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چكيده
رقابت بهعنوان يك مکانیزه زيرساختي در شرکتها هست که به شرکت توانايي ايجاد هرگونه شوکهای هزينه به
مشتريان ،کاهش نوسانهای جريانهای نقدی و درنتیجه کاهش نیاز به دستکاری سود را ميدهد .پژوهش تجربي
حاضر درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلي الکسمانا و همکاران ( ،)4102رابطه شاخصهای لرنر ،لرنر
تعديلشده و هرفیندال هريشمن را با مديريت سود از طريق اقالم تعهدی(مديريت حسابداری سود) ارزيابي نمايد.
جامعه آماری اين پژوهش شامل شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  0831تا  0834و
دادههای موردمطالعه اين پژوهش شامل  308سال -شرکت مي باشد .روش پژوهش از نوع همبستگي ،علّي و پس
رويداری و روش آزمون فرضیهها ،رگرسیون خطي چند متغیره است .نتايج نشان ميدهد که شاخص دوم رقابت در
بازار محصول(شاخص لرنر) و شاخص سوم(شاخص لر نر تعديلشده) با مديريت حسابداری سود رابطه معنيداری
دارد .همچنین ،رابطه معنيدار شاخص هرفیندال هريشمن با مديريت سود از طريق اقالم تعهدی مشاهده نگرديد.
واژههاي كليدي :رقابت در بازار محصول ،مديريت حسابداری سود ،اقالم تعهدی اختیاری.

 -0استاديار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارومیه ،ايران (نويسنده مسئول) j.bahri@iaurmia.ac.ir

 -4استاديار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب ،ايران
 -8دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب ،ايران ghaderi.gh@gmail.com

pakmaram@bonabiau.ac.ir
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 -1مقدمه
سود ازجملهه برتهرين شهاخص ههای انهدازهگیهری
فعالیت يك واحد اقتصادی است .درک و شناخت رفتار
سود حسابداری مقولهای است که براثر گسترش فنهون
کمي مديريت و ضرورت توجه به نیاز استفادهکنندگان
صورت های مالي شکل گرفته است .اين امر از محهدوده
اندازهگیری فعالیتهای گذشته فراتر رفته و حسابداری
را برای ياریرساندن به تصمیمگیرندگان تواناتر ساخته
اسههت .باوجوداينکههه نظريههه فراگیههری درزمینههه سههود
حسابداری وجود ندارد که موردتوافهق همگهان باشهد،
بازهم بهعنوان يکي از معیارهای تصمیمگیری مهالي از
اعتبار ويژهای برخوردار است .در اين راستا هر جريهاني
که سود را بهه طريقهي دسهتخهوش تغییهر کنهد نیهز
اهمیت مي يابد؛ زيرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترته
مي شود و اين مسئله ،بهويژه ممکن است در بازارههای
باکار آيي ضهعی سهرمايه از درجهه اهمیهت بیشهتری
برخوردار باشد.
با توجه به مطال پیشگفته ،به نظر ميرسد که
رقابت در بازار محصوالت ،دارای اثرهای متقاضي بر
انگیزه های مديريت در خصوص دستکاری سود و
بهنوعي مديريت سودهای گزارششده باشد .در اين
راستا ،پژوهش حاضر به تحلیل رقابت در بازار
محصوالت شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و
اثرهای آن بر دستکاری و مديريت سود بهوسیله
مديران شرکتها پرداخته است .اهمیت اين پژوهش
آن است که سود شرکتها از ديدگاه سهامداران،
اعتباردهندگان و سايرين بهعنوان يکي از معیارهای
اصلي ارزيابي عملکرد و وضعیت شرکت به لحاظ کارايي
است .با روشن شدن نتايج اين پژوهش ميتوان ديدگاه
گستردهتری نسبت به ساختار رقابتي بازار در ايران و
اثرهای آن بر مديريت سود شرکتها پیدا کرد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
بازار رقابت کامل بازاری است که تعداد زيادی
تولیدکننده و مصرفکننده بر سر يك کاالی همگن و
خاص به دادوستد ميپردازند .در اين نوع بازار سهم هر
تولیدکننده از تولید آن کاالی خاص اندک است و
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مثالً يك تولید کننده درصد بااليي از سهم بازار را در
اختیار ندارد .درنتیجه هیچ تولیدکنندهای نميتواند با
استفاده از کموزياد کردن تولیدش روی قیمت بازار
تأثیر بگذارد .قیمت کاال در بازار رقابتي بهصورت يك
داده است .اگر تولیدکنندهای کاالی خود را باقیمتي
باالتر از قیمت بازار ارائه کند ،خريداری نخواهد داشت
و اگر باقیمتي پايینتر ارائه کند ،تمام کااليش
بهسرعت فروش خواهد رفت .در هیچکدام از اين دو
مورد ساير فروشندگان واکنشي نشان نخواهند داد.
مارکاريان و همکاران ( )4101نیز دو ديدگاه
متناقض ،ادبیات موجود درزمینه اثرات رقابت در بازار
محصول بر شیوههای مورداستفاده در حسابداری را
موردبحث و بررسي قرار دادهاند .آنان در ديدگاه اول
بیان مينمايند که رقابت انگیزههای مديران برای
دستکاری سود را افزايش مي دهد؛ زيرا زماني که سود
حسابداری نشاندهنده وجود يك نقطه عط (مزيت)
رقابتي است ،رقابت باعث مجازات (پاداش) بیشتر در
بازار سهام ميشود .در ديدگاه دوم آنها بیان
مينمايند که اگر سهامداران يا تحلیلگران سهام
دسترسي به دادههای واقعي بازار داشته باشند ،رقابت
مشکلتر مي تواند برای توجیه اقالم تعهدی مثبت و
منفي برای متورم کردن سودهای گزارششده استفاده
شود .زماني که سهامداران يا تحلیل گران توانايي
مشاهده تولیدات خروجي شرکت رادارند ،مديراني که
وانمود به اجرای عملیات شرکت بهصورت کارا
مينمايند ،نه تنها به دستکاری سودهای حسابداری
نیاز دارند ،بلکه اگر فعالیت آنها واقعاً کارا است ،بايد
آن را در بازار بهطور واقعي بهکارگیرند .در اين شرايط،
گمراه کردن سهامداران يا تحلیل گران بهوسیله
سطوح باالتر خروجيها در بازارهای رقابتي پرهزينه
است؛ لذا ،مديران بايد کمتر به دستکاری سودهای
گزارششده اقدام نمايند .در همین راستا ،بسیاری از
پژوهشهای پیشین شواهدی را رانه نمودند که
درزماني که جريان اطالعات در مورد صنعت پايین
است ،رقابت در بازار محصوالت دارای اثرهای مثبتي
بر مديريت سود است؛ امام زماني که جريان اطالعات
در مورد صنعت باال است ،رقابت دارای اثرات منفي بر
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مديريت سود شرکتها است (مارکاريا و همکاران،
.)4101

مؤثرتر ميتواند شرکتها را برای مديريت سود با
استفاده از فنهايي که شناسايي آنها مشکل است،

فلسفه مديريت سود ،بهرهگیری از انعطافپذيری
روشهای استاندارد و اصول پذيرفتهشده حسابداری
هست .البته تفسیرهای گوناگوني که ميتوان از
روشهای اجرايي يك استاندارد حسابداری برداشت
کرد ،از ديگر داليل وجود مديريت سود هست .اين
انعطافپذيری دلیل اصلي تنوع موجود در روش مالي
حسابداری است .درزماني که تفسیر يك استاندارد
بسیار انعطافپذير است ،يکپارچگي دادههای ارائهشده
در صورتهای مالي کمتر ميشود .اصول تطابق و
محافظهکاری نیز ميتواند باعث مديريت سود شود.
بااينوجود ،برخي از پژوهشگران بیان مينمايند که
مديريت سود تنها در شرکتهايي با رقابت شديدتر،
شايع است .آنها بیان مي نمايند که فشار رقابت به
کوتاه بینيهايي در مورد شرکتها منجر ميشود؛ برای
نمونه به تأخیر انداختن يا قطع هزينههای تحقیق و
توسعه و ساير فعالیتهايي که موج افزايش
سودآوریهای کوتاهمدت شرکت ميشود (کارانا،
.)4104
بیگي و همکاران ( ،)0838در پژوهشي به بررسي
تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختل
کیفیت سود در شرکتهای پذيرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران» پرداختند .يافتههای پژوهش نشان
مي دهد که رقابت در بازار محصول بر روی پايداری
سود ،تأثیر منفي و معکوس داشته است .اين در حالي
است که رقابت بازار محصول بر روی ساير معیارهای
کیفیت سود تأثیر ندارد .شلیفر ( ،)4112در پژوهشي
به بررسي رابطه بین رقابت و مديريت سود» پرداخته و
به اين نتیجه دستيافته است که فشار رقابتي بازار،
احتمال دستکاری سود شرکتها را افزايش ميدهد.
کوهن و همکاران ( )4101در تحقیق خود ،به اين
نتیجه دست يافتند که مديريت اقالم تعهدی و
دستکاری در فعالیتهای واقعي همزمان رخ ميدهند.
آنها همچنین نشان دادند که حسابرسان مؤسسات
بزرگ بهصورت مثبتي با مديريت واقعي سود مرتبط
هستند و بر اين اساس پیشنهاد کردند که نظارت

ترغی نمايند.
مارکیو و همکاران ( ،)4101در پژوهشي به بررسي
رابطه بین مديريت سود و رقابت در بازار محصول
پرداختهاند  .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان نگر اين
بود که شرکتهايي که سود خود را مديريت ميکنند،
بدترين عملکرد بلندمدت سهام را در بازار رقابت
داشتهاند .کارونا و همکاران ( ،) 4104در پژوهشي با
استفاده از مؤلفههای رقابتي همچون؛ جايگزيني
محصول ،اندازه بازار و هزينههای ورود به صنعت به
بررسي رابطه بین رقابت در بازار محصوالت و مديريت
سود شرکتها پرداختند .نتايج حاصل از اين پژوهش
نشان داد که مؤلفههای صنعت نقش مؤثری بر
مديريت سود شرکتها دارد.
0
چنگ و همکاران ( ، )4108در پژوهشي رابطه
بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود» را بررسي
کردند .يافتهها حاکي از اين بود که رابطهای مثبت
بین رقابت و کیفیت سود وجود دارد .نتايج با اين تفکر
که شرکتهای متمرکز و ناهمگن از مزيت انحصاری
لذت ميبرند و از طريق ايجاد محیط اطالعاتي غیر
شفاف از توجه رقبا و سیاستمداران دوری ميکنند،
مطابق است .الکسمانا و همکاران ( ،)4102در
پژوهشي به بررسي رقابت در بازار محصوالت و
مديريت سود :شواهدی از اقالم تعهدی اختیاری» به
اين نتیجه دست يافتند که بین شاخصهای هرفیندال
هريشمن ،لرنر و لرنر تعديل شده با مديريت سود
رابطه معکوس و معنيداری وجود دارد .همچنین،
الکسامانا و يانگ ( ،)4102در پژوهشي تحت عنوان
رقابت در بازار محصول و مديريت سود باهدف
سودآوری» به اين نتیجه دست يافتند که شرکتهای
رقابتيتر نسبت به شرکتهای با رقابت کمتر تمايل
بیشتری به مديريت سود بر مبنای تعهدی دارند.
 -3فرضيههاي پژوهش
هدف اساسي پژوهش تائید وجود رابطه معني دار
شاخص های رقابت شرکت ها در بازار محصول با
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مديريت سود از طريق اقالم تعهدی مي باشد .با
تبعیت از نتايج تحقیقات پیشین و با پیروی از پژوهش

 اطالعات مورد نیاز پژوهش تا پايان سال مالي
 0834به بورس اوراق بهادار ارائهشده و در

الکسمانا و همکاران ( ،)4102فرضیههای پژوهش که
برای تبیین هدف اين پژوهش تدوين شده است به
شرح زير مي باشد:
فرضيه اول :شاخص هرفیندال -هريشمن با مديريت
سود از طريق اقالم تعهدی رابطه دارد.
فرضيه دوم :شاخص لرنر با مديريت سود از طريق
اقالم تعهدی رابطه دارد.
فرضيه سوم :شاخص لرنر تعديل شده با مديريت سود
از طريق اقالم تعهدی رابطه دارد.

دسترس باشد.
پس از حذف شرکت های فاقد شرايط مذکور ،هر
گروه صنعت بايد حداقل  81مشاهده قابل استفاده را
شامل شود .نمونه انتخابي به تعداد  014شرکت شامل
 308سال -شرکت محدود گرديد که در  04صنعت و
سه گروه شامل صنعت خودرو و ماشین آالت (014
سال -شرکت) ،صنعت محصوالت فلزی،کانه فلزی و
کانه غیرفلزی کاشي و سرامیك ،سیمان و فلزات
اساسي( 421سال -شرکت و صنعت مواد دارويي،
غذايي ،قند و شکر( 242سال -شرکت) طبقه بندی
شد .برای جمع آوری داده ها و برداشت اطالعات مورد
نیاز از صورت های مالي و يادداشت های همراه ،برای
آزمون فرضیه ها ،از پايگاه های اطالعاتي سازمان
بورس اوراق بهادار(کدال) و نرم افزار رهاورد نوين
استفاده شده است .پس از انتخاب شرکت ها و طبقه
بندی آنها در سطح صنايع ،جهت تحلیل اطالعات از
مدل های رگرسیون خطي چند متغیره استفاده
گرديد.

دوره زماني  3ساله از  308سال -شرکت مي باشد.
الزم به ذکر است که برای انتخاب نمونه از جامعه فوق
محدوديت های زير مدّ نظر قرار گرفته است:
 شرکت ها حداقل از ابتدای سال مالي 0831
در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفتهشده
باشند.
 شرکتهای نمونه از شرکتهای سرمايهگذاری
و مالي (بانكها) نباشند.
 شرکتهای نمونه در طول سالهای 0831
لغايت  0834دچار توق نشده باشد تا قیمت
سهام متعارف تلقي گردد.
 شرکتهايي که پايان سال مالي آنها 43
اسفند باشد.
 شرکتهای نمونه در طول سالهای 0831
لغايت  ، 0834سال مالي شان تغییر نکرده
باشد.

 -5مدل ها و متغيرهاي پژوهش
در اين پژوهش جهت آزمون فرضیه ها با پیروی از
پژوهش الکسمانا و همکاران ( ،)4102از مدلهای
( )4( ،)0و ( )8استفاده شده است:
()0

 -4روششناسی پژوهش
اين پژوهش از حیث روش شناسي از نوع تجربي با
طراحي پس از واقعه در حوزه تحقیقات اثباتي
حسابداری است که با اطالعات واقعي صورت مي گیرد
و به لحاظ هدف نیز ،تحقیق کاربردی به شمار مي آيد.
در اين پژوهش از تکنیك رگرسیون خطي چند
متغیره استفاده شده است .جامعه آماری مورد مطالعه
اين پژوهش شامل شرکت های پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مي باشد و بررسي مربوط به يك
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مديريت سود بر اساس اقالم تعهدی):(AEM
متغیر وابسته اين پژوهش ،مديريت حسابداری سود
بوده که برای اندازه گیری آن از مدل تعديل شده
جونز ( )0331استفادهشده است:
TAit = NIit - CFOit
که در آن  ، TAitکل اقالم تعهدی شرکت؛ NIit

،

سود خالص شرکت؛  ،CFOitجريانهای نقدی ناشي از
فعالیتهای عملیاتي شرکت مي باشد.
همچنین ،بخش غیر اختیاری اقالم تعهدی بهصورت
زير محاسبه ميشود:
NDAit = β1(1/T.ASTit -1)+ β2 (ΔREV it - ΔR.A it
)/T,AST it-1) + β3 (ΔF.A it /T.AST it-1

که در معادله فوق ، NDAitاقالم تعهدی غیر
اختیاری شرکت؛  ،ΔREVitتغییر درآمد شرکت؛
 ،ΔR.Aitتغییر در حسابها و اسناد دريافتني شرکت؛
 ،T.ASTit-1کل داراييهای شرکت؛ ، ΔF.Aitتغییر
داراييهای ثابت شرکت مي باشد.
در اين پژوهش  β1و  β2و  β3بر اساس مدل تعديل شده
جونز به شرح زير محاسبه ميشود:
TAit = β1(1/T.ASTit -1)+ β2 (ΔREV it - ΔR.A it
/T,AST it-1) + β3 (ΔF.A it /T.AST it-1)+ εit

پس از محاسبه کل اقالم تعهدی و اقالم تعهدی غیر
اختیاری ،با استفاده از فرمول زير اقالم تعهدی
اختیاری محاسبه ميشود:
DAit = TAit – NDAit

رقابت در بازار محصول :سه شاخص هرفیندال-
هريشمن ،شاخص لرنر و شاخص لرنر تعديل شده،
بهعنوان مؤلفههای اندازهگیری متغیر مستقل رقابت در
بازار محصول استفادهشده است.
 oشاخص هرفیندال -هريشمن) :(HHIاين شاخص از
حاصل جمع توان دوم سهم بازار کلیه بنگاههای
فعال در صنعت به دست ميآيد:

∑

که در آن  ،HHIشاخص هرفیندال -هريشمن؛ ،K
تعداد بنگاههای فعال در بازار و سهم بازار شرکت
iاماست که از رابطه زير به دست ميآيد:
∑

که در آن

 ،فروش شرکت؛  ،lنوع صنعت است.

شاخص هرفیندال -هريشمن ،میزان تمرکز صنعت را
اندازه گیری مي کند .هر چه اين شاخص بزرگتر باشد،
میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت
وجود دارد و بالعکس.
 oشاخص لرنر) :(LIاين شاخص برابر است باقیمت
محصوالت شرکت منهای هزينههای نهايي تولید.
اين شاخص بهصورت مستقیم نشاندهنده ويژگي
قدرت بازار؛ يعني توانايي شرکت برای منظور
کردن قیمتي بیشتر از هزينه نهايي است .اين
شاخص با استفاده از معادله زير بهصورت تقريبي
برآورد ميشود:
LI = (Sale - Cogs – SG & A) / Sale

که در آن  ،LIشاخص لرنر؛ ، Saleفروش؛  ،Cogsبهای
تمامشده و  ،SG & Aنشاندهنده کاالی فروش رفته و
هزينههای عمومي ،اداری و فروش است.
 oشاخص لرنر تعديل شده) :(LILAاگرچه شاخص
لرنر برای تعیین قدرت بازار محصول شرکت
استفادهشده است ،اما اين معیار عوامل مختص
شرکت نظیر تأثیر قدرت قیمتگذاری بازار
محصول را از عوامل سطح صنعت تفکیك
نمي کند .نحوه محاسبه شاخص لرنر تعديل شده
به شرح زير است:
∑

 ،شاخص لرنر تعديل شده بر
که در معادله باال
 ،شاخص لرنر شرکت و ωi
مبنای صنعت؛
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نشاندهنده نسبت فروش شرکت به کل فروش صنعت
است.
با پیروی از تحقیقات پیشین ازجمله آلفیر
( ،)4100محمودآبادی ( )0834و خواجوی ()0834
به منظور کنترل ساير متغیرهايي که بر متغیر وابسته
تأثیرگذار هستند ،متغیر کنترلي زير برگزيده شده اند:
فرصتهای سرمايهگذاری) :(MTBدر اين پژوهش
از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام برای اندازه
گیری فرصتهای سرمايهگذاری استفادهشده است.
سودآوری) :(ROAاز بازده کل داراييها بهعنوان
معیاری برای اندازهگیری سطح سودآوری شرکتها
استفادهشده است .بازده کل داراييها از طريق سود
عملیاتي قبل از کسر استهالک تقسیمبر ارزش دفتری
کل داراييها محاسبهشده است .اهرم مالي):(ROA
ازمجموع بدهيهای کوتاهمدت و بلندمدت تقسیمبر
ارزش دفتری کل داریها بهعنوان معیار اندازهگیری
اهرم مالي استفادهشده است .اندازه شرکت) :(SIZEدر
خصوص تعیین اندازه شرکتها معیارهای مختلفي
برای اندازهگیری وجود دارد که در اين پژوهش از
لگاريتم طبیعي فروش شرکت استفادهشده است.
گزارش زيان توسط شرکت) :(LOSEيك متغیر
مجازی است که با صفر و يك نشان داده ميشود .اگر
شرکت در سال موردنظر زيان گزارش کرده باشد ،عدد
يك و در غیر اين صورت عدد صفر خواهد بود .نوسان
پذيری فروش) :(GRاين شاخص در هرسال از طريق

انحراف معیار فروش سه سال قبل بر داراييهای سال
قبل محاسبه ميشود.
 -6یافتههاي پژوهش
 -1-6آمار توصيفی
نتايج آمار توصیفي حاصل از پژوهش در سطح کل
شرکتها در نگاره  0نشان دادهشده است.
با مقايسه میانگین ،کمینه و پیشینه متغیرهای
مورد مطالعه پژوهش طي دوره  3ساله پژوهش،
مشاهده ميشود که اختالف بین بزرگترين و
کوچکترين داده و مقايسة آن با میانگین و انحراف
معیار متغیرها ،نشان مي دهد توزيع داده ها منطقي
است .همچنین ،میانگین مديريت سود از طريق اقالم
تعهدی برابر با  ./ 422بوده و با مقايسه میانگین
شاخص های رقابت در بازار محصول مشخص مي شود
رقابت شرکت ها در بازار محصول در سه شاخص
هرفیندال -هريشمن ،لرنر و لرنر تعديل شده متفاوت
است .ديگر نتايج آمار توصیفي حاکي از آن است که
میانگین فرصت سرمايه گذاری(معیاری از نسبت ارزش
بازار به ارزش دفتری سهام)  ،4/24میانگین بازده
دارايي ها  ،1/028اهرم مالي  ،1/824رشد فروش
 1/34و نوسان پذيری فروش برابر با  1/10مي باشد.
نتايج همچنین نشان ميدهد که به طور میانگین %43
شرکتهای مورد بررسي در بازده زماني اين پژوهش
زيان گزارش نموده اند.

نگاره  -1نتایج تحليل توصيفی دادههاي پژوهش

02

متغيرهاي پژوهش

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

پيشينه

كمينه

شاخص هرفیندال -هريشمن
شاخص لرنر

308
308

.104
.403

.144
.111

.20
.30

.11
-.04

شاخص لرنر تعديل شده

308

.128

.113

.001

-.41

مديريت حسابداری سود

308

.422

.181

.11

4700

فرصت سرمايه گذاری

308

4724

0732

-3178

01870

بازده دارايي ها

308

.028

.108

-.13

0718

اهرم مالي
رشد فروش

308
308

.824
1734

.488
.810

471
2703

.38
3718

زيانده بودن شرکت

308

.430

.100

.11

0

نوسان پذيری فروش

308

1710

4738

.11

181
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 -2-6نتایج آزمون فرضيه هاي پژوهش
موردی که قبل از آزمون فرضیه ها مي بايست
انجام شود ،نرمال يا عدم نرمال بودن متغیر وابسته مي
باشد که نمودار متغیرهای وابسته در نگاره  4نشان
داده مي شود برای آزمون نرمال يا عدم نرمال بودن
متغیر وابسته از آزمون کولموگرف اسمیرن به صورت
زير استفاده مي شود .نتايج آماره کولموگرف اسمیرن
حاکي از نرمال بودن متغیر مديريت سود از طريق
اقالم تعهدی(مديريت حسابداری سود) طي دوره است.
نرمال بودن متغیر وابسته ،يکي از پیشفرضهای
مدل های رگرسیوني است .زماني که اندازه نمونه به
میزان کافي بزرگ باشد و ساير فروض کالسیك نیز
برقرار باشد ،انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بي
اهمیت و در شرايط مذکور ،با توجه به قضیه حد
مرکزی مي توان دريافت که حتي اگر باقیمانده ها
ن رمال نباشند ،آماره های آزمون به طور مجانبي از
توزيع های مناس پیروی مي کنند ،بدون تورش
هستند و از کارايي برخوردارند(افالطوني .)0834،لذا با

استناد به اين موضوع ،فرض مي شود که تمام داده
های اين پژوهش از توزيع مناسبي برخوردار هستند.
نگاره  -2آزمون كولموگروف – اسميرنوف
سطح

متغيرهاي پژوهش

آماره آزمون

مديريت حسابداری سود

27010

.404

شاخص هرفیندال -هريشمن
شاخص لرنر

17000
47100

.183
.110

شاخص لرنر تعديل شده

47121

.130

فرصت سرمايه گذاری

37333

.111

معنی داري

بازده دارايي ها

87404

182

اهرم مالي

47818

.111

رشد فروش
زيانده بودن شرکت

47483
01718

.104
.111

نوسان پذيری فروش

00730

.111

فرضيه اول :رقابت در بازار محصول (شاخص
هرفیندال -هريشمن) با مديريت حسابداری سود
شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه دارد.

نگاره  -3نتایج آزمون فرضيه اول پژوهش
متغير وابسته :مدیریت حسابداري (مصنوعی) سود )(AEM

تعداد مشاهدات 616 :سال -شركت
متغير

ضریب

آماره t

P-Valeu

رابطه

جزء ثابت

.118

.181

.104

بي معني

شاخص هرفیندال -هريشمن

-.118

-.120

.384

بي معني

فرصت سرمايه گذاری

.111

-.014

.303

بي معني

بازده دارايي ها

-.118

-.004

.300

بي معني

اهرم مالي
اندازه شرکت

.108
.111

47814
87281

.144
.110

مثبت
مثبت

زيانده بودن شرکت

-.023

-27020

.111

منفي

نوسان پذيری فروش

-.110

-47800

.140

منفي

ضري همبستگي

.411

آماره مدل

87412

ضري تعیین

.181

اعتبار مدل

.111
07388

دوربین واتسون

در بررسي معني دار بودن مدل( ) 0با توجه به اين
که در اين مدل مقدار احتمال آماره  Fاز  ٪0کوچك
تر مي باشد ( ،).111با اطمینان  ٪33معني دار بودن

مدل تائید مي شود .ضري تعیین مدل نیز گويای آن
است که  8درصد از تغییرات متغیر وابسته مديريت
حسابداری سود توسط متغیر های وارد شده در مدل
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ها تبیین مي شود .يکي از مفروضات رگرسیون
استقالل خطاهاست؛ در صورتي که فرضیه استقالل

شده و بنابراين ،با توجه به تحلیل های صورت گرفته
در ارتباط با فرضیه اول پژوهش مي توان به اين نتیجه

خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته
باشند ،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد .آماره
دوربین -واتسون به منظور بررسي استقالل خطاها از
يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربین –
واتسون در فاصله  0/1تا  4/1باشد ،فرض همبستگي
بین خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسیون
استفاده کرد .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق
جدول فوق در فاصله تعیین شده مي باشد و اين عدد
نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و
بین خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض
همبستگي بین خطاها رد مي شود و مي توان از
رگرسیون استفاده کرد.
در بررسي معني داری ضري متغیر مستقل
شاخص هرفیندال -هريشمن احتمال آماره  tبزرگتر از
 ٪1مي باشد ( ،).384وجود رابطه معني دار اين متغیر
با مديريت حسابداری سود در سطح اطمینان ٪31
مورد تائید قرار نمي گیرد؛ بنابراين ،فرضیه اول
پژوهش مبني بر رابطه شاخص هرفیندال هريشمن با
مديريت حسابداری سود در سطح اطمینان  ٪31رد

رسید که شاخص هرفیندال -هريشمن با مديريت
حسابداری سود رابطه معني داری ندارد.
فرضيه دوم :رقابت در بازار محصول (شاخص لرنر) با
مديريت حسابداری سود شرکت های پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد.
در بررسي معني دار بودن مدل( ) 4با توجه به اين
که در اين مدل مقدار احتمال آماره  Fاز  ٪0کوچك
تر مي باشد ( ،).111با اطمینان  ٪33معني دار بودن
مدل تائید مي شود .ضري تعیین مدل نیز گويای آن
است که  01درصد از تغییرات متغیر وابسته مديريت
حسابداری سود توسط متغیر های وارد شده در مدل
ها تبیین مي شود .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق
جدول فوق در فاصله تعیین شده مي باشد و اين عدد
نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و
بین خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض
همبستگي بین خطاها رد مي شود و مي توان از
رگرسیون استفاده کرد.

نگاره  -4نتایج آزمون فرضيه پژوهش
متغير وابسته :مدیریت حسابداري (مصنوعی) سود )(AEM

تعداد مشاهدات 616 :سال -شركت
متغير

ضریب

آماره t

P-Valeu

رابطه

جزء ثابت
شاخص لرنر

.118
-.420

.181
-47313

.104
.112

بي معني
منفي

فرصت سرمايه گذاری

.101

-.024

.284

بي معني

بازده دارايي ها

-.113

-.084

.180

بي معني

اهرم مالي

.400

47203

.143

مثبت

اندازه شرکت
زيانده بودن شرکت

.133
-.01

07281
-47020

.111
.111

مثبت
منفي

نوسان پذيری فروش

-.120

-4231

.130

منفي

ضري همبستگي

.400

آماره مدل

37412

ضري تعیین

.131

اعتبار مدل

.111

دوربین واتسون

00

07381
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در بررسي معني داری ضراي مدل ( )4با توجه به
نتايج نگاره ( ،)2از آنجايي که احتمال آماره  tبرای

حسابداری سود توسط متغیر های وارد شده در مدل
ها تبیین مي شود .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق

ضري متغیر مستقل شاخص لرنر کوچکتر از  ٪0مي
باشد ( ،).112وجود رابطه معني دار اين متغیر با
مديريت حسابداری سود در سطح از اطمینان ٪33
مورد تائید قرار مي گیرد؛ بنابراين ،فرضیه دوم مبني
بر رابطه رقابت در بازار محصول (شاخص لرنر) با
مديريت حسابداری سود معکوس و در سطح اطمینان
 ٪33معنيدار مي باشد .از اين رو ،با توجه به تحلیل
های صورت گرفته در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش
مي توان به اين نتیجه رسید که شاخص لرنر (رابطه
معکوس) با مديريت حسابداری سود رابطه معني داری
دارد.

جدول فوق در فاصله تعیین شده مي باشد و اين عدد
نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و
بین خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض
همبستگي بین خطاها رد مي شود و مي توان از
رگرسیون استفاده کرد .در بررسي معني داری ضراي
مدل ( )8با توجه به نتايج نگاره ( ،)0از آنجايي که
احتمال آماره  tبرای ضري متغیر های مستقل
شاخص لرنر تعديل شده کوچکتر از  ٪1مي باشد
( ،).102وجود رابطه معني دار اين متغیرها بر مديريت
حسابداری سود در سطح ازطمینان  ٪31مورد تائید
قرار مي گیرد؛ بنابراين ،فرضیه پژوهش مبني بر رابطه
شاخص های رقابت در بازار محصول با مديريت
حسابداری سود بر اساس مدل ( ،)8رابطه شاخص لرنر
تعديل شده با مديريت حسابداری سود مستقیم و در
سطح  ٪31معني دار مي باشد .از اين رو ،با توجه به
تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با فرضیه سوم
پژوهش مي توان به اين نتیجه رسید که شاخص لرنر
تعديل شده (رابطه مستقیم) با مديريت حسابداری
سود معني دار مي باشد.

فرضيه سوم :رقابت در بازار محصول (شاخص لرنر
تعديل شده) با مديريت حسابداری سود شرکت های
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد.
در بررسي معني دار بودن مدل( )8با توجه به اين
که در اين مدل مقدار احتمال آماره  Fاز  ٪0کوچك
تر مي باشد ( ،).111با اطمینان  ٪33معني دار بودن
مدل تائید مي شود .ضري تعیین مدل نیز گويای آن
است که  3درصد از تغییرات متغیر وابسته مديريت

نگاره  -5نتایج آزمون فرضيه سوم پژوهش
متغير وابسته :مدیریت حسابداري (مصنوعی) سود )(AEM

تعداد مشاهدات 616 :سال -شركت
متغير

ضریب

آماره t

P-Valeu

رابطه

جزء ثابت

.138

.181

.004

بي معني

شاخص لرنر تعديل شده
فرصت سرمايه گذاری

.101
.400

47213
-.284

.102
.403

مثبت
بي معني

بازده دارايي ها

-.401

-.400

.800

بي معني

اهرم مالي

.184

47340

.143

مثبت

اندازه شرکت

.128

87100

.111

مثبت

زيانده بودن شرکت

-.041

-27031

.111

منفي

نوسان پذيری فروش
ضري همبستگي

-.113

-47211
آماره مدل

.111

منفي
87482

ضري تعیین

.481
.133

اعتبار مدل

دوربین واتسون

.111
07348
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 -7نتيجه گيري و بحث
در اين پژوهش به بررسي رابطه بین رقابت در بازار
محصوالت و انگیزه های مديران برای تحري سودهای
گزارش شده به وسیله آنان در شرکتهای پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني
 0831الي  0834پرداخته شد .برای آزمون فرضیه-
های پژوهش از مدلهای رگرسیوني چند متغیره طي
دوره پژوهش استفاده گرديد .به طور کلي نتايج به
شرح ذيل است:
نتايج حاصل از فرضیه اول نشان مي دهد که بین
شاخص هرفیندال -هريشمن و مديريت سود از طريق
اقالم تعهدی(مديريت حسابداری سود) رابطه معني
داری وجود ندارد .لذا ،مي توان نتیجه گرفت که رقابت
شرکت ها در بازار محصول بر اساس اين شاخص هیچ
ارتباطي با مديريت و دستکاری سودشرکت ها ندارد و
با تغییر در شاخص هرفیندال -هريشمن ،میزان
مديريت اقالم تعهدی سود تغییری پیدا نمي کند.
کوهن و همکاران ( )4101در پژوهش خود به اين
نتیجه دست يافتن د که بین شاخص هرفیندال
هريشمن با مديريت سود رابطه معکوس و معني داری
وجود دارد که با نتايج اين فرضیه مغايرت دارد.
همچنین ،الکسامانا و يانگ ( ،)4102در پژوهش خود
رابطه معني دار شاخص هرفیندال -هريشمن با
مديريت سود از طريق اقالم تعهدی را رد نموده اند که
مطابق با نتیجه اين فرضیه مي باشد.
نتايج حاصل از فرضیه دوم نشان مي دهد که بین
شاخص لرنر و مديريت سود از طريق اقالم تعهدی
(مديريت حسابداری سود) رابطه معني دار و منفي
وجود دارد .لذا نتايج اين پژوهش حاکي از رابطه منفي
شاخص لرنر بر مديريت سود از طريق اقالم تعهدی
است .بدين معني با کاهش رقابت شرکت ها در بازار
محصول ،میزان مديريت و دستکاری سود شرکت ها از
طريق اقالم تعهدی افزايش خواهد يافت .الکسامانا و
يانگ ( ،) 4102در پژوهش خود به اين نتیجه دست
يافتند که شرکت های رقابتي تر بر اساس شاخص لرنر
نسبت به شرکت های با رقابت کمتر تمايل بیشتری به
مديريت سود بر مبنای تعهدی دارند .لذا ،نتايج اين
02

فرضیه با نتايج پژوهش فوق مغايرت دارد .کوهن و
همکاران ( )4101به اين نتیجه دست يافتد که بین
شاخص با مديريت سود رابطه معکوس و معني داری
وجود دارد که با نتايج اين فرضیه مطابقت دارد.
نتايج حاصل از فرضیه سوم نشان مي دهد که بین
شاخص لرنر تعديل شده و مديريت سود از طريق اقالم
تعهدی رابطه مثبت و معني داری وجود دارد .لذا با
افزايش رقابت شرکت ها در بازار محصول بر اساس
شاخص لرنر تعديل شده ،میزان مديريت و دستکاری
سود افزايش و مديران اقدام به مديريت سود از طريق
اقالم تعهدی مي نمايند .الکسامانا و يانگ ( ،)4102در
پژوهش خود رابطه شاخص لرنر تعديل شده با
مديريت سود از طريق اقالم تعهدی را منفي و معني
دار مي دانند .لذا ،نتايج اين فرضیه با نتايج پژوهش
فوق مطابقت دارد.
با توجه به مطال پیش گفته و نتايج حاصل از
اين پژوهش ،به نظر مي رسد که رقابت در بازار
محصوالت ،دارای اثرهای متقاضي بر انگیزه های
مديريت در خصوص دستکاری سود و به نوعي مديريت
سودهای گزارش شده باشد .اهمیت اين پژوهش آن
است که سود شرکتها از ديدگاه سهامداران،
اعتباردهندگان و سايرين به عنوان يکي از معیارهای
اصلي ارزيابي عملکرد و وضعیت شرکت به لحاظ کارايي
است .به استناد نتايج اين پژوهش افرادى مى توانند
در مورد اطالع و پیشگیرى از مديريت سود توسط
مديران در موقعى که رقابت در بازار محصول وجود
دارد ،استفاده نمايند.
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