Journal of Asset Management and Financing /1

Product Market Power, Industry Structure, and Corporate Earnings Management:
Evidence from Tehran Stock Exchange
Bagher Askarnejad noori1, Mohsen Moradi joz2, Navid Khaledi3
1- University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
asgarnezhad.research@uma.ac.ir
2- University of Tehran, Tehran, Iran
mohsenmoradijoz@ut.ac.ir
3- University of Esfahan, Esfahan, Iran
navid.khaleghi@yahoo.com

Abstract
This study investigates the relationship between product market power and competitiveness
of industries with earnings management. In this study, to quantify earnings management, the
models based on discretionary accruals were used. Two hypotheses were formulated and
tested in this regard. In so doing, the data of 94 (460 years-firms) firms listed in Tehran Stock
Exchange for the period between 1388 to 1392 was collected and tested by using the multivariable regression model based on panel data. The findings indicate that both hypotheses are
confirmed; There is a significant and positive relationship between product market power and
earnings management and a significant and positive relationship between competitiveness of
industries and earnings management.
Keywords: Product Market Power, Industry Structure, Corporate Earnings Management,
Discretionary Accruals.
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چكيده
پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین تووان قیموت گوذاری بوارار محصوول و رقابوت صونایی تولیودی بوا مودیریت سوود
میپردارد .در این پژوهش ،برای کمیساری مدیریت سود ار مدلهای مبتنی بر اقالم تعهّدی اختیاری استفادهشوده اسوت.
در این راستا ،دو فرضیه تدوینشده است و جهوت زرموون ایون فرضویههوا ،نمونوهای متشولل ار  30شورکت ( 162سوال-
شرکت) ار بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  3111الی  3130انتخوا شود و بورای
زرمون زنها ،ار روش دادههای ترکیبی استفادهشده است .یافتههای تجربی حاکی ار زن است که بین توان قیمتگوذاری
بارار محصول و مدیریت سود ،رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه منفی است .شرکتهایی که توان قیمتگذاری بوارار
محصول کمتری دارند ،مدیریت سود باالتری را تجربه میکنند .عالوه بر این ،یافتههای پژوهش نشوان مویدهود کوه بوین
رقابت صنایی تولیدی (ساختار صنایی) و مدیریت سود ،رابطة معنادار و مثبتی وجود دارد.
واژههای کليدی :توان قیمتگذاری بارار محصول ،ساختار صنایی ،مدیریت سود ،اقالم تعهّدی اختیاری.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
هوود

کلووی گزارشووگری مووالی ،فووراه کووردن

اطالعوواتی اسووت کووه زثووار مووالی معووامال  ،عملیووا و
رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیوا
یوو و

واحوووود انتفوووواعی را بیووووان و ار ایوووون طریووووق

سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفاده کننودگان
را در قضاو و تصمی گیری ،نسبت به امور یاری دهد.
مدیران به عنوان مسئول تهیه صور های مالی با زگواهی
بیشتر نسبت به استفادهکنندگان صور هوای موالی ،بوه-
طووور بووالقوه سووعی دارنوود کووه تصووویر واحوود تجوواری را
مطلو جلووه دهنود در نتیجوه ،تصوویر واحود تجواری
بهتوور ار وضووعیت واقعووی بووه نظوور موویرسوود و انگیووزه
سرمایهگوذاری افوراد بورون سوارمانی در واحود تجواری
افزایش مییابد .مدیریت سوود اشواره بوه کیفیوت پوایین
اطالعووا حسووابداری دارد [ .]36ارایوونرو ،املووان دارد
تعداد ریادی ار معاملوهگوران بوااطال  ،در معاملوه سوهام
شرکت درگیر شووند و ایون موضوو مشوابه بوا کواهش
تمایل معاملهگرانِ بی اطال برای درگیر شدن در معاملوه
سهام شرکت مورد نظر است .ار سوی دیگر ،اکدوگو و
موواکی ( ،)0230داتووا و هملوواران ،)0231( 3هاشوولتر و
هملاران ،)0226( 0گرولون و میچالی )0221( 1و فاموا

1

( )3312نشان می دهند کوه رقابوت موجوود در بوارار بور
سوورمایهگووذاری ،تووأمین مووالی ،توریووی سووود ،حاکمیووت
شرکتی ،پیشبینوی تحلیولگوران و تصومیما هجینو
تأثیر دارد [ .]30 ،33 ،31 ،3 ،1با ایون وجوود چگوونگی
تأثیرا توان قیمتگذاری بوارار محصوول بور مودیریت
سود شرکت هوا در بوورس اوراق بهوادار تهوران بررسوی
نموویشووود .موویتوووان ادعووا کوورد کووه مرکووز اصوولی
پژوهش هایی که در رمینه مدیریت سود انجام می شوود،
1. Datta et al
2. Haushalter et al
3. Grullon & Michaely
4. Fama

بر این موضی تمرکز دارنود کوه چورا شورکت هوا تمایول
دارند وارد دسوتکواری سوود شووند .تووان شورکت در
قیمتگذاری محصوول بوهصوور بوالقوه موی توانود بور
میووزان موودیریت سووود بووهمنظووور دسووتیابی بووه برخووی ار
اهدا  ،تأثیر گذارد .تووان قیموتگوذاری در محصوول
می تواند بهعنوان ساروکاری جهت قادر ساختن شرکت
بهمنظور انتقال شوک هوای هزینوه بوه مشوتریان ،کواهش
نوسانا جریان های نقدی و بدین طریق کاهش نیوار بوه
دست کاری سود عمل کند [ .]3عالوه بر ایون ،بوارار بوه
شرکت هایی که در دستیابی به سود موورد انتظوار ناکوام
می مانند ،واکنش منفی می دهد و می توان استدالل نمود
که شرکتهایی کوه ار تووان قیموتگوذاری پوایینتوری
برخوردارنوود ،بووهاحتمووال بیشووتر ،سووود خووود را جهووت
دستیابی بوه انتظوار بوارار دسوت کواری موی کننود [.]3
بنابراین ،شرکت هوایی کوه در صونایی پررقابوت فعالیوت
می کنند ،مملن است سود را بوهمنظوور محودود کوردن
رقبا در دستیابی به اطالعا دقیق مدیریت کنند .بوا ایون
وجووود ،رابطووه بووین توووان قیمووتگووذاری محصووول و
موودیریت سووود در بووورس اوراق بهووادار تهووران بررسووی
نمیشود.
پووژوهش حاضوور ،رابطووه بووین توووان قیمووتگووذاری
محصول و رقابت موجود در صنایی را با مودیریت سوود
در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکند .بوهعبوار
دیگر ،پژوهش حاضر ،در پی پاسخ به ایون سوؤال اسوت
که «بین توان قیمتگوذاری بوارار محصوول و مودیریت
سود و همچنین بین رقابت موجود در صونایی تولیودی و
مدیریت سود رابطه معناداری وجوود دارد در صوور
وجود رابطه معنادار ،نو رابطه چگونه است »
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مبانی نظری پژوهش

شرکت به این دلیل است که گزارشگری سود کمتور ار

توسعه فعالیوتهوای اقتصوادی و پیچیودگی زنهوا ار

سود مورد انتظار به وسیله بارارهای مالی جریمه می شوند

سو و نیار به اطالعا موالی دقیوق ار سووی دیگور،

[ .]01پژوهش های ریادی وجود دارد که نشان می دهنود

منجر به ابودا روش هوای تحلیلوی و مودیریتی نووین در

مدیران درگیر مدیریت سوود موی شووند .مودیران بورای

حسابداری شده است .در اواخور دهوه ی  3302مویالدی

درگیر شدن به مدیریت سود دارای انگیزه های مختلفوی

رایووج شوودن صووور حسووا سووود و ریووان همووراه بووا

هسووتند کووه ار زن جملووه موویتوووان بووه اجتنووا ار نقو

فشوارهای قابوولتوجووه ار سووی افووراد خووار ار حرفووهی

قراردادهای بدهی ،گریز ار مداخله قانونی ،دستکواری

حسابداری و نیوز رضوایت نداشوتن مجریوان حرفوه ای و

برداشتهای مشوارکتکننودگان در بوارار ،نقولوانتقوال

دانشگاهیان ار روشهای جاری ،تغییرهای نهادی مهموی

اطالعا داخلی و بیشینهسواری پواداش مودیریت اشواره

را در تفلر و نظریة حسابداری بوه وجوود زورده اسوت.

کرد [ .]31اگور مودیران سوودها را دسوت کواری کننود،

یلووی ار مهو توورین ایوون تغییرهووا ،تأکیوود و توجووه بیشووتر

تأثیرا این قبیل دست کاری سورانجام بوه هموان مقودار

به صور سود و ریان بود که سبب شود توا مقولوهای بوه

در دورههووای بعوودی زشوولار خواهوود شوود .املووان دارد

نام مدیریت سود متولد و مطرح شوود [ .]6پوژوهش هوا،

شرکتها با مدیریت سود بیشتر در طول دورههای قبول،

جنبه های مختلفی ار مدیریت سود را بررسوی کورده انود

نسبتاً ،هنور مدیریت سود بیشتری دارند .رمانی که عودم

کووه یلووی ار جنبووههووای مهوو  ،بررسووی انگیووزههووای

تقوارن اطالعوواتی بیشوتر اسووت ،سوهامداران بووا دسترسووی

دست کاری سود ،ار قبیل :افزایش قیمت سهام و کاهش

نداشتن بوه اطالعوا کوافی بور اعموال مودیران نظوار

هزینههای توأمین موالی اسوت [ .]32،1مطالعوا گذشوته

می کننود بنوابراین مملون اسوت مودیریت سوود وجوود

همچنین نشان می دهند که سوود مودیریتشوده بوا قصود

داشته باشد[ .]31مدیران مملن اسوت مودیریت سوود را

تحت تأثیر قورار دادن تصومیما افوراد بورون سوارمانی،

به منظور منافی شخصوی شوان در شورایم متعودد هودایت

منبوی اصولی

کننوود بوورای مثووال ،بورتووور و موهنووام )0221( 1بیووان

اطالعا برای بارار سورمایه اسوت .دسوت کواری سوود،

میکنند که مدیران تمایل بیشتری به متورم کوردن سوود

عمللورد

در شرایطی کوه مویخواهنود قیموت قابولاعموال اختیوار

واقعی شرکت ار بین می برد و در نتیجه این عمول منجور

خرید سهام را افزایش دهند ،دارند [ .]1لیز و هملواران

1

بووه افووزایش عوودم تقووارن اطالعوواتی در بووارار سوورمایه

( )0221اسووتدالل کردنوود کووه بسوویاری ار تفوواو هووای

می شود .گراهام و هملواران )0221( 3نشوان دادنود کوه

موجود در مدیریت سود ،بهواسطه کوشوشهوایی اسوت

مدیریت سود فراگیر است [ .]31زن ها استدالل نمودنود

که توسوم درونسوارمانیهوا جهوت محافظوت ار منوافی

که اکثر مدیران ،سود را هموار می کنند تا ار این طریوق

شخصیشان صور میگیرد [ .]00در طول بحرانهوای

شرکت توأثیر بگذارنود.

گزارشگری مالی شرکتی ،هزینههای نمایندگی مودیران

اسلینر و سلون )0220( 0نشوان دادنود کوه دسوتکواری

(بهخصوص برای شرکتهایی که سطح باالیی ار اقوالم

سووود جهووت اجتنووا ار زشوولار کووردن اررش واقعووی

تعهّدی اختیاری را دارا هستند) تشدید خواهد شود ،کوه

1. Graham et al
2. Skinner & Sloan

3. Bartov & Mohanaram
4. Leuz et al

ی

اعمال موی شوود .گزارشوگری موالی ،یو
هد

گزارشگری موالی را بوه وسویله تحریو

بر قیمت سهام و صر

ریس
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ایون بووهعنوووان هزینوههووای عوودم تقوارن اطالعوواتی اسووت

است که بین تووان قیموتگوذاری محصوول و مودیریت

و هملوواران .)0223 ،3داتووا هملوواران ()0231

سود و همچنین بین رقابت موجود در صنایی و مودیریت

(چان و

بیان میکنند که رقابت بارار محصول میتواند بوهعنووان
ساروکاری که بر هزینه مشوتریان و نوسوان جریوانهوای
نقوودی کووه در نتیجووه دسووتکوواری سووود ر موویدهوود،
تأثیرگذار باشد .عالوه بر این ،سرمایهگذاران نسوبت بوه
قیمت سهام شورکتهوایی کوه موفوق بوه دسوتیابی سوود
پوویشبینوویشووده نموویشوووند ،واکوونش منفووی موویدهوود.
بهبیاندیگور ،شورکتهوایی کوه ار تووان قیموتگوذاری
پایینتری برخوردارند ،بهاحتمال بیشتر درگیور مودیریت
سود میشوند .یلی دیگر ار انگیزههوای مودیریت سوود
توسووم موودیران ،اسووتراتژی محوودود کووردن اطالعووا
موجود برای رقبا در خصوص تالش برای حفو مزیوت
رقووابتی اسووت [ .]1هنگووامیکووه شوورکتهووا در محوویم
پررقابت فعالیت می کنند ،مدیران زنها سوعی مویکننود
سود را مودیریت کننود [ .]01عوالوه بور ایون ،کارونوا و
هملاران )0230( 0نیز بیان میکننود کوه مودیریت سوود
تنهووا در شوورکتهووایی کووه در صوونایی پررقابووت فعالیووت
میکنند ،ر میدهد .رقابت موجود در شرکتها منجر
به این مه میشود که شرکتها تنهوا مووارد مربووه بوه
کوتاهمد را مدنظر قرار دهند .بهعنوان مثال ،شورکت-
ها سعی میکنند هزینوههوای پوژوهش و توسوعه را قطوی
کنند تا ار این طریق سودزوری کوتواهمود شورکت را
افزایش دهند .شیفر )0221( 1بیوان مویکنود کوه رقابوت
بارار محصول احتمال دسوتکواری سوود شورکتهوا را
افزایش می دهد .هنگامی که رقابت بارار محصول بیشوتر
باشد ،مدیران سعی میکنند ار طریق دستکاری سوود،
سرمایهگذاران را ار طریق قیمت سوهام و گوزارش سوود
مناسب تحت تأثیر قورار دهنود .بنوابراین ،انتظوار بور ایون
1. Chung et al
2. Karuna et al
3. Shleifer

سود رابطه معناداری وجود داشته باشد.
پيشينه پژوهش
1

موووارکین و سوووانتالو ( ،)0231ار لحووواظ نظوووری و
تجربی ،تأثیر رقابت بارار محصول را بور انگیوزه درگیور
شووودن جهوووت دسوووتکووواری سوووود بررسوووی کردنووود.
پژوهشگران نشان دادند که رقابت محیطوی یو

عامول

تأثیرگذار و تعیینکننده در مدیریت سوود اسوت .داتوا و
هملوواران ( ،)0231رابطووه بووین توووان قیمووتگووذاری
محصووول و رقابووت موجووود در صوونایی تولیوودی را بووا
مدیریت سود بررسی کردند .زنهوا بورای انودارهگیوری
مدیریت سود ار مدل تعدیلشوده جوونز اسوتفاده کورده
بودند .زنها فرض کورده بودنود کوه بوین تووان قیموت-
گووذاری محصووول توسووم شوورکت بووا موودیریت سووود و
همچنین بین رقابت موجود در صنعت بوا مودیریت سوود
رابطوووه معنووواداری وجوووود دارد .یافتوووههوووای تجربوووی
پژوهشووگران نشووان داد کووه شوورکتهووایی کووه توووان
پایینتری در قیمت گذاری محصول دارند ،بیشتر درگیر
مدیریت سود میشوند .به دیگر سخن ،بین توان قیمت-
گذاری محصوول و مودیریت سوود رابطوه منفوی وجوود
دارد .عالوه بر این ،یافتههای پژوهشگران نشوان داد کوه
بین رقابوت موجوود در صونایی و مودیریت سوود ،رابطوة
معنادار و مثبتی وجود دارد .در پژوهشی دیگر ،کارونا و
هملاران ( ،)0230رابطوه بوین رقابوت بوارار محصوول و
موودیریت سوود را بررسووی کردنوود .وی ار انووداره بووارار،
بهای ورودی و قابلیت جایگزینی محصووال بوهعنووان
معیارهایی برای رقابت بوارار محصوول اسوتفاده نمودنود.
یافتههای پژوهشگران نشان میداد که معیارهوای رقابوت

4. MARKARIAN & SANTALO
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بارار محصول تأثیر بااهمیتی بر مدیریت سود شرکتهوا

میداد که بوین متغیرهوای مودیریت سوود و نوا اطمینوانی

دارد [ .]02کرمیووور و هملو واران ،)0231( 3رابطوووه بوووین

محیطی با عدم تقارن اطالعاتی رابطوه معنواداری وجوود

مدیریت سود و عودم تقوارن اطالعواتی را در شورایم نوا

دارد و این روابم مثبت است .عالوه بر این یافتهها نشان

اطمینانی محیطوی بررسوی نمودنود .کرمیور و هملواران،

میداد که نا اطمینانی محیطوی منجور بوه تضوعی

رابطوة

ب ورای بوورزورد متغیوور موودیریت سووود موودل کوتوواری و

بین مدیریت سود و عدم تقارن اطالعواتی مویشوود [.]3

قیموت

خواجوی و هملاران ( )3130رابطه بین رقابت در بوارار

پیشنهادی خریدوفروش سوهام و نوسوان قیموت سوهام و

محصول و مدیریت سود را بررسی کردند .پژوهشگران

برای متغیر نا اطمینانی محیطوی ار تعوداد کسوبوکوار و

برای کمیساری رقابت بارار محصول ار شواخصهوای

منوواطق جغرافی وایی ،میووزان هزینووه پووژوهش و توسووعه و

هرفیندال و هیرشمن ،لرنر و لرنر تعدیلشوده و ار اقوالم

ضووریب تغییوورا فووروش اسووتفاده نمودنوود .یافتووههووای

تعهدی اختیاری بوهعنووان معیواری بورای انودارهگیوری

پژوهش نشان داد که بین مودیریت سوود و عودم تقوارن

مدیریت سود اسوتفاده نمودنود .یافتوههوای پژوهشوگران

رابطه معنادار وجود دارد .عالوه بور ایون،

نشان میدهد که بین شاخصهای هرفیندال و هیرشومن،

نتایج نشان مویداد کوه نوا اطمینوانی محیطوی رابطوه بوین

لرنر و لرنر تعدیلشده با مدیریت سود شرکتها رابطه

میکند

معلووس معنواداری وجوود دارد [ .]0نمواری و الالموی

[ .]1دای و هملاران ،)0231( 0ایون موضوو را بررسوی

( ،)3131تأثیر مدیریت سود مبتنی بور اقوالم تعهودی بور

نمودند که چگونه عدم تقارن اطالعاتی و صوندوقهوای

کووارایی سوورمایهگووذاری را بررسووی کردنوود .یافتووههووای

سرمایهگذاری مشترک بر مدیریت سود شرکت ها تأثیر

پژوهشگران نشان می داد که بین مدیریت سود مبتنی بور

مویگذارنوود .یافتووههووای پژوهشووگران نشووان مویداد کووه

اقالم تعهدی و سرمایهگذاری ناکارای شرکتها ،رابطوه

کوواهش عوودم تقووارن اطالعوواتی ،رفتووار موودیریت سووود

معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،پژوهشگران به ایون

شووورکتهوووا را بهبوووود مو ویبخشووود و صوووندوقهوووای

نتیجه دست یافتند که با اعمال بیشتر مدیریت سود مبتنی

سرمایهگذاری مشترک (کوتاهمد و بلندمد ) کیفت

بر اقوالم تعهودی ،میوزان سورمایهگوذاریهوای ناکوارای

سود را با توجه به نقش نظارتی خوود ،ترفیوی مویدهنود.

شرکتها افزایش مییابود .همچنوین بوین اقوالم تعهودی

عالوه بور ایون ،یافتوههوا نشوان مویداد کوه تقسوی بنودی

اختیاری و سرمایهگذاری ناکوارای دوره موالی بعود نیوز

شرکتها به گروههایی با عودم تقوارن اطالعواتی بواال و

رابطه معناداری وجود دارد [.]1

هملاران ،متغیر عودم تقوارن اطالعواتی اخوتال

اطالعاتی ی

مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی را تضعی

پایین ،محیطی اطالعاتی به صوور معنوادار توأثیر نقوش
نظارتی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر مدیریت

فرضيههای پژوهش
با توجه به مطالوب پویشگفتوه و بوهمنظوور بررسوی

سود شرکتها را افزایش میدهد [.]33
ثقفی و هملاران ( ،)3131رابطه بین مدیریت سوود

رابطه بین توان قیمتگذاری محصول و رقابوت موجوود

و عدم تقارن اطالعاتی در شرایم نا اطمینانی محیطوی را

در صنایی با مدیریت سود فرضیههایی به شرح ریر ارائوه

بررسووی کردنوود .یافتووههووای تجربووی پژوهشووگران نشووان

گردیده است:

1. Cormier et al
2. Dai et al
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فرضيه اول :بین تووان قیموتگوذاری محصوول و

 Fفیشر ،برای زرمون معنویداری ضورایب رگرسویون ار
زرمون  ،tبورای بررسوی ناهمسوانی واریوان

مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضییيه دوم :بووین رقابووت موجووود در صوونایی و

ار زرموون

نسووبت درسووتنمایی ،1بوورای بررسووی خودهمبسووتگی ار
1

زرمون وولدیج و برای بررسی عدم وجوود هو خطوی

مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

در بووین متغیرهووای توضوویحی ار زرمووون وی زی ا

استفاده گردید .زرموون  Fلیمور بورای تعیوین تلفیقوی یوا

روش پژوهش
ایوون پووژوهش ،یوو
پژوهشهای پو

1

پووژوهش توصوویفی ار نووو

تابلویی بودن و زرمون هاسمن برای تعیین اثورا ثابوت

رویودادی و در حوورة پوژوهشهوای

یا تصادفی استفاده گردید.

همبسوووتگی اسوووت کوووه مبتنوووی بووور اطالعوووا واقعوووی

جامعوووة زمووواری پوووژوهش حاضووور ،شووورکتهوووای

صور های مالی شرکتهوای پذیرفتوه شوده در بوورس

پذیرفتووهشووده در بووورس اوراق بهووادار تهووران در بووین

اوراق بهووادار تهووران بوووده و بووا روش اسووتقرایی بووهکوول

سال های  3111الی 3130است (البته برای برزورد اقوالم

جامعة زمواری قابول تعموی اسوت .دادههوای موورد نیوار

تعهّدی اختیاری ار اطالعا سال  3111نیز استفادهشوده

-

است) .در این پژوهش تموامی شورکتهوایی کوه حوائز

جهت محاسبة هر ی

ار متغیّرهای پوژوهش ،ار بانو

هوووای اطالعووواتی «تووودبیر پوووردار» و «رهزورد نووووین»

شرایم ریر باشند بهعنوان نمونه انتخا میشوند:

استخرا شده است .همچنین در موواردی کوه دادههوای

دوره مووالی شوورکت منتهووی بووه  03اسووفند باشوود و

های اطالعاتی ناقص بوده اسوت بوه

شرکت جزء شرکتهای واسطه گوری موالی ،بیموهای و

زرشویوهای موجوود در کتابخانوه سوارمان بووورس اوراق

شرکتهای سرمایه گوذاری نباشود .طوی دوره پوژوهش

بهووادار و سووایت اینترنتووی موودیریت پووژوهش ،توسووعه و

برای مد طووالنی (سوه مواه) معوامال زنهوا متوقو

مطالعا اسالمی و سارمان بورس اوراق بهادار 3مراجعوه

نشده باشد و همچنین اطالعوا موورد نیوار بورای تعیوین

شووده اسووت .رابطووة بووین متغیّرهووای مسووتقل و وابسووته بووا

متغیرهای پژوهش در مورد شرکت موجود باشد.

موجود در این بان

استفاده ار مدل رگرسیونی چندگانه 0مبتنی بور دادههوای

در این پژوهش ،با رعایت موارد و محودودیتهوای

ترکیبی بررسیشده است .بدین ترتیب که چند شورکت

فوق جمعاً  30شرکت بهعنوان شرکتهای عضوو نمونوة

در طووول رمووان مووورد بررسووی و تجزیووهوتحلیوول قوورار

زماری انتخا شدند.

موویگیرنوود .در تجزیووهوتحلیوول دادههووای ترکیبووی ی و
محیم بسیار النی ار اطالعوا بورای گسوترش فونهوای
تخمین و نتایج قابل تحلیل فوراه مویگوردد .در مووارد
بسیاری ،پژوهشگران میتوانند ار دادههای ترکیبی برای

مدل و متغيرهای پژوهش
در ادامه نحوة محاسبة متغیّرهای اصلی پژوهش ذکر
میشود:

مواردی که نمیتوان به صور فقم سری رمانی یا فقم

توان بازار محصیول :ایون متغیور ،متغیور مسوتقل

به صور مقطعوی بررسوی کورد ،بهوره بگیرنود .در ایون

پوووژوهش بووووده و نشووواندهنووودة تووووان شووورکت در

پژوهش ،بهمنظور زرمون معنیداری رگرسیون ار زمواره
1. http://www.rdis.ir
2. Multivariate

3. Likelihood Ratio
4. Woldrige
5. VIF
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قیمتگذاری محصول خود است که برای اندارهگیوری
زن ار روابم ریر استفاده خواهد شد [:]3

Sales  COGS  SG & A
Sales
:) LI ( PCMحاشوویه قیمووت فووروش : COGS
PCM  LI 

بهای تمامشوده کواالی فوروش رفتوه  : Salesفوروش






 Sales
Nj
ijt
HHI jt   i 1  Nj
  Salesijt
 i 1

Salesijt
:فروش شرکت  iدر سال  tو  : N ، jتعداد

شرکتهای موجود در صنعت .]3[ j
مدیریت سود (اقالم تعهّدی اختيیاری) :ایون
متغیر ،متغیر وابسته پژوهش بووده کوه بوه منظوور کموی-

 : SG & Aهزینههای اداری و فروش

ساری زن ار روشهای مبتنی بر اقالم تعهّودی اختیواری

N

MarketPower  LI it   it LI it

استفاده شده اسوت .در ایون راسوتا ،ار دو روش دیچوو و

i 1

 : itدرصد فروش شورکت  iدر صونعت مربوطوه

هملووواران )0220( 3و کوتووواری و هملووواران)0221( 0

 : Nتعداد شرکتهای موجود در صنعت مربوطه

استفادهشده است [ .]03 ،31مدلهای استفادهشده بورای

شاخص رقابت صنایع :یلی دیگور ار متغیرهوای
مستقل پژوهش شاخص رقابت صونایی اسوت کوه بورای

برزورد اقالم تعهّدی اختیاری ،در جدول ( )3ارائوهشوده
است.

اندارهگیری زن ار رابطه ریر استفاده خواهد شد [:]31
نام الگو
دیچو و هملاران

جدول ( )1توصيفی از الگوهای استفادهشده برای برآورد اقالم تعهّدی اختياری
الگوی مورد استفاده

TACit / TAt 1  a1 (1/ TAt 1 )  a2 (REVt  ARit ) / TAt 1   a3 ( PPEt / TAt 1 )   it
 REVtکل داراییهای ی

سال قبل TAt 1 ،مجمو اقالم تعهّدی جاری TACit ،بهگونهای که:

()0220

اموال ماشینزال و تجهیزا  PPEt .تغییرا حسا های دریافتنی ARit ،تغییرا درزمد،

کوتاری و

TACit / TAt 1  0  11/ TAt 1   2 (REVit  ARit ) / TAt 1  3 ROAi ,t 1   it

هملاران ()0221

بهگونهای که ROAi ,t 1 :بارده حقوق صاحبان سهام.

اقالم تعهّدی به همة هزینوههوا و درزمودهایی اطوالق
می شود که در محاسبة سود دورة جاری منظور شدهاند،
ولی وجه نقود مربووه بوه زنهوا هنوور رد و بودل نشوده
است .به دیگر سخن ،همة درزمودها و هزینوههوای نسویة
گزارششده در صور حسا سود و ریان تحت عنوان
اقالم تعهّدی شناخته میشوند .اندارهگیری اقالم تعهّدی
جاری نیز ار رابطه ریر استفاده خواهد شد [:]02

TACit  CAi ,t  CLi ,t  CASHi ,t  STDi ,t

CAi ,t

 :ار تغییر در داراییهای جاری،

CLi ,t

در بدهیهای جاری،
STDi ,t

CASH i ,t

 :تغییر در وجوه نقد،

 :حصه جاری بدهیهای بلندمد .

بوور اسوواس پیشووینه پووژوهشهووای انجووامشووده ،موودل
رگرسیونی که بورای زرموون فرضویههوای اسوتفادهشوده
است ،به شرح ریر است [:]3

03

EM it   0  1MPit   2 IC it  3GRO it

  4 MB it  5VOLit   6SIZE it
  7 LEV it   it

 :تغییر
1. Dechoe et al
2. Kothari et al
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 : EM jtقوودر مطلووق معیووار موودیریت سووود (اقووالم

کوتاری و هملاران برابر با  2/223واحد اسوت .ایون در

تعهّوودی اختیوواری) : MPjt ،توووان قیمووتگووذاری بووارار

حالی است که کمترین مقدار اقالم تعهّدی اختیواری بور

محصووول : IC jt ،شوواخص رقابووت صوونایی تولیوودی،

مبنای مدل دیچو و هملاران برابر بوا  2/221اسوت .الرم

 : GRO jtنر رشد داراییهای شورکت  iدر سوال ، t

به ذکر است که اقالم تعهّدی برزورد شده بر مبنای مدل

 : MB jtنسووبت اررش بووارار سووهام شوورکت بووه اررش

دیچو و هملاران در مقایسه با مدل کوتاری و هملاران

معیار فروش در طی سوال

ار پراکندگی کمتری برخوردار است .در رابطه با متغیور

 tو دو سووال قبوول : SIZE jt ،انووداره (لگوواریت طبیعووی

توان قیموتگوذاری محصوول مویتووان بیوان نموود کوه

اررش بارار حقوق صاحبان سهام) : LEV jt ،اهرم مالی

میانگین این متغیور بورای شورکتهوای حاضور در عضوو

(نسبت کل بدهیها بهکل داراییها) :  it ،خطای باقی-

نمونه برابر با  2/31واحد است .این در حوالی اسوت کوه

مانده مدل.

میانگین متغیر شواخص رقابوت صونایی تولیودی برابور بوا

دفتری زن :VOL jt ،انحرا

یافتههای پژوهش
زمار توصیفی مربوه به متغیرهای مستقل ،وابسوته و
کنترلی این پژوهش در جدول ( )0ارائهشوده اسوت .بوا
توجه به نتوایج مونعل

در نگواره ( ،)0کمتورین مقودار

 2/03واحد است .شایانذکر است ،با توجه به نگاره ()0
می تووان بیوان نموود کوه متغیور شواخص رقابوت صونایی
تولیدی در مقایسه با سایر متغیرها ار کمترین پراکندگی
برخوردار است.

برزورد شده برای اقالم تعهّدی اختیاری بور مبنوای مودل
جدول ( )2آمار توصيفی مربوط به متغيرهای مستقل ،وابسته و کنترلی پژوهش
نام متغير

نماد متغير

ميانگين

انحراف معيار

کمينه

بيشينه

اقالم تعهّدی اختیاری (مدل کوتاری و هملاران)0221 ،

EM it

2/0

2/310

2/223

2/310

اقالم تعهّدی اختیاری (مدل دیچو و هملاران)0220 ،

EM it

2/211

2/331

2/221

2/361

توان قیمتگذاری بارار محصول

MPit

2/316

2/363

-2/110

2/311

شاخص رقابت صنایی تولیدی

IC it

2/036

2/211

2/211

2/11

نر رشد

GROit

2/313

2/021

-2/113

2/311

نسبت اررش بارار سهام به اررش دفتری

MB it

0/00

3/1

-2/636

1/31

نوسان فروش

VOLit

2/311

2/31

2/223

2/101

انداره

SIZE it

31/0

3/10

3/13

31/13

اهرم مالی

LEV it

2/631

2/0

2/231

2/361

داده های این پژوهش بهصور ترکیبوی هسوتند .در

به نتایج بهدست زمده ار نرمافزار اس تا تا 3که در نگواره

داده های ترکیبی ،ابتدا ار زرمون  Fلیمر استفاده میشود

( )1ارائهشده است ،سطح معنواداری بورای  Fلیمور عودد

تا تلفیقی یا تابلویی بودن دادهها مشخص شود .بوا توجوه

1. Stata

توان بارار محصول ،ساختار صنایی و مدیریت سود شرکت :شواهدی ار بورس اوراق بهادار تهران 3 /

 2/222اسووت کووه ایوون مقوودار بیووانگر رد فرضوویه صووفر

بررسی فرضیه هوای پوژوهش ار اقوالم تعهّودی اختیواری

(کارایی روش تلفیقی) بووده و حلایوت ار زن دارد کوه

برزورد شده بر اساس مدل کوتاری و هملاران اسوتفاده

بوورای تخمووین الگوووی پووژوهش بایوود ار روش دادههووای

میشود.

تابلویی استفاده شود .با توجه به تابلویی بودن الگو ،باید

یلی دیگر ار پیش فرضهای رگرسیون ،عدم وجود

برای تعیین نو دادههوا توابلویی (روش اثورا ثابوت یوا

ه و خطووی در بووین متغیرهووای توضوویحی اسووت .بوودین

اثرا تصادفی) ار زرمون هاسمن اسوتفاده شوود .سوطح

منظور ،نتایج زرمون وی زی ا

بورای کلیوه متغیرهوای

معناداری زرمون  Fلیمر عدد  2/221است که این مقدار

توضیحی کمتر ار  32است و نشاندهنودة زن اسوت کوه

حاکی ار استفاده ار روش اثورا ثابوت در مقابول روش

بین متغیرهوای توضویحی پوژوهش ،اسوتقالل (عودم هو

اثرا تصادفی دارد .نتایج زرمون نسوبت درسوتنموایی

خطی) وجود دارد .برونداد زرموون نسوبت درسوتنمایی

نشان مویدهود کوه سوطح معنواداری زن کمتور ار سوطح

نشان میدهد که الگو دارای مشلل ناهمسانی واریوان

خطای  1درصد بوده و ایون مقودار حلایوت ار زن دارد

است .با توجه به اینکه یلی ار روشهوای رفوی مشولل

ناهمسان

بوورزورد موودل بووه روش حووداقل

که اجزای باقی مانده رگرسیون دارای واریان

ناهمسووانی واریووان

هستند .عالوه بر این ،سطح معناداری زرموون وولودریج

مربعا تعمی یافته ( )GLSاست ،بورای تخموین معادلوة

( )2/222کمتوور ار سووطح خطووای  1درصوود بوووده و ایوون

پژوهش ار روش حوداقل مربعوا تعموی یافتوه اسوتفاده

مقوووودار ،حلایووووت ار زن دارد ،بووووین اجووووزای خطووووا

میشود .عالوه بر این ،همانطوور کوه بورونداد زرموون

خودهمبستگی (عدم استقالل خطا) وجود دارد.

وولدریج نشان داد ،مودل دارای مشولل خودهمبسوتگی

همانطور که بیان شد ،بورای بورزورد اقوالم تعهّودی

مرتبووه اول بوووده و بوورای رفووی زن الرم اسووت الگوووی

اختیاری ار دو مودل دیچوو و هملواران ( )0220و مودل

رگرسیون با لحاظ کردن )( AR(1متغیور مجواری بورای

ار

کوردن مشوولل خودهمبسوتگی در بوین اجوورای

کوتاری و هملاران ( )0221استفادهشده اسوت .پو

برطور

برارش مدل پژوهش ،بر مبنوای اقوالم تعهّودی اختیواری

خطاها) مجدداً برارش شود .بنوابراین ،مودل پوژوهش بوا

بوورزورد شووده بوور اسوواس دو موودل مووذکور (بووهصووور

استفاده ار روش تابلویی مبتنی بر اثورا ثابوت بوه روش

جداگانه) مالحظه شد که مودل بورارش شوده بور مبنوای

حووداقل مربعووا

اقالم تعهّودی اختیواری کوتواری و هملواران ار قودر

برارش شده است که نتایج زن در جدول ( ،)1ارائهشوده

تبیین (ضریب تعیین تعدیلشوده) بواالتری در مقایسوه بوا

است.

مدل دیچو و هملاران برخوردار اسوت .بنوابراین ،بورای

تعمووی یافتووه بووا لحوواظ کووردن )AR(1
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جدول ( )3نتایج تخمين الگوی پژوهش
روش دادههای تابلویی مبتنی بر اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعميمیافته با لحاظ کردن
نماد متغير ضریب

متغير

)AR (1

خطای استاندارد

آماره T

سطح معنیداری

عرض ار مبدأ

0

2/101

2/211

3/1

2/222

توان قیمتگذاری بارار محصول

MPit

-2/211

2/200

-0/36

2/213

شاخص رقابت صنایی تولیدی

IC it

2/301

2/210

1/1

2/222

نر رشد

GROit

2/233

2/231

2/11

2/111

نسبت اررش بارار سهام به اررش دفتری

MB it

2/223

2/220

2/10

2/611

نوسان فروش

VOLit

2/211

2/203

3/66

2/231

انداره

SIZE it

-2/231

2/220

-1/66

2/222

اهرم مالی

LEV it

-2/210

2/231

-1/31

2/222

آماره ( Fاحتمال) ) 2/2222( 32/63 :

با توجه به نتوایج مونعل

در جودول ( ،)1مویتووان

نتیجهگیریهای ریر را در نظر گرفت:

ضریب تعيين تعدیلشده ( 2/03 :) R 2

متغیر توان قیمت گذاری بارار محصول و با ثابوت بوودن
سایر شرایم ،شاخص مدیریت سوود بوه میوزان -2/211

برای بررسی اعتبار کلی مدل چنود متغیوره ار زمواره

واحد کاهش می یابود .هموانطوور کوه ار لحواظ نظوری

 Fفیشوور اسووتفادهشووده اسووت  Fمحاسووبهشووده ار F

انتظار میرفت بین دو متغیور تووان قیموتگوذاری بوارار

جدول بزرگتر اسوت و احتموال زن کمتور ار  3درصود

رابطوه معنوادار و منفوی

محصول و مودیریت سوود یو

میتوان گفت این مدل با احتمال  33درصود

وجود داشته باشد ،این رابطه ار لحاظ تجربوی نیوز تائیود

معنیدار است .به دیگر سخن ،این مدل ار اعتبار بواالیی

میشود .بنابراین ،فرضویه اول پوژوهش مبنوی بور وجوود

برخوردار است .عالوه بر این ،ضریب تعیین تعدیلشوده

رابطه معنادار بین توان قیموتگوذاری بوارار محصوول و

این مدل  03درصد است این عدد نشان میدهد که 03

مدیریت سود ،تائید میشود.

است ،پ

درصد ار مقادیر متغیور وابسوته (مودیریت سوود) توسوم
متغیرهای توضیحی ،توضیح داده میشود.

سطح معناداری متغیر شاخص رقابت صنایی تولیودی
برابر با  2/222است کوه ایون مقودار ار سوطح خطوای 1

سووطح معنوواداری متغیوور توووان قیمووتگووذاری بووارار

درصد پایینتر بوده و حلایت ار زن دارد که این متغیور

محصول برابر با  2/213اسوت کوه ایون مقودار ار سوطح

با متغیر وابسته ار لحاظ زماری رابطوه معنواداری دارد .بوا

خطای  1درصد پایینتر بوده و حلایوت ار زن دارد کوه

توجه به عالمت ضریب متغیر مذکور ( )2/301نیز چنین

این متغیر با متغیر وابسته که همان مودیریت سوود (اقوالم

میتوان استدالل نمود که ایون متغیور بوا مودیریت سوود

تعهدی اختیاری) است ،رابطه معنواداری دارد .بوا توجوه

رابطه مثبت دارد .بنابراین ،میتوان بیان نمود که فرضویه

به عالموت ضوریب متغیور موذکور ( )-2/211نیوز چنوین

دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنوادار بوین شواخص

میتوان استدالل نمود که ایون متغیور بوا مودیریت سوود

رقابت بارار محصول تائید میشود.

رابطه منفی دارد .بهگونهای کوه بوا افوزایش واحودی در
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در رابطه با متغیرهای کنترلی میتوان بیان نموود کوه

که بین رقابت در بارار محصول و مودیریت سوود رابطوه

ار بین پنج متغیر کنترلی (نر رشد ،نسوبت اررش بوارار

معنادار و معلوس وجود دارد .یافتوههوای ایون پوژوهش

سهام به اررش دفتری زن ،نوسان فروش ،انوداره و اهورم

باید با دقت مورد تفسیر قرار گیرد .مشابه همة مطالعوا

مالی) ،متغیرهای سهام انداره و اهرم مالی با متغیر وابسته

مودیریت سوود ،ایون مطالعوه نیوز متلوی بور معیوار اقوالم

(مدیریت سود) ار لحاظ زماری رابطة معناداری دارند.

تعهّدی اختیاری است که مملن است بهصوور کامول
پدیدههای مربوطه را در نظر نگیرید.

نتيجهگيری

به همة سرمایه گذاران و فعاالن بارار سرمایه پیشونهاد

در ایوون پووژوهش رابطووه بووین توووان قیمووتگووذاری

می شود که هنگام تصومی گیوری ،تووان قیموتگوذاری

محصول با مدیریت سود و همچنوین رقابوت موجوود در

محصول و رقابت صنایی را بهعنوان معیاری ار مودیریت

صنایی و مودیریت سوود بررسویشوده اسوت .یافتوههوای

سود در نظر بگیرند .بهگونهای کوه تووان قیموتگوذاری

پژوهش حاکی ار زن است که بین تووان قیموتگوذاری

محصول شرکتها ،ی

نماینودة معلووس ار مودیریت

محصول و مدیریت سود و همچنین بین رقابوت موجوود

سود است .سرمایهگذاران و تحلیولگوران بوارار سورمایه

در صنایی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهوران

به این مه نیز زگاه باشند شرکتهوایی کوه در صونایی

رابطووه معنوواداری وجووود دارد .بووهگونووهای کووه توووان

پررقابت فعالیت میکنند در مقایسه بوا شورکتهوایی در

قیمووتگووذاری محصووول شوورکتهووا ،منجوور بووه کوواهش

صوونایی ک و رقابووت فعالیووت دارنوود ،بووهاحتمووال بیشووتر،

مودیریت سوود شورکتهوا و رقابوت موجوود در صوونایی

مدیریت سود خود را به سمت باال مدیریت میکنند.

منجور بوه افوزایش مودیریت سووود شورکتهوا مویشووود.

به کلیه پژوهشگران و عالقهمنودان جهوت پوژوهش،

بهبیاندیگر ،شرکتهایی که در صنایی پررقابت فعالیوت

نیز پیشنهاد میشود که هنگوام اسوتفاده ار اقوالم تعهّودی

میکنند ،سود خود را به سمت بواال مودیریت مویکننود.

اختیاری بهعنوان شاخصی بورای مودیریت سوود ار چنود

یافتووههووای پووژوهش همچنووین نشووان مویدهوود کووه موودل

مدل برزورد اقالم تعهّدی اختیاری استفاده شود .در ریور

کوتاری و هملاران ( )0221جهت برزورد اقالم تعهّدی

همانطور که در پژوهش جاری مالحظه شد ،مدلهوای

اختیاری در پژوهش جاری در مقایسه بوا مودل دیچوو و

اقالم تعهّدی اختیاری ار قدر تبیین متفاوتی برخوردار

هملوواران ( )0220ار قوودر تبیووین بیشووتری برخوووردار

هسووتند .عووالوه بوور ایوون ،موضوووعاتی موضووو پووژوهش

است .همانطور که در بخش پیشینة پوژوهش بیوان شود،

جاری را با در نظور گورفتن هموارسواری سوود ،کیفیوت

داتا و هملاران ( )0231به این نتیجوه دسوت یافتنود کوه

سود ،عدم تقارن اطالعاتی و نا اطمینانیهای محیطی نیز

بین توان قیمتگذاری محصول و مودیریت سوود رابطوه

مورد بررسی و پژوهش قرار دهند.

معنادار و منفوی وجوود دارد .عوالوه بور ایون ،نتوایج وی
نشان میداد که بین رقابت موجود در صنایی و مودیریت
سووود رابطووه معنووادار و مثبووت وجووود دارد .یافتووههووای
پژوهش جواری نیوز بوا یافتوههوای وی هو خووانی دارد.
عالوه بر این ،خواجوی و هملاران ( )3130نشان دادنود
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