مدیریت سود بر کیفیت سود دارای تاثیر معنادار است،

تعداد اعضای باشد، ولی در ایران نفر می 10تا  2که تعداد اعضای هیات مدیره در پژوهش فاروق و سویونو بین 

باشد. همچنین تفاوت در شرایط نفر می 5سهامی عام   در بیشتر شرکت 101هیات مدیره به دلیل وجود ماده 

 ها باشد.تواند دلیل دیگری بر این مغایرتها نیز میشورها و بورس اوراق بهادار آنکاقتصادی، فرهنگی 

 

 هاي پژوهش پیشنهاد

 پیشنهادهاي حاصل از نتایج پژوهش
به دلیل تاثیر مثبتی که مالكان نهادی بر تضعیف اثر مدیریت سود بر کیفیت سود دارند به منظور کاهش ( 1

گردد در هنگام گذاران پیشنهاد میها به طبع آن بهبود کیفیت سود به سرمایهمدیریت سود در شرکت

تواند بورس می ها توجه بیشتری نمایند. همچنین سازمانگذاری به مالكان نهادی در شرکتسرمایه

 بیشتری مدنظر قرار دهد. هتوجنظارت بر مالكان نهادی با 

( نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که اندازه هیات مدیره تاثیری بر روی تضعیف اثر مدیریت سود 2

شود نظارت بیشتری بر تعداد انتخاب اعضای هیات مدیره می بر کیفیت سود ندارد، بنابراین پیشنهاد

 ار شود. برقر

 

 هایی براي پژوهش آتی  پیشنهاد

های حاکمیت شرکتی بر ارتباط مدیریت سود و کیفیت سود شود اثر سایر مكانیزم ( به محققان پیشنهاد می1

 را بررسی نمایند.

 توانند از سایر معیارهای کیفیت سود استفاده نمایند.(  پژوهشگران آتی می2

 ز اقالم تعهدی اختیاری از مدیریت واقعی سود استفاده شود.شود به جای استفاده ا( پیشنهاد می3

 

 هاي پژوهش محدودیت

 تواند باعث تغییر نتایج شود.( در این پژوهش عامل تورم در نظر گرفته نشده است که این موضوع می1
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ستفاده گیری مدیریت سود و کیفیت سود به ترتیب از اقالم تعهدی اختیاری و پایداری سود ا( برای اندازه2

 .تواند باعث تغییر نتایج شودها احتماال میشده است که استفاده از سایر مدل

 

  منابع

مدیریت سود، چگونه کیفیت سود » (.1381) دهكردی، حسن، زادهاعتمادی، حسین، مومنی، منصور، فرج .1

، شماره 2 ارههای حسابداری مالی، سال چهارم، شم مجله پژوهش .«دهد ها را تحت تاثیر قرار می شرکت

 .122 تا 101(. صفحه12) پیاپی

فصلنامه مطالعات  «.کیفیت افشاء رابطه بین مدیریت سود و» (.1381بداغی، حمید، بزاززاده، حمیدرضا، ) .2

 .113 صفحه ،11 شماره تجربی حسابداری مالی،

کت: بررسی عوامل موثر بر ساختار سررسید بدهی شر" (،1381) اخالقی، حسنعلی، زهره، حاجیها، .3

 -، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال دهم"آزمون تجربی تئوری نمایندگی و تئوری اهرم

 161 تا 121، صفحه 1381 بهار – 33 شماره

کاری بر پایداری بررسی تاثیر محافظه" (1398) پور، هاشم، عسكری، سهیال،خواجوی، شكراهلل، ولی .2

  9شماره  "حسابرسی بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و های پذیرفته شده در بورس اوراقسود شرکت

الگویی برای ارزیابی عملكرد " (،1399) اصغر،پور، علیالدین، فانی، مصطفی، صادقنیری، حسامدهقان .5

  206 ، شماره1399 تیر ،علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه "های مدیرهتاهی

بررسی اثر میانجی کیفیت (. »1381راحت، محمدرضا، )یزیرضا، پروحمزه، منصورفر، غالم دیدار، .6

فصلنامه دانش حسابداری مالی، «. حسابرسی در رابطه بین مشكالت نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی

 شماره چهار سال دوم،

مجله «. های مدیریت سود بررسی قدرت کشف مدل» (.1382) منش، نازنین،رحمانی، علی، بشیری .1

 1382پاییز  ،18 حسابرسی. شماره نشریه ری وتحقیقات حسابدا

بررسی تاثیر ساختار مالكیت بر پایداری سود " (،1383) سرهنگی، حجت، جاللی فراهانی، عباس، .9

فصلنامه حسابداری و حسابرسی، سال ششم  "های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

   22 شماره
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 «.چگونگی ارتباط تامین مالی از بدهی و کیفیت سود» (.1380) فروغی، داریوش، محمدی، هاجر. .8

 1380تابستان  ،1پژوهش حسابداری، شماره 

تاثیر پاداش هیات مدیره و »(. 1381زاده مهریزی، محمدصادق، تاکر، رضا، )فرد، مهدی، زارعمرادزاده .10

فصلنامه « نیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراذهای پمالكیت نهادی بر مدیریت سود در شرکت

 152 تا 131، صفحه 19شماره  سال پنجم، ،19بورس اوراق بهادار، شماره 

های یت سود در پایداری سود شرکتربررسی تاثیر مدی" (،1381) لطیف، مشكی، مهدی، نوردیده، .11

 1381 ، بهار2 های  حسابداری مالی، شماره ، پژوهش"پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود » (1383) ان، اسكندری، قربان، گنجی، حمیدرضا،مهرانی، ساس .12

، 1383 ، تابستان22 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره و ریسك سهام،

 .111 تا 138 صفحه

م تعهدی اختیاری در نقش اقال" (،1392) مشایخی، بیتا، مهرانی، ساسان، مهرانی، کاوه، کرمی، غالمرضا، .13

و  های حسابداری ، بررسی"های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت سود شرکت

 .12تا  61، صص 1392 ، زمستان22 هحسابرسی، شمار

تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با (. »1380مهرانی، کاوه، صفرزاده ،محمدحسین، ) .12

 . 89تا  68صفحه  ،1شماره  سال دوم، حسابداری،مجله دانش « رویكرد بومی

بررسی تاثیر ساختار مالكیت و ترکیب هیات مدیره بر کارایی » (.1382نمازی،  محمد، ابراهیمی، شهال ) .15

شماره  مجله دانش حسابرسی، سال چهارم،« های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فنی شرکت

 51 تا 35صفحه  ،12

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی "(، 1380) کنگرلویی، سعید،، بایزیدی، انور، جبارزادهنمازی، محمد .16

و  تحقیقات حسابداری "یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذهای و مدیریت سود شرکت
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