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Abstract
Objective: Institutional investors, due to the ownership of a significant portion of the companies'
shares, have a significant influence on investable companies and are able to influence the process
of these companies. They have resources to influence and monitor managers. This could lead to a
focus on maximizing the long-term value of the company rather than short-term profitability
goals. Also the managers of firms with high debts are involved in manipulation of earning to
portray a better picture of their financial position. Therefore, the present study examines the
relationship between institutional ownership stability and earnings management by considering
the company's financial leverage.
Method: To achieve the purpose of present research, regression model wis used to test two
hypotheses. The sample employed in this study consists of the 140 companies listed in Tehran
Stock Exchange for the period 2014-2019. This study has three groups of variables. The first is
the independent variable, namely, institutional ownership stability. he second group is the
dependent variable, which is earnings management and financial leverage. Our measure of
earnings management is based on the Jonse(1991) model. The third group consists of the control
variables consis size. liquidity and loss.
Results: In general, the study finds that institutional ownership stability not improves the
earnings management. In adition the resulth shows that relationship between institutional
ownership stability and earnings management is negative. while the variables of the
simultaneous effects of institutional ownership sustainability and financial leverage on earnings
management are not significant.
Conclusion: This study investigates how institutional ownership stability influences earnings
management the results of data analysis indicate that institutional investors holding stable equity
stakes play an important monitoring role in reducing earnings management. We also document
that the greater the stability of institutional ownership, the lesser the earning management in
companies listed in Tehran Stock Exchange. Our findings of the negative association between
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real earnings management and institutional ownership stability also indicate that firms with more
stable ownership are engaged in lesser sales manipulation and overproduction. Also the findings
reveal that Corporate financial leverage has not a impact in relationship between institutional
ownership stability and earnings management.
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بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت


کاظم شمسالدینی


میثم نعمتی

چکیده
هدف :سرمایهگذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل مالحظهای از سهام شـرکتهـا ،از نفــو قابـل تـوجه در شـرکتهـای
سرمایهپذیر برخوردار بوده و قادرند بر روند این شرکتها اثرگذار باشند .آنها منابع برای نفو و نظـار
م تواند منجر به تمرکز بر به حداکثر رساندن ارزش بلند مد

شرکت به جای اهداف سودآوری کوتاه مد

بـر مـدیران دارنـد .ایـن
شود .از طرفـ مـدیران

شرکت های دارای بده باال ،ممکن به منظور نشان دادن وضعیت بهتر شرکت اقدام به مدیریت سود نمایند .از این جهت پژوهش حاضر
به بررس رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مال شرکت م پردازد.
روش :پژوهش حاضر از لحاظ هدف و روش پژوهش به ترتیب کاربردی و نیمهتجرب است .دادههای پژوهش از  041شرکت پذیرفتـه
شده در بورس اوراق بهادار تهران ط سالهای  0131تا  0131استخراج شده و از رگرسیون چند متغیره بـرای آزمـون فرضـیههـای
پژوهش استفاده شده است.
یافتهها :یافتههای حاصل از آزمون دو فرضیه پژوهش نشان م دهد بین پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود رابطه منف و معناداری
دارد ،این در حال است که متغیر اثرا

همزمان پایداری مالکیت نهادی و اهرم مال بر مدیریت سود معنادار نیست.

نتیجهگیری :نتایج تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر آن است هرچه پایداری مالکیت نهادی در شرکت بیشتر شود ،مدیریت سود نیـز کمتـر
م شود .از طرف تغییرا

در اهرم مال نم تواند بر رابطه بین این دو متغیر تأثیر معناداری داشته باشد.

واژههای کلیدی :پایداری مالکیت نهادی ،مدیریت سود ،اهرم مال شرکت.
نوع مقاله :پژوهشی.
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استناد :شمس الدین  ،کاظم؛ نعمت  ،میثم .)0411( .بررس رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مـال
شرکت .مجله دانش حسابداری.055-011 ،)4(01 ،
مقدمه

با توجه به اینکه ساختارهای نظام راهبری شرکتی در کشورها متفاوت استت ،ایت امتر متیتوانتد منجتر بته متفتاوت بتودن
ساختار مالکیت نهادی به عنوان یکی از اجزای نظام راهبری شرکتی گردد .سرمایهگتااران نهتادی متیتواننتد بته عنتوان نتا ر
خارجی عمل کنند (شلیفر و ویشنی)7191 ،7؛ اما در برخی موارد ،آنها میتوانند دیدگاه کوتاهمدت مدیریتی را القا کنند کته
با فعالیتهای مدیریت سود بیان شتود (بوشته .)7119 ،2بته عنتوان ملتاه ،هنگتامی کته برختی از طبقته سترمایهگتااران نهتادی
(مؤسسات با دیدگاه کوتاه مدت) به مدیران فشار میآورند تتا اهتدا

ستود کوتتاهمتدت را مققتک کننتد (دچتو و استکینر،1

 ،)2111مدیران ،سود را از طریک متأثر ساخت اقالم تعهدی اختیاری و بدون پشتوانه وجوه نقتد جتاری ،دستتکاری متیکننتد
(رویچوردی.)2111 ،4
نتایج مطالعات بی المللی نشان میدهد که سطح مدیریت سود و مکانیسمهای متورد استتفاده بته ویژگتیهتای ستهامداران
نهادی بستگی دارد (فرانسیس وهمکاران2171 ،1؛ انوموتو و همکاران2171 ،1؛ لوز و همکاران .)2111 ،4ملالً لتوز و همکتاران
( )2111نتیجه گرفتند مدیریت سود با افزایش سطح حمایتت از سترمایهگتاارکاهش متییابتد .فرانستیس و همکتاران ()2171
دریافتند با افزایش قدرت قانونی مدیریت ،میزان مدیریت سود واقعی افتزایش و میتزان متدیریت ستود اقتالم تعهتدی کتاهش
مییابد .لی و زایاتس )2174( 9دریافتند که مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی به طور قابل توجهی برای شرکتهای متشتکل
از دو طبقه (سهامداران نهادی و سهامداران غیر نهادی) نسبت به شرکتهای دارای سهامداران یک طبقه (شترکتهتای دارای
سهامداران غیر نهادی) باالتر است و ای روابط حتی در کشورهایی با ستطح بتاالتری از حمایتت از سترمایهگتااران همچنتان
ادامه دارد .با ای وجود ،آنها تفاوت قابل توجهی در سطح مدیریت سود بی بنگاههای دو طبقته و تتک طبقته پیتدا نکردنتد.
بنابرای  ،استداله آنها ای بود کته حتداقل تتا حتدی کتاهش متدیریت ستود را متیتتوان از نتتایج ثبتات مالکیتت نهتادی در
شرکتهای دو طبقه ،و نقش سرمایهگااران نهادی در در ای دسته از شرکتها بیان کرد.
شرکتهای که دارای سهامداران نهادی بلندمدت بیشتر هستند ،معموالً به دلیل تغییرات اندک در درصتد ستهام متعلتک بته
ای سهامداران ،جنبه نظارتی آنان بر مدیریت شرکت بیشتر شده و ای امر باعث مصون ماندن مدیران در برابر فشتارهای بتازار
میشود (ون نگوی و خو .)2171 ،1آستی  )7199( 71اذعان میدارد فشار بازار سرمایه باعث میشود مدیران رفتار نزدیکبینی
داشته و منافع کوتاهمدت شرکت را مورد توجه قرار دهند .در عوض ،هنگامی که مدیران بتر ایجتاد ارزش بلندمتدت متمرکتز
شوند ،ثبات مدیریت ممک است سودمندتر باشد (رویچوردی .)2111 ،به اعتقاد دچو و استکینر( )2111متدیران ضتعی
عنوان ملاه مدیران بنگاههای یک طبقه) از طر
هستند و سود را عمدتاً برای تققک اهتدا

(بته

سرمایهگااران با دید کوتاه مدت بتا فشتار بیشتتری در بتازار سترمایه روبترو

کوتتاهمتدت ،متدیریت متیکننتد .فریترا و متاتو  )2119( 77بیتان متیکننتد همته

سرمایهگااران نهادی ،شرکتهای مقلی بزرگ و شفا

را با حکمرانی خوب و مالکیت پراکنده ترجیح میدهند .عتالوه بتر
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ای  ،سرمایهگااران نهادی بلندمدت تمایل دارند از سرمایهگااری در شرکتهای دارای سهامدران نهادی کوتاهمدت یا فاقتد
سهامداران نهادی اجتناب کنند (لتی و همکتاران .)2119 ،72استتداله متیشتود کته حتتی آن دستته از سترمایهگتااران نهتادی
کوتاهمدت که در شرکتها سرمایهگااری میکنند ،بته دلیتل هزینتههتای نستبتاً زیتاد و بتازدهی پتایی نظتارت ،بته خصتو
درکشتتورهایی کته ستتطح پتتایینی از حمایتت از ستترمایهگتتااران دارنتتد ،کمتتتر نظتتارت متیکنن تد .در مقابتتل ،انتظتتار متتیرود
سرمایهگااران نهادی بلندمدت نقش مهمی در نظارت بر شرکتها داشته باشند .ای امر به ای دلیل است کته سترمایهگتااران
نهادی بلندمدت نسبت به سرمایهگااران کوتاهمدت از پایداری بیشتر برخوردار بتوده و بترای ایجتاد ارزش دراز متدت بستیار
عالقهمندتر هستند ،بنابرای  ،آنها انگیزه بیشتری برای نظارت دارند و کمتر به سودهای کوتاهمدت عالقه دارند .عالوه بر ای ،
سرمایهگااران نهادی بلندمدت از مشخصات شرکت و صنعت و فعالیتهای عملیاتی درک وآگاهی بهتتری دارنتد ،بنتابرای ،
نمیتوانند به راحتی توسط مدیران گمراه شتوند (بتوروچی و یانت

 .)2174 ،71طبتک گفتتههتای کتیم و همکتاران،)2171( 74

سرمایهگااران نهادی بلندمدت در مقایسه با سایر سهامداران نهادی کوتاهمدت بویژه هنگامی که عتدم تقتارن اطالعتات زیتاد
باشد ،از مزیت نظارتی بیشتری برخوردار بوده و در مهار مدیریت سود مؤثرتر واقع میشوند.
با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد ثبات مالکان نهادی باعث میشود که آنها بیشتر به دنباه کسب منافع بلند مدت خود
بوده و چندان به منافع کوتاهمدت خود مانند افزایش سود شرکت از طریک روشهایی ماننتد متدیریت ستود (در کوتتاهمتدت)
توجه نداشته باشند ،لاا ،انتظار میرود که رابطه بی ثبات مالکیت سهامداران نهادی و مدیریت سود معکو
از طرفی بر اسا

باشد.

تئوری نمایندگی ،ممک است تصمیمات گرفته شده توسط مدیریت در راستای منافع مالک نباشد .ملالً

شرکتهای دارای درجه باالیی از اهرم مالی به منظور عمل به شرایط قرارداد بدهی ممک است اقدام به مدیریت سود از نتو
افزایشی نمایند .لاا ،میتوان انتظار داشت اهرم مالی میتواند از شدت رابطه منفی بی ثبات مالکیتت نهتادی و متدیریت ستود
بکاهد.
شایان ذکر است که در ارتباط با مالکیت نهادی پژوهشهایی صورت گرفته است اما به صورت خا

به موضتو پتژهش

حاضر در مقیط ایران پرداخته نشده است .ای پژوهش عالوه بر اینکه مورد استفاده پژوهشگران حوزه بازار سرمایه در زمینه
تققیقات مدیریت سود ،اهرم مالی و پایداری مالکیت نهادی قرار میگیرد ،به ادبیات مربوط ای متغیرهتا کمتک نمتوده و بته
دنباه پاسخ سؤاالت مربوط به رابطه بی پایداری مالکیت نهادی و مدیریت سود و تأثیر اهرم مالی بر ای رابطه هست:
سؤاه اوه :آیا بی پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.
سؤاه دوم :آیا اهرم مالی شرکت ،رابطه بی پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود را تضعی

میکند.

مبانی نظری پژوهش

یکی از معیارهای مهم تصمیمگیری سرمایهگااران ،سهامداران و فعالن بازار سرمایه ،سود گزارش شده توسط شترکتهتا
است .با توجه به وجود روشهای متعدد در حسابداری و به دلیل اهمیت ستود ،ممکت استت ستود گتزارش شتده شترکتهتا
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توسط مدیریت مورد دستکاری قرار گیرد (واعت و همکتاران .)7112 ،مطتابک گفتته هتالی و وهلت  )7111(71متدیریت ستود
هنگامی اتفاق میافتد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و در ساختار مبادالت برای تغییر گزارشهای متالی استتفاده
کنند تا برخی از ذینفعان را در مورد عملکرد اقتصادی اساسی شرکت یا نتایج توافقاتی که به ارقام حستابداری گتزارش شتده
بستگی دارند ،گمراه کنند .مدیریت سود تعهدی توجه بسیار بیشتری در حسابداری و ادبیات مالی با پژوهشهای تجربی اولیته
عمدتاً متمرکز بر روی ای فرم دستکاری سود ،به دست آورده است .اولی مطالعات تجربی در متورد متدیریت ستود واقعتی،
عمدتاً بر کاهش تققیک و توسعه به عنوان وسیلهای برای تأمی سود فعلتی متمرکتز شتده استت (بتانژ و دبانتد7119 ،71؛ بوشته،
.)7119
از آنجا که هد

اصلی سهامداران نهادی از سرمایهگااری در سهام شرکتها ،دستیابی به سود و نهایتتاً افتزایش ثتروت

است ،رقم سود گزارش شده و سود توزیع شده شرکتها از اهمیت بسیار باالیی برای آنها برخوردار است ،زیرا قیمت بتازار
سهام نیز به شدت تقت تأثیر سود گزارش شده و تقسیمی قرار دارد .بدی ترتیب ،سهامداران نهادی تالش خواهند کرد تتا در
اتخاذ تصمیمات اثرگاار بر سود شرکت تأثیرگاار باشند و حتی ممک است در راستای دستیابی بته اهتدا

ختود فشتارهایی

نیز به مدیریت شرکتها وارد نمایند (اعتمادی و همکاران .)7111 ،به عالوه یکی از مهمتری مؤلفههای نظام راهبری شترکتی
حضور سهامداران نهادی است .گزارشهای حاکمیت شرکتی نشان میدهد کته ستهامداران نهتادی در مقایسته بتا ستهامداران
کوچک دارای پتانسیل باالیی در نظارت بر عملکرد مدیریت هستند (فروغتی و امیتری7111 ،؛ خردیتار و شتهریاری.)7119 ،
بنابرای  ،یکی از ساز و کارهای کنتتره بیرونتی متتؤثر بتتر حاکمیتتت شتترکتی کتته دارای اهمیتتت فزاینتدهای بتوده ،هتور
سرمایهگااران نهادی به عنوان مالکی سرمایه است .طبک گفته بوشه ( ،)7119سرمایهگااران نهتادی با جمعآوری اطالعتات و
قیمتگااری ،به طور ضمنی تصمیمگیریهای مدیریت را تقت تتأثیر قترار داده و بتر اداره شترکت نظتارت دارنتد (کرمتی،
.)7194
سهامداران نهادی بازتابی از تعاده قدرت بی مدیران شرکتها و مالکان هستند(گامپرز و همکتاران .)2111 ،74معمتوالا در
شرکتهای با درصد باالی مالکیت نهادی ،قدرت نظارت مالکان افزایش یافته و ایت موضتو متیتوانتد بتر اجترای و تای
مدیران و حتی برکناری آنان تأثیر بسزایی داشته باشد .برخی از پژوهشگران مانند کریمرز و نایر )2111(79از مالکیت نهتادی
به عنوان معیار کنتره عملکرد ضعب

مدیریت یاد کردهاند .از نظرجنس و روباک )7191، 71مالکیت نهادی متیتوانتد متانعی

در انجام اعماه غیر اخالقی مدیریت مانند دستکاری سود باشد .کریستی و زیمرم  )7114( ،21اعتقاد دارند که وجتود مالکتان
نهادی بلندمدت باعث مقدود کردن توانایی مدیران برای فریتب دادن مالکتان متیشتود .در مجمتو در شترکتهتای دارای
مالکیت نهادی با دید بلند مدت ،بخاطر نظارت بیشتر سهامداران بر عملکترد متدیریت و تتر
مدیریت ،مدیران معموال کمتر اقدام به مدیریت سود فرصتطلبانه مینمایند.

از مستاهلی همچتون برکنتاری
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سهامداران نهادی جایگاه توانمندی در راهبری شرکت دارند که میتوانند بر مدیریت شرکت نظارت مؤثری داشته باشتند
و با نفوذ در مدیریت شرکت ،منتافع گتروه ستهامداران را همستو کننتد و متیتواننتد کاهنتده مستاهل نماینتدگی باشتند ،زیترا
سهامداران عمده به واسطه داشت اطالعات کافی ،میتوانند بر عملکرد متدیریت کنتتره بهتتری داشتته باشتند (کاشتانیپتور و
یعقوبی2111 ،؛ مطلبیان چالشتری و مصطفوی.)7119 ،از جهتی ،اهرم مالی شرکت و سیاستهای مرتبط بتا آن نقتش مهمتی
در توانمند ساخت متدیران در خصتو

سترمایهگتااری در آینتده ایفتا متیکنتد .لتاا ،بتا توجته بته ایت

عقیتده کته حضتور

سرمایهگااران نهادی به دلیل مالکیت آنها و نظارتشان بر مدیر ممک است به تغییر رفتار شرکتها( شامل سیاستهای مالی)
منجر گردد .از طرفی ثبات مالکان نهادای بلندمدت باعث میشتود کته آنهتا بیشتتر بته دنبتاه حفت و افتزایش منتافع ختود در
بلندمدت بوده و به همی دلیل افزایش سود درکوتاهمدت از طریک ابزارهایی مانند متدیریت ستود بترای آنهتا چنتدان اهمیتت
نداشته باشد ،لاا ثبات مالکیت نهادی میتواند تأثیر منفی بر مدیریت سود شرکت داشته باشد
امروزه حجم عظیمی از سرمایهگااری در شرکتها توسط سهامداران نهادی انجام میشود .بتر استا

تئتوری نماینتدگی

بی مدیران و سهامداران تضاد منافع وجود دارد و یکی از راههای کاهش ای تضاد منافع وجود ستهامداران نهتادی مخصوصتاً
سهامداران با دید بلندمدت است ،زیرا مالکیت نهادی باعث میشود رابطه بتی متدیران شترکت و ذی نفعتان بته هتم نزدیتک
گردد (کیم .)7111 ،27از نظر پوند ،)7199 (،22سرمایهگااران نهادی معموال انگیزههایی برای نظارت فعاه بر متدیریت دارنتد،
زیرا ای دسته از مالکان در جمعآوری و پردازش اطالعات دارای مزیت نسبی بوده و معتامالت ختود را تنهتا بتر مبنتای ستود
اعالمی شرکتها انجام نمیدهند بلکه به ارزش بلندمدت شرکتها نیز توجته دارنتد (کتی و همکتاران2114 ، 21؛ گاستپار، 24
2111؛ کا می و مقمدنژاد ،)7111 ،لاا ،پایداری سهامداران نهادی اهمیت ویژهای دارد .از نگاه الیاستیانی و جیتا )2119(21از
معیارهای پایداری مالکیت نهادی به عنوان شاخصی برای انگیزه سرمایهگااران نهادی ،ای است که بیشتر به ارزش بلندمتدت
توجه میکنند و برای کاهش تضاد منافع بی مدیران و سهامداران تالش بیشتری مینمایند .بته عبتارت دیگتر مالکیتت نهتادی
پایدار موجب بهبود نظام راهبری شرکتی میشود (الیاسیانی و همکاران 2171 ،21؛ خردیار و شهریاری.)7119 ،
در دیدگاه دیگری النگلی و همکاران )2174( 24معتقدند نو خاصی از هزینههای نمایندگی (تضاد افقی) در شرکتهتای
خصوصی وجود دارد .آنان تمرکز مالکیت و مالکیت مدیریتی را عامل ایجاد ای نو تضاد منافع میدانند .البته به اعتقاد آنتان
هر یک از الگوهای ذکرشده نیز احتماالً تضاد منافع عمودی (بتی متدیر و مالکتان) را ایجتاد متیکننتد .تضتاد منتافع ناشتی از
هزینههای نمایندگی در شرکتهای خصوصی اغلب از طریک ساختارهای مالکیتی بته وجتود آمتده و راههتای مختلفتی بترای
بهبود ای تضاد منافع وجود دارد .الگوهای مالکیت مانند مالکیت متمرکز میتواند نو خاصی از مشکل هزینههای نماینتدگی
را حل کرده یعنی تضاد منافع بی سهامداران و مدیران را کاهش دهند .با ای حاه ،مالکیت متمرکز موجتب ایجتاد یتک نتو
متفاوتی از هزینههای نمایندگی ،یعنی احتماه کنتره انقصاری سهامداران خرد توسط سهامداران عمده است به عبارتی اشتاره
به تخریب نقش نظارت سهامداران توسط سهامدارانی استت کته بتر شترکت کنتتره دارنتد (دیستای و دارماپتاال .)2114 ،29از
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طرفی بر اسا

تئوری نمایندگی ،مدیر ممک است تصمیماتی را در زمینه سیاستهای مالی اتخاذ نماید که در تطابک با منتافع

شخصی خود و نه منافع سهامداران باشد .نظریه نمایندگی نشان میدهد که اهترم متالی و ستاختار مالکیتت مطلتوب متیتوانتد
هزینههای نمایندگی را کاهش دهد (حسا

یگانه و همکاران7114 ،؛ مقمدقلینیا سرپلی و گلیجانی .)7111 ،از طرفی نتتایج

مطالعتاتی نظیتر بتی و وبتر )2111(21و دیچتو و اسکینر )2112(11نشان داد که شرکتهای با اهرم مالی بتاال معمتوالً بته منظتور
عمل به مفاد قراردادهای بدهی ،اقدام به مدیریت سود مینمایند .به عبارتی افزایش اهرم مالی با کاهش متدیریت ستود همتراه
است (ایزدینیا و همکاران.)7112 ،
افزایش اهر مالی به منزله افزایش میزان تعهدات شرکت است که میتواند به خاطر افتزایش هزینته بهتره منجتر بته کتاهش
سودآو ری شرکت گردد .از طرفی ممک است خریدران اوراق قرضیه و سایر تعهدات بلندمدت شرکت شراط خاصتی را در
قرارداد ایجاد بدهی گنجانده باشند تا از وصوه طلب خود در آینده اطمینان حاصل نمایند .طبک مفاد برختی از ایت قراردادهتا
باید میزان سود شرکت از یک حداقل کمتر نباشد .در چنی مواقعی در صورتی که سود شرکت از حد مورد نظر کمتر باشتد
ممک مدیریت از طریک دستکاری اقالم تعهدی اقدام به مدیریت سود افزایشی نماید .با تأثیر ملبت مورد انتظار اهترم متالی بتر
مدیریت سود و با در نظر گرفته جهت فرضیه اوه ،نتظار میرود که اهرم مالی شدت رابطه منفی بی پایداری مالکیتت نهتادی
و مدیریت سود را کاهش دهد ،به عبارتی ،انتظار میرود اهرم مالی ،موجب تضعی

رابطه منفی پایتداری مالکیتت نهتادی بتا

مدیریت سود گردد.
پیشینههایپژوهش
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رحمواتی و فجری ( )2127با بررسی پژوهشی با عنوان اندازه شرکت ،اهرم مالی ،سیاست سود سهام ،و ستاختار مالکیتت
با مدیریت سود پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که اهرم مالی ،سیاست سود سهام ،و مالکیت مدیریتی بر مدیریت سود
تأثیر میگاارد ،در حالی که مالکیت نهادی بر مدیریت سود تأثیری نمیگاارد .شعیب و صدیقی )2121(12در پتژوهش ختود
به بررسی تأثیر مدیریت سود اقالم تعهدی بتر رابطته بتی عملکترد شترکت و ستاختار سترمایه پرداختنتد .آنهتا بتا استتفاده از
دادههای مربوط به  911شرکت در کشورهای عضو  APTAشامل هند ،پاکستان ،چی  ،بتنگالدش و ستریالنکا بته ایت نتیجته
رسیدند که مدیریت سود بر رابطه بی عملکرد و ساختار سرمایه تأثیر شدیدی دارد.
لئو )2171( 11به بررسی مدیریت سود و تجارت سرمایهگاار نهادی قبل از اعالمیههتای ستود پرداختت .وی بته ایت نتیجته
رسیدکه اوالً ،سرمایه گااران نهادی ،به ویژه فعاالن ،تمایل به فروش (خرید) سهام قبل از غافلگیری سود منفی (ملبت) دارند
(غافلگیری سود زمانی رخ میدهد که سود گزارش شده توستط شترکت بیشتتر یتا کمتتر از انتظتار تقلیلگتران استت)؛ دوم،
سرمایه گااران نهادی ،سهام را با پایی تری میزان مدیریت سود و بیشتری غافلگیری ستود خریتداری متیکننتد و الگوهتای
تجاری عمدتاً توسط مؤسسات فعاه هدایت میشوند (به نقل از خوشکار وهمکاران.)7119 ،
ساکاکی و همکاران )2174( 14در پژوهشی به بررسی ثبات مالکیت نهتادی و متدیریت ستود واقعتی پرداختنتد .آنهتا بیتان
داشتند که ثبات مالکیت نهادی موجب کاهش مدیریت سود میشود و همچنی آنها اقدامات پایداری سرمایهگاار نهتادی را
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پیشنهاد میکنند که توسط الیاسیانی و جیا ( )2119اراهه شده و استداله میشود عملکرد شرکت با ثبات مالکیت رابطته ملبتت
دارد؛ زیرا سرمایهگااران نهادی پایدار ،هزینههای نمایندگی و مشکالت عدم تقارن اطالعات را کاهش و از بی میبرند.
نور حیاتی و همکاران )2171(11به بررسی تأثیر اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی پرداختند .آنها دریافتند که رابطه منفتی و
معناداری بی اهرم مالی و مدیریت سود واقعی وجود دارد و همچنی نتایج نشان داد که اهترم متالی متیتوانتد باعتث مقتدود
شدن فعالیتهای مدیریت سود واقعی گردد (به نقل از رضایی و صابر فرد .)7111 ،چ و همکتاران )2114(11در پژوهشتی بتا
عنوان نظارت :کدام نهادها مهم هستند ،به ای نتیجه رسیدند که سرمایهگااران نهادی بلندمتدت متدیریت اقتالم تعهتدی را در
بی شرکتهایی که سود را مدیریت میکنند ،مقدود میکنند .از طر

دیگر ،مالکیتت نهتادی کوتتاه متدتبا متدیریت اقتالم

تعهدی افزایش دهنده سود در بی ای شرکتها ارتباط ملبت دارد.
رویچوردی ( )2111در بررسی پژوهشی با عنوان مدیریت سود از طریک دستتکاری در فعالیتتهتای واقعتی دریافتت کته
ارتباط منفی بی مالکیت نهادی و دستکاری فعالیتهای واقعی با استفاده از هزینههای تولید غیرطبیعتی و هزینتههتای اختیتاری
غیرطبیعی به عنوان واسطه مدیریت سود واقعی صورت میگیرد .اوداباشتیان )2111( 14در پژوهشتی بته بررستی اثتتر افتتزایش
اهترم متالی بتر رفتارهتای فرصتطلبانه و مدیریت سود پرداخت و رابطه منفیای بی اهرم مالی و مدیریت سود مبتنی بر اقتالم
تعهدی گزارش نمود (به نقل از ایزدی و همکتاران .)7112 ،بریکلتی و همکتاران )7199( 19در پژوهشتی دریافتنتد کته هرچته
ثبات مالکیت سرمایهگااران نهادی حسا

به فشار بیشتر باشد ،توانایی شرکت برای مشارکت در مدیریت سود واقعتی کمتتر

است .با ای حاه ،نتایج آنها فقط برای مدیریت سود واقعی به عنوان تولید بیش از حد اندازهگیری میشود اما نه با هزینههای
اختیاری غیراختیاری (مجمو هزینههای غیرطبیعی تققیک و توسعه ،تبلیغات ،و هزینههای عمومی ،ادرای و فروش).
بانژ و دباندت ( )7119در پژوهشی با عنوان بودجههای تققیک و توسعه و اهدا
تققیک و توسعه ،شکا

سود شرکت ،دریافتند که تعتدیل بودجته

پیشبینیشده بی پیش بینی سود تقلیلگران و سود گزارش شده را کاهش میدهد .بسته شدن فاصتله

کمتر (مدیریت سود پایی ) هنگامی اتفاق میافتد که مدیر عامل یا سرمایهگااران نهتادی بختش مهمتی از ستهام را در اختیتار
داشته باشند .بوشه ( )7119در پژوهشتی بته بررستی تتأثیر سترمایهگتااران نهتادی بتر رفتتار سترمایهگتااری تققیتک و توستعه
کوتاهمدت پرداخت .نتایج پژوهش وی بیانگر ای است که مدیران هنگامی که مالکیت نهادی باال باشد ،هزینههتای تققیتک و
توسعه را کاهش نمیدهند .با ای وجود ،هرچه نسبت سرمایهگتااران نهتادی کوتتاه متدت در مالکیتت شترکت بیشتتر باشتد،
احتماه کاهش فعالیتهای تققیک و توسعه توسط مدیران برای افزایش سودهای فعلی ،بیشتر میشود .ای نتتایج از ایت نظریته
پشتیبانی میکند که کوتاه مدت بودن برخی از گروههای سرمایهگاار نهادی ،فشار را بر روی مدیران وارد متیکنتد تتا رفتتار
کوتاه مدتی داشته باشند.
نخعی و احمدنژاد ( )7111به بررسی ارتباط بی ساختار مالکیت و مدیریت سود در بور

اوراق بهتادار تهتران طتی دوره

زمانی  7191تا  7119پرداختند .نتایج ای پژوهش نشان داد بی مالکیت مدیریتی بومی ،مالکیت نهادی و مالکیتت ختانوادگی
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با مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد ،در حالی کته بتی مالکیتت ختارجی( غیربتومی) و مالکیتت ستهامداران عمتده بتا
مدیریت سود رابطه معناداری مشاهده نگردید .کالنتریفر و جعفرزاده بی شک ( )7119در پژوهشتی کته تقتت عنتوان تتأثیر
مالکیت نهادی بر رابطه بی رقابت در بازار مقصوه و مدیریت سود در ساههای  7117تتا  ،7111انجتام دادنتد بته ایت نتیجته
رسیدند که بی رقابت در بازار مقصوه و مدیریت سود اقالم تعهدی رابطه معکو
نهادی بر رابطه بی رقابت در بازار مقصوه و مدیریت سود اقالم تعهدی تأثیر معکو

و معنادار وجتود دارد .همچنتی مالکیتت
و معنادار دارد.

کارور و همکاران ( )7111به بررسی ارتباط بی مالکیت نهادی با پرداخت سود سهام و اهرم مالی در شرکتهای پایرفتته
شده بور

اوراق بهادار تهران در ساههای 7111تا  7114پرداختند .آن هتا بته ایت نتیجته رستیدند کته بتی مالکیتت نهتادی و

پرداخت سود سهام رابطه ملبت و معناداری وجود دارد و همچنی میان مالکیت نهادی و اهترم متالی رابطته منفتی و معنتاداری
وجود دارد .مقمدقلی نیاسرپلی و گلیجانی ( )7111در پژوهشی تقت عنتوان بررستی رابطته بتی تمرکتز مالکیتت و مالکیتت
نهادی با اهرم مالی ،دریافتند که رابطه منفی و معناداری بی تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با اهترم متالی شترکتهتا وجتود
دارد .تقیزاده خانقاه و بادآور نهندی(  )7114در تققیک خود با استفاده با استفاده از معتادالت همزمتان ،در بتازه زمتانی 7191
تا 7117در شرکتهای داراویی بور

اوراق بهادار تهران ،رابطه بی متغیرهای مالکیت متدیریتی و اهترم متالی را بتا سیاستت

تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند بی مالکیت مدیریتی ،اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطتته
متقابل منفی و معنادار وجود دارد.
ایزدینیا وهمکاران ( )7112در پژوهشی به بررسی رابطه اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شترکتهتای پایرفتته شتده در
بور

اوراق بهادار تهران در ساههای  7141الی  7191پرداختند .نتیجه پژوهش نشان داد بی اهرم مالی و معیارهتای متدیریت

سود واقعی رابطه معکو

و معنادار وجود دارد .بدی معنا با افزایش اهرم متالی ،انگیتزه متدیران بترای متدیریت ستود واقعتی

کاهش مییابد (به نقل از رضایی و صابر فرد .)7111 ،کاشانیپور و همکاران ( )7191در تققیقی به بررسی رابطته ستهامداران
نهادی کوتاهمدت و بلنتدمتدت بر مدیریت سود فزاینده شرکتها طی ساههای  7192تا  7191پرداختند .آنها بته ایت نتیجته
رسیدند سهامداران نهادی کوتاهمدت تأثیر ملبت و سهامداران نهادی بلندمدت ،تأثیر منفی و معنادار بر مدیریت ستود فزاینتده
شرکتها دارند.
آقایی و چاالکی ( )7199در پژوهشی به بررسی ارتباط بی ویژگیهای حاکمیتت شترکتی و مقتتوای اطالعتاتی ستود بتا
تأکید بر نقش مدیریت سود در شرکتهای پایرفته شده در بور

اوراق بهادار تهران طی ساههای  7191تا  7191پرداختنتد.

آنها رابطه منفی معناداری بی دو مؤلفه مالکیت نهادی و استقاله هیات مدیره با مدیریت سود را گزار

نمودند .اما بی ستایر

مؤلفههای نظام راهبری شرکتی با مدیریت سود رابطه معناداری یافت نشد .مرادزاده فرد و همکاران ( )7199بته بررستی رابطته
بتی مالکیتت نهتتتادی ستتتهام و متتدیریتستتود بتتا استتتفاده از دادههتتای شتترکتهتتای بتتور

تهتتران طتتی دوره زمتتانی -7191

7192پرداختند .آنها دریافتند بتی ستطح مالکیت نهادی سهام و تمرکز آن با مدیریت سود رابطهای منفی و معنتتادار وجتتود
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دارد .حسا

یگانه و همکاران ( )7194در تققیقی به بررسی رابطه بی سرمایهگتااران نهتادی و ارزش شترکت در ستاههتای

 7141تا 7191پرداختند .نتایج تققیک آنها نشان داد که بی سرمایهگااران نهادی و ارزش شرکت رابطه ملبت وجود دارد.
حسا یگانه و یزدانیان ( )7191در پژوهشی به بررستی ستازوکارهای حاکمیتت شترکتی بتر کتاهش متدیریت ستود طتی
ساههای  7192تا  7194پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد زمانیکه درصد مالکیت سرمایهگااران نهادی در شرکتها بیش از
 %41باشد ،مدیریت سود کاهش مییابد .عالوه بر ای  ،نتایج پژوهش بیانگر ای است که بتی درصتد استتقاله هیئتت متدیره،
دوگانگی و یفه مدیرعامل و وجود حسابرسان داخلی در شرکتها در ایران و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

فرضیههای پژوهش

با توجه به مبانی نظری وپییشینه پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شکل زیر تدوی شده است:
فرضیه اوه :بی پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :اهرم مالی شرکت ،رابطه بی پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود را تضعی

میکند.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش

پژوهش حاضر از لقاظ هد

کاربردی و از نظر روش پژوهش نیمهتجربی است .روش استتداله درایت پتژوهش از نتو

قیاسی و استقرایی است .پژوهش حا ر از لقاظ نظریه ،از قبیل پژوهشهای اثباتی است واز نظتر آمتاری ازنتو پتژوهشهتای
توصیفی و همبستگی است و از رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده میشود .به منظور آزمون
فرضیهها ،دادههای مربوط به گزارشات مالی شرکتها از سامانه کداه و نرم افزار رهآورد نوی استخراج شده است.
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش تمامی شرکتهای پایرفتهشده در بور

اوراق بهادار تهران برای دوره  1ساله ازابتدای ساه 7111

تا  7119است که در نهایت با در نظر گرفت مقدودیتهای ذکر شده مطابک جدوه زیر به عنوان جامعه غرباه شتده پتژوهش
انتخاب گردید.
جدول  .1نحوه تعیین نمونه آماری پژوهش

شرکتهای مورد پژوهش
شرکتهای موجود در جامعه آماری پژوهش

414

شرکتهایی که تغییر ساه مالی داشته و یا ساه مالی آنها منتهی به آخر اسفندماه نیست

77

شرکتهای فعاه در حوزه بیمه ،بانک ،سرمایهگااری و هلدین

41

شرکتهایی که دادههای آنها به صورت کامل در دستر

نبود

تعداد شرکتهای انتخاب شده پژوهش (جامعه غرباه شده)

الگو و متغیرهای پژوهش

برای آزمون فرضیهها از الگوهای زیر استفاده شده است:
()7

تعداد

241
741
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()2
که درای الگوها:
متغیر وابسته
مدیریت سود )

(:
( به منظور اندازهگیری مدیریت ستود استتفاده متیشتود کته در آن الگتوی

در ای پژوهش ازاقالم تعهدی اختیاری )
47

اندازهگیری از الگوی تعدیل شده جونز ( )7117پیروی میکند .مراحتل زیتر بترای ستنجش اقتالم اختیتاری )

( در ایت

مطالعه استفاده میشود.
ال

) اندازهگیری کل اقالم تعهدی )

(

تجزیه و تقلیل رگرسیون در کل اقالم تعهدی ،درآمتد ختالص فتروش ،دارایتیهتای ثابتت مشتهود بترای بدستت آوردن
مقادیر ضرایب  α2 ،α1و  α3در سطح کل نمونه انجام میشود.
)

()1

(

(

)

)

(

که درآن:
 :جمع کل اقالم تعهدی شرکت  iدرساه،t
 :جمع دارایی شرکت  iدر ساه ،t-1
 :تغییر در درآمد شرکت  iدرساه  tنسبت به ساه ،t-1
 :تغییر در حساب دریافتنی شرکت  iدرساه  tنسبت به ساه ،t-1
 :داراییهای ثابت مشهود شرکت  iدرساه  ،tو

:جمله خطا است.
ب) اندازهگیری اقالم تعهدی غیر اختیاری )

(

پس از به دست آوردن مقادیر ضرایب  α2 ،α1و  ،α3از ای مقادیر برای اندازه گیری اقالم تعهتدی غیراختیتاری بترای هتر
بنگاه با استفاده از رابطه ( )1استفاده میشود.
)

()4

(

(

)

)

(

که درآن:
 :اقالم تعهدی غیراختیاری شرکت  iدرساه  tاست.
ج) اندازه گیری اقالم اختیاری )

(

سرانجام ،با کم کردن اقالم تعهتدی غیراختیتاری (
(

) بدست میآید.

) از کتل اقتالم تعهتدی (

) ارزش اقتالم تعهتدی اختیتاری
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()1
که درآن:
 :اقالم اختیاری شرکت  iدرساه  tاست.
متغیر مستقل
پایداری مالکیت نهادی(

) :با توجه به تققیقات پیشی  ،الیاستیانی و جیتا ( ،)2119پایتداری مالکیتت نهتادی از تقستیم

میانگی نسبت مالکیت نهادی تقسیم بر انقرا

معیار دوره جاری و سه دوره قبل دست میآید.
]
)

()1

(

[

∑

که درآن:
 :پایداری مالکیت نهادی،
 :میانگی نسبت سهامداری سرمایهگااران نهادی،
(  :انقرا

)

از استاندارد نسبت سهامداری سرمایهگااران نهادی ،و

 :سهامداران نهادی  Jدر شرکت  iاست.
ای معیار هم سطح و هم ناپایداری (پایداری) مالکیت نهادی را به خود اختصا

میدهد .ارزشهای باالتر (

) نشان

میدهد که سرمایهگااران نهادی سهام رابه شکلی پایدار ،حف میکنند.
شایان توجه است برای مقاسبه انقرا

معیتار ستاه  11از دادههتای متورد نبتاز سته ستاه قبتل از آن ( )11،17،12در ایت

پژوهش استفاده شده است.
متغیر تعدیلگر

) :در ای پژوهش نسبت بدهیها به داراییها معر

اهرم مالی شرکت (

اهرم مالی شرکت بوده و نشان دهنده

میزان تأمی مالی بلندمدت برون شرکتی واحد تجاری است .در ای پژوهش بر مبنای میانه دادههای مربوط به هر ستاه ،متغیتر
اهرم مالی به صفر ویک تبدیل گردید؛ به گونهای که برای مقادیر بیشتر از میانه عدد یک و برای ستایر مقتادیر عتدد صتفر در
نظر گرفته شد.
متغیرهای کنترلی

اندازه شرکت (

) :براسا

پژوهش اخگر و داودی ( )7119انتظتار متیرود متغیتر انتدازه شترکت بتا متدیریت ستود

ارتباط منفی داشته باشد .در ای پژوهش از متغیر لگاریتم طبیعی مجمو داراییها برای سنجش انتدازه شترکت استتفاده شتده
است.
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) :بتر استا

نسبت نقدینگی (

پتژوهش کتاپالن و جایتارم ( )2172انتظتار متیرود متغیتر انتدازه شترکت بتا

مدیریت سود ارتباط منفی داشته باشد .ای متغیر برابر با نسبت کل وجوه نقد به کل بدهیهتای جتاری بتوده و توانتایی واحتد
تجاری را در انجام تعهدات کوتاهمدت ،اندازهگیری میکند.

) :بر اسا

زیان (

پژوهش اخگر و داودی ( )7119انتظار میرود ای متغیتر بتا متدیریت ستود ارتبتاط ملبتت داشتته

باشد .ای متغیر یک متغیر ساختگی تعیی شده برای شرکتهایی که در طوه ساه زیتان راتجربته متیکننتد ،استت .اگتر یتک
شرکت در طوه ساه ضرر کند مقدار ای متغیر یک و در غیر ای صورت صفر خواهد بود.
) :وقتی اثرات ساهها و صنعت در الگو کنتره متیشتود ،لزومتی بته بکتارگیری رویکترد

ساه وصنعت(

آزمونهای انتخاب الگوی مناسب در الگو نیست (افالطونی.)7114 ،
برای کنتره اثرات ساه باید به تعداد( )n-7ساه مغیر مجازی تعری
ساه بود ،تعداد  1متغیر مجازی  D1تا D5تعری

نمود .در ای پتژوهش از آنجتاییکته دوره تققیتک 1

گردید.

برای اندازهگیری متغیر  D1در صورتی که دادهها مربوط به ساه اوه دوره پژوهش (ساه  )7111باشد مقتدار یتک و بترای
سایر دورهها مقدار صفر در نظر گرفته شد .مشابه ای کار برای سایر دورهها نیتز تکترار گردیتد .از طرفتی اثترات صتنعت نیتز
مشابه اثرات ساه کنتره گردید .الزم به ذکر است به منظور از بی بردن اثرات هم خطی nمتغیر ،باید تعداد  n-7متغیر مجتازی
تعری

گردید .از طرفی با کنتره اثرات ساه دیگر نیازی به انجام آزمونهای تشخیصی چاو و هاسم نیست.

یافتههای تجربی پژوهش
آمار توصیفی

جدوه  2آمار توصیفی تمامی متغیرهای پژوهش ،اعم از مستقل ،وابسته و کنترلی را نشان میدهد.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرها

براسا

انقرا

معیار

نام متغیر

نماد

میانگی

میانه

بیشتری

کمتری

مدیریت سود

DA

1/1221

1/111

1/742

-1/791

1/121

پایداری مالکیت نهادی

IOP

1/221

1/711

1/411

1/127

1/211

نقدینگی

LIQUIDITY

7/114

7/211

71/411

1/211

7/241

اندازه شرکت

SIZE

74/411

74/111

74/911

72/242

7/141

آمارههای اراهه شده ،میانگی متغیر مدیریت سود برابر با  1/1221و ملبت است که نشتان متیدهتد شترکتهتا در

مجمو از مدیریت سود افزاینده استفاده نمودهاند .از طرفی منفی بودن حداقل مدیریت سود نشاندهنده ای است کته حتداقل
یک شرکت وجود دارد که از مدیریت سود کاهنده استفاده نموده است .ملبت بودن میانه ای متغیر بیتانگر ایت استت کته در
مجمو اکلر شرکتها طی دوره تققیک از مدیریت سود افزاینده استفاده کردهاند .میانگی پایداری مالکیت نهادی عدد 1/22
را نشان میدهد ای متغیر در بیشتری حالت به عدد  1/41و در کمتری میزان خود به عدد 1/127میرستد .هرچته عتدد متغیتر
پایداری مالکیت نهادی بیشتر باشد ،پایداری حضور مالکان نهادی در شرکت نیز بیشتر استت .میتانگی متغیتر نقتدینگی نشتان

مجله دانش حسابداری /دوره دوازدهم /ش  /4پیاپی 011 /41
میدهد که داراییهای جاری شرکتهای نمونه به طور متوسط بیش از 7/4برابر بدهیهای جاری آنها است .هرچه نقتدینگی
یا نقدشوندگی داراییهای شرکت باالتر باشد ،توانایی شرکت در ایفای تعهدات کوتتاه متدت ختود بتاالتر استت .در نهایتت
میانگی لگاریتم اندازه شرکت نیز نشان دهنده عدد  74/41است .سایر آمارههای توصیفی در جدوه  2اراهه گردیده است.
با عنایت به ای که متغیر زیان دهی و اهرم مالی ،دو وجهی هستند ،فراوانی توزیع ای متغیر در جدوه  1اراهه شده است.
جدول  .3توزیع فراوانی برای متغیرهای مجازی

صفر

متغیر

یک

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

زیان دهی

419

1/99

712

1/72

اهرم مالی

421

1/11

421

1/11

با توجه به نتایج توزیع فراوانی برای متغیر دو وجهی زیان دهی میتوان گفت که در حدود  712مشاهده (ساه -شترکت)،

شرکت مورد بررسی زیانده بوده است .از طرفی ازآنجاییکه متغیر اهرم مالی بر مبنای میانه مشاهدات بته صتفر و یتک
تبدیل گردید ،لاا ،درصد فروانی هر یک از اعداد صفر و یک برابر با  %11است.
آزمونهای فروض کالسیک الگوهای رگرسیونی

فرض اوه :میانگی خطاها ،صفر است.
به طور معموه ،عدم برقراری ای فرض میتواند ناشی از عدم وجود عترض از مبتد در الگتوی رگرستیون باشتد .اگتر در
الگوی رگرسیون ،عرض از مبد وجود داشته باشد ،ای فرض عموماً برقرار است و نیازی بته آزمتون نیستت ،چترا کته وجتود
عرض از مبد موجب میشود تا میانگی متغیر وابسته و میانگی مقتادیر بترازش شتده الگتو ،تقریبتاً یکستان باشتد (افالطتونی،
 .)7114بنابرای  ،از آن جایی که در هر دو الگوی پژوهش حاضر عرض از مبد وجود دارد ،ای فرض برقرار است.
فرض دوم :واریانس خطاها ،مقدار ثابتی دارد (آزمون ناهمسانی واریانس)
یکی دیگر از فروض کالسیک آزمون ناهمسانی واریانس استت  .در ایت پتژوهش بترای بررستی ایت موضتو از آزمتون
بروش پاگان گادفری استفاده شده است .باتوجه به تأثیر مهم ناهمسانی واریانس بتر بترآورد انقترا

معیتار ضترایب و مستأله

استنباط آماری ،الزم است قبل از پرداخت به هرگونه تخمی  ،درمورد وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس پژوهش شود.
جدول  .4نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس

آزمون ناهمسانی واریانس

آماره

سطح معناداری

الگوی ()7

7/24

1/21

الگوی ()2

7/14

1/21

نتایج حاصل از جدوه  4بیانگر ای موضو استت کته احتمتاه آمتاره

در هتر دو الگتو بیشتتر از  1/11استت کته نشتان

میدهد بی متغیرهای پژوهش ناهمسانی وجود ندارد.
فرض سوم :بی باقیماندهها خود همبستگی وجود ندارد) (آزمون دوربی واتسون ،خود همبستگی سریالی)
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به پیروی از افالطونی ( ، )7114بته منظتور ارزیتابی ختود همبستتگی ستریالی (ارزیتابی عتدم وجتود ختود همبستتگی بتی
باقیماندههای الگو) از آزمون دوربی واتسون استفاده میشود .در صورتی که مقدار دوربی واتسون در بازه  7/1الی  2/1قترار
داشته باشد ،مشکل خود همبستگی سریالی در باقیماندههای الگو وجود ندارد.
جدول  .5نتایج آزمون دوربین-واتسون

شرح

دوربی واتسون

الگوی ()7

7/94

الگوی ()7

7/94

فرض چهارم :بی خطاها و متغیرهای توضیقی ،همبستگی وجود نتدارد.نتتایج آزمتون دوربتی واتستون (ختود همبستتگی
سریالی)
فرض کالسیک چهارم رگرسیون بیان میکند که متغیرهای توضیقی الگو ،با جمله خطا ،همبستتگی معنتاداری ندارنتد .از
آنجا که مقادیر متغیرهای توضیقی ،در دنیای بیرون ایجاد میشوند (برون زا هستند) ولی مقتادیر جملته خطتا از روابتط درون
الگو ،حاصل میگردند (درون زا هستند) ،ای فرض به طور معموه برقرار است (افالطونی.)7114 ،
فرض پنجم :توزیع آماری جمله خطا ،نرماه است (آزمون نرماه بودن جمالت باقیمانده الگوهای پژوهش)
یکی دیگر از فروض کالسیک آزمون نرماه بودن جمالت باقیمانده الگوهای پژوهش است .در ای پژوهش برای بررسی
ای موضو از آزمون جارک -برا استفاده شده است.
جدول  .1نتایج حاصل نرمالیتی

آزمون نرماه بودن

آماره جارک  -برا

سطح معناداری

الگوی ()7

1124/19

1/111

الگوی ()2

1411/11

1/111

نتایج حاصل از جدوه  1بیانگر ای موضو است که احتماه آماره جارک -برا در الگو کمتر از  1/11است که حتاکی از
نرماه نبودن جمالت باقیمانده الگو است .درای راستا ،الگوهای پژوهش با استفاده از رویکرد حداقل مربعتات تعمتیم یافتتههتا
برآورد میشوند.
نتایج آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل پژوهش

در ای پژوهش برای تعیی همخطی بی متغیرهای مستقل پژوهش از عامل تورم واریانس استفاده شتده استت .در صتورتی
که عامل تورم واریانس ( )VIFبیش از  71باشد ،مشکل همخطی بی متغیرها وجود دارد .نتتایج هتمخطتی در جتدوه  4نشتان
میدهد بیشتری  4/71 ،VIFاست .بنابرای  ،مقدار عامل تورم واریانس بیانگر نبود مشکل هتمخطتی بتی متغیرهتای توضتیقی
پژوهش است.
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جدول  .7نتایج آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل پژوهش

الگوی ()7

الگوی ()2
متغیرها

عامل تورم

متغیرها

عامل تورم

IOP

2/919

IOP

7/12

LEV

2/142

SIZE

7/17

IOP*LEV

4/711

LIQUIDITY

7/19

SIZE

7/121

LOSS

7/11

LIQUIDITY

7/11

C

-

LOSS

7/11

C

-

آزمون مانایی متغیرها

در ای پژوهش برای تعیی پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون لتوی  ،لتی و چتو ( )LLCاستتفاده شتده استت .نتتایج ایت
آزمون بیانگر ای موضو است که متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح ،پایا بودهاند ،زیرا مقدار
سطح معناداری برای آزمون ماکور کمتر از  %1است.
جدول  .8نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

نام فارسی

آماره

معناداری

تمامی متغیرها ( به شرح پیوست)

-14/47

1/11

نتایج آزمون الگوی اول پژوهش

فرضیه اوه پژوهش بیان میکند بی پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد .با توجته بته
نتایج جدوه  1رابطه پایداری مالکیت نهادی بر مدیریت سود منفتی و در ستطح اطمینتان  11درصتد معنتادار استت .بنتابرای ،
فرضیه اوه پژوهش پایرفته میشود .ای یافتهها حاکی از آن است که با کنتتره اثترات متغیرهتای کنترلتی ،هرچته مانتدگاری
مالکیت نهادی در شرکت بیشتر باشد ،مدیریت سود نیز در شرکت کمتر متیشتود .استتداله متیشتود ستهامدارانی کته قصتد
ماندن بلندمدت را در شرکت دارند معموالً به منافع گارا و کوتاهمدت توجهی نکرده و به دلیل نقش نظارتی بتاالتری کته در
مقایسه با سایر سهامداران (سهامدارانی که در کوتاهمدت از شرکت خارج میشوند) بر اعماه مدریت شترکت دارنتد ،باعتث
میشوند که مدیریت فرصت استفاده از مدیریت سود را کمتر پیتدا نمایتد .از طرفتی منتافعی کته از طریتک متدیریت ستود در
کوتاهمدت عاید ای سهامداران میشوند؛ چندان مورد توجه و عالقه آنها نیست .با توجه بته نتتایج آزمتون الگتوی رگرستیون
مشاهده میشود که سطح معناداری آماره Fکه معناداری کل رگرسیون را نشان میدهد ،کمتر از  %7و به معنای معنتادار بتودن
الگو در سطح اطمینان  %11است .ضریب تعیی تعدیل شده الگو نشان میدهد کته حتدود  %71تغییترات متغیتر وابستته توستط
متغیرهای سمت راست الگو توضیح داده میشود .همچنتی بتا توجته بته اینکته مقتدار دوربتی واتستون بتی  7/1و  2/1استت
میتوان گفت بی متغیرهای پژوهش مشکل خود همبستگی سریالی وجود ندارد.
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جدول  .9نتایج حاصل از برآورد آزمون الگوی ()1

نام متغیر

نماد

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

پایداری مالکیت نهادی

IOP

-1/144

1/171

-1/111

1/111

اندازه شرکت

SIZE

1/111

1/117

2/114

1/111

LIQUIDITY

-1/111

1/117

-4/941

1/111

زیان شرکت

LOSS

1/112

1/111

1/11

1/491

عرض از مبد

C

1/142

1/111

1/144

1/11

نقدینگی

کنتره گردید

اثرات ساه وصنعت
ضریب تعیی تعدیل شده

1/712

آماره F

11/24

دوربی واتسون

7/19

احتماه آماره F

1/111

نتایج آزمون الگوی دوم پژوهش

همچنی فرضیه دوم پژوهش بیان میکرد که اهرم مالی شرکت ،رابطه بتی پایتداری مالکیتت نهتادی بتا متدیریت ستود را
تعدیل میکند .یافتههای جدوه  71نشان میدهد که متغیر اثرات همزمان پایداری مالکیتت نهتادی و اهترم متالی بتر متدیریت
سود معنادارنیست .در توجیه رد ای فرضیه به نظر میرسد که برای اعتباردهندگان به شرکتها ،گنجانتدن مفتادی در قترارداد
مبنی بر اینکه سود شرکت نباید از یک حد الزم کمتر گردد ،چندان اهمیت ندارد .اعتباردهنتدگان معمتوالً بته مستاهلی چتون
اخا وثیقه باال توجه داشته و شاید ارتباطات نیز در دادن وام به شرکت بدون تأثیر نباشد ،به همی دلیل بتاال رفتت میتزان اهترم
مالی شرکت نمیتواند انگیزه الزم جهت مدیریت سود را فراهم نماید.
جدول  .11نتایج حاصل از برآورد آزمون الگوی ()2

سطح

نام متغیر

نماد

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

پایداری مالکیت نهادی

IOP

-1/111

1/177

-1/9427

1/111

اهرم مالی

LEV

1/1911

1/1112

7/1719

1/7111

LEV*IOP

-1/7411

1/1117

-7/1197

1/7271

SIZE

1/1111

1/1121

1/7211

1/111

LIQUIDITY

-1/1124

1/1119

-1/111

1/117

زیان شرکت

LOSS

-1/1174

1/1121

-1/1117

1/1472

عرض از مبد

C

1/1424

1/714

21/112

1/111

اثرات همزمان اهرم مالی در پایداری مالکیت نهادی
اندازه شرکت
نقدینگی

اثرات ساه وصنعت

معناداری

کنتره گردید

ضریب تعیی تعدیل شده

1/211

آماره F

27/121

دوربی واتسون

7/111

احتماه آماره F

1/111
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نتیجهگیری و پیشنهادها

سهامداران نهتادی سترمایهگتااران مختصتص و حرفتهای بتوده و معمتوال اهتدا

سترمایهگتااری بلندمتدتی دارنتد .ایت

ویژگیهای سرمایهگااران نهادی موجب نظارت بهتر بر مدیریت متیشتود .سترمایهگتااران نهتادی را متیتتوان بته دو دستته
سهامداران نهادی بلندمدت و سهامداران نهادی کوتاهمدت تفکیک نمود .میتوان گفت متغیرثبات مالکان نهادی در ارتباط با
مالکیت سهامداران بلندمتدت استت .ایت ستهامداران بتا توجته بته اینکته دارای دیتدگاه بلندمتدت هستتند ،معمتوالً بته منتافع
کوتاهمدت مانند تغییرات موقت قیمت سهام ،منافع کوتاهمتدت حاصتل از متدیریت ستود و  ...توجته ندارنتد .لتاا ،بترای ایت
سهامداران حداکلرسازی ارزش بلندمدت شرکت بر اهدا

کوتاهمدت سوداوری شرکت در ارجقیت قرار میگیرد .هر چته

میزان و سطح مالکیت نهادی بلندمدت و ثبات مالکیت آنها بیشتر باشد ،نظارت بر متدیریت بهتتر انجتام متیشتود و ایت یتک
ارتباط مستقیم استت .نظتارت ایت دستته از مالکتان نهتادی بتر فعالیتتهتا و اقتدامات متدیریت موجتب کتاهش توانتاییهتا و
فرصتهای آنان در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری برای مدیریت کردن سود میشود.
بنابرای  ،با افزایش ثبات مالکیت نهادی ،اوالً به دلیل تقویتت نقتش نظتارتی ایت دستته از ستهامداران بتر اعمتاه متدیریت
شرکت ،فرصت مدیریت شرکت در انجام مدیریت سود کاهش مییابد ،ثانیاً به نظر میرستد منتافع حاصتل از متدیریت ستود
برای سهامداران نهادی دارای ثبات مالکیت ،چندان اهمیت ندارد ،لاا به نظر میرسد بته ایت دو دلیتل ثبتات مالکیتت نهتادی
باعث کاهش مدیریت سود شرکت میشود .ای یافته با پژوهشهای بوشه ()7119؛ بریکلی و همکاران ()7199؛ رویچتوردی
()2111؛ کوه ( )2114؛ حسا

یگانه ویزدانیان ()7191؛ مرادزاده و همکاران()7199؛ آقایی و چاالکی ()7199؛ کاشانیپتور

و همکاران ()7191؛ مرادزاده فرد و همکتاران ( )7117و رهنمتای رودپشتتی وهمکتاران ( )7117هتمختوانی دارد .نتتایج ایت
پژوهشها حاکی از ای است که پایداری مالکیت نهادی بر مدیریت سود اثرگاار بتوده استت و همچنتی شتواهد نشتان داده
است که پایداری مالکیت نهادی بیشتر ،موجب نظارت بیشتر بر مدیریت و هدایت شرکت به سمت اهدا

بلندمدت میشتود.

به ای معنی که با کنتره اثرات متغیرهای کنترلی ،هرچه ماندگاری مالکیت نهادی در شرکت بیشتر باشد ،مدیریت سود نیز در
شرکت کمتر میشود.
نتیجه آزمون فرضیه دوم ،نشان داد نمیتوان ادعا نمود اهرم مالی ،رابطه بی پایداری مالکیتت نهتادی بتا متدیریت ستود را
تضعی

مینماید .به نظر میرسد در مقیط اقتصادی ایران ،برای اعتباردهندگان بته شترکتهتا مستاله ستودآوری شترکت در

اولویت اوه قرار ندارد ،شاید توجه به مساهلی همچون اخا وثیقه ،اعتبار شرکت ،ارتباطات و ...در اولویت قرار میگیترد و بته
همی دلیل باال رفت میزان اهرم مالی شاید انگیزه کافی جهت مدیریت سود را در مدیریت شرکت ایجاد نمینماید .ای نتیجته
با پژوهش اودباشیان ( )2111در تضاد است .به نظر میرسد متفاوت بودن مقیط اقتصادی ایران عامل ای تضاد نتایج است.
با توجه به نتیجه فرضیه اوه مبنی وجود رابطه منفی و معنادار بی پایداری مالکیت نهادی و مدیریت سود ،بیانگر ای استت
که سرمایهگااران نهادی نقش نظارتی موثری بر تصمیمهای شرکت در مدیریت سود را لقاظ میکنند .به عبارتی بتا افتزایش
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پایداری مالکیت نهادی سهام در شرکت ،مدیریت سود اقالم تعهدی کمتراتفاق میافتد .لاا ،با توجه به تأثیر ثبتات و پایتداری
مالکیت سهامدران نهادی بر مدیریت سود پیشنهاد میشود که سهامداران .سرمایهگتااران در تصتمیمگیتریهتای ختود متغیتر
ثبات و پایداری سهامداران نهادی را به عنوان یک عامل مهم مورد توجه قترار دهنتد .همچنتی بتا توجته بته ایت کته افتزایش
پایداری مالکیت نهادی ،باعث افزایش نظارت ای دسته از سهامداران بر مدیریت شرکت و نهایتتاً منجتر بته کتاهش متدیریت
سود میشود؛ سازمان بور

اوراق بهادار تهران بایستتی ستازوکارها و انگیتزه الزم را فتراهم نمایتد تتا مانتدگاری ستهامداران

نهادی در شرکت افزایش یافته و از فروش سهام خود در کوتاهمدت منصر

گردند.

محدودیتها

بطورکلی مقدودیتهای مربوط به تققیقات انجام شده در بازار سرمایه ایران را میتوان به دو دستته اصتلی تقستیم نمتود.
گروه اوه مقدودیتهای هستند کته تقریبتاً شتامل تمتامی تققیقتات بتازار سترمایه ایتران متیشتوند( مقتدودیتهتای عتام).
مقدودیتهایی مانند عدم کارایی بازار سرمایه ایران ،تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی بر دادهها ونتتایج کتار ،مقتدودیتهتای
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ای مقدودیتها نیست.
گروه دوم مقدودیتهای خا

هر تققیک هستند .در پژوهش حاضر جهت مقاسبه متدیریت ستود از الگتو تعتدیل شتده

جونز ( )7117استفاده شد .در صورت استفاده از ستایر الگتوهتا ممکت استت نتتایج دیگتری حاصتل گتردد .از طرفتی جهتت
مقاسبه پایداری مالکیت نهادی بر اسا
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یادداشتها
2. Bushee
4. Roychowdhury
6. Enomoto, Kimura and Yamaguchi
8. Li and Zaiats
10. Stein
12. Li, OrtizMolina and Zhao
14. Kim, Miller, Wan and Wang
16. Bange and de Bondt
18. Cremers and Nair
20. Christie and Zimmerman
22. Pound
24. Gaspar, Massa and Matso
26. Elyasiani, Jia and Mao
28. Desai and Dharmapala
30. Dichev and Skinner
32. Shoaib and Siddiqui
34. Sakaki, Jackson and Jory

1. Shleifer and Vishny
3. Dechow and Skinner
5. Francis, Hasan and Li
7. Leuz, Nanda and Wysocki
9. Van Nguyen and Xu
11. Ferreira and Matos
13. Borochin and Yang
15. Healy and Wahlen
17. Gompers, Ishii and Metric
19. Jensen and Ruback
21. Kim
23. Ke and Ramalingegowa
25. Elyasiani and Jia
27. Langli and Willekens
29. Beatty and Weber
31. Rahmawati and Fajri
33. Liu

مجله دانش حسابداری /دوره دوازدهم /ش  /4پیاپی 011 /41
36. Chen, Harford and Li
38. Brickley, Lease, Smith and Jr

35. Norhayati, Rahayu and Noor Saatila
37. Odabashian

منابع
آقایی ،مقمدعلی؛ پری ،چاالکی .)7199( .بررسی رابطه بی ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شترکتهتای پایرفتته شتده در بتور

اوراق بهتادار

تهران .تققیقات حسابداری و حسابرسی.14-44 ،)4(7 ،

اخگر ،مقمد امید؛ سمیره ،داودی .)7119( .بر رسی توانایی سیستم حساداری شرکت در اراهته اطالعتات قابتل مقایسته و متدیریت ستود .مجلته دانتش حستابداری،
.17-771 ،)7(71
افالطونی ،عبا  .)7114( .تجزیه و تقلیل آماری با ایویوز در تققیقات حسابداری ومدیریت مالی .چاپ دوم ،تهران :انتشارات ترمه.
ایزدینیا ،ناصر؛ ربیعی ،حامد؛ حمیدیان نرگس .)7112( .بررسی رابطه بی اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکتهای پایرفته شده در بور

اوراق بهادار تهتران.

پیشرفتهای حسابداری.11-14 ،)7(1 ،
اعتمادی ،حسی ؛ انواری رستمی ،علی اصغر ؛ احمدیان ،وحید .)7111( .آزمون نظریههای اصلی تقسیم سود با تأکید بتر نقتش ستهامداران نهتادی در بتور

اوراق

بهادار تهران .پژوهشهای حسابداری مالی.7-21 ،)1(1 ،
تقیزاده خانقاه ،وحید؛ بادآورنهندی ،یونس .)7114( .بررسی رابطه بی مالکیت مدیریتی ،اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شترکتهتای دارویتی پایرفتته شتده در
بور
حسا

اوراق بهادار تهران با استفاده از معادالت همزمان .حسابداری سالمت.11-91 ،)2( 4 ،

یگانه ،یقیی؛ مرادی ،مقمد؛ اسکندر ،هتدی .)7194( .بررستی رابطته بتی سترمایهگتااران نهادی و ارزش شرکت .بررسیهتای حستابداری و حسابرستتی،
.714-722 ،12

حسا

یگانه ،یقیی؛ شیخی ،کیوان؛ درگاهی ،اسماعیل؛ پارچینی پاچی  ،سید مهتدی .)7114( .تتأثیر مکتانیزمهتای حاکمیتت شترکتی بتر میتزان جتاب بتدهی در
شرکتهای پایرفته شده در بور

اوراق بهادار تهران .پژوهشهای حسابداری مالی.7-71 ،21 ،

خردیار ،سینا؛ شهریاری ،سعید .)7119( .بررسی رابطه علی بی ثبات مالکیت نهادی و تصمیمات مالی شرکتها با تأکید بتر نقتش تعتدلگر ختط مشتیهتای بتدهی.

هفدهمی همایش ملی حسابداری ایران.
خوشکار ،فرزی ؛ رجبی ،رؤیا؛ سلیمانی ،میترا .) 7119( .مدیریت سود ،ساختار سرمایه و نقش مالکان نهادی شرکتهای عضو بور اوراق بهتادار تهتران .فصتلنامه
علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی.11-12 ،)4(1 ،
رضایی ،فرزی ؛ صابرفرد ،امید .)7111( .تأثیر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت .پژوهشهای تجربی حسابداری.211-221 ،)27(1 ،
فروغی ،داریوش؛ امیری ،هادی  .)7111( .بررسی تأثیر ساز و کارهای نظارتی سهامداران نهادی بر رابطه جریانهای نقتدی و تغییترات ستطح نگهداشتت وجته نقتد
شرکتهای بور

اوراق بهادار تهران .دانش حسابرسی.11-49 ،)12(71 ،

کرمی ،غالمرضا .)7194( .بررسی رابطه بی مالکی نهادی و مقتوای اطالعاتی سود .بررسیهای حسابداری و حسابرسی.97-711 ،)14( 71 ،

کا می ،حسی ؛ مقمد نژاد ،عاطفه .)7111( .بررسی رابطه بی مالکیت نهادی با عدم تقارن اطالعاتی و عملکرد مالی شرکتهتا .پتژوهشهتای تجربتی حستابداری
مالی.771-729 ،)2(7 ،
کاشانیپور ،مقمد؛ احمدپور ،احمتد؛ باقرپور ،مقمتد .)7191( .بررستی رابطته بتی سهامداران نهادی کوتاه متدت و بلنتد متدت و متدیریت ستود فزاینتده درآمتتد
شترکتهتا .مجله دانش حسابداری.4-21 ،1 ،
کارور ،مقدثه؛ تاهبی نقندری ،امیرحسی ؛ نمازیان ،علی .)7111( .بررسی ارتباط مالکیت نهادی ،پرداخت سود سهام و اهرم مالی شرکتهای پایرفتته شتده بتور
اوراق بهادار تهران .کنفرانس ملی تققیقات علمی جهان در مدیریت ،حسابداری.2 ،

 بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت/014

 چشتمانتداز حستابداری و. تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بی رقابت در بازار مقصوه و متدیریت ستود.)7119( . مقمدصادق، جعفرزاده بیشک، پریسا،کالنتریفر
.92-711 ،)71(2 ،مدیریت
 بررسی رابطته بتی مالکیت نهادی سهام و متدیریت ستود در شترکتهتای پایرفتته شتده در بتور.)7199( . حجتاله، رضا؛ فرزانی، مهدی؛ غالمی،مرادزاده فرد
.11-19 ،11 ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی.اوراق بهادار تهران
.اوراق بهتادار تهتران

 بررسی تأثیر ساختار مالکیتت بتر اهترم متالی در شترکتهتای پایرفتته شتده در بتور.)7119( . زهرا، مجتبی؛ مصطفوی،مطلبیان چالشتری
.92-11 ،)4(1 ،پژوهشهای حسابداری و حسابرسی

 دومتی کنفترانس بتی المللتی حستابداری و. بررسی رابطه بی تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با اهرم متالی.)7111( . مهرداد، ماهده؛ گلیجانی،مقمدقلی نیاسرپلی
.مدیریت در هزاره سوم
 نشریه پژوهش در حسابداری و علوم. بررسی ارتباط بی ساختار مالکیت و مدیریت سود در بور اوراق بهادار تهران.)7111( . احمدنژاد،  کریم؛ امیرحسی،نخعی
.11-42 ،)4(4 ،اقتصادی
 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشتگاه عالمته، پایاننامه کارشناسی ارشد. تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود.)7191( . نرگس،یقیی؛ یزدانیان، یگانه

حسا

.طباطباهی

References
Aghaie, M., Chalaki, P. (2009). Investigating the relationship between corporate governance and profit management
characteristics in companies listed in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, 1(4), 54-77
[In Persian].
Akhgar, M., Davoodi, S. (2019). Relationship between accounting comparability and accrual-based and real
earnings management. Journal of Accounting Knowledge, 10(1), 91-113 [In Persian].
Aflatoni, A. (2019). Statistical analysis with EViews in accounting research and financial management. Second
Edition, Tehran: Termeh Publications [In Persian].
Bushee, B.J. (1998). The inﬂuence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The Accounting
Review, 73(3), 305–333.
Borochin, P., Yang, J. (2017). The eﬀects of institutional investor objectives on frm valuation and governance.
Journal of Financial Economics, 126(1), 171–199.
Brickley, J.A., Lease, R.C., Smith, C.W. (1988). Ownership structure and voting on antitakeover amendments.
Journal of Financial Economics, 20, 267–291.
Bange, M.M., De Bondt, W.F.M. (1998). R&D budgets and corporate earnings targets. Corporate Finance and
Governance in Emerging Markets Conference on Corporate Finance and Governance in Emerging Markets,
4(2), 153–184.
Beatty, A. Weber, J. (2003). The effects of debt contracting on voluntary accounting method changes. The
Accounting Review, 76, 27-59.
Christie, A., Zimmerman, J. (1994). Efficient and opportunistic choices of accountingprocedures: Corporate control
contests. The Accounting Review, 69(4), 539-566.
Chen, X., Harford, J., Li, K. (2007). Monitoring: Which institutions matter? Journal of Financial Economics, 86(2),
279–305.
Cremers, M., Nair, V. (2005). Governance mechanisms and equity prices. Journal ofFinance, 60(6), 2859-2894.
Dichev, I., Skinner, D. (2002). Large-sample evidence on the debt covenant hypothesis. Journal of Accounting
Research, 40, 1091-1123.
Dechow, P.M., Skinner, D.J. (2000). Earnings management: Reconciling the views of accounting academics,
practitioners, and regulators. Accounting Horizons, 14(2), 235–250.

015 /41  پیاپی/4  ش/ دوره دوازدهم/مجله دانش حسابداری
Desai, M.A., Dharmapala, D. (2007). Taxes and portfolio choice: Evidence from JGTRRA's treatment of
international dividends (No. w13281). National Bureau of Economic Research.
Enomoto, M., Kimura, F., Yamaguchi, T. (2015). Accrual-based and real earnings management: An international
comparison for investor protection. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 11(3), 183–198.
Elyasiani, E., Jia, J. J. (2008). Institutional ownership stability and BHC performance. Journal of Banking &
Finance, 32(9), 1767–1781.
Elyasiani, E., Jia, J., Mao, C. (2010). Institutional ownership stability and the cost of debt. Journal of Financial
Markets, 13(4), 475-500.
Etemadi, H., Anvary Rostamy, A., Ahmadian, V. (2014). Main dividend theories test stressing the role of
institutional shareholders in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 6(3), 1-20 [In
Persian].
Francis, B., Hasan, I., Li, L. (2016). A cross-country study of legal-system strength and real earnings management.
Journal of Accounting and Public Policy, 35(5), 477–512.
Ferreira, M.A., Matos, P. (2008). The colors of investors' money: The role of institutional investors around the
world. Journal of Financial Economics, 88(3), 499–533.
Foroughi, D., Amiri, H. (2017). Investigating the effect of institutional shareholders' regulatory mechanisms on the
relationship between cash flows and changes in the level of cash holding of Tehran Stock Exchange companies.
Auditing Knowledge, 16(62), 63-78 [In Persian].
Gaspar, J., Massa, M., Matso, P. (2005). Shareholder investment horizons and the market for corporate control.
Journal of Financial and Economics, 76, 135-160.
Gompers, Paul A., Ishii, Joy L., Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. Quarterly Journal of
Economics, 118(1), 107-155.
Healy, P.M., Wahlen, J.M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard
setting. Accounting Horizons, 13(4), 365–383.
Hasasyeganeh, Y., Moradi, M., Eskandar, H. (2008). The Relationship between Institutional Investors and Corporate
Value. Accounting and Auditing Review, 52, 107-122 [In Persian].
Hasasyeganeh, Y., Shykhi, K., Dargahi, E., parchiniparchin, S. (2015). The impathe impact of corporate governance
mechanisms on the debt absorption magnitude of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of
Financial Accounting Research, 25, 1-16 [In Persian].
Izadinia, N., Rabiee, H., Hamidian, N. (2013). A study of the relationship between financial leverage and real
earning management of listed companies in Tehran Stock Exchange. Accounting Advances, 5(1), 33-54 [In
Persian].
Jensen, M.C., Ruback, R.S. (1983). The market for corporate control: The scientific evidence. Journal of Financial
Economics, 11(1-4), 5-50.
Jones, J.J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2),
193–228.
Kim, I., Miller, S., Wan, H., Wang, B. (2016). Drivers behind the monitoring eﬀectiveness of global institutional
investors: Evidence from earnings management. Journal of Corporate Finance, 40, 24–46.
Koh, P.S. (2007). Institutional investor type, earnings management and benchmark beaters. Journal of Accounting
and Public Policy, 26(3), 267–299.
Kim, O. (1993). Disagreements among shareholders over a firm's disclosure policy. Journal Finance, 20, 747–760.
Kashanipour, M., Yaghoubi, M. (2006). Occupational safety and profit management. Humanities and Social
Sciences Research, 21, 83-104.
Ke, B., Ramalingegowa., S. (2004). "Do Institutional investors exploit the post-earnings announcement drift?
Journal of Accounting and Economics, 39, 25-53.

 بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت/011

Khordyar, S., Shahriari, S. (2020). Investigating the causal relationship between institutional ownership stability and
corporate financial decisions with emphasis on the moderating role of debt policies. Seventeenth National
Accounting Conference of Iran [In Persian].
Kalantari far, P., Jafarzade bishak, M. (2019). The impact of institutional ownership on the relationship between
product market competition and earnings management. Journal of Accounting and Management Vision, 2(15),
82-100 [In Persian].
Khoshkar, F., Rajabi, R., Soleimani, M. (2020). Earnings management, capital structure and the role of institutional
owners of Tehran Stock Exchange member companies. Journal of Accounting and Economic Sciences, 3(4) [In
Persian].
Karami, G. (2009). The Relationship between Institutional Investors and Earnings Informativeness. Accounting and
Auditing Review, 15(54), 81-100 [In Persian].
Kazemi, H., Mohammad Nezhad, A. (2012). The investigation of the relation between institutional ownership with
information asymmetry and financial performance. Financial Accounting Knowledge, 1(2), 110-128 [In
Persian].
Kashanipoor, M., Ahmadpoor, A., Bagherpour, S. (2010). The investigation of association between short-term and
long-term institutional ownership and aggressive corporate earnings management. Journal of Accounting
Knowledge, 1(3), 7-29 [In Persian].
Karver, M.,Taebi Noghandari, A.H., Namazian, A. (2018). Investigating the relationship between institutional
ownership, dividend payment and financial leverage of companies listed on the Tehran Stock Exchange. World
National Conference on Scientific Research in Management, Accounting [In Persian].
Li, T., Zaiats, N. (2017). Information environment and earnings management of dual class firms around the world.
Journal of Banking & Finance, 74, 1–23.
Li, K., Ortiz-Molina, H., Zhao, X. (2008). Do voting rights aﬀect institutional investment decisions? Evidence from
dual-class frms. Financial Management, 37(4), 713–745.
Leuz, C., Nanda, D., Wysocki, P.D. (2003). Earnings management and investor protection: An international
comparison. Journal of Financial Economics, 69(3), 505–527.
Liu, S. (2019). Earnings management and institutional investor trading prior to earnings announcements. China
Finance Review International, 9(1), 22-50.
Langli, J.C., Willekens, M. (2017). Tax avoidance, horizontal agency conflicts and high-quality auditing in private
firms. KU Leuven and BI Norwegian Business School.
Moradzadehfard, M., Nazemi Ardakani, M., Gholami, R., Farzani, H. (2009). The relationship between institutional
stock ownership and earnings management in listed companies on Tehran Stock Exchange. Accounting and
Auditing Review, 55, 55-98 [In Persian].
MotalebianChaleshtori, M., Mostafavi Ghahfarohki, Z. (2019). The effect of ownership structure and financial
leverage of listed companies in the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Social Interests, 9(4), 6582 [In Persian].
Mohammadgholi niasarpoli, M., Goleyjani, M. (2017). Investigating the relationship between ownership
concentration and institutional ownership with financial leverage. The Second International Conference on
Accounting and Management in the Third Millennium [In Persian].
Norhayati, Z., Rahayu, A.R., Noor Saatila, M.I. (2013). The impact of leverage on real earnings management.
Procedia Economics and Finance, 7, 86-95.
Nakhai, K., Ahmadinezhad , A.H. (2021). Investigating the relationship between ownership structure and earnings
management in Tehran Stock Exchange. Journal of Research in Accounting and Economic Sciences, 4(4), 33-42
[In Persian].
Odabashian, K. (2005). The effect of the leverage on opportunistic behavior and earnings management. Ph.D
Dissertation, University of Connecticut.

011 /41  پیاپی/4  ش/ دوره دوازدهم/مجله دانش حسابداری
Osta, S. (2011). Investigating the relationship between ownership structure and earning management. Journal of
Financial Accounting Research, 3(2), 93-106 [In Persian].
Pound, J. (1988). Proxy contests and the efficiency of shareholder oversight. Journal of Financial Economics , 20,
237–265.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and
Economics, 42(3), 335–370.
Rahmawati, A., Fajri, R. (2021). Firm size, leverage, dividend policy, ownership structure, earning management:
Evidence in Indonesia stock exchange. In Fourth International Conference on Sustainable Innovation 2020Accounting and Management (ICoSIAMS 2020) (pp. 64-71), Atlantis Press.
Rezaei, F., Saber fard, O. (2016). Financial leverage levels and firms’ real earnings management. Empirical
Research in Accounting, 6(3), 205-223 [In Persian].
Shleifer, A., Vishny, R.W. (1986). Large shareholders and corporate control. The Journal of Political Economy,
94(3), 461–488.
Stein, J.C. (1988). Takeover threats and managerial myopia. The Journal of Political Economy, 96(1), 61–80.
Sakaki, H., Jackson, D., Jory, S. (2017). Institutional ownership stability and real earnings management. Review of
Quantitative Finance and Accounting, 49(1), 227–244.
Shoaib, A., Siddiqui, M. (2020). Earning information content changes based on accrual measures and quality
measures: Evidences from member countries of Asia pacific trade agreement. The Journal of Wiley Online
Library, 1-21.
Taghizadeh Khanqah, V., Badavar Nahandi, Y. (2015). Investigating the relationship between managerial
ownership, financial leverage and dividend policy of the pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock
Exchange via simultaneous equations. Journal of Health Accounting, 4(2), 60-86 [In Persian].
Van Nguyen, T., Xu, L. (2010). The impact of dual class structure on earnings management activities. Journal of
Business Finance & Accounting, 37(3–4), 456–485.
Yazdanian, N. (2008). The impact of corporate governance on earning management. Master Thesis, Faculty of
Management and Accounting, Allameh Tabatabai University [In Persian].

