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Introduction 

In this study, we use Porter’s (1980) organizational strategy typology 
to examine the impact of leadership cost, as one of the trading strategies, 
and market competition on real earnings management. By doing so, we 
provide evidence on whether cost leadership strategy is one of the 
underlying determinants of earnings management. Furthermore, we 
examine the interactions between cost leadership strategy and market 
competition and its impact on earnings management, providing evidence 
on whether an external contributing factor such as market competition 
may have incremental influence over earnings management through its 
impact on an internal factor such as business strategy. Business strategy, 
as an important factor affecting internal governance mechanism (Miles 
and Snow, 1978, 2003; Ittner et al., 1997) has received little attention on 
its impacts upon earnings management. Our study, for the first time, 
attempts to explore whether cost leadership strategy maybe an underlying 
determinant of earnings management.  
 
Hypotheses 

Based on the theoretical literature and the conducted studies, 
research hypotheses were developed as follows: 
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First main hypothesis: Product market competition affects 
accounting information quality. 

The minor hypotheses are: 
H1: Cost leadership strategy is positively associated with the level of 

earnings management. 
H2: The interaction of market competition and cost leadership 

strategy will exhibit a positive relationship with earnings management.  
 
Methods 

The research methodology is a quantitative research that adopts the 
scientific method and empirical evidence, based on hypotheses and ex-
post research designs. This type of research is utilized when criteria data 
quantitative are used. In this research, data of 128 companies are 
analyzed for the period of 2010-2015. The related data was collected 
through observation of Iranian database of the Tehran Stock Exchange 
(Tadbir Pardaz), annual data files and accompanying notes as found on 
www.rdis.com. For statistical analysis and to test hypotheses, descriptive 
statistics (i.e., mean, maximum, minimum and standard deviation) and 
inferential statistics (i.e., unit root test, enter multiple linear regression 
and analysis of variance) were used. Collected data was calculated via 
the Excel software and was analyzed using Eviews-9. 

In this study, we use real activities manipulations to measure 
earnings management. Consistent with prior research (Roychowdhury, 
2006; Cohen and Zarowin, 2010; Zang, 2012), we use three measures to 
capture real activities manipulations: 

(1) abnormal production costs caused by manipulations of 
manufacturing process; 

(2) abnormal operating cash flows caused by manipulations of sales 
activities; and 

(3) abnormal discretionary expenditures caused by manipulations of 
expenditures activities. 

Herfindahl-Hirschman index was employed as a proxy for the 
industry-level market competition and the share index (SHARE) was 
used to measure firm-level competition. In this study Asset Turnover of 
Operation (ATO) index was employed as a proxy for cost leadership 
strategy. Firms use the cost leadership strategy to achieve its uniqueness 
in an industry through lowering costs. A high AT means that the firm is 
more capable of obtaining revenues through efficient business operations 



and utilizing its resources well, which indicates that the firm is positioned 
more toward a cost leadership strategy.  
 
Results 

The result shows that leadership cost strategy has significant relation 
with real earnings management. The positive relation among leadership 
cost strategy and earnings management indicates that the companies with 
leadership cost strategy has tend to high earnings management. 
Moreover, the earnings management can intensify by using leadership 
cost strategy and increasing the level of competition. 
 
Discussion and Conclusion 

In this study, we investigate the impacts of business strategies on 
earnings management. We examine the relationship between business 
strategies and earnings management, and find that business strategies 
have significant effects on earnings management. The cost leadership 
strategy is positively related to earnings management, indicating that 
those firms that follow cost leadership strategy tend to have a higher 
level of earnings management. Our findings indicate that the level of 
earnings management of cost leaders gets worse when market 
competition increases. These findings suggest that although market 
competition may decrease the degree of information asymmetry which is 
one of the factors causing earnings management, it cannot totally nullify 
the effects of other factors on earnings management. Considering these 
findings, regulators should improve and perfect the market so that the 
market plays its due roles. To prevent earnings management, the 
government could also consider strengthening its regulatory rules over 
industry competitions. Product market competition is an important 
determinant of corporate decisions, and in particular on decisions about a 
firm's disclosure strategy. The goal of this research was to study the 
effects of product market competition on the accounting information 
quality of listed companies in the TSE. This study would enhance our 
understanding of how firms make their financial disclosure decisions 
when facing various degrees of the product market competition. 
Furthermore, the results might be able to resolve the seemingly 
conflicting predictions from prior analytical models and will provide 
some implications for regulatory agencies' future policy setting. One 
important suggestion is that, when there is a fierce competition both at 
the firm and at industry level, more disclosure should be attempted. In 



general, considering the potential strategic choice of the firms in 
voluntary disclosure, the level of a mandatory disclosure can be tuned 
more to the less competitive industry where investors are less likely to 
receive timely financial reporting of high quality. 
 
Keywords: Cost Leadership Strategy, Product Market Competition, Real 
Earnings Management. 
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 چکیده
  یکیعنوان  )به  نهیهز  یراهبر  یعامل استراتژ نقش یپژوهش حاضر، بررس یاصل هدف

  ةاست. جامع    یواقع یسودها تیریمد در ،عامل رقابت زیو ن (یتجار یهایاز استراتژ

در بورس اوراق بهادار تهران اس  ت. ب  ر   شدهرفتهیپذ یهاپژوهش شامل شرکت یآمار

  یآم  ار  ةجامع     نیاز ب     1394ت  ا    1389  ینزما  ةشرکت در دور 128اساس تعداد  نیا

و   س  تایا یق   یتلف یه  اپژوهش با استفاده از داده یرهایمتغ نیانتخاب شده و روابط ب

  یکاردست ق،یتحق نیا در. شده است لیوتحلهیتجز افتهیمیروش حداقل مربعات تعم

  رش  منیه-ن  دا یس  ود، ش  ارف هرف تیریم  د اری   عنوان معبه یواقع یهاتیدر فعال

در س  طح    رقاب  ت  اری   عنوان معرقابت در سطح صنعت، شارف سهام به اریعنوان معبه

در نظر گرفته ش  د.    نهیهز  یراهبر  اریعنوان معبه  یاتیعمل  یهاییشرکت و گردش دارا

  تیریب  ر م  د یتیاث  ر ب  ااهم یدارا ن  هیهز یراهب  ر یکه اس  تراتژ دهدینشان م جینتا

سود،    تیریو مد  نهیهز  یبرراه  یاستراتژ  نیمثبت ب  ةاست. وجود رابط  یواقع  یسودها

،  کنن  دیم  تی   عتب  ن  هیهز  یراهب  ر  یکه از استراتژ  ییهااز آن دارد که شرکت تیحکا

نشان    جینتا  نیهمچن  ؛دارند  یواقع  یهاسود تیریاز مد یبه اعما  سطح باالتر شیگرا

  شیاف  زا ةواس  طبه ن  هیهز یراهبر یاستراتژ یااز اجر یسود ناش تیریکه مد دهدیم

 شود.  دیتشد  تواندیسطح رقابت، م

 .یواقع یدهاسو تیری، مدمحصو  بازار رقابت نه،یهز یراهبر یاستراتژ: هایدواژه کل
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 . مقدمه1

 و  ذهن ی س طح در مطل وب وضعیت سمت به سازمان حرکت کلی گیریجهت ،استراتژی

 یهایریگمیتص م یمبن ا ک ه اس ت یتیریمد ریرط فیوظا از یکی آن نیتدو  و  بوده مفهومی

ک ه در  یمهم   یهایاز اس تراتژ یکیاست.  آن یتعال و  سازمان یبقا حفظ یبرا رانیمد یاتیح

اس ت  الزم، شدهنییبه اهداف تع یابیو دست یاقتصاد یهاتیتداوم فعال برای یاقتصاد یهابنگاه

محصوالت  یت رقابتیبر بهبود موقع یتجار یاست. استراتژ یتجار یبه کار گرفته شود، استراتژ

 دی  بخش بازار ر ا  تکک کیا یصنعت  کیردمات( در  ای)کاال  یواحد تجار کیا یشرکت  کی

ا یصنعت را  رقابت  کید با یشرکت چطور با کیکه  دهدینشان م یتجار ی. استراتژکندیم

وکار، ممک ن اس ت کس   ن و و ش باهت  یک  ید توجه داشت که به لحاظ نزدیکند. با یهمکار

. در باش د مش ابه ه م ب ا مختل ف، یتجار یواحدها ازسویشده استفاده یهایاز استراتژ یبرر

اند. گر وابس تهیها ب ه هم دن اس ت ک ه ش رکتیبت ارقا یات اصلیاز رصوص یکیع یشتر صنایب

هن د. و ممکن است در مقابل هم واکنش نشان د کنندیم یریگیگر را پیها اقدامات همدشرکت

ا ی  دارد. واک نش نادرس ت  یآن بس تگ یبه واک نش رقب ا یاشرکت تااندازه کیاقدامات  ةجینت

ر وب  کیاقدام اس تراتژ کیست ث شکباع تواندیاغل  م ،ترفیضع یرقبا یحت ،رقبا رمعقو یغ

 ،1نباش د )پ ورتر یب  ین اس ت ک ه واک نش رقب ا تخری  ت شرکت مستلزم این موفقیشود؛ بنابرا

1988.) 

 محص والت، ب ازار در رقاب ت ک ه اس ت استوار مبنا نیا بر اقتصاد علم یاصل یهااستدال 

 رفت ار ب ر یانض با  یاثره ا یدارا و  داده لیتشک منابعة نهیبه فیتخص یبرا یعال یسمیمکان

 کاهش یا افزایش به منجر تواندمی محصوالت بازار در رقابت. است آنان یهایتیکفایب و  رانیمد

 م دیران انگی زة بر اثراتی تواندمی همچنین شود؛ مالی گزارشگری تحریف و  نمایندگی مشکالت

 و  انمارکاری  ) باش د داش ته ش ده،گزارش س ودهای م دیریت ی ا س ود کاریدس ت رصو  در

 کاریدس ت ه ایانگیزه بیش تر، رقابت میزان که داد نشان آنان پژوهش نتایج(. 2012 ،2سانتالو

 اق الم تع دیل رق ابتی، بازاره ای در ک ه دادند نشان سنتالو و  مارکاریان. دهدمی کاهش را سود

 ایمبن بر(. 1393 همکاران، و  نمازی) است دشوار بسیار سود، کاریدست برای موردنیاز تعهدی

. اس ت مالک ان و  م دیران ب ین من افع تض اد وجود سود، مدیریت اصلی عامل نمایندگی تئوری

انگی زة  اس ت ممک ن م دیریت قراردادها، به مربوط  مشکالت و  ا العاتی تقارن نبودنِ واسطةبه

 نی ز ش رکت ی ک تج اری اس تراتژی دیگ ر سوی از. باشد داشته سود در کاریدست برای قوی
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 ،3اس نو و  م ایلز) باشد شرکت دارلی حاکمیت مکانیسم روی بر تکثیرگذار یارسب عاملی تواندمی

 توج ه آن ب ه گذش ته در که عاملی باشد؛ تکثیرگذار نیز سود مدیریت بر اساس این بر و ( 2003

 .است نشده زیادی

 ب ازار در رقابت سطح تکثیر تحت تواندمی سادگیبه تجاری استراتژی رقابتی، محیط در اما

 م دیریت ب ر ب ازار رقاب ت اثر با رابطه در متناقضی نتایج شدهانجام قبلی هایپژوهش. ردیگ قرار

 و  مارکاری ان ؛2012 همک اران، و  5کارون ا ؛2009 ،4پارک و  مارسیوکارتت) دهدمی نشان سود را

 ب ه ه اپژوهش این در که باشد این تعارضاتی چنین توضیح دالیل از یکی شاید(. 2014 سانتالو،

 ب ر توان دمی مش ترک  ورب ه دو  ای ن ک ه اث ری و  تجاری استراتژی و  بازار رقابت املیعت نقش

 .است نشده توجه باشد، داشته سود مدیریت

 س اا  ای ن ب رای مناس   پاسخ یافتن مطالعه این در اصلی هدف فوق، مطال  به توجه با

 تجاری استراتژی نظیر یدرون متغیر بر که تکثیری واسطةبه رقابت، نظیر رارجی عوامل آیا است:

 س اا ، ای ن ب ه پاس خ منظورب ه ریر؟ یا باشد داشته تکثیر سود مدیریت عامل بر تواندمی دارد،

 م دیریت ب ر 6هزین ه راهب ری اس تراتژی یعن ی تج اری، هایاس تراتژی از یک ی اثر  رفازیک

 ب ر هزین ه راهب ری و  رقاب ت س طح تع املی اثر دیگر  رف از و  شودواقعی مطالعه می سودهای

 اوراق ب ورس در ش دهانجام ه ایپژوهش غال  در اینکه به توجه با. شودمطالعه می مزبور متغیر

 م دیریت متغیر بر بازار رقابت سطح و  تجاری هایاتژیتراس تعاملی نقش بررسی به تهران بهادار

 م الی، گرانتحلی ل ب ه بتوان د حاضر پژوهش نتایج رودمی انتظار لذا است، نشده پردارته سود،

 از هاش رکت م دیران انگیزة بهتر درک در مالی ا العات کنندگاناستفاده سایر و  گذارانسرمایه

 گذاریس رمایه و  م الی ص حیح هایتصمیم اتخاذ در را اهآن و  کرده کمک سود، مدیریت اعما 

 همچن ین و  موضو  با مرتبط هایپژوهش پیشینة و  نظری مبانی  رح با مقاله این. نماید کمک

 س س  و  یافته ادامه پژوهش نظری مبانی و  مسئله از برگرفته هایفرضیه و  پژوهش روش تبیین

بی ان  پیش نهادها و  گیرینتیج ه درنهای ت و  ش ده پردارت ه هافرض یه آزم ون نت ایج تشریح به

 .شودمی
 

 پژوهش نظری مبانی. 2

 ر ا  یصنعت در شرکت ردمات و  کاالها یرقابت تیموقع بهبود بر یتجار یهایاستراتژ

ج امع و واح د، از  یداشتن اس تراتژ یجاها بهسازمان شتری. بدارد دیتکک بازار از را  یبخش ای

از ش رکت  یدر س طوح مختلف   کیکه هر کنندیاستفاده م تبطمر یهایاز استراتژ یامجموعه



 221 … در یواقع یت سودهایرینه، رقابت بازار و مدیهز یراهبر  ین استراتژ یب ةرابط  یبررس

عب ارت  یبزرگ چن د محص ول یهاتر سازمانشیب در ی. سه سطح مهم استراتژشوندیم ی راح

وکار سطح کس  ی. استراتژ3( و یافهی)وظ یکارکرد ی. استراتژ2شرکت،  ی. استراتژ1است از: 

ت، ی  مورکچون م یشرکت به مسائل یاستراتژ. (1992، 8لنی؛ هانگر و و 2001و همکاران،  7)واکر

 یب ر رو  یک ارکرد یاس تراتژ. پ ردازدیش رکت م کی   یآت   یهایریگو جهت هاتیفعال ةدامن

 یوکار )اس تراتژس طح کس   یاس تراتژ تی  و درنها استرا  متمرکز شده  یبازار -محصو 

و ب ا  پردازندیت مه رقابرا  ب یبازار ایها چگونه در صنعت شرکت نکهی( اشاره دارد بر ایتجار

 دس ت یرق ابت تی  ( چگون ه ب ه مزیوکار )واح د تج ارکس  یک موضو  سروکار دارد که  نیا

اج را  کیاس تراتژ یتج ار واح د ای  وکار معم وال  در س طح محص والت کس  یاستراتژ .ابدییم

ز ر ا  ا یبخش ایرا   یصنعت درکاالها و ردمات شرکت  یرقابت تیو بر بهبود موقع شودیم

 ی،ط  یمح طیب ه ش را ییگوعالوه بر پاسخ ی(. هر استراتژ1992 لن،یو  و  هانگردارد ) دیر تککبازا

 یواح د تج ار یرق ابت یهایس تگیب ا نق اط ق وت و شا زیو ن گریسطوح د یهایبا استراتژ دیبا

ص ورت  نی  ا ری  در غ ؛باش دواح د هماهن    ةمجموع   کی  عنوان مربو ه و با سطح شرکت به

 (.2001)واکر و همکاران،  ابدیف رود دست اهدابه  تواندینم

 

 سود تیریمد و یتجار یهایاستراتژ -1-2

 مبن ای س ه از ک ه دهن دمی سازمان به را امکان این هااستراتژی( 1980) پورتر دیدگاه از

 اس تراتژی ،9تم ایز اس تراتژی: از اندعبارت مبنا سه این. گیرد بهره رقابتی هایمزیت از متفاوت

 .  هزینه رهبری استراتژی و  10تمرکز

 ص نعت در ک ه ش وند ارائ ه ر دماتی یا محصوالت که است این تمایز استراتژی از منظور

 ب ه ک ه ش ود عرض ه مشتریانی به و  شده تلقی فردمنحصربه ردمتی یا محصو  عنوانبه مدنظر

 را الاک   تولیدکنن دگان اس تراتژی ای ن در بن ابراین دهن د؛نمی نشان چندانی حساسیت قیمت

 ک اال کیفی ت در تواندمی متمایزسازی این و  کنندمی عرضه رقی  تولیدکنندگان دیگر با متمایز

 بیش ترین ک ه اس ت ای ن ب ر اعتقاد و  شده تعیین کاال برای قیمت بیشترین اساس این بر. باشد

 ب یش ه ا،آن برای اغل  که شودمی کنندگانمصرف از راصی قشر آمدن وجود به باعث کیفیت

 از راص ی قش ر ب ه مح دود ب ازار اس تراتژی، این در. است اهمیت دارای کاال کیفیت قیمت، زا

 ر ود ص نعت در اینکه برای موفق کنندگانتفکیک .شودمی محدود نیز آن عرضة و  بوده جامعه

 پی دا دست صنعت آن در دررور توجهی هایپیشرفت به بتوانند است الزم باشند، فردمنحصربه
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 .شود توسعه و  تحقیق هایهزینه به راصی توجه باید هدف این به نیدرس برای. کنند

 ی ا ک اال کنندةعرض ه اس تراتژی ای ن در اس ت. پ ورتر اس تراتژی دومین تمرکز استراتژی

 ش نارت با و  جامعه از راصی قشر روی مثال . کنندمی تمرکز بازار از بخشی روی تولیدکنندگان

توج ه  ب ا کاالهایی و  کنند شناسایی را قشر این هایرواسته دتواننمی آنان هایرواسته و  نیازها

 و  ش ودمی مح دود ب ازار اس تراتژی ای ن در. کنند عرضه و  گذاریقیمت تولید، آنان به رواستة

 (.2016، کردستانی) یابدیم کاهش نیز توزیع هزینة و  تبلیغات هزینة

 ب ا را ر ود محص و  ک اال، تولیدکنن دگان ی ا کنندگانعرضه هزینه، راهبری استراتژی در

 ب رای را ب ازار از مقب ولی سهم  ریق این از و  کنندمی عرضه کنندگانمصرف به قیمت کمترین

 افزایش واسطةبه تولید هزینة رودرودبه قیمت، رهبری با استراتژی این در. کنندمی ایجاد رود

 رقب ای ورود امک ان و  ش ده حذف ضعیف رقبای و  کرده پیدا کاهش زیاد، تقاضای وجود و  تولید

 ک ه ه اییمزیت ب ه توجه با .کندمی پیدا افزایش دیگر بازارهای در نفوذ احتما  و  کاهش جدید

 عه ده ب ه را قیم ت رهب ری توان دنمی راحتیب ه وکاریکس   هر کند،می ایجاد قیمت رهبری

 ب ه هاهین  هز در رهب ری ازنظ ر دارند دسترسی بیشتری منابع به که تربزرگ هایشرکت. بگیرد

 رقی   هایشرکت از متمایز و  ویژه ردماتی و  محصوالت آیندبرمی صدد در یا پردازندمی رقابت

 م الی ت وان دارای ش رکت ک ه اس ت هم راه ریسک حداقل با زمانی استراتژی این. کنند عرضه

 م واد بتوان د ح ا درعین و  باش د گسترده توزیع شبکة و  جدید تکنولوژی به مجهز بوده، روبی

 در 11هزین ه راهب ران. باشد داشته آسانی دسترسی نیز رارجی منابع به و  کرده تهیه ارزان لیةو ا

 (.2015 ،12وو ) شوندمی متمرکز وریبهره بر ردمات، و  کاال توزیع و  تولید

 رگ ذاریشرکت تکث یبر ا العات مال ی،منتخ  سازمان یهایو استراتژ یریگجهت شک،یب

ر ود ب ه  یهالیو انجام تحل یریگمیتصم یکنندگان همواره برافادهاست ی. در امور اقتصاداست

 ار ال فقدان ا العات مناس  و مربوط، موج   عتا یو  ب ازمندندین پذیریو اتکا قیدق ا العات

ی اس ت ا العاتها و از داده ی، بخش مهمیمال یها. ارقام و گزارششودیآنان م یریگمیدر تصم

و  ش ده یش رکت تلق   یمنب ع ا الع ات نیت ر. س ود مهمها نیاز استکه برای این فرایند به آن

ام ا امک ان دارد س ود  ؛کنن دیاتک ا م یگ رید اری  ش تر از ه ر معیب ،به س ود رندگانیگمیتصم

 یذات  انعطاف  تیقابل لیرا به دلیت آنان نباشد، زیریها و مدشرکت یعملکرد واقع ةکنندمنعک 

ت ابع  مواق عاز  یاریدر بس یحسابدار یهاروش ،یریرگکاهو ب ریتفس ی و حسابدار یاستانداردها

 سود، تیکم بر عالوه علت، نیهم هب (.1385 نت،ی )روش  شودیران مینظر مدقضاوت و اعما 
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 ماثر و  کنندهنییتع عوامل محققان گذشته، هةد چند  و  در .شود توجه زین آن تیفیک به دیبا

 (.2010 ،و همکاران 13دچو (اندبررسی کرده را سود تیفیک بر

س ود اس ت  تیریم د یاص ل یهازهیاز انگ یکی ،یاز محل منابع رارج یمال نیبه تکم ازین

 یک ه از اس تراتژ ی(. ماسس ات1991ج ونز،  ؛1991؛ دچو و اسلوان، 1995)فرانکل و همکاران، 

و انبوه  یاداقتص دیاز تول یناش یهاتیبتوانند به مز نکهیا یبرا کنند،یاستفاده م نهیهز یراهبر

 نیو همچن   یدی  تول آالتنیو ماش   زاتی  را در تجه یادیز یهایگذارهیسرما دیبا ابند،یدست 

 لی  ب ه دل ی،تمام وجوه الزم از مح ل من ابع دارل   یمال نیانجام دهند. تکم از،یموردن یهمواد اول

ماسس ات  دس ته از نی  نب وده و ا ریپذامکان نه،یهز یراهبر یاستراتژ اندکسود نسبتا   یةحاش

 تیری. م دکنن د نیت کم یرود را از محل من ابع ر ارج یاز منابع مال زیادیبخش  دیناچار بابه

مطل وب از عملک رد ر ود ارائ ه  یریتصو دیاستقراض با ةنیمنظور کاهش هزبه یماسسات نیچن

)وو،  کنن د یش  یسودافزا تیریم د اس تیس اعم ا  ب ه اق داماست  ممکناساس  نیو بر ا کرده

ک اهش احتم ا  نق ف مف اد  یب را یعنوان اب زارس ود ب ه تیریمد یطیشرا نیچن (. در2015

س ود و  تیریک ه ب ا اه داف م د ییهااس تیسجمله از ور ماثر به کار رود. به تواندیم ،قرارداد

ه ا را آنموازات ه م ب ه توان دیم تیریمطابقت داشته و م د نه،یهز یراهبر یاستراتژ نیهمچن

 است: اعما  کند، به شرح زیر

 طیش را ای   فی  تخف یاعط ا ةواس طف روش )بهحج م  شیافزا قال فروش در  یکاردست

 ی؛ابی  بازار غ ات،یتبل ؛و توس عه قیتحق یهانهیهز رینظ یاریکاهش مخارج ارت ؛فروش( یاعتبار

 یهان هیدس تمزد )هز یهان هیهز ی؛و نگه دار ری  تعم یهان هیهز ؛آموزش کارکن ان یهانهیهز

ه ر  ةشدتمام یقصد کاهش بهابهکه  دیحجم تول شیافزا تیدرنها ؛سفر یهاهنیهز ؛(یکاراضافه

  .شودیواحد انجام م
 

 و رقابت سود تیریمد -2-2

 یعیکه سود شرکت  ب شودیهدف انجام م نیو با ا بودهاقدام آگاهانه  ینوع سود تیریمد

دارن د ک ه  اعتق اد( 1999) 14و وال ن یل  یهو به سطح مطلوب و مدنظر برس د. شود جلوه داده 

 یم ال یگزارش گردر  رود یشخص یهااز قضاوت رانیمد که دهدیرخ م یهنگام سود تیریمد

. محقق ان کنن د یکاردس ت یم ال یگزارش گر ریی  تغ برایرا  معامالت سارتارو  کرده ستفادها

س ود هس تند و  یکاربه دنبا  دست رانیکه چرا مد کنندمطل  را درک  نیتا ا کنندیتالش م
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ن یکه تضاد منافع ب   کندیم ینیبشیپ یندگینما ی. تئورکنندیم تیریچگونه سود را مد نکهیا

ران ممک ن اس ت ب ه یم د یعن  ی شود؛یم یندگیجاد مشکل نمایران منجر به ایسهامداران و مد

اب د. یت ی  ها ب ر من افع س هامداران ارجحاقدام کنند که باعث شود منافع آن ییهاتیانجام فعال

ا ی  ن ه یرش د به یرش د ش رکت فراس و ب هدن یرس   یرا ب را ییه ازهینگن اس ت اران ممکیمد

ره را ی  ت، ق درت، پ اداش و غی  ق موقعیاز  ر یش منافع شخصیمنظور افزامنافع به یریکارگبه

 یعن  ی ،وهیسود از دو ش تیریمد یها براشرکت رانی(. مد2007 ،15داشته باشند )هوپ و توماس

 تیریم د در. کنن دیاس تفاده م یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریو مد یواقع یسودها تیریمد

ه ا و انتخ اب روش و  یاق الم تعه د یکاردس ت قیاز  ر تیریمد ،یبر اقالم تعهد یسود مبتن

 ةوی. ش  پردازدیمطابق با اهداف مطلوب رود م یارقام حسابدار شیبه آرا یحسابدار یبرآوردها

 نی  . اش ودیش د، انج ام م لیتکم یمال یدادهایکثر رو ا کهنیا ازو پ  یمال ةدور انیمزبور در پا

 یبا اتخاذ برر ،یواقع یهاسود تیریمد دراست.  یسود معموال  فاقد اثرات نقد تیریاز مد وهیش

س ود  تیریب ه م د اق دام ،دوره ی    در یواقع   یه اتیفعال یکارو دست یاتیعمل یهامیتصم

ف روش،  د،ی  تول ری  نظ یواقع   یهاتیفعال زانیم زمان و  توانندیم رانیروش مد نی. در اکنندیم

کنن د  دایدهند تا به هدف سود مدنظر دست پ رییرا تغ یمال نیتکم یهاتیو فعال یگذارهیسرما

 (.2011و همکاران،  16)چن

 رانیرقاب ت، م د شیبا افزا رایز ؛دهدیم شیسود را افزا تیریمد ادیزاحتما رقابت به فشار

را ب ه  گذارانهیدادن س ود، س رما ر وب جل وه ةواس طت ا به آورن دیم یسود رو  یکاربه دست

که فشار رقابت منجر به  کندی( عنوان م2004) 17فری. شلکنند قیدر شرکت تشو یگذارهیسرما

در رابطه با اث ر رقاب ت ب ر  ی ور کلبه اما؛ شودیدر سود م یکارو اعما  دست یرارالقیرفتار غ

ت یریم د ک ه کنندیان میاز پژوهشگران ب یوجود ندارد. برر یانسکی یهادگاهیسود، د تیریمد

ازآنجاک ه رقاب ت منج ر ب ه  اساس نیا برع است. یدتر، شایبا رقابت شد یهاسود تنها در شرکت

 ماتیمنظور مقابل ه ب ا آن، اق دام ب ه اتخ اذ تص مب ه رانیلذا مد شود،یها مکاهش سود شرکت

ر یس ا ای  ق و توس عه ی  و تحق غ اتیتبل یهان هیا قط ع هزی  ن ر اندارتیبه تکر رینظ ،نانهیبکوته

و  18م دت ش ود )کارون اکوتاهدر  ش رکت یهایش سودآوریکه موج  افزا کنندیم ییهانهیهز

ک ه رقاب ت  کن دیان میز بی( ن1997ت )ی(. اسم2014 ،19و سانتالو انیمارکار ؛2012همکاران، 

ش یران ب ه اف زایم د ش ودیم باع ثر ود ه ک شودیش رطر انحال  شرکت میشتر باعث افزایب

در م ورد  ییهاینیبن کوت هیش به سمت چن  یآورند. درمجمو  گرا یرو  یه و کاهش بدهیسرما
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ب ر تص ور  یرگذاریتکث یسود برا یکارران را به دستی، مدیرقابت یها با توجه به فشارهاشرکت

 (لی  گ ر دالیش رکت و د ی، بق ایجذب منابع مال منظوربهمدتشان ق عملکرد کوتاهیاز  ر)بازار 

قاب ت و س طح ر نیب   یمنف ایاند که رابطهنشان داده ،از پژوهشگران گرید یررب .دهدیسوق م

 باع ثها معتقدند که رقابت (. آن2009و پارک،  تیوکارتیسود وجود دارد )مارک تیریمد زانیم

امکان را  نیا گذارانهیسرما به و  شده سود تیریمد کاهش جهیدرنت و  ا العات یتقارننام کاهش

 .کنند سهیها مقاشرکت ریشرکت را با سا یو تجار یمال تیکه موقع دهدیم

 

 پژوهش ةنیشیپ. 3

 یخارج یهاپژوهش -1-3

 ب ه «سودت یریرقابت در بازار محصو  و مد»با عنوان  ی( در پژوهش2009) 20و ثو ناکاریت

 ک ه داد نش ان آن ان پژوهش از حاصل جیانت. پردارتند رقابت با سود تیریمد نیب ةرابط یبررس

 عملک رد فیتحر یبرا یعامل سود تیریمد نیبنابرا و  دهدیم کاهش را شرکت یسودآور رقابت،

 ران است.یمد ازسوی یاقتصاد

ت یریرقاب ت در ب ازار محص و  و م د»ب ا عن وان  ی( در پژوهش2010) 21ان یالکسمانا و 

 جینت ا. پردارتن د س ود تیریمد با محصو  یسودآور بازار در رقابت نیب ةرابط یبررس به «سود

 لی  تما ،کمت ر رقاب ت ب ا یهاش رکت به نسبت تریرقابت یهاشرکت که داد نشان آنان پژوهش

 دارند. یتعهد یمبنا بر سود تیریمد به یشتریب

 و  ا الع ات محصو ، بازار در رقابت» عنوان با پژوهشی در (2010) 22سانتالو و  مارکاریان

 س ود م دیریت ب رای مدیران هایانگیزه بر محصو  بازار در رقابت اثر بررسی به د«وس مدیریت

بیش تر  پ اداش پردار ت بهانة به است ممکن چگونه که داد نشان آنان پژوهش نتایج پردارتند.

 اگ ر ک ه داد نش ان همچن ین نت ایج یابد؛ افزایش تر، مدیریت سودرقابتی بازارهای در مدیریت

 رقاب ت آنگ اه باش ند، داشته شرکت واقعی بازده و  فروش مورد در کافی عاتالا  گذارانسرمایه

 .شود سود مدیریت برای انگیزه کاهش باعث است ممکن

 م دیریت ب ر صنایع رقابتی سارتار نقش بررسی به پژوهشی در( 2012) همکاران و  23داتا

 ق درت ب ین ق وی و  رمعن ادا رابطة وجود از حاکی آنان پژوهش نتایج. پردارتند هاشرکت سود

 اس ت؛ ص نایع در پ ذیریرقابت و  س ود م دیریت درج ة و  هاشرکت محصو  بازار گذاریقیمت

 رقاب ت ص نعت، س طح در که است واقعیت این کنندةمنعک  آنان پژوهش هاییافته همچنین
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 .است همراه بیشتر سود مدیریت با صنایع بیشتر

 مانن د رق ابتی، فاکتوره ای از اس تفاده اب   رود پژوهش در نیز( 2012) همکاران و  کارونا

 بازار در رقابت بین رابطة بررسی به صنعت، به ورود هایهزینه و  بازار اندازة محصو ، جایگزینی

 ک ه داد نش ان آن ان پ ژوهش از حاص ل نت ایج .پردارتند هاشرکت سود مدیریت و  محصوالت

 حاصل نتایج دی ،عبارتبه د؛دار شرکت سود مدیریت بر ماثری و  مهم نقش صنعت فاکتورهای

 .بود سود مدیریت و  رقابت بین مثبت رابطة از حاکی شدهانجام پژوهش از

 س ود م دیریت و  ب ازار رقاب ت تجاری، استراتژی نام با پژوهشی در (2015) همکاران و  وو 

 یترباال سطح زیاداحتما به اند،هزینه رهبری استراتژی دنبا  به که هاییشرکت که دادند نشان

 کمت ر کنند،می دنبا  را تمایز استراتژی که هاییشرکت همچنین،. دارند واقعی سود مدیریت از

 س طح بیشتر، رقابت هزینه، راهبران برای. کنند استفاده واقعی سود مدیریت از که دارد احتما 

درر ور   ورب ه س ود م دیریت س طح تفاوت کهدرحالی دهد،می افزایش را واقعی سود مدیریت

 اس تراتژی امک ان مطالع ه ای ن نت ایج همچنین دهد؛نمی قرار تکثیر تحت را بازار رقابت توجهی

 ب ه بای د م دیریت ک ه کن دمی پیش نهاد مدیران به و  دهدمی نشان را چنین شرایطی در تمایز

 و  عملیاتی اهداف به رسیدن برای ترکیبی استراتژی از استفاده به با استراتژی، چنین از استفاده

 .شوند تشویق رود لیام

. پردار ت س ود م دیریت و  محص و  بازار رقابت بین رابطة بررسی به (2016) کردستانی

 ای ن در. ب ود س ود مدیریت و  محصو  بازار در شدید رقابت بین رابطة مطالعة تحقیق این هدف

 ربه ادا اوراق ب ورس در شدهپذیرفته شرکت 77 مالی هایصورت ها،فرضیه آزمون برای پژوهش

 وتحلیلتجزی ه رگرس یون وتحلیلتجزیه از استفاده با 2002-2011 دورة در شرکت 5 سطح در

 رغمعل ی ام ا دارد؛ س ود م دیریت ب ا داریمعن ی رابط ة صنعت تمرکز که داد نشان نتایج. شد

 .نشد تکیید سود مدیریت و  بازار اندازة بین رابطة موجود، مطالعات

 

 یداخل یهاپژوهش -2-3

 س ود تیریم د ب ر ،محص و  ب ازار در رقاب ت اثر یبررس به( 1392) همکاران و  رواجوی

 یهاش ارف از مطالع ه نی  ا در .پردارت تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت

 ب ازار در رقاب ت یریگان دازه یاره ایمع عنوانب ه ش دهلیتعد لرن ر و  لرنر رشمن،یه-ندا یهرف

 تیریم د یریگان دازه یب را یاری  مع عنوانب ه یاریارت یتعهد ماقالاز  و  شده استفاده محصو 



 227 … در یواقع یت سودهایرینه، رقابت بازار و مدیهز یراهبر  ین استراتژ یب ةرابط  یبررس

 به ادار اوراق ب ورس در شدهرفتهیپذ شرکت 67 را پژوهش نیا یآمارة جامع .شد استفاده سود

 آزم ون جینت ا. اندش ده یبررس   1390 ت ا 1383 یهاس ا  ی    در که دهدیم لیتشک تهران

 و  لرن ر رش من،یه-ندا یهرف یهاشارف نیب یکل  وربه که دهدیم نشان پژوهش یهاهیفرض

 .دارد وجود یمعنادار معکوس ةرابط هاشرکت سود تیریمد با شدهلیتعد لرنر

 س ود تیریم د و  محص و  ب ازار در رقابت نیب ةرابط یبررس به( 1393) همکاران و  برزگر

 ش رکت 99 تع داد ک ه بوده بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت مطالعه، یآمار ةجامع. پردارتند

 یریگان دازه یب را مطالع ه نی  ا در. ش د انتخاب نمونه عنوانبه 1390 تا 1386 یزمان ةدور در

 در رقاب ت نیب   ک ه دادیم نشان پژوهش جینتا. شد استفاده نیتوب Q از محصو  بازار در رقابت

 .دارد وجود مثبت ةرابط یواقع یهاتیفعال بر یمبتن سود تیریمد و  محصو  بازار

 و  ص نعت یریپ ذرقابت سطح و  محصو  بازار قدرت یبررس به( 1394) انیریدل و  یمشک

 از حاصل جینتا. پردارتند تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت در سود یداریپا

 ش ارف نیب   ک ه اس ت نی  ا انگری  ب ی،ب  یترک یه اداده روش ب ه پژوهش یهاهیفرض آزمون

 ش دهی بررسیهاش رکت س ود یداری  پا با صنعت تمرکز شارف عنوانبه رشمنیه-ندا یهرف

 نی  ا بر افزون .شودیم سود یداریپا بهبود به منجر رقابت شیافزا و  داشته وجود معکوس ةرابط

 وج ود یمعن ا ب ه توان دیم س ود، یداریپا با شدهلیتعد لرنر شارف نیب معکوس ةرابط وجود

 .شود یتلق دسو یداریپا زانیم با رقابت سطح نیب میمستق ةرابط

 

 پژوهش یهاهیفرض. 4

 تی  درنها و  ا الع ات یتق ارننام کاهش به است ممکن محصو  بازار در رقابت باوجودآنکه

 کام ل ک ه یاهیس رما یبازاره ا در آن اثر که رسدیم نظر به اما انجامد،یب سود تیریمد کاهش

 ب ازار در رقاب ت ک ه اس ت انتظار پژوهش یتجرب و  ینظر یمبان اساس بر. باشد محدود ستند،ین

 ب ه ازی  ن گ رید یس و از. ش ود سود تیریمد شیافزا به منجر رانیا یةسرما بازار مثل یاهیسرما

 ش رط  ک هیوقت. اس ت س ود تیریم د یاص ل لی  دال از یکی یرارج منابع محل از یمال نیتکم

 ب ه یش تریب ةزی  انگ رانیم د ،هنگفت باش د یمال عملکرد وجود مزبور، منابع به آسان یابیدست

 گ رید یس و از(. 1991 ،25ج ونز و  1991 ،24اس لون و  دچو) داشت رواهند سود در یکاردست

 نیتکم به یادیز ازین یعی ب  وربه کنند،یم استفاده نهیهز یراهبر یاستراتژ از که ییهاشرکت

 و  ن هیهز یراهب ر یاس تراتژ نیب   ک ه دارد وجود انتظار نیا تنهانه نیبنابرا دارند؛ یرارج یمال
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 بتوان د ب ازار رقابت عامل شودیم ینیبشیپ بلکه باشد، داشته وجود یمثبت ةرابط سود، تیریمد

ارائ ه  ریز شرح به پژوهش یهاهیفرض اساس نیا بر. باشد داشته یمثبت ریتکث رابطه نیا شدت بر

 :شودمی

 دارد. یسود واقع تیریمد سطح با یمثبت ةرابط نهیهز یرهبر یاستراتژ :1 ةیفرض

 یسود واقع تیریمد با یمثبت ةرابط نهیهز یرهبر یاستراتژ و  بازار رقابت تعامل :2 ةیضفر

 دارد.
 

 پژوهش یشناس. روش5

 پژوهش روش -1-5

 یزم ان بع د، از یند اجرا از نو  کمّیازنظر فرا ،یپژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نو  کاربرد

 لی  تحلپ ژوهش، از  یهاهیرضون فآزم یاست. برا یدادیرو نگر و پ گذشته یهانو  پژوهش از

ن پژوهش به روش یشده در ااستفاده یها. دادهاست شدهاستفاده  یبیترک یهابا داده ونیرگرس

 یشده و ب را یبورس اوراق بهادار گردآور یهاتین و سایآورد نوره یا العات بانکاز  یاکتابخانه

 است. شدهاستفاده  9 وزیویاافزار پژوهش از نرم یهاهیفرض آزمونها و داده لیوتحلهیتجز
 

 یآمار ةنمون و جامعه -2-5

در س ازمان ب ورس اوراق به ادار  ش دهرفتهیپذ یهاش رکت تم امی پژوهش، یآمار ةجامع

با  پژوهش نیدر ا شدهمطالعه ةاست. نمون 1394 انیتا پا 1389ساله شش یزمان ةدور درتهران 

تم ام  ش امل یآم ار ةن پ ژوهش نمون  ی  . در ادوشیاستفاده از روش حذف سامانمند انتخاب م

 باشد: ریز یهایژگیتمام و  یه داراکاست  ییهاشرکت

 ؛موجود باشد پژوهش یِرهایها در رابطه با متغاز شرکت کیکامل هر  ا العات .1

 اسفند 29ها آن یمال سا  انیپا و نداده  یسا  مال رییتغ قیتحق ةها در  و  دورشرکت .2

 ؛باشد

 یم ال یگرواس طه و  یگذارهیو س رما یکو ب ان یام هیب عیص نادر  ا عف یهااز شرکت  .3

 ؛نباشد

 ؛شرکت باشد 5موجود در صنعت حداقل  یهاتعداد شرکت .4

، حض ور 1389س ا   انی  و ت ا پا ش ده رفت هیدر بورس پذ 1389ها قبل از سا  شرکت .5

 .منظم در بورس داشته باشند
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 یآمار ةعنوان نمونشرکت به 128د تعدا ،یآمار ةفوق، از کل جامع طیاعما  شرا با

 .فاده شدها استاز آن ها،هیمنظور آزمون فرضانتخاب شد که به

 

 پژوهش یرهایها و متغمدل  -3-5

 راهب ری اس تراتژی اث ر بررس ی دنب ا  ب ه که شدهاعالم هدف به توجه با پژوهش این در

 واقع ی سودهای مدیریت اابتد است الزم است، واقعی سودهای مدیریت بر رقابت سطح و  هزینه

 از اس تفاده ب ا س س  ش وند؛ گیریاندازه و  سنجش مربو ه، هایمد  از استفاده با هاشرکت در

 در اس ت الزم اس اس ای ن ب ر. آزمون شوند پژوهش هایفرضیه آزمون پژوهش، اصلی هایمد 

 ابیارزی   س ود، م دیریت اق الم آن اس اس ب ر ک ه تشریح ش وند جانبی هایمد  نخست مرحلة

 .شودمی

 

 پژوهش جانبی هایمدل  -1-3-5

 26چ ودهری روی از پی روی ب ا واقع ی سودهای مدیریت سنجش منظوربه پژوهش این در

 :است شده استفاده زیر شرح به مد  سه از( 2010) 27زاروین و  کوهن و ( 2006)

 تولید هایهزینه غیرعادی سطح  ریق از سود مدیریت. الف

 :شودمی برآورد زیر معادلة از استفاده با تولید هایهزینه غیرعادی سطح
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 :آن در که

i,tProd :شود. می  محاسبه زیر رابطة از که است تولید هایهزینه  دهندةنشان 
 

 دوره   یا تداب  یهای موجود  - دوره  آرر  یهای موجود + رفته  فروش  یکاال   ةشدتمام   یبها  = دیتول  ةنیهز
 

i,ts∆ :فروش تغییرات (سا  فروش t 1 سا  فروش منهای-t)، 1-i,ts∆ :1 سا  فروش) فروش تغییرات-t 

: i,tε و رالف هایفروش: S دوره، ابتدای در شرکت هایدارایی جمع: t)، 1-i,tA-2 سا  فروش منهای

 . است تولید هایهزینه  غیرعادی سطح دهندةنشان  که جمله پسماند رطای

 ارتیاری هایهزینه غیرعادی سطح  ریق از سود مدیریت .ب

 :شودمی محاسبه زیر مد  پسماند رطای از استفاده با ارتیاری هایهزینه غیرعادی سطح
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 :آن در که

i,tDISEXP :شرکت ارتیاری هایهزینه نماد i سا  در t و اداری هایهزینه مجمو  با است برابر که 

 که  جمله پسماند رطای :i,tε و t-1 سا  در i شرکت فروش: i,tS-1 توسعه، و تحقیق هایهزینه و فروش

 . است ارتیاری هایهزینه  غیرعادی سطح دهندةنشان

 عملیاتی نقد جریان غیرعادی سطح  ریق از سود مدیریت. ج

 محاسبه زیر جمله پسماند رطای از استفاده با توانمی را عملیاتی نقد جریان غیرعادی سطح

 :کرد
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 آن: در که

i,tCFO :دورة در عملیاتی نقد جریان t و i,tε :غیرعادی  سطح دهندةنشان  که جمله پسماند رطای  

 . است  عملیاتی نقد جریان

 

 ژوهشپ اصلی مدل  -2-3-5

 :است شده استفاده زیر شرح به رگرسیونی مد  دو از ها،فرضیه آزمون برای

(4) 
RMi,t=0+1ATOi,t+2CHHIi,t+3CSHAREi,t+4ROAi,t+5LEVi,t+6SIZEi,t+7

GROWTHi,t+i,t 

 

(5) 
RMi,t(= 0+1ATOi,t + 2CHHIi,t + 3CSHAREi,t + 4ATOi,t*CHHIit + 5ATOi,t* 

CSHAREi,t + 6ROAi,t + 7LEVi,t + 8SIZEi,t + 9GROWTHi,t + i,t 
 

 است: ریز شرح هفوق ب یهابکار رفته در مد  یرهایاز متغ کیهر  یاتیعمل فیتعر

عنوان ب ه واقع ی س ودهای م دیریت پ ژوهش، این در(. RM) واقعی سودهای مدیریت •

 تمایل هاشرکت. شد تشریح قبال  آن محاسبة نحوة کهپژوهش در نظر گرفته شده  ةوابست یرمتغ
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 هایجریان کاهش و  غیرعادی تولید هایهزینه افزایش واسطةبه را سود در کاریدست که دارند

 از تبعی ت ب ه پ ژوهش ای ن در ل ذا دهن د؛ انجام غیرعادی، ارتیاری هایهزینه و  غیرعادی نقد

 س ود م دیریت ص لیا مالف ة سه ترکی  به اقدام( 2008) همکاران و  کوهن و ( 2012) 28ژان 

 :شد استفاده سود مدیریت سنجش برای آن قدرمطلق از درنهایت است و  شده واقعی

(6)                                     titititi ADISXACFOAPRODRM ,,,, −−=     

RM است سود مدیریت از بیشتری درجة دهندةنشان تربزرگ. 

 ری  متغ عنوانبه ر،یمتغ نیا ازشده انجام پژوهش در(. ATO) نهیهز یراهبر یاستراتژ •

 همک اران و  وو  و ( 2013) وان   از تی  تبع به آن یریگاندازه برای .شدهاستفاده پژوهش مستقل

 یاتیعمل یهاییدارا گردش. است شده استفاده( ATO) یاتیعمل یهاییدارا گردش از( 2016)

 :شودمی محاسبه ریز ةرابط برحس 

 یاتیعمل یهاییدارا نیانگیم / یاتیعمل درآمد = (ATO) یاتیعمل یهاییدارا گردش      (7)

 تبعی ت هزین ه رهب ری اس تراتژی از ش رکت که است این معنی به ATO ترِبزرگ مقدار

 .کندمی

 رقاب  ت ت  وان (.ش  رکت س  طح در رقاب  ت و  ص  نعت س  طح در رقاب  ت) ب  ازار رقاب  ت •

 ک ه اس ت ب ازاری در نآ رقب ای مقاب ل در تج اری واحد اقتصادی قدرت معاد ( مندیرقابت)

 ب ا. ش ودمی عرض ه جغرافی ایی مرزه ای از فرات ر هاای ده و  هامهارت ردمات، کاالها، راحتیبه

 تع داد ازس وی بازاره ا کنت ر  و  صنعتی پیشرفتة کشورهای در غیررقابتی رفتارهای گیریاوج

 یکی .شدمی احساس بیشتر شده،اعما  بازاری قدرت گیریاندازه ضرورت ها،شرکت از محدودی

 تمرک ز دیگرعبارتب ه است؛ بازار تمرکز مفهوم بازار قدرت گیریاندازه برای عملی هایروش از

 .(1394 دلیریان، و  مشکی) کندمی گیریاندازه را هابنگاه بین بازار تقسیمة نحو و  چگونگی بازار

 ص نعت طحس   در رقابت سنجش برای (HHI) 29هیرشمن-هرفیندا  شارف از مطالعه این در

 رودز،) ش رکت س طح در رقاب ت س نجش برای سهم شارف از و ( 2014 سانتالو، و  مارکاریان)

 :است شده ارائه شارف دو  این برای زیر تعاریف. است شده استفاده( 1985

 در رقاب ت س نجش معیار عنوانبه شارف این از(. HHI) هیرشمن -هرفیندا  شارف -

 :شودمی محاسبه زیر رتصوبه که است استفاده شده صنعت سطح
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(8)                                                                 2
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 ای ن در .اس ت ر ا  ص نعتی در ف روش ک ل 𝑋و  i شرکت فروش 𝑋𝑖رابطه  این که در

 ح داقل ک ه شده محاسبه صنعت  بقات از دسته آن برای هیرشمن-هرفیندا  شارف پژوهش

 آن میزان هرچه و  کرده گیریاندازه را صنعت تمرکز شارف درواقع این .باشند شرکت 5 دارای

 ب رای پژوهش این در. برعک  و  است صنعت در رقابت کمتر و  بیشتر تمرکز بیانگر باشد، بیشتر

 از مزب ور معی ار. ش د اس تفاده CHHI معیار از رقابت، و  فوق شارف بین مستقیم رابطة ایجاد

 دهندةنش ان CHHI ت رِبزرگ ش ارف. شودمی محاسبه یک منفی عدد در HHI ضربصلحا

 .است رقابت بیشتر درجة

 اس تفاده بنگاه سطح در رقابت گیریاندازه برای شارف این(. SHARE) سهم شارف -

XXSHAREمعادل ه با مزبور شارف مقدار. شودمی i  ف روش درص د از دهاس تفا ب ا و  =/

 رابط ة و  تمرک ز با مستقیم رابطة نیز شارف این. شودمی محاسبه صنعت فروش کل به شرکت

 مد  در رقابت، و  مزبور شارف بین مستقیم رابطة بیان برای اساس بر این. دارد رقابت یا عک 

 منف ی ع دد در SHARE ض ربحاصل از که است شده استفاده CSHARE معیار از پژوهش

 .است رقابت بیشتر درجة دهندةنشان تربزرگCSHARE  شارف. شودمی اسبهمح یک

 ج ونز، و  1991 اسلوان، و  دچو) قبلی هایپژوهش نتایج اساس بر. کنترلی متغیرهای •

 :است شده استفاده کنترلی متغیر عنوانبه زیر متغیر چهار از حاضر پژوهش در( 1991

 یی؛رادا به رالف سود نسبت(: ROA) ییدارا بازده .1

 یی؛دارا به یبده نسبت(: LEV) ییدارا به یبده نسبت .2

 ؛سا  انیپا در سهام بازار ارزش یعی ب تمیلگار(: SIZE) شرکت ةانداز .3

 .گذشته سا  فروش به یجار سا  فروش شیافزا درصد(: GROWTH) فروش رشد .4
 

 پژوهش یهاافتهی. 6

 یفیتوص آمار -1-6

 بی انگر ک ه ده دمی نشان را مد  این متغیرهای به مربوط  توصیفی آمار رالصة( 1) نگاره

 ش ود،می مالحظ ه ک ه گون ههمان. اس ت مج زا ص ورتبه متغی ر هر برای توصیفی پارامترهای

 بیش تر ده دمی نش ان ک ه است 0/ 428 معاد ( RM) واقعی سودهای مدیریت معیار میانگین

 کمینة و  2/ 041 بیشینة رسیبر. است یافته تمرکز نقطه این حو  متغیر این به مربوط  هایداده
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 واقع ی س ودهای مدیریت مختلف سطوح از استفاده دهندةنشان 0/ 346 معیار انحراف با 0/ 053

 معی ار ب ه مرب وط  ه ایداده در زی اد تفاوت سطح وجود همچنین است؛ بورسی هایشرکت در

 و  0/ 132 کمین ة ،2/ 374 بیش ینة ،0/ 758 می انگین ب ا( ATO) عملی اتی ه ایدارایی گردش

 ب ورس، در ش دهپذیرفته هایشرکت تمام حاضر حا  در که دهدمی نشان 0/ 492 معیار انحراف

 .کنندنمی استفاده هزینه راهبری استراتژی از

 

 ی نتایج آمار توصیف :1نگاره 

 ار یمع انحراف نه یکم نه ی شیب انه یم ن یانگیم 

RM 428/0 371/0 041/2 053/0 346/0 

ATO 758/0 734/0 374/2 132/0 492/0 

CHHI 186/0- 177/0- 023/0- 429/0- 062/0 

CSHARE 061/0- 054/0- 005/0- 311/0- 049/0 

ROA 174/0 152/0 327/0 258/0- 213/0 

LEV 681/0 652/0 912/0 189/0 195/0 

GROWT

H 
162/0 158/0 609/2 698/0- 364/0 

SIZE 482/13 526/12 537/17 563/9 856/1 

 

 رهایمتغ ییانام آزمون -2-6

 داریو معن ونینبودن روابط موجود در رگرس یو سارتگ قیتحق جیاز نتا نانیمنظور ا مبه

 دی  گرد قی  تحق یره ایواح د متغ ةش  یر ةو محاسب ییاقدام به انجام آزمون مانا ،رهایبودن متغ

 یت   یه اک ه آزمون ش ودیباع ث م یونیرگرس یهادر مد  رمانایغ یرهایمتغ وجود(. 2)نگاره 

 ره ایمتغ ییمان ا یمنظور بررس(. به1392 ،یسوراعتبار الزم را نداشته باشد ) شریو ف ودنتیاست

اس تفاده  32پ رون-س یلیفو آزمون  31افتهیمیتعم فولر یکید ،30نیو ش پسران م،یا یهااز آزمون

 شده است
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 متغیرها  برای  واحد  ریشة آزمون : 2 نگاره

 آزمون روش متغیر 

 پرون -فیلیس  یافته تعمیم فولر دیکی شین و پسران ایم،

 احتما   آماره  احتما   آماره  احتما   آماره 

RM 27/10- 00/0 74/317- 00/0 18/372 00/0 

ATO 36/7- 00/0 01/300- 00/0 62/375 00/0 

CHHI 06/4- 00/0 97/209- 00/0 72/288 00/0 

CSHARE 17/6-  00/0 79/247 00/0 99/314 00/0 

ROA 98/6- 00/0 21/297 00/0 92/388 00/0 

LEV 81/1- 03/0 87/172 03/0 53/249 00/0 

GROWTH 06/3- 00/0 97/204 00/0  42/254 00/0 

SIZE 25/4-  00/0 85/190 00/0 41/223 00/0 

 

 ةهم   با درصد 5 سطح در قیتحق یرهایمتغ که دهدیم نشان ییمانا آزمون از حاصل جینتا

 ش ود؛ینم رفتهیپذ رهایمتغ داشتن واحد ةشیر بر یمبن صفر یةفرض جهیدرنت و  بوده مانا هاروش

 .شودینم یسارتگ جینتا به منجر فوق، یرهایمتغ از استفاده که کرد ادعا توانیم نیبنابرا

 

 هاهیفرض آزمون جینتا -3-6

 اول  یةفرض آزمون جینتا -1-3-6

ب ا  ن هیهز یرهب ر یاس تراتژ نیب   داریمعن مثبت ةرابط وجود بر یمبن او  یةفرض آزمون یبرا

 نگ اره در آن جینت ا و  ش ده ب رآورد یب  یترک یه اداده کردیرو  با( 4) مد  ،سود تیریسطح مد

 :است شده ارائه( 3) شماره
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 اول یةفرض آزمون جینتا. 3 نگاره

 واریان    تورم  عامل معناداری  t  آماره شده   برآورد  ضری  ریمتغ 

C 11/0 17/5 00/0 --- 

ATO 28/0 82/4 00/0 12/1 

CHHI 09/0 86/1 06/0 38/1 

CSHARE 07/0 70/1 08/0 20/1 

ROA 61/0 06/2 03/0 89/1 

LEV 17/0 85/1 06/0 44/1 

SIZE 16/0 15/2 03/0 73/1 

GROWTH 28/0 08/3 00/0 27/1 

 55/0 شده لیتعد  نییتع   یضر (00/0)  81/29 )احتما (   F  آماره

 ( 61/0)  75/3 بارتلت  روش  -)احتما (  ان یوار  یناهمسان 18/2   واتسون   نیدورب  آماره

 (00/0)  71/18(  ی )معنادار  هاسمن  آماره(  00/0)  69/4(  ی )معنادار  چاو  آماره

 

 واقع ی س ودهای مدیریت متغیر بر را رقابت سطح و  هزینه رهبری استراتژی اثر( 3) نگاره

 مستقل متغیر است، مشخف نتایج از که گونههمان. دهدمی نشان( تعاملی متغیرهای غیاب در)

 از ح اکی مثبت، رابطة نو  و  بوده معنادار درصد 99 ا مینان سطح در هزینه راهبری استراتژی

 90 ا مین ان س طح در همچن ین اس ت؛ واقع ی یسودها مدیریت بر فوق متغیر مستقیم تکثیر

 معن اداری رابط ة س ود م دیریت و ( CSHARE و  CHHI) رقابت سطح متغیرهای بین درصد

 ب ه را هاش رکت هزین ه، راهب ری اس تراتژی ک ه گرفت نتیجه توانمی اساس این بر. دارد وجود

 پ ژوهش او  فرض یة ،آمدهدستبه نتایج به توجه با. کندمی هدایت سود مدیریت افزایش سمت

 تکیی د واقع ی، س ود م دیریت س طح و  هزینه رهبری استراتژی بین مثبت رابطة وجود بر مبنی

 .شودمی

 ض ری  مق دار و  ب وده م د  کل ی معن اداری بیانگر فیشر، آماره معناداری مزبور نگاره در

( واقعی یسودها مدیریت) وابسته متغیر تغییرات درصد 55 که دهدمی نشان شدهتعدیل تعیین

 وج ود نداش تن گوی ای واتس ون دورب ین آم اره مقدار. است شده تبیین توضیحی متغیرهای با

وج ود  از ح اکی واری ان  ت ورم آم اره مق ادیر و  بوده رطاها بین در او  مرتبة رودهمبستگی

 ش دهمحاسبه معن اداری سطح. است مد  توضیحی متغیرهای بین در رطیهم مشکل نداشتن
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 و  نداش ته وجود مد  در ان یوار یناهمسان مشکل که است مطل  این مبین ت،بارتل آزمون در

 از حاص ل جینت ا تی  درنها ؛ش ودیم رفت هیپذ هاان یوار یهمسان بر یمبن صفر فرض جهیدرنت

 .کندیم دییتک را ثابت اثرات روش از استفاده ،هاسمن و  چاو  یهاآزمون
 

 دوم یةفرض آزمون جینتا -2-3-6

 ةرابط   ن هیهز یرهب ر یاس تراتژ و  بازار رقابت تعامل که کندیم انیب هشپژو  دوم یةفرض

 یب  یترک یهاداده کردیرو  با زین 5 مد  ه،یفرض نیا آزمون منظوربه. دارد سود تیریمد با یمثبت

 :است شده ارائه( 4) شماره نگاره در آن جینتا و  شده برآورد
 

 دوم یةفرض آزمون جینتا. 4 نگاره

 واریان    تورم  عامل معناداری  t  آماره شده   برآورد  ضری  ریمتغ 

C 09/0 19/4 00/0 --- 

ATO 27/0 98/3 00/0 19/1 

CHHI 08/0 88/1 06/0 45/1 

CSHARE 07/0 78/1 07/0 18/1 

it*CHHIi,tATO 06/0 15/2 03/0 78/1 

i,t*CSHAREi,tATO 04/0 97/1 05/0 91/1 

ROA 57/0 07/2 04/0 75/1 

LEV 09/0 81/1 07/0 62/1 

SIZE 17/0 93/2 00/0 67/1 

GROWTH 21/0 23/3 00/0 23/1 

 61/0 شده لیتعد  نییتع   یضر (00/0)  54/31 )احتما (   F  آماره

 ( 61/0)  75/3 بارتلت  روش  -)احتما (  ان یوار  یناهمسان 31/2   واتسون   نیدورب  مارهآ

 (00/0)  71/18(  ی )معنادار  هاسمن  آماره(  00/0)  69/4(  ی )معنادار  چاو  آماره

 

 و  ن هیهز یراهب ر ری  متغ نیب   همچنان که دهدیم نشان دوم یةفرض آزمون از حاصل جینتا

 ب ه مربوط  یرهایمتغ نیهمچن ؛دارد وجود یداریمعن و  میمستق ةرابط ،یواقع یسودها تیریمد

 درص د 90 ن انیا م س طح در ص رفا  او ، یةفرض   آزم ون از حاصل جینتا همانند رقابت، سطح

 یرهایمتغ  یضرا که دهدیم نشان جینتا وجودنیباا. است وابسته ریمتغ با داریمعن ةرابط یدارا
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بوده و  داریدرصد معن 95 نانیدر سطح ا م i,t*CSHAREi,tATO و   it*CHHIi,tATO یتعامل

 یسود ناش   تیریکه مد رسدیاساس به نظر م نیسود است. بر ا تیریبا مد میمستق ةرابط یدارا

 نیشود؛ بن ابرا دیتشد تواندیسطح رقابت، م شیافزا ةواسطبه نهیهز یراهبر یاستراتژ یاز اجرا

 و  ب ازار رقاب تتعام ل  کن دیک ه عن وان م دوم پ ژوهش یةآمده، فرض  دستبه جیبا توجه به نتا

 مزب ور نگ اره در .ش ودتکیی د می دارد، س ود تیریم د ب ا یمثبت ةرابط نهیهز یراهبر یاستراتژ

 نش ان ش دهتعدیل تعی ین ضری  مقدار و  بوده مد  کلی معناداری بیانگر فیشر، آماره معناداری

 توض یحی، متغیره ای با( واقعی سودهای مدیریت) وابسته متغیر تغییرات درصد 61 که دهدمی

 او  مرتب ة رودهمبس تگی وجود نداش تن گویای واتسون دوربین آماره مقدار. است شده تبیین

 در رط یهم مش کل وج ود نداش تن از حاکی واریان  تورم آماره مقادیر و  بوده رطاها بین در

 ای ن مب ین ت،بارتل آزمون در شدهمحاسبه معناداری سطح. است مد  توضیحی متغیرهای بین

 ص فر ف رض جهیدرنت و  نداشته وجود زین مد  نیا در ان یوار یناهمسان مشکل که است مطل 

 و  چ او  یه اآزمون از حاص ل جینت ا تی  درنها ؛ش ودیم رفت هیپذ ه اان یوار یهمسان بر یمبن

 .کندیم دییتک را ثابت اثرات روش از استفاده ،هاسمن

 

 یریگجهینت و بحث. 7

 تحریف و  نمایندگی مشکالت کاهش یا افزایش به منجر تواندمی محصوالت بازار در رقابت

 س ود کاریدس ت رصو  در مدیریت انگیزة بر اثراتی تواندمی همچنین شود؛ مالی گزارشگری

 اف زایش را س ود م دیریت زیاداحتما ب ه رقاب ت فشار. بگذارد شده،گزارش سودهای مدیریت یا

 جل وه روب واسطةبه تا آورندمی روی سود کاریدست به مدیران ،رقابت افزایش با زیرا دهد؛می

 اس تراتژی دیگ ر سوی از. کنند تشویق شرکت در گذاریسرمایه به را گذارانسرمایه سود، دادن

 ش رکت دارلی حاکمیت مکانیسم روی بر تکثیرگذار بسیار عامل تواندمی نیز شرکت یک تجاری

 اس تراتژی رق ابتی، محیط ی در ام ا باش د؛ تکثیرگ ذار نیز سود مدیریت بر اساس این بر و  باشد

 کاهش به منجر رقابت ازآنجاکه. باشد بازار در رقابت سطح تکثیر تحت تواندمی سادگیبه تجاری

 بینان ه،کوته تص میمات اتخ اذ به اقدام آن، با مقابله منظوربه مدیران لذا شود،می هاشرکت سود

 هاییهزین ه س ایر ی ا توس عه و  تحقی ق و  تبلیغ ات هایهزین ه قط ع یا اندارتن تکریر به نظیر

با توجه ب ه مطال   ف وق، . شود مدتکوتاه در شرکت هایسودآوری افزایش موج  که کنندمی

ب ر  ن هیهز یراهب ر یاستراتژ یعنی ی،تجار یهایاز استراتژ یکینقش  سوکی ازمطالعه  نیدر ا
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 یاستراتژ ریکه بر متغ یریتکث ةواسطجاکه رقابت بهازآن گرید یاز سو ؛شد یبررس ،سود تیریمد

س طح رقاب ت و  یاث ر تع امل ل ذا ،باشدداشته  ریسود تکث تیریبر عامل مد تواندیدارد، م یتجار

 .مطالعه شد زیسود ن تیریمد ریبر متغ نهیهز یراهبر

 اس تراتژی مس تقل متغی ر ک ه ده دمی نش ان پ ژوهش هایفرض یه آزمون از حاصل نتایج

 ح ا درعین. اس ت واقع ی س ودهای م دیریت ب ا معنادار و  مستقیم رابطة دارای هزینه بریراه

 م دیریت و  رقاب ت متغیرهای بین درصد 90 ا مینان سطح در دارمعنی و  مستقیم رابطة وجود

 س هم کس   منظورب ه ک اال کنندگانعرض ه هزین ه، راهبری استراتژی در. شودمی تکیید سود،

 عرض ه قیم ت کمت رین ب ا را ر ود محصو  رود، تجاری رقبای حذف و  ارباز از توجهیدررور 

 ب رای ش رکت م دیریت درنتیج ه و  شده شرکت سود حاشیة کاهش باعث موضو  این. کنندمی

 س ود م دیریت اعم ا  ب رای انگی زه دارای ر ود، من افع حف ظ و  قرارداد نقف موارد از اجتناب

 ک اهش قص دبه تولی د حجم افزایش با است نممک شرکت مدیریت کار این انجام برای. شودمی

 در س عی اعتب اری، ه ایفروش انجام یا ارتیاری هایهزینه کاهش یا واحد هر ثابت هایهزینه

 ناش ی س ود مدیریت که دهدمی نشان همچنین نتایج اساس همین بر. کند رود عملکرد بهبود

. بش ود نی ز تش دید توان دمی ،رقاب ت سطح افزایش واسطةبه هزینه راهبری استراتژی اجرای از

 وج ود م ورد در همچن ین و  بوده( 2015) همکاران و  وو  پژوهش نتایج با مطابقت در فوق نتایج

 الکس مانا و ( 2004) شلیفر هایپژوهش نتایج با سود مدیریت و  رقابت عامل بین مستقیم رابطة

 م دیریت ک ه کن دمی دتکیی   نیز را مطل  این حا درعین اما کند؛می مطابقت( 2010) یان  و 

 تش دید توان دمی رقاب ت، س طح افزایش واسطةبه هزینه راهبری استراتژی اجرای از ناشی سود

 در رقابت بین کندمی عنوان که( 1393) همکاران و  بزرگر پژوهش نتایج با همچنین نتایج. شود

 .است هماهن  دارد، وجود معناداری و  مستقیم رابطة سود مدیریت و  محصو  بازار

 

 یکاربرد یشنهادهای. پ8

 و  هزین ه راهب ری اس تراتژی بین مثبت رابطة وجود پژوهش، هایفرضیه آزمون از حاصل نتایج

 راهب ری اس تراتژی اجرای از ناشی سود مدیریت که دهدمی نشان و  کرده تکیید را سود مدیریت

 تعام ل ک ه کندمی یانب هایافته این. شود تشدید تواندمی رقابت، سطح افزایش واسطةبه هزینه

 را هاش رکت انگی زة توان دمی رقابت، وجود و  بازار بیشتر تصرف قصدبه هزینه راهبری استراتژی

 بازدارن ده ق وانین وض ع رسدمی نظر به اساس این بر. دهد افزایش سود در مدیریت اعما  برای
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 اعم ا  و  دارن د ار هزین ه راهب ری اس تراتژی از اس تفاده ت وان ک ه ب زرگ و  رق ابتی صنایع در

 ت ا توان دمی مربو  ه نهادهای یا دولت سوی از صنایع از دسته این در بیشتر دارلی هایکنتر 

 در رقاب ت هاینس بت و  وض عیت افشای حا درعین. کند محدود را سود مدیریت مسئلة حدی

 س  ایر و  گذارانس  رمایه ب  رای توان  دمی ص  نایع، و  هاش  رکت تفکی  ک ب  ه ص  نایع، ن  و  ای  ن

 .باشد رهگشا سود، مدیریت احتما  از آگاهی رصو  در مالی هایگزارش از کنندگانتفادهاس
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