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حميد رضا خدادادي ،1محمد تقی پور

 1دکتری ،گروه حسابداری و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران.
 2گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اوج ،قزوین ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
حميدرضا خدادادي

چکيده

تاریخ دریافت1399/12/2 :
تاریخ پذیرش1400/2/15 :

حاکمیت شرکتی مطلوب ،حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل
در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد .هدف این پژوهش
ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ،شامل ; ساختار هیأت مدیره ،ساختار مالکیت و سرمایه
گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است .همچنین
شیوه پژوهش به صورت همبستگی می باشد .انجام پژوهش درچارچوب استدالالت قیاسی – استقرایی
است .بدین منظور اطالعات  91شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دوره زمانی -1387
1384بکار گرفته شد .همچنین اقالم تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ،به عنوان
شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردید .فرضیه های پژوهش با استفاده از
تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفت .نتایج پژوهش بیانگر
آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد .اما بین
ساختارم الکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

واژگان کليدي :ساختار هیات مدیره ،ساختار مالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ،مدیریت سود،
بورس اوراق بهادار.
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در شرکت هاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

ارزیابی تأثير حاکميت شرکتی بر مدیریت سود
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مقدمه
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحوالت جهان صنعتی در قرن هجدهم ،ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از
مدیریت بود .در نتیجه این تحوالت ،شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ،مدیران،
اعتباردهندگان ،کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد .با این همه
تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ،مشکالت متعددی همچون مشکالت نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی
را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،اقدامی
اساسی برای استفاده بهینه ،ارتقای پاسخگویی ،شفافیت ،رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های
مذکور بود .قانون ساربنز آکسلی که براستقالل حسابرسان ،ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ،تغییر در
ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد
استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرا ،اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ،راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت
اطالعاتی دچار تحوالت اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت .عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت
که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ،رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر
می کند و عامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد .بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن
گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل مالحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع
خواهد گذاشت .همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ،چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند
اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

اهميت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده
شرکت اطالع دارند ،می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطالعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده
کنند .برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطالعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخالقی ،ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است .این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت
تالش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد ،توجیه کنند یا
سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معامالت غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به
خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخالل در عملکرد بازارهای
سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان ،اعضای هیأت مدیره،
مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است .حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی
دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند .شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت
صحیح کارا بهره مند می شوند .درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع
آن ،چه به طو ر مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب
شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی ،رویه های اصالح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای
دستیابی به سرما یه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند ( .رهبری ،1383 ،ص .) 61
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یکی ازدالیل مطرح شدن حاکمیت شرکتی ،ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد .به هر حال می توان
دالیل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خالصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز
است .خصوصی سازی ،حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبالً در اختیار دولت بوده است ،افزایش داده و شرکت ها ناچارند
که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود .بنابراین تالش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم ،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ،آزادسازی بازارهای مالی ،آزادسازی معامالت وسایر اصالحات ساختاری بویژه
درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای
ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم ،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است.
بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم ،برنامه های اصالحی درزمینه مسایل ما لی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها
شده است .گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری الزم برخوردارنبوده وتعارضاتی
را ایجاد نموده است.
پنجم ،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعامالت سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل
بین المللی شده است .باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی
اثرگذارباشند عبارتنداز:
✓
✓

میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد .این موضوع،
منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.

✓

حاکمیت شرکت ،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعالوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهین ه منابع
نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.

✓

وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است .این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای
برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های باالیی شود.
برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترب اذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت

✓

است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام ،1385 ،ص .) 537
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصالح قانون تجارت،
اصول حسابرسی ،قوانین حاکم بربورس و . . .کمک کرد .عالوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی
و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را
افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطر یق
راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و
شرکتها قرار گیرند .از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ
استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت
نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند .بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سالمت
اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
عالوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمت رین مباحث اقتصادی روز در ایران است .به منظور خصوصی سازی الزم
است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبال در اختیار دولت بوده است افزایش دهد ،چرا که شرکت ها برای
تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی ،اعتماد عموم را جلب
نمایند.
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هدف پژوهش
بررسی رابطه بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  1384تا  1387می باشد.

فرضيه پژوهش
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش برون کشور
پارک و شین در سال  2004به بررسی ترکیب هیأت مدیره و مدیریت سود در کانادا پرداختند و اثر ترکیب هیأت مدیره
را بر رویه مدیریت سود در کانادا مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که مدیران میانی مالی ،مدیریت سود را به میزان
بیشتری کاهش می دهند و نمایندگان سرمایه گذاران نه ادی فعال در هیأت مدیره ،نیز آن را به میزان بیشتری کاهش می
دهند.
رشیده عبدالرحمن و فیروزانا هنیم محمد علی ( ) 2006در پژوهش خود تحت عنوان "هیأت مدیره کمیته حسابرسی،
فرهنگ ومدیریت سود در مالزی " اثربخشی وظیفه نظارتی هیأت مدیره کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی را برکاهش مدیریت
سود درمیان  97شرکت پذیرفته شده دربازار اول بورس مالزی برای دوره زمانی  2002و  2003آزمون کردند .یافته ها نشان
می دهد که قومیت برشدت مدیریت سود اثری نداشته است که احتماالً به خاطر وجود بعضی ویژگی های شخصیتی دیگر در
مدیران مورد مطالعه (بومی ما لزی) بوده است.
کلین در سال  2006به بررسی وجود ارتباط میان کمیته حسابرسی ومشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود انجام
گرفته توسط  687شرکت بزرگ وپرمعامله ایاالت متحده پرداخت .نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه غیرخطی معکوسی
میان استقالل کمیته حسابرسی و دستکاری سود وجود دارد .این رابطه تنها وقتی دیده می شود که کمیته حسابرسی دارای
تعداد کمتری از اکثریت مدیران مستقل است.
آتماجا و همکاران در سال  2008تأثیر اندازه هیأت مدیره و استقالل آن بر مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند .نمونه
آنها شامل مجموعه ای از شرکت های خ انوادگی و غیر خانوادگی فهرست شده در بازار بورس استرالیا در طول دوره  2000تا
 2004بوده است.
نتایج حاصل از داده های پنل نشان داد که هیأت مدیره مستقل با مدیریت سود رابطه منفی دارد .همچنین ،نتایج
بیانگروجود اقالم تعهدی اختیاری بیشتردر شرکت های خانوادگی ،نسبت به شرکت های غیر خانوادگی بوده است.
سید ذوالفیقارعلیشاه و همکاران در سال  2009پژوهشی را با عنوان " حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های
لیست شده پاکستانی " انجام دادند .آنها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز اقالم تعهدی اختیاری را محاسبه نمودند وبا آزمون
ف رضیه ها به روش رگرسیونی به این نتیجه رسیدند که کیفیت حاکمیت شرکتی بطور مثبت با مدیریت سود ارتباط دارد .یکی
ازدالیل این نتیجه ،افشاء شیوه های حاکمیت شرکتی ارائه شده به وسیله شرکتها بیان شده است.
پيشينه پژوهش درون کشور
عظیم اصالنی درسال  1385در دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم وتحقیقات ،پژوهشی را با عنوان "حاکمیت شرکتی وروش
های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران " انجام داد .نتایج به دست آمده از پژوهش نشان
می دهد که ایجاد بدهی با میانگین نسبت  0 /6مهمترین شیوه تأمین مالی درشرکت های ایرانی می باشد و انتشار سهام و سود
انباشته به ترتیب با میانگین های  0 /3و  0 /1به عنوان دیگر شیوه های مورد استفاده جهت تأمین مالی درنظر گرفته می شود.

پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع ،شماره  ،25بهار  ،1400ص 78 -89
ISSN: 2588-2791

http://www. miej. ir

زهرا پور زمانی (  ،) 1385دردانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات ،دررسال ه دکتری خود با عنوان " رابطه حاکمیت
شرکتی وپیش بینی ورشکستگی شرکت ها" به بررسی تأثیر مالکیت متمرکز وویژگی های هیأت مدیره براحتمال وقوع بحران
مالی پرداخت .بعد از بکارگیری آزمون های تحلیل رگرسیون الجیت مشخص شد که هیچ گونه نتیجه معنا داری درمورد ارتباط
متغیره ای ساختارمالکیت ،ویژگی های هیأت مدیره واظهارنظرحسابرس با احتمال وقوع بحران مالی و ورشکستگی شرکت
وجود ندارد.
رضا رجبی (  ) 1385دردانشگاه آزاداسالمی واحد علوم وتحقیقات پژوهشی با عنوان " بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی برهزینه
سرمایه شرکت" انجام داد که درآن تأثیربرخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند ساختارهیأت مدیره ،ساختارمالکیت
وکیفیت اطالعات مالی برهزینه سرمایه شرکت مورد بررسی قرارگرفت آزمون ها وتحلیل های مرتبط با فرضیه ها مؤید این
مطلب بود که درجامعه مورد مطالعه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و میزان سرمایه شرکت هیچ گونه رابطه معنادار وجود
ندارد.
سید عزیز سیدی ( ) 1386در دانشگاه تهران درپایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان " بررسی رابطه بین مشخصه
های خود هیأت مدیره با مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران" با استفاده از روش رگرسیون
به بررسی نمونه  71شرکتی خود پرداخت .نتایج آزمون های آماری درخصوص فرضیه های این پژوهش نشان داد که بین تعداد
جلسات هیأت مدیره و وجود مدیران غیرموظف درهیأت مدیره با اقالم تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد ،اما بین
سطح دانش مالی اعضای هیأت مدیره واقالم تعهدی اختیاری رابطه معنادار مستقیمی برقراراست.
مریم فعلی (  ) 1387در دانشگاه تهران درپایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان " بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی
وارزش شرکت" ،هدف انجام پژوهش را بررسی نقش سهامداران نهادی ودرصد مدیران غیرموظف برارزش شرکت دراطالعات
چهارساله  97شرکت بیان کرد .نتایج نشان داد با توجه به آن که میزان مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده دربورس
اوراق بهادار زیاد می باشد ،رابطه معناداری بین سهامداران نهادی وارزش شرکت وجود ندارد.
تقی پور و همکاران (  ) 1399در پژوهشی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ( ) TSEرا مطالعه کردند.
خلیل پور و همکاران( ) 1397در پژوهشی به تأثیر رهیافتهای اخالقی حسابداران بر کیفیت افشای اطالعات مسئولیت
اجتماعی شرکتها را که در ایران اسالمی است ،پرداختند.

جامعه آماري
جامعه آماری اولیه پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده است که در این پژوهش
جامعه آماری اولیه  228شرکت بود.

حجم نمونه وروش نمونه گيري
تعداد نمونه 91 ،شرکت می باشد که نمونه ها بطور تصادفی از بین صنایع مختلف انتخاب شدند.

روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است .همچنین شیوه پژوهش به صورت همبستگی می باشد .انجام
پژوهش درچارچوب استدالالت قیاسی – استقرایی است ،بدین معنی که پیشینه و چهارچوب نظری آن ازطریق مطالعات
کتابخانه ای ،اینترنت و مقاالت به صورت قیاسی و جمع آوری اطالعا ت برای اثبات یا رد فرضیات به شکل استقرایی می باشد.
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آزمون فرضيه
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند:
 : H بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود
ندارد.
 : H 1بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود
دارد.
آزمون کولموگوروف – اسميرنوف()KS
برای انجام تحلیل رگرسیونی ابتدا آزمون نرمال بودن متغیرها به وسیله آزمون  KSمورد بررسی قرار می گیرد.
داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند H0 :
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنندH1 :

H  :  = 0

H1 :   0

جدول ( ) 1آزمون کولموگروف اسميرنوف

ساختار هیأت مدیره

مدیریت سود() DA





تعداد داده ها




E
E

میانگین
انحراف معیار





قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف


−


−

بیشترین انحراف مثبت
بیشترین انحراف منفی





مقدار آماره Z





سطح معنی داری

با توجه به جدول  1چون سططح معنی داری ( ) Sigمحاسطبه شطده درهردو متغیر مدیریت سطود وسطاختار هیأت مدیره از
 0 /05کوچکتر می باشطد ،فرض  H0رد وفرض  H1پذیرفته می شطود ،یعنی داده ها ازتوزیع نرمال پیروی نمی کنند .برای نرمال
کردن این دو متغیر از تبدیل ریاضی(لگاریتم توان دو) استفاده می شود .آزمون زیرفرض نرمال بودن متغیرهای تبدیل شده را
بررسی می کند.
جدول( ) 2آزمون کولموگروف اسميرنوف

ساختار هئیت مدیره

مدیریت سود() DA





تعداد داده ها







میانگین
انحراف معیار





قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف
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بیشترین انحراف مثبت

−

−

بیشترین انحراف منفی









مقدار آماره Z
سطح معنی داری

با توجه به جدول  2چون سططح معنی داری ( ) Sigدر سطاختار هیأت مدیره و مدیریت سطود بیشطتر از  0 /05اسطت ،فرض
 H0پذیرفته و فرض  H 1رد می شود .به سخن دیگر داده ها دارای توزیع نرمال می باشد.
سطح
معنی داری


Fآماره

Mean
Square






درجه

Sum of
Squares









آزادی

مدل
Regression
Residual
Total

1

جدول ( : )3تحليل واریانس رگرسيون
جدول  3شططامل تحلیل واریانر رگرسططیون به منظور بررسططی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر اسططت .طبق این
خروجی  F=3 /115وهمچنین سططططح معنی داری  0 /078وبزرگتر از  0 /05می بطاشطططد (  .) 0 /078 <0 /05بنطابراین در سططططح
 α=0 /05رابطه معنا داری بین متغیروابسته (مدیریت سود) با متغیر مستقل(ساختار هیأت مدیره) وجود ندارد.
سططر  Regressionبیانگرمیزان تغییرات متغیر وابسطته ( ) DAاسطت که از طریق متغیر مسطتقل(سطاختار هیأت مدیره) تبیین
می شود.
سطر  Residualبیانگرمیزان تغییرات متغیر وابسته ( ) DAاست که توسط سایر عوامل (تصادفی) تبیین می شود.
)SST=SS(Regression)+SS(Residual
ضریب همبستگی را می توان از روابط زیر محاسبه نمود:

2

r =0 /092

r

=r

2
r = SS (regression ) = 47 / 918 = 0 / 009
SST
5616 / 919
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 ) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پيش بينی شده1(نمودار
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نمودارشماره ( : ) 3آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون

نمودار شماره (  ،) 3به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد ،طبق این فرض
می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند .درنمودار باال مقدار میانگین ارائه شده در سمت
راست نمودار بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار نزدیک به یک است .بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می
توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر مدیریت سود (اقالم تعهدی اختیاری) و ساختار هیأت مدیره استفاده کرد.
نگاره شماره (  : )4ضرایب معادله رگرسيون

ضرایب استاندارد شده
سطح معنی داری

آماره t

Beta





−

−

ضرایب استاندارد نشده
Std. Error



B

−

مدل
)(Constant
ساختار هئیت مدیره

1

با توجه به جدول  4در ستون  Bبه ترتیب ،مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون ارائه شده است و این معادله
به صورت زیر می باشد:
Y= 49/589 - 1/251 Log X
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جدول ( :)5همبستگی ها
ساختار هئیت مدیره

logtDA

−



ضریب همبستگی پیرسون



مدیریت سود() DA

سطح معنی داری





تعداد داده ها



−

ضریب همبستگی پیرسون



سطح معنی داری



تعداد داده ها



ساختار هیأت مدیره

طبق جدول (  ) 5ضریب همبستگی پیرسون بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود برابر  -0 /029است.
نحوه داوری  :بین دومتغیر ،به طور معکوس همبستگی بسیار ضعیفی می باشد .به سخن دیگر ،ساختار هیأت مدیره و
مدیریت سود همبستگی منفی بسیار ضعیفی دارند.
جدول ( : )6ضریب همبستگی ،ضریب تعيين و آزمون دوربين -واتسون

دوربین -واتسون

خطای معیار تخمین

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

مدل













طبق جدول ( ) 6ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیرساختار هیأت مدیره و مدیریت سود برابر  0 /092است .این عدد
در سطح خطای  ٪5رابطه بین دو متغیررا نشان می دهد.
ضریب تعیین محاسبه شده نیز عدد  0 /009را نشان می دهد که عدد پایینی می باشد و قدرت توضیح دهندگی خوبی از
این رگرسیون ارائه نمی کند.
مقدار آماره دوربین -واتسون طبق جدول () 6برابر  1 /529می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل
هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد به سخن دیگر ،فرض  H0پذیرفته و  H1رد می شود و می توان از رگرسیون
استفاده کرد.

نتيجه آزمون فرضيه
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود که برابر  -0 /092می باشد و همچنین
سطح معنی داری که بیشتر از  0 /05است (  ،) 0 /078 <0 /05می توان نتیجه گرفت که با  ٪95اطمینان فرض  H0پذیرفته ،و
فرض  H1رد می شود .به سخن دیگر بین ساختار هیأت مد یره و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران همبستگی معنی داری وجود ندارد.
ضریب تعیین محاسبه شده نیز عدد  0 /009رانشان می دهد که عدد بسیار پایینی می باشد وبرازش مناسبی از تغییرات
مدیریت سود ارائه نمی کند.
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه پژوهش با یافته های پارک وشین در سال  2004که نشان دادند ،اضافه شدن مدیران غیر
موظف به هیأت مدیره به تنهایی باعث ایجاد بهبود در رویه حاکمیت شرکتی نخواهد شد(شواهدی مبنی بر رابطه بین میزان
دستکاری تعهدات و مدیران غیر موظف در هیأت مدیره یافت نشد)وهمچنین یافته های یزدانیان در سال  1385که نشان داد
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مدیران غیر موظف رابطه معنا داری با مدیریت سود ندارند ،هماهنگ است .اما با نتیجه پژوهش های سیتا آتماجا و همکاران
در سال  ،2008که بیان نمودند هیأت مدیره مستقل به طور معکوس با مدیریت سود در ارتباط می باشد مغایر است.
پيشنهاد براي پژوهش هاي آتی
 با توجه به این که در این پژوهش از مدل تعدیل شده جونز برای برآورد اقالم تعهدی اختیاری استفاده گردید ،به
پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود از سایر مدل ها (مدل دچو ،مدل هیلی مدل دی آنجلو ) استفاده نمایند
 ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود در شرکت های دولتی و خصوصی
 ارزیابی سازو کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود به تفکیک در صنایع مختلف

 مطالعه رابطه بین ساز و کارهای مختلف حاکمیت شرکتی با متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل اثر تورم و تغییرات
تولید ناخالص ملی
ارزیابی تأثیر ساختار سرمایه بر مدیریت سو د در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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منابع و مراجع
 " حاکمیت شرکتی وروش های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس،1385 ، ع. ] اصالنی1[
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات، پایان نامه کارشناسی ارشد،"اوراق بهادار تهران
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