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 چکیده

قلمرو مکانی  . سود بوده است تیریمد یهاوهیو معامالت با اشخاص وابسته بر ش یتیاثر مشترک ابعاد مختلف مالک یبررس مقاله هدف این

، پژوهش در این . است بوده 1258 تا 1253 سال های در طی زمانیبهادار تهران  در بورس اوراق شده پذیرفته هایشرکتپژوهش  این

 های پژوهش حاضر در زمرهپژوهش  . سود متغیر وابسته در نظر گرفته شد تیریمد یهاوهیو ش متغیر مستقلمعامالت با اشخاص وابسته 

یت لحاظ ماهز حاضر اپژوهش  روش، بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد های پژوهش بندی انواعچنانچه طبقه، کاربردی قرار دارد

بر اساس روش حذف  . گرددهمبستگی محسوب می های پژوهش از نظر روش نیز در دسته توصیفی قرار داشته و های پژوهش رهدر زم

آمار از  شده آوری جمعهای به منظور توصیف و تلخیص داده . به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید شرکت 121تعداد  سیستماتیک

آزمون ، لیمرF آزمون، ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانسبه منظور تحلیل داده . تشده اسگرفته هره و استنباطی ب توصیفی

 گردیده استفاده( ایویوز افزارنرم)پژوهش  هایفرضیه رد و تایید برای متغیره چند رگرسیون آزمون از سپس و برا –هاسمن و آزمون جارک 

اثر واقعی و تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به عالوه مدیریت سود و  ستهواب شخاصت با امعامالبین  داد نشان نتایج . است

 نتایجواقعی و تعهدی وجود دارد؛ مدیریت سود های با اشخاص وابسته بر شیوهو معامالت  تیساختار مالکابعاد مختلف  از یمشترک

 .دارد مطابقت مالی ادبیات وپژوهش  ینظر چارچوب در شده اشاره مستندات با پژوهش این در آمده دست به

 

 . سود، بهادار تهراندر بورس اوراق شده پذیرفته هایشرکت، مالکیتهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 شمار به حسابداری هایپژوهش در جذاب و برانگیز بحث موضوعات از یکی سود مدیریت امروزه

 سوی از . دارند خاصی توجه سود رقم به گیریتصمیم مهم فاکتورهای از یکی به عنوان گذارانسرمایه اینکه دلیل به . رودمی 

 حسابداری واحد از آنها مدیران، گیرندمی قرار فزاینده فشار تحت اقتصادی نامطلوب وضعیت در شرکتها که هنگامی دیگر

 . دهند تغییر را آن اطالعاتی محتوای لهوسی بدین و، بخشند بهبود را (سود مالی )یعنی صورتهای که نمایندمی درخواست

-می قرار استفاده مورد شرکتها مطلوب وضعیت رسانیاطالع آرایش برای اوقات گاهی که است روشهایی از یکی سود مدیریت

 ریتمدی توسط و، گرددمی اطالق، باشدمی مدیریت دلخواه اهداف راستای در غالبا که سود تعیین فرآیند در مداخله به و، گیرد

 . (314، 1251 ،رود )حسینی شکرابی و خان محمدیمی کار به هاداده اریتکدس جهت

و یکی از ، گذاری و اتخاذ تصمیمات نادرست استمدیریت سود یکی از عوامل مهم ایجاد خلل در بحث سرمایه، از آنجایی که

گذاران موجب تحریف صورتهای ن و سرمایهمدیریت میباشد که بدلیل تضاد منافع مدیراپیامدهای منفی جدایی مالکیت از 

یکی از دالیلی که مدیران دست به مدیریت سود میزنند معامالت با ، گذاران را به دنبال دارد؛ لذامالی شده و گمراهی سرمایه

، دومنافع بین این  ت از مدیریت و وجود تضادبه دلیل جدایی مالکی، اساس مسئله نمایندگی بر . باشداشخاص وابسته می

تواند موجب کاهش کیفیت افشا و از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیر برای سرپوش شخاص وابسته میت با امعامال

 . (1، 1255، )باباجانی زاده ممکن است به مدیریت سود اقدام کند، گذاشتن روی این انتقال ثروت

به  یابیدست یبرا یکمتر یکه تقاضا یرانیمدبر  یشتریبکنترل و نظارت ، نهادیسهامداران از جانب توان ادعا کرد که یم

 تیساختار مالکبنابراین  . تر باشدنییسود پا تیریرود که مدیانتظار م نیبنابرا، اهداف سود کوتاه مدت دارند وجود دارد

-با اشخاصت ه از معامالدر استفاد یابالقوه راتیعامل تأث نیاو  بگذارد ریها تأثسود در شرکت تیریمد برتواند  یها مشرکت

 . ممکن است دو طرف داشته باشد یریتأث نیچن، شدهمانطور که در باال بحث  . سود دارد تیریمد یبرا یبه عنوان ابزار وابسته

سود شرکت و سهامداران  نفع به با اشخاص وابستهاستفاده از معامالت ، کنترل و نظارت بهتر قیممکن است از طر، طرف کیاز 

کمک  مدیریت سود به، با اشخاص وابستهممکن است با سواستفاده از معامالت  تیعوامل ساختار مالک، گریدطرف از  شود و

 . (5، 3434، 1)الحدب و همکاران کنند

بتواند در باال بردن سطح دانش عمومی پژوهش  تا این باشد یمپژوهش  اعتبار بخشیدن به فرضیهارزش و  مقاله هدف علمی این

آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی پژوهش  زمینه ساز بستر مناسبی برای نیر باشد و همچنگان مؤثده کنندتفااس ازیمورد ن

 یهاوهیو معامالت با اشخاص وابسته بر ش یتید مختلف مالکاثر مشترک ابعاکلی  صورت در پی آنیم که بهپژوهش  در این، باشد

 . ار دهیمبررسی قررا مورد  سرمایه بازار در سود تیریمد

 

 مبانی نظری

 2یسود واقع تیریمد

به صورتی که باور ، های عملیاتی عادی بوده و انگیزه مدیران از انجام آن گمراه نمودن برخی ذینفعان است انحراف از روش 

یی اهمعموال مدیریت سود واقعی از طریق روش . شده است پژوهشگرکنند اهداف گزارشگری مالی از طریق فعالیت های عادی 

                                                           
1-Alhadab et al 
2-Real earnings management 
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ها و  خفیفات قیمتی در پایان سال و زمانبندی فروش داراییارائه ت، تولید اضافی، های اختیاریینهستکاری هزنظیر د

 . (134 1251، شود )کیا و صفری گرایلی می پژوهشهای  گذاری سرمایه

 

 3تعهدی سود مدیریت

تواند به  ه میکمالی است  ز گزارشگریحسابداری تعهدی جزئی ا . سود حسابداری شامل دو بخش نقدی و تعهدی است

مدیران در مورد زمان شناسایی درآمد و  بینی جریان وجوه نقد کمک کند؛ از آنجا که در پیش، کنندگان اطالعات مالی استفاده

یت کاری مدیران )مدیر تواند تحت دست می، باورند که اقالم تعهدی برخی بر این، ها از آزادی عمل نسبی برخوردارند هزینه

، این سود با تمایالت شخصی خودشان قرار گیرد بنابراین توجه به اقالم تعهدی و اجزای آنبا وجود  ا کردنراست ای همسود( بر

 . (318، 3412، 4منزله شاخصی برای ارزیابی کیفیت سود ضروری است )توماکوس و وانگ به

 

 5وابسته اشخاصبا معامله

تعهدات بین اشخاص وابسته صرف نظر از مطالبه یا عدم خدمات یا ، نابعانتقال م" معامله با اشخاص وابسته عموما به صورت

 تیدرباره وضع یااطالعات محرمانه یفروش سهام شرکت ایو  دیقبل از خر یکه افراد یزمان شود؛تعریف می "ی بهای آنمطالبه

و  چاهانا) ندیگو یم ی(خودوابسته)با معامله لت حا نیبه ا یحسابدار اتیسهام داشته باشند و به معامله آن بپردازند در ادب

  . (18، 3411، 1همکاران

 

 7ساختار مالکیت

 . شود یم گرفته آن یبالقوه و یفعل سهامداران توسط که است یماتیتصم یکننده منعکس شرکت کی تیمالک ساختار

 به را شرکت ارزش تا باشد گذارهیسرما اقیتاش ریتاث تحت دیبا، پراکنده چه و متمرکز چه، خاص زمان هر در تیمالک ساختار

  . (29، 1251، ایرستگارن و یعباس) برساند حداکثر

 

 8نهادی سهامداران

، ها بانک، بازنشستگی یها مثل صندوق پردازد یبهادار مای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراقشخصیت یا مؤسسه

، ایمانگذاری و بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی )سرمایه یها رکتها و ش قدوصن، بیمه و سازمان تأمین اجتماعی یها شرکت

1251 ،1).  

 

 

 

                                                           
3  - Accrued earnings management 
4-Thomakos & Wang 
5- Insider Trades  
6 - Chauhana 
7-Ownership structure 
8-Institutional shareholders 
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9تمركز مالکیت
 

که بخش عمده ای از سهام شرکت در اختیار سهامدار خاصی باشد که باعث  شود یاین ساختار مالکیت به حالتی اطالق م

ضر این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام احپژوهش  در . شود یتمرکز مالکیت و به تبع آن تمرکز حاکمیت شرکتی م

 . (39، 1251، )حسینیسهامدار هر شرکت به کل سهام منتشره آن محاسبه شده است  نیتر بزرگ

 

 سنجش و كشف مدیریت حسابداری سودی ها روش

 مشکل تیریداز م تیکالم ییبا جدا . باشدیشرکت ها م رانیمد مالکان از کیتفک هیگسترش بازار سرما یامدهایاز پ یکی

 (دولت از جمله) نفعانیذ ریو سهامداران و سا رانیمد نیب منافع تضاد، یندگیرابطه نما یریگبا شکل . دیآیبوجود م یندگینما

بوده و  خودشان انجام دهند که در جهت منافع یاقدامات رانیکه مد دیآیم امکان به وجود نیگردد و به طور بالقوه ایم جادیا

از طریق تغییر در  حسابداری مدیریت سود . از جمله دولت نباشد نفعانیذ ریمنافع سهامداران و سا ترتاً در جهضرو

برآوردهای حسابداری انجام  های حسابداری و بلکه از طریق انتخاب روش، گیرد های اساسی یک شرکت صورت نمی فعالیت

هدی حسابداری را به عنوان ابزاری مفید برای مدیریت م تعی اقالریارگک به، های حسابداریتعداد بسیاری از تحقیق . شود می

سود و به منظور جلوگیری از وقوع های انجام شده بیانگر این موضوع است که مدیران برای دستکاری تحقیق . دانند یمسود 

انتخاب اقالم ان درمدیر . نندک از اختیارات خود استفاده می، های سیاسی و قراردادی یا برای افزایش منافع شخصی هزینه

 کنند یمهای ثابت استفاده  ی حسابداری از اختیارات مزبور مانند انتخاب روش استهالک داراییشدهتعهدی طبق اصول پذیرفته

 . (122، 1251، فایی و همکاران)ص

 

 تعهدی سود تیریمد

ها را به  توان آن تعهدی این است که میی اقالم ها ویژگیز ا . باشند مدیران در رابطه با اقالم تعهدی حسابداری دارای اختیار می

رویدادهای مالی را در زمان ایجاد ، سیستم حسابداری تعهدی . های حسابداری شرکت در نظر گرفت عنوان شاخصی از انتخاب

ورود  ،داری نقدیکند؛ در صورتی که در سیستم حساب شناسایی می، و بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط

های تعیین شده در خصوص  استفاده از حسابداری تعهدی برای حصول هدف . باشد یا خروج وجه نقد مالک شناسایی می

های مختلف  اما در سیستم حسابداری تعهدی به دلیل وجود روش، انند ارزیابی عملکرد مدیریت مناسب استگزارشگری مالی م

، های حسابداری اطالعات مذکور تحت تأثیر رویه، های تخصیص ا و روشیر برآوردهصادی و تأثگیری و ثبت رویدادهای اقت اندازه

های متداول و جریان وجه نقد  هدی را تفاوت بین سود ناشی از فعالیتاقالم تع . گیرد ها و برآوردهای مدیریت قرار می قضاوت

 . شود ها ناشی می آمدها و هزینهشناسایی درداری برای های حساب کند که از قوانین و ثبت ناشی از عملیات شرکت تعریف می

 

 ساختار مالکیت

زمان الزم و نه حتی ، ی سهامی بزرگ در قرن هجدهم میالدی و همچنین عدم وجود تخصص الزمها شرکتبا توجه به تشکیل 

از مدیریت و قرار  لکیتی مان جدایبا ای . اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند، نیاز مالکان به اداره شرکت خود

و  ها شرکتدیران باید معیارهایی برای سنجش مدیران ی سهامی و حتی غیر سهامی در اختیار مها شرکتگرفتن منابع عظیم 

                                                           
9 - Ownership concentration 
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ی ریگ شکلی بزرگ و ها شرکتبا ظهور  . شد یمدر نظر گرفته  ها آنی به پاداش دهو نیز معیار معناداری برای  ها آنعملکرد 

و مدیران و  ها شرکتلکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد ما اییعظیم جدمبحث 

دولت و حتی مدیران است )مهدوی و ، مالکان، توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان از موضوعات مورد ها آنرهبران 

 . (28، 1251، همکاران

 

  پیشینه پژوهش

اطالعات  تیفیک، سود تیریمد یابیارز یبرا یمدل هیو ارا ینیبشیپدر پژوهشی با عنوان ، (1255اران )محفوظی و همک

و  ایدر دندر این پژوهش بیان شده است که  . ی به این موضوع پرداختندشرکت تیحاکم یهابا در نظر گرفتن مولفه یحسابدار

 یمولفه ها، یاطالعات حسابدار تیفیک، سود تیریمد یرهایاز متغ کیدر خصوص هر  یادیز های پژوهش شرفتهیپ یکشورها

در کشور ما در چند سال  . است دهیگرد شنهادیمختلف پ شمندانیتوسط اند یادیز یهاصورت گرفته و مدل یشرکت تیحاکم

 تیمحاک یهاو مولفه یاطالعات حسابدار تیفیک، سود تیریمد یرهایشناساندن هر کدام از متغ یبرا ییهاکوشش ریاخ

، رهیمد اتیه یاعضا تیدرصد مالک یرهایمتغ نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ادر این پژوهش  . است رفتهیصورت پذ یشرکت

هموار ساز بودن سود شرکت  ریغ ایو درصد سهام شناور آزاد براساس هموارساز بودن  رهیمد اتیه رموظفیغ یتعداد اعضا

و درصد سهام شناور آزاد بر  رهیمد اتیه رموظفیغ یاعضااد تعد، رهیمد اتیه یاعضا تیتفاوت وجود ندارد و درصد مالک

مولفه ، یاطالعات حسابدار تیفیک، سود تیریمد ریمقاله با مطالعه سه متغ نیحال در ا، ندارد یریسود شرکت تاث یسازوارهم

 . داد میخواه هیانها ارا نیو ارتباط ب یابیارز یبرا یکل یانها مدل نیو روابط ب یشرکت تیحاکم یها

معامالت با اشخاص  نیشرکت بررابطه ب یاجتماع تیمسئول ریتاث یبررسی با عنوان پژوهش ( در1255صادقی و سمیعی )

 یپژوهش حاضر به بررس . به این موضوع پرداختند بهادار تهراندر بورس اوراق شده پذیرفته یارزش شرکت شرکت ها وابسته و

در بورس  شده پذیرفتهی مالت با اشخاص وابسته وارزش شرکت شرکت هاعام نیابطه بشرکت برر یاجتماع تیمسئول ریتاث

بهادار تهران در فاصله در بورس اوراق شده پذیرفتهشرکت  54متشکل از  ینمونه ا، منظور نیبد . پردازد یبهادار تهران ماوراق

بر  یمبتن رهیمتغ چند ونیرگرس یوگاز ال یریگپژوهش با بهره یها هیو فرض دیانتخاب گرد 1251 ات 1253 یسالها یزمان

با اشخاص  معامالت نیآن است که ب انگریبپژوهش  اول هیفرض یهاافتهی . مورد آزمون قرار گرفت یبیترک یهاداده کیتکن

 هیضفر نیهمچن . دکردییخصوص تا نیمنافع را درا ادتض هیکه فرض . وجود دارد یو معنادار یوابسته وارزش شرکت رابطه منف

سوم  هیفرض تیدرنها . وجود دارد یشرکت و ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار یاجتماع تیمسئول نیکه بان داد دوم نش

 ریوارزش شرکت تاث معامالت با اشخاص وابسته نیشرکت بر رابطه ب یاجتماع تیبود که مسئول نیا ریانگیبپژوهش  یها افتهی

-هیسرما یتواند برایحوزه م نیصورت گرفته در ا یهای پژوهش ردن خالءضمن پر کش پژوه نیا جینتا . دارد یمعنادار مثبت و

 . راهگشا باشد یریگ میدر امر تصم یاطالعات حسابدار نفعانیذ ریو سا هیگذاران بازار سرماقانون، گذاران

سود در  تیریسته و مدمعامالت با اشخاص واب، یاسیارتباطات سی با عنوان پژوهش  در، (1258عباس زاده و همکاران )

، در وهله اول، هدف از انجام پژوهش حاضر . به این موضوع پرداختند بهادار تهراندر بورس اوراق شده پذیرفته یهاشرکت

امالت با مع نیبر رابطه ب یاسیارتباطات س ریتاث، و معامالت با اشخاص وابسته و در وهله دوم یاسیروابط س نیارتباط ب یبررس

 ریمتغپنج  یعامل لیاز تحل یاسیارتباطات س ریمتغ یرینوشتار جهت اندازه گ نیدر ا . باشدیسود م تیریه و مداشخاص وابست

به  نیهمچن . است دهیاستفادهگرد یپرداخت مهیتعداد کارکنان و ب، بر درآمد اتیمال، هاییدارا یارزش دفتر، ارزش بازار سهام
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 1285 یبهادار تهران در بازه زماناوراق در بورس شده پذیرفته شرکت 134 یپژوهش از اطالعات مال یها هیمنظور آزمون فرض

 رفتهیصورت پذ یبیترک یهاو داده رهیچندمتغ ونیرگرس یاطالعات با استفاده از الگو لیو تحل هیاستفاده شده و تجز 1251تا 

افزون  . باشدیوابسته ماشخاص  مالت بامعاو  یاسیس ارتباطات نید ارتباط مثبت و معنادار باز وجو یپژوهش حاک جینتا . است

ارتباطات  لگریتعد رینشد؛ اما با افزودن متغ افتی ودس تیریمعامالت با اشخاص وابسته ومد انیم یرابطه معنادار، نیبرا

 . دیگرد دییسود تا تیریمعامالت بااشخاص وابسته و مد نیوجود رابطه مثبت و معنادار ب، یاسیس

 تیسود در اردن: نقش ساختار مالک تیریو مدبا اشخاص وابسته معامالت با عنوان وهشی در پژ، (3434) 14الحدب و همکاران

سود  تیریمد یها وهیمعامالت مربوط به اشخاص وابسته و ش نیرابطه ب یمطالعه بررس نیهدف از ا . به این موضوع پرداختند

ها از شرکت داده . است یشرکت اردن تیلکساختار ما با در نظر گرفتن، اردن یصنعت عموم یهادر شرکت یو واقع یتعهد

شده  لتعدیبا استفاده از مدل  یسود تعهد تیریمد . شده است یجمع آور 3411-3411دوره  یاردن برا یعموم ینعتص یها

دازه طه انمربو یهایمرتبط با استفاده از پروکس یو معامالت طرف ها یسود واقع تیریکه مد یدر حال، شده یریگجونز اندازه

با در نظر ، سود تیریمعامالت مربوط به اشخاص وابسته و مد نیرابطه ب یابیارز یبرا ونیمدل رگرس کی . گردیده است یریگ

-یساخته شده و مورد استفاده قرار م، ریدرگ یشرکت ها ینهاد تیخانواده و سطح مالک تیمالک، تیگرفتن اثرات تمرکز مالک

به  توجهبا  . دارد یبا معامالت مربوط به اشخاص وابسته ارتباط منف یسود تعهد تیریمدکه  نشان می دهدها  افتهی . ردیگ

 یسود واقع تیریبا معامالت مربوط به اشخاص وابسته و مد یارتباط مثبت یگذاران نهادهیحضور سرما، تینقش ساختار مالک

ربوط به اشخاص وابسته نقش مالت مو معا یعهدسود ت تیریکاهش استفاده از مد یبرا تیکه تمرکز مالک یدر حال، دارد

و معامالت مربوط به اشخاص وابسته وجود  یواقع سود تیریمد نیب یدار ینعارتباط م چیه یاز نظر آمار . دارد یکارآمد

  . ندارد

 به این موضوع متمرکز یسود در بازارها تیریو مد یشرکت تیحاکمدر پژوهشی با عنوان  (3434) 11دیری و همکاران

 تیو نقش حاکم یو واقع یسود تعهد تیریرا در استفاده از مد نییباال و پا با تمرکز یبازارها نیمطالعه تفاوت ب نیا  .پرداختند

متمرکز  یکه در بازارها ییهاکه بنگاه ها دریافتندآن . کند می یبررسرا در دو نوع بازار  ییها تیفعال نیدر کاهش چن یشرکت

، نیعالوه بر ا . کنند استفاده می یشتریب یو واقع یسود تعهد تیریاز مد تمرکزم ریغ یارهابا باز سهیکنند در مقا می تیفعال

در  . متمرکز مؤثرتر است ریغ یسود در بازارها تیریدر کاهش مد، رهیمد ئتیه تیفیک یهایژگیدر قالب و، یشرکت تیحاکم

 رایکنند ز یاقالم تعهد نیگزیرا جا یواقع سود تیریمد اکند ت می را وادار رانیمتمرکز مد یدر بازارها یشرکت تیحاکم، مقابل

باالتر شرکت ها در  یبلند مدت آن بر ارزش شرکت احتماالً توسط قدرت رقابت یو عواقب منف ستین صیقابل تشخ یبه راحت

  . ابدی متمرکز کاهش می یبازارها

بر  ی: مطالعه احاکمیت شرکتی یهاسمینو مکاسود  تیریدم نیارتباط بدر پژوهشی با عنوان ، (3434) 13کاترجی و راکشیت

برآورد  یبرا یمدل قو کی یدر جستجو یمقاله در ابتدا سع نیا . به این موضوع پرداختند منتخب در هند یاساس شرکت ها

 یابیارزمطالعه با هدف  نیا . منتخب در هند دارد یدیتول یسود( شرکتها تیریمد یبرا ی)پروکس یاریاخت یاقالم تعهد

انجام شده  شریو آزمون احتمال ف ونیسود با استفاده از رگرس تیریو مد یشرکت تیمختلف حاکم یها سمیمکان نیط بتباار

 ئتیه یدقت اعضا و رهیمد ئتیمستقل در ه رانیبا درصد مد سود تیریمد دیشد یمطالعه نشان دهنده ارتباط منف نیا . است

                                                           
10-Alhadab et al 
11-Diri et al 
12-Chatterjee & Rakshit 
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قادر پژوهش  نیا، نیعالوه بر ا . ثابت شودتواند ینم زیسود دارد ن تیریبر مد یمنف ریتأث یحسابرس تهیاندازه کم . است رهیمد

 ئتیمانند اندازه ه، در نظر گرفته نشده است یتیحاکم یهاسمیمکان ریسود و سا تیریمد نیمشخص ب یرابطه ا جادیبه ا

و  یحسابرس تهیجلسات کم یوانفرا، یسابرحس تهیاستقالل کم، عامل ریمد یدوگانگ، رهیمد ئتیدفعات جلسات ه، رهیمد

 . بزرگتوسط حسابرسان  یحسابرس

 پژوهش  روش

زیرا از یک ، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت

-یتعیین م، گرسیوناز تحلیل را استفاده رابطه بین متغیرهای مختلف را ب، کند و از طرف دیگرطرف وضع موجود را بررسی می

گیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی در حوزه مطالعات پس رویدادی )استفاده از اطالعات گذشته( قرار می، عالوه بر این . نماید

ی به کل بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است که با روش استقرای در بورس اوراق شده پذیرفتههای های مالی شرکتصورت

 . خواهد بودقابل تعمیم معه آماری جا

 

 فرضیه های پژوهش

 . واقعی و تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود داردمدیریت سود و  معامالت با اشخاص وابستهبین  :1فرضیه 

هدی واقعی و تعمدیریت سود های با اشخاص وابسته بر شیوهو معامالت  تیساختار مالکابعاد مختلف  از یاثر مشترک :3فرضیه 

 . اردوجود د

 

 آماری پژوهشمدل 

 جهت اظهار نظر درباره فرضیات پژوهش مدل زیر برآورد  (3434) بر اساس پژوهش الحداب و همکاران

 می گردد:

 
 

 داریم:در مدل مذكور 

EM: واقعی و تعهدی سود مدیریت 

RPTs: با اشخاص وابسته معامالت 

FMOWN مالکیت خانوادگی: 

INSTOWN ییت نهادالک:م 

CONC تمرکز مالکیت: 

Z:متغیر های کنترلی مشتمل بر : 

HIGOVکیفیت حاکمیت شرکتی باال : 

BIG4اندازه موسسه حسابرسی: 
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AUDCOMMوجود کمیته حسابرسی: 

LEVی:اهرم مال 

SIZEاندازه شرکت: 

OCFجریان نقد عملیاتی: 

ROAبازده دارایی: 

LOSSزیان: 

 (3434، )الحداب و همکاران

 

ها به تفکیک هر فرضیه یل لحه و تتجزی خالصه  

 . بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی و تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد :1فرضیه 

H0 داردن: بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی و تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود 

H1تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود داردقعی و ت سود وایربسته و مدی: بین معامالت با اشخاص وا . 

 

های مدیریت سود واقعی و تعهدی ته بر شیوهاثر مشترکی از ابعاد مختلف ساختار مالکیت و معامالت با اشخاص وابس :3فرضیه 

 . وجود دارد

H0یریت سود واقعی و تعهدی ه های مدویابسته بر ش: اثر مشترکی از ابعاد مختلف ساختار مالکیت و معامالت با اشخاص و

 . داردنوجود 

H1های مدیریت سود واقعی و تعهدی : اثر مشترکی از ابعاد مختلف ساختار مالکیت و معامالت با اشخاص وابسته بر شیوه

 د:دررآورد می گجهت اظهار نظر درباره فرضیات پژوهش مدل زیر ب (3434) و همکارانبر اساس پژوهش الحداب . وجود دارد
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 1398تا  1392های  سال یط تایبا استفاده از روش پانل د 1ی الگو جیخالصه نتا .1جدول 

 متغیرها 

 ادیمدیریت سود بر اساس وجوه نقد عملیاتی غیرع اساس اقالم تعهدی اختیاریمدیریت سود بر 

 بیضرا
خطای 

 استاندارد
 t -آماره

سطح 

 معناداری
 ضرایب

خطای 

 استاندارد
 t -آماره

سطح 

 معناداری

 4/4444 1/11121- 4/44981 4/24544- 4/1281 1/48345 4/44814 4/41341  عرض از مبدأ

 RPTS 4/44848 4/41551 3/41449 4/4114 4/49411 4/43355 3/34831 4/4319 اشخاص وابستهمعامالت با 

 FMOWN 4/44455 4/44544 4/99312 4/9841 4/44918 4/44122 4/11934 4/4284 لکیت خانوادگیام

 INSTOWN 4/44591 4/43141 4/29254 4/1329 4/41592 4/41195 1/11183 4/3251 مالکیت نهادی

 CONC 4/44445 4/41538 4/43918 4/5154 4/41419 4/41499 4/51314 4/2214 تمرکز مالکیت

ی در نوادگاخمالکیت 

تعامل با معامالت با 

 اشخاص وابسته

FMOWN*RPTS 4/41814 4/43153 3/81849 4/4494 4/14138 4/42184 2/51421 4/4441 

مالکیت نهادی در تعامل 

با معامالت با اشخاص 

 وابسته

INSTOWN*RPTS 4/14883 4/44418 3/42443 4/4192 4/11945 4/44441 2/11121 4/4443 

ل در تعام ز مالکیترکتم

با معامالت با اشخاص 

 وابسته

CONC*RPTS 4/13115 4/43155 9/19851 4/4444 4/44514 4/43225 3/13331 4/4243 

کیفیت حاکمیت شرکتی 

 باال
HIGOV 

-

4/44115 
4/44458 

-

1/83154 
4/4188 -4/44191 4/44419 -3/45129 4/4218 

 BIG4 4/44112 4/44141 4/11153 4/8114 -4/44212 4/44482 -4/14832 4/9114 اندازه موسسه حسابرسی

 AUDCOMM وجود کمیته حسابرسی
-

4/44421 
4/44292 

-

4/14991 
4/5114 -4/44412 4/44348 -4/35913 4/1119 

 LEV اهرم مالی
-

4/48814 
4/41491 

-

1/48144 
4/4444 4/44941 4/41413 4/48231 4/4444 

 SIZE اندازه شرکت
-

4/44281 
4/44242 

-

1/31921 
4/3439 4/41231 4/44354 4/94154 4/4444 

 OCF جریان نقد عملیاتی
-

4/14411 
4/41241 

-

93/2381 
4/4444 4/59233 4/41311 19/9839 4/4444 

 ROA 4/98494 4/41119 23/5315 4/4444 4/498434 4/41438 4/454498 4/4444 بازده دارایی

 LOSS زیان
-

4/49918 
4/44141 

-

5/45199 
4/4444 4/44288 4/44249 1/13418 4/3111 

 4/839259 4/185424 ضریب تعیین

 4/153151 4/145932 ضریب تعیین تعدیل شده

F-54/81149 91/58512 آماره 

 4/444444 4/444444 سطح معناداری

 3/144124 3/119145 دوربین واتسون

 پژوهشگرمنبع: یافته های 

، معامالت با اشخاص وابستهبرای ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای  t رهآما لاحتما که ددهمی نشان تخمین از حاصل نتایج

تمرکز ، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته ینهاد تیمالک، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته یخانوادگ تیمالک

سود بر اساس  تیریمدبر  انیو ز ییدارا بازده، یاتینقد عمل انیجر، یاهرم مال، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته تیمالک

، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته یخانوادگ تیمالک، ص وابستهمعامالت با اشخامتغیرهای ، یاریاخت یاقالم تعهد

 تیحاکم تیفیک، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته تیتمرکز مالک، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته ینهاد تیمالک

 رعادییغ یاتیسود بر اساس وجوه نقد عمل تیریبر مد ییو بازده دارا یاتینقد عمل انیجر، اندازه شرکت، یاهرم مال، باال یشرکت



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 243-295، صفحات 1441بهار ، 1، شماره 8دوره 

291 

 

م افزار برای متغیرهای نر طبرآورد شده توسو ضریب  . باشددار میآماری معنی لحاظ از فوق ارتباط لذا است؛% 9 از کمتر

رتیب برابر (به ترعادییغ یاتیوجوه نقد عملو  یاریاخت یاقالم تعهد)سود بر اساس  تیریدم بر وابسته معامالت با اشخاص

، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته یخانوادگ تیمالک، معامالت با اشخاص وابستهمتغیرهای ، است 491/4و  448/4

سود  تیریل با معامالت با اشخاص وابسته بر مدامعتدر  تیمالکتمرکز ، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته ینهاد تیمالک

و  119/4، 141/4( و )131/4و  148/4، 418/4( به ترتیب برابر )رعادییغ یاتیوجوه نقد عملو  یاریاخت یاقالم تعهد)بر اساس 

 یشرکت تیمکحا تیفیک، تیتمرکز مالک، ینهاد تیمالک، یخانوادگ تیمالکمتغیرهای  برای t و احتمال آماره . (است445/4

و  یاریاخت یسود بر اساس اقالم تعهد تیریبر مد و اندازه شرکت یحسابرس تهیوجود کم، یاندازه موسسه حسابرس، باال

بر  انیو ز یحسابرس تهیوجود کم، یاندازه موسسه حسابرس، تیتمرکز مالک، ینهاد تیمالک، یخانوادگ تیمالک متغیرهای

باشد دار نمیآماری معنی لحاظ از فوق ارتباط لذا است؛% 9 از بیشتر رعادییغ یاتیقد عملسود بر اساس وجوه ن تیریمد

 دهندگی توضیح قدرت تعیین تعدیل شده ضریب . باشد% این متغیر در مدل رگرسیونی بی معنی می59بنابراین با اطمینان 

( به رعادییغ یاتیوجوه نقد عمل و یاریاخت یاقالم تعهدبرای مدل های )قادر است  که دهدمی نشان را مستقل متغیرهای

 آماری لحاظ از مدل که کل است این بیانگر F آماره احتمال . دهند توضیح را وابسته متغیر % تغییرات15و %  19ترتیب مقدار 

 راگ . ده شدواتسون استفا -نیبرازش شده از آماره آزمون دورب هایمدل یاستقالل پسماندها یبررس یبرا . می باشد دارمعنی

 یشواهد حاک نصورتیرایدر غ، ردگییقرار م دییمدل موردتأ یاستقالل پسماندها . باشد 9/3تا  9/1آماره در محدود  نیقدار ام

وجوه نقد و  یاریختا یاقالم تعهدکه در مدل های  . مدل است یپسماندها یالیسر یوجود همبستگ ای تقاللاز فقدان اس

می باشد بنابراین  9/3تا  9/1آماره در محدود  نیمقدار اکه  14/3و  11/3واتسون  نیمقدار دورببه ترتیب  رعادییغ یاتیعمل

 تیریبر مد معامالت با اشخاص وابستهبا توجه به فرضیه چون متغیرهای  . ردگییقرار م دییتأ مدل مورد یاستقالل پسماندها

معامالت متغیرهای ، است 491/4و  448/4ر براب بی(به ترتیادرعیغ یاتیوجوه نقد عملو  یاریاخت یاقالم تعهد)سود بر اساس 

در تعامل با معامالت با اشخاص  ینهاد تیمالک، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته یخانوادگ تیمالک، با اشخاص وابسته

وجوه نقد و  یاریاخت یداقالم تعه)سود بر اساس  تیریمعامالت با اشخاص وابسته بر مد در تعامل با تیتمرکز مالک، وابسته

 .(است445/4و  119/4، 141/4( و )131/4و  148/4، 418/4( به ترتیب برابر )رعادییغ یاتیعمل

 1398تا  1392های  سال یط تایبا استفاده از روش پانل د 2ی الگو جیخالصه نتا .2جدول 

 متغیرها 

 ارییختا یها نهیزسود بر اساس ه تیریمد دیتول یها نهیهز قیاز طر یسود واقع تیریمد

 ضرایب
خطای 

 استاندارد
 t -آماره

سطح 

 معناداری
 ضرایب

خطای 

 استاندارد
 t -آماره

سطح 

 معناداری

 4/1949 4/21843 4/41439 4/44492 4/4444 9/41528 4/11111 4/91142  عرض از مبدأ

 RPTS 4/11143 4/49512 1/51818 4/4452 4/41841 4/44511 1/51114 4/4484 اشخاص وابستهمعامالت با 

 FMOWN 4/44144 4/43254 4/39314 4/8441 4/41119 4/44911 2/42181 4/4441 مالکیت خانوادگی

 INSTOWN 4/41118 4/44115 4/39914 4/1581 4/44133 4/44941 1/22919 4/1834 مالکیت نهادی

 CONC 4/44249 4/44445 4/51111 4/2354 4/44382 4/44931 4/92112 4/9545 تمرکز مالکیت

مالکیت خانوادگی در 

تعامل با معامالت با 

 اشخاص وابسته

FMOWN*RPTS 4/19531 4/41142 3/41135 4/4254 4/42154 4/41114 3/81952 4/4431 

مالکیت نهادی در تعامل با 

 معامالت با اشخاص وابسته
INSTOWN*RPTS 4/34832 4/14414 3/28219 4/4114 4/49151 4/41938 2/13194 4/4443 

کز مالکیت در تعامل با مرت

 معامالت با اشخاص وابسته
CONC*RPTS 4/19981 4/49951 3/18149 4/4481 4/41551 4/44598 3/48445 4/4213 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 243-295، صفحات 1441بهار ، 1، شماره 8دوره 

293 

 

کیفیت حاکمیت شرکتی 

 باال
HIGOV 4/44211 4/44341 1/31399 4/3411 4/44424 4/44421 4/51442 4/2231 

 BIG4 4/43132 4/41914 1/44144 4/1141 -4/44422 4/44125 اندازه موسسه حسابرسی
-

4/32592 
4/8148 

 AUDCOMM 4/43253 4/44183 2/49825 4/4432 -4/44121 4/44112 وجود کمیته حسابرسی
-

1/34151 
4/3318 

 LEV 4/44499 4/43114 4/43458 4/5822 اهرم مالی
-

4/443424 
4/44221 

-

4/14141 
4/9484 

 SIZE اندازه شرکت
-

4/42334 
4/44139 

-

4/42814 
4/4444 -4/44143 4/44452 

-

1/91911 
4/1244 

 OCF 4/41151 4/43535 4/44118 4/1842 -4/44841 4/44282 جریان نقد عملیاتی
-

3/14345 
4/4298 

 ROA بازده دارایی
-

4/11918 
4/42815 

-

18/4554 
4/4444 -4/43499 4/44942 

-

4/48332 
4/4444 

 LOSS زیان
-

4/43191 
4/41231 

-

3/41523 
4/4215 

-1/89E-

49 
4/44194 

-

4/44421 
4/5141 

 4/894189 4/812113 ضریب تعیین

 4/831413 4/118115 ضریب تعیین تعدیل شده

F-21/44113 4/444444 آماره 

 4/444444 4/444444 سطح معناداری

 1/811114 3/141399 دوربین واتسون

 پژوهشگرمنبع: یافته های 

، معامالت با اشخاص وابستهبرای ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای  t احتمال آماره که هددمی نشان ینتخم از حاصل نتایج

تمرکز ، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته ینهاد تیمالک، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته یخانوادگ تیمالک

سود بر اساس  تیریمدبر  ییبازده دارا و دازه شرکتان، یسابرسح تهیوجود کم، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته تیمالک

در تعامل با معامالت با اشخاص  یخانوادگ تیمالک، یخانوادگ تیمالک، اشخاص وابستهمعامالت با متغیرهای ، دیتول یها نهیهز

 انیجر، خاص وابستهاشعامالت با در تعامل با م تیتمرکز مالک، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته ینهاد تیمالک، وابسته

آماری  لحاظ از فوق ارتباط لذا است؛% 9 از کمتر ارییاخت یها نهیسود بر اساس هز تیریبر مد ییو بازده دارا یاتینقد عمل

سود بر اساس  تیریبر مد معامالت با اشخاص وابستهم افزار برای متغیرهای نر طبرآورد شده توسو ضریب  . باشددار میمعنی

 تیمالک، معامالت با اشخاص وابستهمتغیرهای ، است 418/4و  111/4( به ترتیب برابر ارییاخت یها نهیهزو  دیولت یها نهیزه)

در  تیتمرکز مالک، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته ینهاد تیمالک، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته یخانوادگ

، 195/4( به ترتیب برابر )ارییاخت یها نهیهزو  دیولت یها نهیهز)د بر اساس سو تیریبر مدتعامل با معامالت با اشخاص وابسته 

، ینهاد تیمالک، یخانوادگ تیمالکمتغیرهای  برای t و احتمال آماره . (است415/4و  491/4، 421/4( و )199/4و  348/4

سود  تیریبر مد انیو ز یاتینقد عمل نایجر، یمالاهرم ، یاندازه موسسه حسابرس، باال یشرکت تیحاکم تیفیک، تیتمرکز مالک

، یاندازه موسسه حسابرس، باال یشرکت تیحاکم تیفیک، تیتمرکز مالک، ینهاد تیمالک و متغیرهای دیتول یها نهیبر اساس هز

 لذا است؛ %9 از بیشتر ارییاخت یها نهیسود بر اساس هز تیریمدبر  انیاندازه شرکت و ز، یاهرم مال، یحسابرس تهیوجود کم

 . % این متغیر در مدل رگرسیونی بی معنی می باشد59باشد بنابراین با اطمینان دار نمیآماری معنی لحاظ از فوق تباطار

 یها نهیهزقادر است برای مدل های ) که دهدمی نشان را مستقل متغیرهای دهندگی توضیح قدرت تعیین تعدیل شده ضریب

 این بیانگر F آماره احتمال . دهند توضیح را وابسته متغیر % تغییرات83و %  18ر ترتیب مقدا( به ارییاخت یها نهیهزو  دیتول

برازش شده از آماره آزمون  هایمدل یاستقالل پسماندها یبررس یبرا . می باشد دار معنی آماری لحاظ از مدل که کل است
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-یقرار م دییمدل موردتأ یاستقالل پسماندها .دباش 9/3تا  9/1آماره در محدود  نیاگر مقدار ا . واتسون استفاده شد -نیدورب

که در مدل های  . مدل است یپسماندها یالیسر یوجود همبستگ ای تقاللاز فقدان اس یشواهد حاک نصورتیرایدر غ، ردگی

ا ت 9/1محدود  آماره در نیمقدار اکه  81/1و  14/3به ترتیب مقدار دوربین واتسون  ارییاخت یها نهیهزو  دیتول یها نهیهز

معامالت با با توجه به فرضیه چون متغیرهای  . ردگییقرار م دییتأ مدل مورد یاستقالل پسماندهامی باشد بنابراین  9/3

-، است 418/4و  111/4(به ترتیب برابر ارییاخت یها نهیهزو  دیتول یها نهیهز)سود بر اساس  تیریبر مد اشخاص وابسته

در تعامل با  ینهاد تیمالک، در تعامل با معامالت با اشخاص وابسته یخانوادگ تیالکم ،اص وابستهمعامالت با اشخمتغیرهای 

و  دیتول یهانهیهز)سود بر اساس  تیریدر تعامل با معامالت با اشخاص وابسته بر مد تیتمرکز مالک، معامالت با اشخاص وابسته

با توجه به  H0پس فرض  . ( است415/4و  491/4، 421/4( و )199/4و  348/4، 195/4رابر )( به ترتیب بارییاخت یها نهیهز

بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی و تعهدی رابطه مثبت و  یعنی . شودرد می 3و  1نتایج برای فرضیه 

یت سود یریوه های مداثر مشترکی از ابعاد مختلف ساختار مالکیت و معامالت با اشخاص وابسته بر ش . معناداری وجود دارد

 . واقعی و تعهدی وجود دارد

 شپژوه یرهایغمت نیارتباط ب یحاصل از بررس یها افتهیخالصه  .3جدول 

 

 

 
  زمون روابط بین متغیرهاآ
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ضرایب 
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 t آماره
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ح م
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ن

یه
ض

فر
 

فرضیه 

1 

معامالت با اشخاص وابسته و  نیب

 یعهدو ت یسود واقع تیریمد

وجود  یرابطه مثبت و معنادار

 دارد/

EMDA 19/4 4/448481 3/414494 4/4114 

تائید 

 فرضیه

REMCFO 15/4 4/494115 3/348314 4/4319 

REMPROD 18/4 4/111434 1/518183 4/4452 

REMRD 82/4 4/418413 1/511149 4/4484 

فرضیه 

3 

از ابعاد مختلف  یاثر مشترک

و معامالت با  تیکساختار مال

 یها وهیاشخاص وابسته بر ش

 یو تعهد یسود واقع تیریمد

 وجود دارد/

EMDA 19/4 

4/418144 3/818491 4/4494 

تائید 

 فرضیه

4/148833 3/424431 4/4192 

4/131153 9/198514 4/4444 

REMCFO 15/4 

4/141381 2/514214 4/4441 

4/119451 2/111212 4/4443 

4/445141 3/133311 4/4243 

REMPROD 18/4 

4/195313 3/411354 4/4254 

4/348324 3/282194 4/4114 

4/199811 3/181492 4/4481 

REMRD 82/4 

4/421542 3/819524 4/4431 

4/491515 2/131941 4/4443 

4/415514 3/484458 4/4213 
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 تایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرهاح نابی و تشریارزی

به نتایج هر فرضیه اشاره نموده و ، ابتدا به تفکیک، تجزیه و تحلیل ارائه شده در خصوص هر فرضیه انجام گرفتبا توجه به 

 . های این پژوهش می پردازیمگیری کلی در خصوص یافتهسپس به نتیجه

 

 اولایج فرضیه نت

 ". وجود دارد یرابطه مثبت و معنادار یو تعهد یسود واقع تیریسته و مدواببا اشخاص  معامالت نیب "

 بربه این نتیجه رسیدیم که معامالت با اشخاص وابسته ، هایی که از راه رگرسیون و همبستگیبا توجه به آزمونها و تحلیل

وجود ، معامالت با اشخاص وابسته یرب مثبت متغضرایو با توجه به  تاثیر معنادار دارد شرکت یو تعهد یسود واقع تیریمد

این نتایج در  ؛شوداستنتاج می شرکت یو تعهد یسود واقع تیریمدبا معامالت با اشخاص وابسته رابطه ی مستقیم بین 

 نگونهیا و بوده سازگار یندگینما مسئله با راستای مفاهیم نگرش رفتار فرصت طلبانه )تئوری تضاد منافع( می باشد؛ این نظریه

 از ؛گرددیم سهامداران و شرکت شدن متضرر موجب و ردیگیم کار به رانیمد یبرا یصشخ منافع کسب جهت در را تمالمعا

 رانیمد توسط معامالت؛ ندینمایمی مال یهاصورت فیتحر به اقدام معامالت نیا سوء اثرات پنهان نمودن جهت رانیمد یطرف

 ثروت بر ینامساعد اثر ای کند گمراه را اتیعمل جینتا تواندیم که شودیم هفاداست یاانهطلبفرصت طور به سهامداران ریسا ای

سهامداران  سلب مالکیت یابزار بالقوه برا کبا اشخاص وابسته یمعامالت دهد که نتایج نشان می؛ بگذارد تیاقل سهامداران

 امکان استفاده و خارج کردن، بستهوا هایگروه یبرا میمستق یهافرصت است؛ یخود و فروش افراد دیخر قیاز طر یخارج

استدالل  ؛شودیاستفاده م سود تیریمد یبرا نیگزیابزار جا کیکند و به عنوان یفراهم مها را برای آن تیمنابع سهامداران اقل

 خاصبا اشمالت معا، شرکت ایکه آاین باشد  هدنتواند نشان دهیافشا شده مبا اشخاص وابسته که مقدار معامالت  شودیم

اشکال  ریسا یبرا نیگزیجا کیبه عنوان  گیرد و یا این کهسود به کار می تیریمد یابزار جداگانه برا کیرا به عنوان وابسته 

رابطه  . شود یدرآمد استفاده م تیریمد یهاوهیدر کنار شبا اشخاص وابسته معامالت  ایآ نکهیا ایکند یاستفاده م سود تیریمد

 سود تیریمد یابزارها ریبه صورت مشترک با سابا اشخاص وابسته ها از معامالت که شرکت د دادواهخان را نش یمثبت شواهد

معتبر هستند که نشان  گنالیس کبا اشخاص وابسته یکه معامالت  ه این باشددنهنشان دتواند میحداقل  ایکنند یاستفاده م

گوردن و در این راستا  نموده اند؛طلبانه شرکت فرصت یهدگزارش دهیدر پد یشتریاحتمال ب به شرکت کی رانید مدندهیم

رابطة مثبتی با برخی از انواع ، گیری مدیریت سود(که اقالم تعهـدی اختیـاری )مقیـاس اندازه ندنشان داد ( نیز3449هنری )

بین که نشان میدهد  ( نیز3411)وتاما ی میتا و؛ نتایج پژوهش معامالت )مانند تأمین مالی با نرخ ثابـت از اشخاص وابسته( دارد

 (1251) و همکاران یمحمد ( و1253رابطه معناداری وجود دارد؛ سرلک و اکبری )معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود 

که با نتایج پژوهش ، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد سود تیریمعامالت با اشخاص وابسته و مد نیبنیز ثابت کردند که 

 . باشدتا میراساضر در یک ح

 

 دومایج فرضیه نت

وجود  یو تعهد یسود واقع تیریمد یها وهیو معامالت با اشخاص وابسته بر ش تیاز ابعاد مختلف ساختار مالک یاثر مشترک "

 ". دارد
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بعاد ز اا یر مشترکبه این نتیجه رسیدیم که اث، رگرسیون و همبستگی انجام شدبا توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه 

و با توجه به  تاثیر معنادار دارد شرکت یو تعهد یسود واقع تیریمد برو معامالت با اشخاص وابسته  تیمختلف ساختار مالک

اثر ی مستقیم بین وجود رابطه، ص وابستهو معامالت با اشخا تیاز ابعاد مختلف ساختار مالک یاثر مشترک ضرایب مثبت متغیر

 ؛شوداستنتاج می شرکت یو تعهد یسود واقع تیریمد با و معامالت با اشخاص وابسته تیمالک تارمختلف ساخ از ابعاد یمشترک

 یمنف ریهرگونه تأث، تیریو مد تیمحدود مالک کیبا تفک یشرکت تیحاکم ستمیسدر یک که  شوداین گونه استدالل می

 نیب یبه عدم تقارن اطالعات نجرممکن است مها در شرکت تیمالک ادیتمرکز زشود؛در واقع  دیتشدبا اشخاص وابسته معامالت 

 نیا . هستند تیاز سهامداران اقل فیضع تیو حما فیضع یحقوق ستمیس یکه دارا ییدر کشورها ژهیبه و، گذاران شودهیسرما

ود ع خمناف یبرا تیوضع نیداشته باشند تا از ا یا زهیانگ و مالکان خانوادگی تواند باعث شود سهامداران غالب یم تیوضع

ها سود در شرکت تیریمد برتواند یها مشرکت تیساختار مالک؛ بنابراین سود آن را پوشش دهند تیریسواستفاده کنند و با مد

 ؛سود دارد تیریمد یبرا یبه عنوان ابزار با اشخاص وابستهدر استفاده از معامالت  یابالقوه راتیعامل تأث نیاو  بگذارد ریتأث

 مدیریت سود به، با اشخاص وابستهممکن است با سواستفاده از معامالت  تیعوامل ساختار مالکه ت کی از آن اسنتایج حاک

مکانیزم حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر رابطه بین معامالت  دادند کهنشان  (3411)میتا و یوتاما در این راستا  ؛کمک کنند

حضور ، تیبه نقش ساختار مالک توجهبا نشان دادند که  ( نیز3434)و همکاران ؛ الحدب با اشخاص وابسته و مدیریت سود دارند

که در راستای نتایج ، اردد یسود واقع تیریبا معامالت مربوط به اشخاص وابسته و مد یارتباط مثبت یگذاران نهادهیسرما

 . پژوهش حاضر می باشد

 

 نتیجه گیری بحث و 

سود شرکت  تیریمد یها وهیو معامالت با اشخاص وابسته بر ش یتیلکما بعاد مختلفاثر مشترک ا یاین پژوهش به دنبال بررس

 نتایج زیر حاصل گردید:با توجه به نتایج رگرسیون  . بوده است

 . واقعی و تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود داردمدیریت سود و  وابستهمعامالت با اشخاص بین -1

واقعی و تعهدی وجود مدیریت سود های با اشخاص وابسته بر شیوهمالت معاو  تیمالک ساختارابعاد مختلف  از یاثر مشترک-3

 . دارد مطابقت مالی ادبیات وپژوهش  نظری چارچوب در شده اشاره مستندات با پژوهش این در آمده دست به نتایج. دارد

چنـین ، ت موضوع پژوهشیـاقـسمت ادب گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده درعنوان یک نتیجه نابراین بهب

گذار تاثیرسود  تیریمد یها وهیو معامالت با اشخاص وابسته بر ش یتیاسـتنباط مـیشـود که اثر مشترک ابعاد مختلف مالک

توان گذاران و پژوهشگران حوزه بازار سرمایه را افزایش دهد و در پرتو آن شاید بج میتواند درک و دانش سرمایهین نتایا . است

نتایج  . یافت سود را داشته باشند دست تیریمد یها وهییی عوامل دیگری که توانایی توضیح دادن تغییرات شاسابه شن

این ، کنندگان از اطالعات مالی هستنداستفاده، گروه اول، قرار گیردتواند مورد توجه دو گروه کلی کاربردی این پژوهش می

این گروه در واقع کسانی هستند که ، های حسابرسی می باشددیران و شرکتم، دهندگاناراعتب، گروه که شامل سرمایه گذاران

-گذاران و تدوینسیاست، شگرانپژوه، گروه دوم. ها در ارتباط می باشندمستقیما با آثار مالی و نتایج حاصل از عملکرد شرکت

-که به مسائل اقتصادی و مالی عالقمند میند بهادار هستهمانند بورس اوراق سازمانهاییکنندگان استاندارهای حسابداری و یا 

  . باشند
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 پژوهشگر، در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشدپژوهش  اگر، علمیپژوهش  پس از انجام مراحل یک

د و بسط هبوبه منظور بهایی را و هم راه کارها و پیشنهادپژوهش  ها و نتایجتواند نظراتی را هم در مورد یافتهمی پژوهشگر

آتی ارائه  های پژوهشین برای و همچنپژوهش  بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج . های آتی بیان کندپژوهش

 :شود می پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه ، با توجه به نتایج ارائه شده مبتنی بر یافته های هر فرضیه . می شود

واقعی و تعهدی رابطه مثبت و مدیریت سود و  معامالت با اشخاص وابستهضیه اول؛بین فر ل از بررسیبا توجه به نتایج حاص-1

قانون  135نوع و محتوای معامالت با اشخاص وابسته از منظر قانونی )ماده ، با توجه به اهمیت مبلغلذا  رد؛معناداری وجود دا

اردگذاران پیشنهاد میشود سازو کاری برای ارزیابی و انداران و استبه قانونگذ، تجارت( و استانداردهای حسابداری و حسابرسی

همچنین  . ذاران و اعتباردهندگان و حسابرسان ارایه نمایندسنجش این معامالت برای گروه های مختلف مانند سرمایه گ

شده از  افتضمینات دریپیشنهاد می گردد سایر معامالت با اشخاص وابسته مانند تضمینات ارائه شده به اشخاص وابسته و ت

روش سهام با اشخاص وابسته و وام های دریافتی اعطایی اشخاص وابسته و معامالت اجاره با اشخاص وابسته و خرید و ف

 . را جهت کشف فعالیت های مخفیانه و فرصت طلبانه مورد توجه قرار دهند  ...اشخاص وابسته و

با اشخاص وابسته بر و معامالت  تیساختار مالکابعاد مختلف  از یثر مشترکابا توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم؛ -3

ساختار تاثیر گذاری ابعاد مختلف مبنی بر ، توجه به نتایج پژوهش با واقعی و تعهدی وجود دارد؛مدیریت سود های شیوه

فرصت از آنجا که  و تاس مالکان أییدی بر نقش نظارتیکه ت سود مدیریتبر روابط بین معامالت با اشخاص وابسته و  تیمالک

ت و النظارت مؤثر بر این معامبنابراین ، ت با اشخاص وابسته یکی از چالش های راهبری شرکتی استالطلبانه بودن معام

بر این اساس به مقام های بورس پیشنهاد می شود نسبت به ، حات راهبری شرکتی استالاصیه دار المحدود سازی آنها ط

به ، ی برای اجرایی کردن اصول راهبری شرکتی در مورد شرکت های فعال در بورس بپردازندنونالزامات قامقررات و  تدوین

ت با اشخاص الپیشنهاد می شود به منظور کاهش تأثیرات مخرب هزینه های نمایندگی در خصوص معام نیزسرمایه گذاران 

سرمایه گذاران در هنگــام اخــذ یز و ن . نمایند استفادههای حاکمیت شرکتی مناسب و با کیفیت وابسته از مکانیزم 

. عنوان یکی از متغیرهـای تصـمیم در نظر داشته باشندرا هم به  تیساختار مالکابعاد مختلف ، تصــمیمات خریــد و فــروش
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