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 یهاشرکت سود تیریمد با یمال یورشکستگ نیب رابطه بربررسی نقش تعدیلی مالکیت نهادی 

  تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ

 
  4حامد چکنه بجستانی،  3وحید صداقت ،2علیرضا آذربراهمان ،*1سعید پاکدالن

 آموزش عالی غیر انتفاعی شاندیز دانش آموخته دکتری حسابداری دانشگاه مازندران و استادیار موسسه ،نویسنده مسئول -1

 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شاندیز-2

 مشهد-دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شاندیز-3

 دمشه-ارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شاندیزدانشجوی ک-4

 چکیده
 جزء سهامداران گروه خالف بر و دارد قرار عمده یا حرفه سهامداران اریاخت در که باشد یم شرکتها تیمالک از بخش آن ینهاد مالکان

 ارتباط قیطر از شرکت، بلندمدت یها یگذار هیسرما و یتجار یراهبردها و یآت یاندازها چشم درباره ارزش با یداخل اطالعات

 امر نیا که شود؛ منجر شرکتها رفتار رییتغ به است ممکن ینهاد مالکان حضور. ردیگ یم قرار شانیا اریاخت در شرکت رانیمد با میمستق

 اعمال در یتوجه قابل بازدارنده عامل ینهاد تیمالکلذا . ردیگی م نشات دهند،ی م انجام گذاران هیسرما نیا که ینظارت یتهایفعال از

 که یسهامداران سو، کی از. دارند خود یگذار هیسرما به نسبت یمتفاوت یها زهیانگ ینهاد مالکان کهاز آنجایی .باشدیم سود تیریمد

 گرید سهامداران یبرا که کنند جادیا یثروت تا دارند یشتریب مشارکت تیریمد با احتماالً دهندیم حیترج را داریپا و بلندمدت یسهامدار

 نیبد. باشدیم سود تیریمد با یمال یورشکستگ نیب رابطه بر ینهاد تیمالک یلیتعد تاثیر یبررس پژوهش، نیا هدف.باشد دیمف زین

 سنجش یبرا و جونز شدهلیتعد مدل از یتعهد سود تیریمد سنجش منظوربهو  آلتمن مدل از یمال یورشکستگ سنجش یبرا منظور

 شرکت 169 از قیتحق ازیموردن اطالعات ساسا نیا بر. است شده استفاده چودرییرو  شدهلیتعد مدل از یواقع سود تیریمد

 یمبنا بر یبند طبقه لحاظ از حاضر پژوهش شده است. استخراج 1397 تا 1393 یزمان دوره در تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ

 یهمبستگ نوع از ،یفیتوص یها پژوهش انواع انیم از و یفیتوص نوع از روش، حسب بر یبند طبقه لحاظ از ،یکاربرد نوع از هدف،

 جینتا .است یبیترک یهاداده از استفاده با رهیمتغ چند ونیرگرس روش ها،داده لیتحل و هیتجز منظور به شده استفاده یآمار روش. است

شاخص مدیریت  دو )باهر سود تیریمد و یمال یورشکستگ نیب رابطه بردی دارای تاثیر تعدیلی نها تیمالک که دهدیم نشان پژوهش

 می باشد. لذا هر دو فرضیه پژوهش مورد پذیرش قرار میگیرد. واقعی و مدیریت سود تعهدی( سود

 تعهدی، مدیریت سود واقعی سود تیریمد ،یمال یورشکستگ ،ینهاد تیمالک های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 1

 جــدایی بــا امــا بودند؛ مالک مدیران و مدیر مالکان، هجـدهم، اواخرقـرن در و بزرگ بسیار شرکتهای پیـدایش از قبـل

 عنـوان تحـت جدیـدی ،رویکـرد ای حرفـه مـدیران های وگروه بهــادار اوراق بازارهــای ،پیــدایش ازمــدیریت مالکیــت

 مــدیران بــین منــافع تــضاد پیــدایش موجــب امر ایــن. گردیــد مطــرح اجتمـاعی پدیـدهای عنـوان بــه سـهامی شـرکت

 نقــش سهامداران لــیکن باشــد؛ متفاوت است ممکــن مختلــف درکشورهای سهامداران ترکیــب. گردیــد الکــانم و

 متفــاوتی اثرهــای مـیتوانـد درشـرکتها آنهـا مختلـف ترکیب لـذا باشـند، داشـته تواننـد مـی شـرکت راهبـری درنظـام اساسی

. باشـد داشـته شـرکت اطالعـات تقـارن و دربــازار شــرکت اطالعــات انعکــاس ــوهنح همچنــین ، شــرکتها برعملکــرد را

 میـان درایـن. باشـد متفـاوت توانـد مـی نیـز شـرکتها مـدیریت برعملکـرد نظـارت نحـوه مالکیـت، نـوع بـه باتوجـه بنـابراین

 شــرکتهــای مــالکین دایــره در نهــادی گـذاران یهسرما روزافــزون حــضور مـیکنـد توجـه جلـب بیـشتر کـه آنچـه

 وهمچنــین هــا درســازمان حاکمیــت برنحــوه گــروه ایــن حــضورفعال کــه اســت وتــأثیری عــام ســهامی

 طـور بـه یرانمـد برفعالیتهـای تأثیرگـذاری بـالقوه تـوان دارای نهـادی سـهامداران. باشـد داشـته توانـد عملکردآنهــامی

 مستقیم غیر یا مستقیم تأثیر و میباشند خود سـهام مبادلــه طریــق از غیرمــستقیم طــور بــه و مالکیــت طریــق از مــستقیم

 (1389)نیکبخت و رحمانی نیا ،  .باشد اهمیت با بسیار میتواند نهادی سهامداران

 شدهانجام یهاپژوهش از و است مالی علوم و حسابداری در زیانگچالش مباحث نیترمهم از یکی سود مدیریتاز طرفی 

(1989, Schipper )و (1999, Healy & Wahlen)، در هدفمند مداخله سود، مدیریت است معتقد شیپر. ردیگیم نشئت 

 دو به توانندیم سود مدیریت ابزارهای تعریف، این به توجه با. است شخصی منافع کسب باهدف مالی گزارشگری فرایند

 ,2010)است واقعی یهاتیفعال مبنای بر مدیریت و تعهدی اقالم مبنای بر مدیریت شامل که شوند یبندطبقه کلی دسته

Gunny .)تواندیم سود ازآنجاکه. دارند یکدیگر با بنیادینی یهاتفاوت عملیاتی، نقدی یهاانیجر بر تأثیر ازنظر دوطبقه این 

 ، 2012)کنندیم استفاده موجود روش دو هر از مدیران شود، یبنددسته( تعهدی الماق و نقدی یهاانیجر)بخش دو به

Joosten.) 

 

 

 

 به نسبت یتجار واحد کی تعهدات که دارد اشاره یطیشرا به که است یاصطالح یمال یورشکستگاز طرفی دیگر 

 شرکت یمال تیوضع اگر اما باشد قتمو تواندیم مشکل نیا یگاه. شودیم محقق یدشوار با ای شودیم نقض بستانکاران
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 و شرکت بستانکاران یبرا یمال بحران. کشاندیم یورشکستگ به را شرکت تیدرنها یمال بحران صورت آن در ابد،ین بهبود

 وجود یمال خطر نیا بشود یمال بحران دچار شرکت که زمان هر رایز است، نهیهز دربردارنده سهام دارندگان یبرا نیهمچن

 مستحق ورشکسته شرکت کی سهامداران ینظر جنبه از اگر یحت. برود نیب از شرکت آن سهامداران هیسرما مامت که دارد

 از حاصل پول موارد شتریب در شده هیتسو بستانکاران یبده ازآنکهپس همآن باشند شرکت انحالل از هیسرما افتیباز افتیدر

 مقدار با سهیمقا در بماند یباق هم یزیچ پول نیا از اگر یحت. دهد پوشش را شرکت اعتبارات بتواند که ستین آنقدر انحالل

 برای مدیران سود، مدیریت یهاکیتکن گرفتن نظر در با. است اندک اریبس شده یگذارهیسرما در شرکت که هیاول پول

 مختلفی یهازهیانگ باشد، داشته تأثیر آن اتکای قابلیت تغییر و مالی یهاصورت کیفیت بر است ممکن که سود یکاردست

 شرکت جاری عملکرد در تغییر منظوربه مدیریت بر فراوانی فشار که مالی بحران دوران در خصوصبه حالت این. دارند

 سود یکاردست برای بیشتری انگیزه مدیران دهدیم نشان سود مدیریت به مربوط ادبیات. شودیم تشدید دارد، وجود

 سالم، یهاشرکت با مقایسه در ورشکسته یهاشرکت است، مسلم آنچه. دارند ستگیورشک از قبل دوره طی شدهگزارش

 افزایش و مالی بحران منفی عالئم بردن بین از منظوربه هاشرکت واقع در کنند؛یم یکاردست افزایشی جهت در را خود سود

  .(Campa & Camacho ,2015)ورزندیم مبادرت کار این به شرکت نقدینگی و سودآوری

 سود افزایش به بحران وقوع از قبل مدیران مالی، زدهبحران یهاشرکت در که است این شودیم مطرح که سؤالی اکنون

 با اوالً زیرا دهند؛ افزایش را خود سود مدیران که است این معقول انتظار دهند؟یم کاهش را آن یا کنندیم اقدام شرکت

 خود جایگزینی از ثانیاً و( Dichev & Skinner , 2002) شوندیم بدهی مین مالیتا قراردادهای نقض از مانع سود، افزایش

(. Bergstresser & Philippon ,2006) برندیم بهره آن منافع  از سهام قیمت افزایش با و کنندیم جلوگیری در بازار

 اتخاذ جدید مدیران توسط تراتژیاس این و دهندیم کاهش را شرکت سود مدیران که معتقدند محققان از دیگری گروه ولی

 شرکت، سود کاهش با همچنین و( DeFond , 1994) کنند معرفی شرکت سود کاهش مسئول را قبلی مدیران تا شودیم

 دلیلمقدمات کاهش قیمت سهام شرکت را فراهم نموده تا بتوانند در زمان مقتضی سهم بیشتری از شرکت خریداری نمایند. 

 , 2007) گیرند قرار دادخواهی و اتهام معرض در کمتر دارند تمایل مدیران که است این رکتش سود کاهش برای دیگر

Charitou et al.) 

 به بنا شرکتی هر و نیستند جدیدی موضوعات مالی، یهابحرانبرخی از پژوهش ها حاکی از شواهدی است مبنی بر اینکه 

 عملکرد تا کنند مدیریت یاوهیش به را سودشان دارند تمایل هاشرکت موقعیتی چنین در. شودیم مواجه مالی بحران با دالیلی

 , 2016)است برخوردار خاصی اهمیت از زدهبحران یهاشرکت برای موضوع این و دهند پوشش را خود ضعیف مالی

Dutzi & Rausch.) 
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 کاهش کنترل و تیمالک ییجدا مشکالت باشد متمرکز ینهاد سهامداران از یکم عده نیب سهام تیمالک که یهنگاماز طرفی 

 یا حرفه و یگذار هیسرما ادیز حجم به توجه با. هستند بلندمدت تمرکز با یا -حرفه گذاران هیسرما ینهاد مالکان. ابدییم

 اهداف بر تمرکز یجا به تواندیم موضوع نیا. شودیم تیریمد بر نظارت موجب آنها حضور ،ینهاد گذاران هیسرما بودن

 شتریب ینهاد سهامداران از گروه نیا. شود بلندمدت در سهام ارزش یساز حداکثر به توجه موجب یورسودآ مدت کوتاه

 نظارت و یشرکت تیحاکم یتهایفعال در فعال حضور یبرا یادیز یها زهیانگ یدارا و شرکت بلندمدت یاندازها چشم نگران

 درآمد ندهیفزا سود تیریمد احتمال داریپا ینهاد رانگذا هیسرما حضور که شودیم فرض مکتب نیا در لذا. هستند شرکتها بر

 (.Sakaki &et al, 2016.)دهد یم کاهش را

 سود هاآن و باشد داشته سود یکاردست در رانیمد رفتار بر یریتأث است ممکن هاشرکت یمال یورشکستگ نکهیا به توجه با

اران نهادی می تواند باعث جلوگیری از اینگونه رفتار و از طرفی حضور سهامد کنند تیریمد یکاهش ای یشیافزا جهت در را

 سود تیریمد با یمال یورشکستگ نیب رابطه بر ینهاد تیمالک یلیتعد نقش یبررس قیتحق نیا از هدف لذا ؛شرکتها شود

 . باشدیم تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت

 و رانیمد ماتیتصم در تواندیم آن از حاصل جینتا رایز رود،یم شمار هب کاربردی قاتیتحق نوع از هدف جنبه ازاین مهم 

 .ردیگ قرار مورداستفاده گذارانهیسرما

  و پیشینه پژوهش نظری مبانی. 1-1

 توسط بار اولین برای. شد معرفیGordon (1996 ) توسط سود هموارسازی عنوان با ابتدا در سود، مدیریت فرضیه

Nicholson (1988 )در سود مدیریت جهت،نیازا. شد "سود هموارسازی" عبارت جایگزین "سود مدیریت" تعبار 

 موردنظر نتایج و کند نفوذاعمال شرکت عملکرد از یاخالصه تهیه در تواندیم که اساس این بر گرفت؛ قرار توجه کانون

 فرایند در عمدی مداخله: »کندیم تعریف صورت این به را سود مدیریت مفهومSchipper(1989 ).کند منعکس را خود

 ممکن مدیریت، مختلف اهداف و مقاصد به توجه با یعنی سود«؛ انتظار مورد سطح آوردن دست به برای مالی گزارشگری

 .شود هموار یا یابد کاهش یا و افزایش سود است

 2012) کنند مدیریت را سود ،واقعی یهاتیفعال یکاردست و تعهدی اقالم یکاردست طریق از توانندیم هاشرکت مدیران

, Wongsunwai .)شرکت، اساسی اقتصادی یهاتیفعال تغییر طریق از نه مدیریت تعهدی، اقالم بر مبتنی سود مدیریت در 

 مدیریت کهیدرحال کند،یم یکاردست خویش اهداف جهت در را سود اختیاری، تعهدی اقالم طریق از سال پایان در بلکه

 عملیاتی یهامیتصم برخی اتخاذ با مدیریت و تجاری واحد واقعی یهاتیفعال ساختار یا یبندزمان در رتغیی با واقعی سود

 از پس یهاسال برای شدیدی منفی پیامدهای تعهدی، و واقعی سودهای مدیریت پیشین مطالعات اساس بر. است همراه
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 شدیدتری منفی پیامدهای واقعی، یهاتیفعال از ناشی سود مدیریت که است این اساسی نکته. دارد سهام هیاول عمومی عرضه

 (.Kothari et al ,2012)گذاشت خواهد برجای تعهدی سود مدیریت به نسبت

. ادکردندی هاشرکت ورشکستگی دلیل نیترمهم عنوانبه مدیریت ضعف ازBradley & Rubach(2002 ) دیگر طرفی از

 افزایش و فروش یهاتیفعال بودن اثریب مالی، یهاتیفعال در ضعف باال، یهانهیهز مدیریتی، خطاهای که کردند عنوان هاآن

 و شرکت یک مالی موقعیت که نکته این گرفتن نظر در با. است ورشکستگی ریسک افزایش دالیل ازجمله تولیدی یهانهیهز

 Arora, 2013)است برخوردار یاژهیو جایگاه از مالی اطالعات از کنندگاناستفاده برای ورشکستگی، برابر در آن پایداری

& Saini.) 

 گرفته صورت Lara et al (2009) و Rosner (2003) توسط یمال زدهبحران یهاشرکت در سود تیریمد یریگاندازه

. است کرده استفاده McKeown et al (1991) یارهایمع از یمال زده بحران یهاشرکت ییشناسا یبرا روسنر. است

 صورتبه را خود سود اند،شدهیبندطبقه سالم شرکت عنوانبه که یاورشکسته یهاشرکت که است نیا انگریب یو یهاافتهی

 خود سود یداریمعن صورتبه زین اندشدهیبندطبقه ورشکسته صورتبه که ییهاشرکت نیهمچن. اندداده شیافزا یداریمعن

 مطلب نیا انگریب زین Lara et al (2009،) یهاافتهی. است کمتر آن زانیم اول گروه با سهیمقا در که دهندیم شیافزا را

 به نسبت ،(سالم یهاشرکت)کمتر یورشکستگ احتمال با ییهاشرکت در( یتعهد اقالم قیطر از)سود تیریمد زانیم که است

 بحران، از قبل یهاسال در رسندیم نظر به که یاورشکسته یهاشرکت در سود تیریمد نیبنابرا. است شتریب هاشرکت ریسا

 .شوندیم یبندطبقه ورشکسته یهاشرکت عنوانبه که است ییهاشرکت از شتریب شوند، یبندطبقه سالم شرکت عنوانبه

Lara et al (2009،) نیا اگرچه. دانندیم شرکت فیضع عملکرد نمودن پنهان در رانیمد تیموفق عنوانبه را دهیپد نیا 

 احتمال ،یطورکلبه شوند،یم یبندطبقه یمال زدهبحران عنوانبه که ییهاشرکت رایز شوند؛ ریتفس اطیاحت با دیبا هاافتهی

 داشته یمعکوس ریتأث است ممکن سود تیریمد و اندرسانده اتمام به را سود تیریمد یهافرصت و دارند یادیز یورشکستگ

 (.Dutzi & Rausch, 2016)ردیبگ شرکت از را ترشیب سود تیریمد فرصت است ممکن شرکت فیضع عملکرد ای و باشد

 کارآمد نظارت هیفرض: قراردارد هیفرض سه بر سود تیریمد و ینهاد مالکان نیب رابطه (Pound )1988 قیتحق اساس بر

 کاهش را سود تیریمد ینهاد مالکان کارآمد، نظارت هیاساسفرض بر منافع تضاد هیفرض و کیاستراتژ ییراستا هم هی،فرض

 هم هیفرض مقابل، در. باشند داشته نظارت تیریمد بر یکمتر نهیهز با توانندیم و دارند یباالتر تخصص آنها رایز هنددیم

 خطر نیا ه،یفرض نیا اساس بر. کنندیم دیتشد را سود تیریمد ینهاد گذاران هیسرما که کندیم فرض کیاستراتژ ییراستا

 تضاد هیفرض تحت. کنندیم تباه را سهامداران تیاقل حقوق خود منافع یابر ارشد تیریمد با ینهاد مالکان که دارد وجود
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 که داد خواهند حیترج را یتیریمد اقدامات ینهاد گذاران هیسرما و دیآ یم وجود به تضاد سهامداران یگروهها نیب منافع،

 (.Sakaki &et al, 2016) دهند شیافزا را آنها منافع

 دامه به برخی پژوهش های گذشته در این زمینه پرداخته می شود.با توجه به مبانی نظری تحقیق در ا

Lisboa (2017در تحقیقی به بررسی تأثیر بحران مالی و کنترل خانوادگی بر مدیریت سود در شرکت ) های پرتغالی

حران بیشتر ها در طول بدهد که شرکتنشان می 2015تا  2003های شرکت ذکرشده در سال 51وتحلیل پرداخت. نتایج تجزیه

دی در شوند، زمانی که وضعیت مالی شرکت کمتر پایدار است. عالوه بر این، مدیریت سود تعهدرگیر مدیریت سود می

ها بر مدیریت سود های شرکتهای غیر خانوادگی بیشتر است. درنهایت تأثیر ویژگیشرکتهای خانوادگی نسبت به شرکت

های واقعی یا تعهدی ها از فعالیتدهد استفاده شرکتته است که نشان میوتحلیل مدیریت سود وابسبه پروکسی تجزیه

 ها بستگی دارد.مدیریت سود به اهداف آن

Cornett et al (2017) ســبت حـساس دسـته دو بـه را نهـادی مالکان خود تحقیق در شــار بــه ن یــل کــه افرادی)ف تــری تما  کم

ظــارت بــرای بیشتری انگیزه که افرادی فـشار بـه نـسبت غیرحـساس و( دارنـد بامـدیریت چـالش برای مــدیریت ن تــرل بر  او وکن

یـــت میزان که رسیدند نتیجه این به آنها.قراردادند مطالعه مورد شرکت عملکرد بـا را آنهـا وارتبـاط نمـوده تقـسیم)دارنـد  مالک

 .نـدارد شـرکت عملکـرد بـا ارتبـاطی حـساس مالکیـت و دارد شـرکت عملکـرد بـا مثبت رابطه( ناظر) غیرحـساس نهـادی

Sakaki &et al (2016) که دندیرس جهینت نیا به و پرداختند یواقع سود تیریمد و ینهاد تیمالک یداریپا یبررس به 

 .باشد یم یواقع سود تیریمد از هدف شرکت استفاده یبرا یناظر منزله به ینهاد گذاران هیسرما حضور

Jacoby et al(2016)، رسیدند نتیجه به این و پرداختند هاسود آن مدیریت بر چینی هایشرکت مالی بحران تأثیر سیبرر به 

 روابط و دارند سود گزارش کردن بیشتر برای زیادی انگیزه های سالم،شرکت با مقایسه در مالی زدهبحران هایشرکت که

 کند.می تضعیف را سود و مدیریت مالی بحران رابطه سیاسی،

Campa & Camacho (2015) بحران ریتأث یبررس به سود« تیریمد یابزارها بر یمال بحران ریتأث» عنوان با یپژوهش در 

 و پرداختند 2012 تا 2010 یهاسال یط شرکت 362 سود تیریمد یابزارها بر ییایاسپان یهاشرکت یورشکستگ از قبل یمال

 ها،شرکت یمال بحران شیافزا با که دندیرس جهینت نیا به یخط چندگانه ونیرگرس یهامدل اخالل یاجزا از استفاده با

 زدهبحران یهاشرکت در رانیمد نیهمچن. ابدییم شیافزا یتعهد اقالم به نسبت یواقع یهاتیفعال قیطر از سود تیریمد

 یتعهد اقالم شیافزا و دیتول شدهتمام یبها کاهش ،یاتیعمل ینقد یهاانیجر شیافزا به( سالم یهاشرکت با سهیمقا در)یمال

 .ورزندیم مبادرت
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Habib et al (2013)، را مالی بحران دوره طی تعهدی اقالم یگذارمتیق و مالی درماندگی ریسک سود، مدیریت ارتباط 

 درگیر سالم، یهاشرکت مدیران از بیش مالی درمانده یهاشرکت مدیران که افتندیدست نتیجه این به و کردند بررسی

 .هستند سود مدیریت

El jai &Farooq (2012) یدارا یها شرکت که دندیرس جهینت نیا به و پرداختند سود تیریمد و تیمالک ساختار یبررس به 

 .دارند گرید مشابه یها شرکت از یکمتر سود تیریمد بزرگ سهامداران مانند یمحل ای یخارج ینهاد مالکان

سود در دوران  تیریگذاران و مداز سرمایه تیحما ،یحسابرس تیفیک"با عنوان  ی(، در پژوهش1397)تقی زادهو  انیدیحم

ها و شرکت یحسابرس تیفیو ک یبحران مال نیگذاران بر ارتباط باز سرمایه تیحما یلیاثر تعد یبه بررس "یبحران مال

به  یابیدست ید. برادر بورس اوراق بهادار تهران پرداختن شدهپذیرفتههای سود شرکت تیریو مد یحسابرس تیفیک ،همچنین

در نظر گرفته شدند.  یعنوان نمونه آماربه 1395 یال 1388های سال نیساله ب 8 یشرکت در دوره زمان 127هدف، تعداد  نیا

 شده است.بهره گرفته رهیچند متغ ونیو رگرس کیلجست ونیهای مربوط به رگرسها از روشفرضیه یبررس یبرا

 بورس در جهانی مالی دوره بحران در مالی آشفتگی و سود مدیریت رابطه" عنوان با پژوهشی در (1396)اسدی و همکاران

طور خاص تهران و به بهادار اوراق بورس ها درشرکت مالی آشفتگی و سود مدیریت رابطه بررسی به "تهران بهادار اوراق

بورس اوراق  شرکت 73 بررسی شاملنمونه مورد پرداخته است. 2008بررسی این رابطه در زمان بحران مالی جهانی سال 

 آشفتگی و سود مدیریت بین دهد کههای چندگانه نشان میباشد. نتایج رگرسیونمی 1390 تا 1384 هایسال بهادار تهران طی

 است. نداشته تغییری نیز جهانی مالی دوره بحران زمان در رابطه این ندارد و وجود معناداری رابطه مالی

 تأثیر بررسی به "مدیریت سود انواع با مالی تأمین هایتصمیم بین رابطه" عنوان با پژوهشی در (1395)ابراهیمی و همکاران

 سود مدیریت با مالی اهرم مشخص شد و پرداختند 92 تا 88 هایسال طی شرکت 107 سود مدیریت ابزارهای بر مالی اهرم

 دارد. مستقیم واقعی رابطه هایفعالیت سود مدیریت با و معکوس رابطه کلی سود مدیریت و تعهدی

 و مالی سالم، درمانده هایدر شرکت سود مدیریت نوع و سود کیفی هایویژگی بررسی به ،(1395)تاتلی و کردستانی

 دارد. طلبانه بودن گرایشفرصت به گروه سه در هر سود مدیریت داد نشان پژوهش نتایج. پرداختند ورشکسته

 اوراق بورس شده درپذیرفته هایورشکستگی شرکت بینیپیش در سود کیفیت نقش به پژوهشی در( 1395)مالک و دلخوش

 1387 هایسال در تهران اوراق بهادار بورس در شدهپذیرفته شرکت 122 اطالعات از منظور این برای. پرداختند تهران بهادار

. بهره بردند آلتمن مدل از ورشکستگی نجشمنظور سبه و فرانسیس مدل از سود کیفیت سنجش کردند. برای استفاده 1392 تا

 .بود هاورشکستگی شرکت بینیدر پیش سود کیفیت توانایی از حاکی پژوهش هایفرضیه آزمون نتایج

 های پژوهشرضیهف. 2-1
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 با توجه به مبانی نظری ، ادبیات و پیشینه تحقیق فرضیه پژوهش به شرح ذیل تدوین می گردد:

 .باشدیم تعهدی سود تیریمد و یمال یورشکستگ نیب رابطه بر یلیتعد ریتأث یدارا ینهاد تیمالک :1

 .باشدیم واقعی سود تیریمد و یمال یورشکستگ نیب رابطه بر یلیتعد ریتأث یدارا ینهاد تیمالک :2

 روش پژوهش. 2
 انواع انیم از و یفیتوص نوع از روش، حسب بر یبند طبقه لحاظ از ،یکاربرد نوع از هدف، یمبنا بر یبند طبقه لحاظ از حاضر پژوهش

 با رهیمتغ چند ونیرگرس روش ها،داده لیتحل و هیتجز منظور به شده استفاده یآمار روش. است یهمبستگ نوع از ،یفیتوص یها پژوهش

های لشده در بین ساهای پذیرفتهاز بین تمام شرکت. شرکت های مورد آزمون در این پژوهش است یبیترک یهاداده از استفاده

 دارای مجموعه شرایط زیر باشند:که  هایی خواهند بودانتخاب خواهد شد. شرکت 1397تا  1393

 شده باشند.در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 1392ها تا پایان سال شرکت -1

 اسفندماه باشد. 29ها اطالعات، پایان سال مالی آن بودن مقایسهقابل منظوربه -2

 دبررسی تغییر یا توقف در دوره مالی نداشته باشند.در دوره مور -3

های گری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهها و مؤسسات مالی)شرکتاطالعات، جزو بانک بودن همگن منظوربه -4

 ها( نباشند.ها و لیزینگهلدینگ، بانک

 شد. تحقیق این آماری نمونه عنوانبه شرکت 169 انتخاب به ها، منجراعمال این محدودیت

 متغیرهای پژوهش. 1-2
 (AEM itمدیریت سود تعهدی). 1-1-2

در این باشد. می سود مدیریت بینیپیش و توصیف برای مدل ترینقوی جونز شدهتعدیل شده، مدلانجام مطالعات بر اساس

 . برخواهد شد ( استفاده1995) شده جونزتعدیل ارییسود تعهدی از مدل اقالم تعهدی اخت تیریگیری مدبرای اندازه قیتحق

است. برای محاسبه اقالم تعهدی  شدهاستفاده اختیاری تعهدی اقالم محاسبه برای مذکور مدل از حاضر پژوهش در اساس این

 ی کسر گردد.اریاخت ریغاختیاری کافی است که از مجموع اقالم تعهدی، اقالم تعهدی 

= +  +  +                                                                                      )1( 

 که در این رابطه:

 .tدر سال  iشرکت : کل اقالم تعهدی 

 .iشرکت قبل برای منهای مبلغ درآمدهای سال  tسال مبلغ درآمدهای  :

 .iبرای شرکت  t-1سال های دریافتنی منهای حساب tهای دریافتنی سال : حساب

 .tدر سال  iشرکت و تجهیزات  آالتنیماش: میزان اموال، 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

9 

 
 

 

 .iشرکت : کل دارایی در پایان سال قبل برای 

 باشند.ضرایب مدل جونز می αضرایب 

 .tدر سال  iشرکت  : خطاهای مدل

به شکل زیر محاسبه  tدر دوره رویداد  iشده جونز برای شرکت در مدل تعدیل (NDA)اقالم تعهدی غیر اختیاری 

 شود:می

=  +  +                                                                                            )2( 

 شود:صورت زیر محاسبه میبه (NDA)پس از تعیین( DAو درنهایت اقالم تعهدی اختیاری )

DA it = TA it – NDA it (3                                   )                                                                                                     
 (REM itمدیریت سود واقعی) .2-1-2

به  یهای واقعکاری فعالیتدیگر دستعبارتو به یاتیعمل ماتیتصم یبا اتخاذ برخ تیریمددر مدیریت سود واقعی، 

مدل  اندهمیباق قیاز طری واقعسود  تیری. مدیابدمی دست شیآورده و به سود موردنظر خو سود روی یواقع تیریمد

 .شودگیری می(، اندازه2006) چودرییرو شدهتعدیل
(4                                                                                     )CFO it =α0 + α1SALE it + α2ΔSALE it + α3ROA it + ε it  

 که در این رابطه:

CFO itلیاتیهای عم: جریان نقدی ناشی از فعالیت 

ΔSALE itتغییرات ساالنه فروش : 

ROA it :شودمی حاصل ابتدای دوره یهابر مجموع دارایی اتیسود خالص پس از مال میکه از تقس ییبازده جاری دارا. 

ε it :باشدمی واقعی سود تیریدهنده مدبوده که نشان ونیرگرس ماندهیباق. 
 (FB itورشکستگی مالی) .3-1-2

 .( از مدل آلتمن استفاده خواهد شدیمال )درمانده/سالمتیها ازنظر مالشرکت تیوضع نییری و تعگیمنظور اندازهبه
Z′= 0.717X1+ 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998 X5 (5                                                                             )  

  :که در آن

ʹZشاخص کل : 

1X هاکل داراییدر گردش به هیسرما: نسبت 

2Xهاکل داراییسود انباشته به : نسبت 

3Xهاکل داراییبه اتیسود قبل از بهره و مال : نسبت 
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4Xهاکل بدهیارزش دفتری  ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به : نسبت 

5Xهاکل داراییش بهفرو : نسبت 

قرارداد ی مال نابسامان نامطمئن و تیباشد شرکت در وضع 23/1ر از ها کمتشده برای شرکتمحاسبه z مدل اگر مقدار نیدر ا

خاکستری  هیناح باشد، شرکت در 9/2 و23/1 نیهای گروه اول( و اگر بباالست)شرکت یلیشرکت خ یو احتمال ورشکستگ

ر شرکت د دو حالت، نیتوان گفت که در امی و( های گروه دومآن وجود دارد)شرکت یاست و احتمال ورشکستگ

 یسالمت مال مطمئن و تیباشد شرکت در وضع 9/2تر از بزرگ شرکت محاسبه Z قرار دارد. چنانچه ینامطلوب مال تیوضع

 یمطلوب مال تیوضع حالت، شرکت در نیتوان گفت که در اکم است و می یلیخ شرکت یقرار دارد و احتمال ورشکستگ

دوم که  گروه اول و هایبات با استفاده از مدل آلتمن، شرکتهای گروه سوم(. پس از انجام محاساست)شرکت قرارگرفته

 .گرفت خواهد ( تعلق0های گروه سوم عدد صفر)و به شرکت کیقرار دارند عدد  ینامطلوب مال تیدر وضع

 فرضیات آزمون هایمدل. 2-2

 شود:ذیل استفاده می رگرسیونیهای برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل
AEM it =α + β1 FB it + β2 INST it + β3 FB it * INST it + β4 ROE it + β5 SIZE it + β6Growth it + β7 LEV it + β8 
AGE it + β9 HERF it + ε it                                                                                                                                                            (6)  
REM it = α + β1 FB it + β2 INST it + β3 FB it * INST it + β4 ROE it + β5 SIZE it + β6Growth it + β7 LEV it + β8 
AGE it + β9 HERF it + ε it                                                                                                                                                              (7)  

 متغیرهای پزوهش 1جدول شماره 
 نحوه محاسبه نام متغیر نوع متغیر

 (AEMمدیریت سود تعهدی) وابسته
= +  +  +  

 کل اقالم تعهدی

به  tدر دوره رویداد  iشده جونز برای شرکت در مدل تعدیل (NDA)عهدی غیر اختیاری اقالم ت

 شود:شکل زیر محاسبه می

=  +  +  

(NDA)( پس از تعیینDAو درنهایت اقالم تعهدی اختیاری ) شود:صورت زیر محاسبه میبه   

DA it = TA it – NDA it 
 CFO it =α0 + α1SALE it + α2ΔSALE it + α3ROA it + ε it (REMمدیریت سود واقعی)

 های عملیاتیجریان نقدی ناشی از فعالیت

 مدل آلتمن: (FBورشکستگی مالی)         مستقل
Zʹ= 0.717X1+ 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998 X5 

 :که در آن
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1Xهاداراییکل : نسبت سرمایه در گردش به 

2Xهاکل دارایی: نسبت سود انباشته به 

3Xهاکل دارایی: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به 

4X:  هاکل بدهینسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری 

5X: هاکل دارایینسبت فروش به 

ها، نهادهای مالی، صندوق ها، بیمهبانک است که متعلق بهدرصدی از سهام یک شرکت سهامی  (INSTمالکیت نهادی)          تعدیل گر

 باشد.های دولتی میشرکت ها و نهادها وهای هلدینگ، سازمانمشترک، شرکت

 نسبت سود خالص به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (ROEبازده حقوق صاحبان سهام) کنترلی

 ها.راییبرابر است با لگاریتم طبیعی کل دا (SIZEاندازه شرکت)

 نرخ رشد ساالنه فروش شرکت (Growthنرخ رشد)

 های شرکت.بر مجموع داراییهای شرکت تقسیمبرابر است با مجموع بدهی (LEVاهرم مالی)

 برابر است با لگاریتم طبیعی عمر شرکت از تاریخ تأسیس تا سال موردبررسی. (AGEسن شرکت)

 کل فروش در همان صنعت.ا حاصل جمع توان دوم فروش شرکت بهبرابر است ب (HERFشاخص هرفیندال)     

 

 آمار توصیفی. 3-2

ها و شناخت جامعه وتحلیل دقیق آن، تجزیهپژوهش هایای متغیرها جهت برآورد مدلبرای بررسی مشخصات عمومی و پایه

های آمار توصیفی مربوط به ویژگی های توصیفی مربوط به متغیرها الزم است. خالصه، آشنایی با آمارهقیآماری موردتحق

  .،ارائه گردیده است2 شماره دولمتغیرهای مورد استفاده در این تحقیق در ج

 
 های آمار توصیفی متغیرهای پژوهششاخص 2جدول شماره 

انحراف  میانگین تعداد نماد متغیر

 معیار

 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی

مدیریت سود 

 تعهدی

AEM 825 -0.010 0.162 1.466 10.946 -0.706 1.244 

مدیریت سود 

 واقعی

REM 825 0.000 0.132 -0.452 6.155 -0.818 0.722 

 Inst 825 0.449 0.290 -0.031 -1.260 0.000 0.983 مالکیت نهادی
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بازده حقوق 

 صاحبان سهام

ROE 825 0.129 2.670 -

24.984 

675.34

4 

-

72.696 

6.888 

 SIZE 825 14.342 1.557 0.807 0.975 10.533 19.150 اندازه شرکت

Grow نرخ رشد

th 
825 0.178 0.431 2.776 19.833 -1.000 4.651 

 LEV 825 0.610 0.258 3.435 38.685 0.090 4.003 اهرم مالی

 age 825 39.641 12.586 -0.183 -1.035 11.0 66.0 سن شرکت

شاخص 

 هرفیندال

HER

F 
825 0.062 0.055 2.735 13.551 0.013 0.489 

 
 .دهدمی شینما ورشکستگی مالی را متغیرتوزیع فراوانی  3شماره جدول 

 درصد فراوانی  نماد متغیر

 FB 0 130 15.8 ورشکستگی مالی

1 695 84.2 

 

درصد در وضعیت  15.8درصد نمونه در وضعیت نامطلوب مالی قرار دارند و تنها  84.2شود که در جدول فوق مالحظه می

 اند.قرار گرفتهمطلوب مالی 

 یافته های پژوهش. 3
 آزمون های تعیین روش رگرسیون.3 -1

ها های فوق از نوع کمی بوده از روش رگرسیون پانلی برای برازش مدلدر این بخش نیز با توجه به اینکه متغیر وابسته مدل

ربنایی روش منتخب مورد آزمون های فوق، روش مناسب انتخاب شده و فرضیات زیاستفاده شده است و پیش از برازش مدل

برازش یافته و در نهایت بر اساس ضرایب برآورد شده برای  دشدهییتأو پس از تأیید روش نهایی مدل به روش  قرارگرفته

 پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.  فرضیه هایداری آنها ها و آزمون معنیمدل

های اصلی پژوهش در برای مدل ثابت اثرات یپانل روش و OLS روش نیب مناسب روش انتخاب جهتلیمر  Fنتایج آزمون 

 آمده است. 4جدول شماره 
 2و1برای مدل  لیمر F آزمون نتایج 4جدول شماره 
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 نتیجه آزمون مقدار-P آماره آزمون لیمرFفرض صفر آزمون  

 شودفرض صفر رد می <OLS 2.1131 0.001ارجحیت روش کالسیک  1مدل 

 بت بهتر است()روش پانلی اثرات ثا

 شودفرض صفر رد می <OLS 2.4113 0.001ارجحیت روش کالسیک  2مدل 

 )روش پانلی اثرات ثابت بهتر است(

 

درصد مابین روش رگرسیون  5لیمر بیانگر این مطلب است که برای هر دو مدل اصلی پژوهش در سطح خطای  Fآزمون

مقدار آزمون Pلی اثرات ثابت برای برازش استفاده شود. چراکه و روش پانلی اثرات ثابت، باید از روش پان OLSکالسیک 

F  کمتر برآورد شده است. با توجه به اینکه مناسبت روش پانلی اثرات ثابت نسبت به روش  0.05لیمر برای این دو مدل از

OLS  برای هر دو مدل اصلی پژوهش با استفاده از آزمونFپانلی اثرات ثابت و های لیمر تأیید شد در این مرحله بین روش

 5شماره شود. در جدول میتر، برای برازش این دو مدل انتخاب اثرات تصادفی با استفاده از آزمون هاسمن روش مناسب

 شود.نتایج آزمون هاسمن مشاهده می

 
 2و1نتیجه آزمون هاسمن برای مدل  5جدول شماره 

 نتیجه آزمون مقدار-P آماره آزمون فرض صفر آزمون هاسمن 

 استفاده از روش پانلی اثرات تصادفی 1مدل 

 تر استمناسب

 شودفرض صفر رد می <0.001 32.89

 )روش پانلی اثرات ثابت بهتر است(

 استفاده از روش پانلی اثرات تصادفی 2مدل 

 تر استمناسب

 شودفرض صفر تأیید می 0.1033 13.256

 )روش پانلی اثرات تصادفی بهتر است(

 

بوده، روش اثرات ثابت برای برازش این مدل، نسبت به روش 0.05که کمتر از  1مقدار آزمون هاسمن برای مدل Pبا توجه به 

 0.05شده که بیش از گزارش 0.1033، 2مدل یبرا هاسمن آزمون مقدارPاثرات تصادفی اولویت داشته و همچنین ازآنجاکه 

تر است. بنابراین تا اینجا نتیجه مناسب 2ی برای برازش مدلشود که رگرسیون پانلی اثرات تصادفاست این نتیجه حاصل می

و روش پانلی اثرات تصادفی  1لیمر و هاسمن حاکی از آن است که روش پانلی اثرات ثابت برای برازش مدل  Fهای آزمون

شده های ادغامهباشد. نتایج آزمون قابلیت ادغام و بروش پاگان برای بررسی مناسب روش دادمناسب می 2برای برازش مدل 

 شود.مشاهده می 7شماره نسبت به روش تصادفی و اثرات ثابت در جدول 
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 2و1مدل  برای نتیجه آزمون بروش پاگان و قابلیت ادغام 7جدول شماره 

 نتیجه آزمون مقدار-P آماره آزمون فرض صفر آزمون آزمون 

 1مدل

غام
 اد

ت
ابلی

ن ق
مو

آز
 

 قابلیت ادغام

 اثر زمان وجود دارد

 شودفرض صفر رد می 0.00086 1.8933

 تر است(اثرات ثابت مناسب )روش

 2مدل

ان
اگ

ش پ
رو

ن ب
مو

آز
 

 قابلیت ادغام

 اثر مکان وجود دارد

 شودفرض صفر تأیید می <0.001 83.155

 تر است(اثر تصادفی مناسب )روش

 قابلیت ادغام

 اثر زمان وجود دارد

70.594 0.1279 

 قابلیت ادغام

 و مکان وجود دارداثر زمان 

85.473 0.001> 

 

دهد که بوده و نشان می 0.05مقدار آزمون قابلیت ادغام زمان کمتر از P(، 1در رابطه با مدل اصلی اول پژوهش )یعنی مدل 

 مدل یعنی) پژوهش اول یاصل مدلاستفاده از روش اثرات ثابت برای برازش این مدل مناسب بوده و این روش برای برازش 

 شود.یید میتأ (1

 0.1279یعنی امکان قابلیت ادغام اثر زمان  شود که قسمت دوم آزمون بروش پاگان، مالحظه می2در رابطه با مدل

دهد که قابلیت ادغام اثر زمان در مدل وجود داشته و در نتیجه استفاده نشان می جهینت در و بوده 0.05 از ترشده که بیشگزارش

توان گفت که بنابراین می .برای برازش این مدل نسبت به روش پانلی اثرات تصادفی اولویت داردشده های ادغاماز روش داده

شده، های ادغام، روش داده2روش اثرات ثابت و برای برازش مدل 1های آماری برای برازش مدل با استفاده از نتایج آزمون

 پردازیم.های اصلی پژوهش میبرازش مدل شود. در ادامه به بررسی برقرار بودن شروط زیر بناییتأیید می

 دهد.را نمایش می 2و  1های های مدلماندهنمودار احتمال نرمال و هیستوگرام باقی
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 اولهای مدل مانده: احتمال نرمال و هیستوگرام باقی1شماره نمودار 
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 های مدل دومماندهاحتمال نرمال و هیستوگرام باقی :2شماره نمودار 
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های میانی( تقریباً در امتداد یک های هر دو مدل نقاط )بخصوص در قسمتماندها وجود اینکه در نمودار احتمال نرمال باقیب

های این مدل را مانده، تقارن تقریبی توزیع باقی1های مدل ماندهشود که نمودار هیستوگرام باقیاند اما مالحظه میخط بوده

توان گفت ها بوده و میماندهطور تقریبی بیانگر تقارن توزیع باقی، به2های ماندهیستوگرام باقیدهد ولی نمودار هنمایش نمی

 کند.طور تقریبی از توزیع نرمال تبعیت میبه 2های مدل ماندهتوزیع باقی

مشاهده  8شماره در جدول  سانیوار یناهمسان و یخودهمبستگ یبررس یبرا پاگان بروش و یگودفر بروش آزمون جینتا

 شود.می
 2و  1مدل  و بروش پاگاننتایج آزمون بروش گودفری  8جدول شماره 

آماره  فرض صفر آزمون 

 آزمون

P- نتیجه آزمون مقدار 

 1مدل 

 یگودفر بروش

خودهمبستگی های مدل ماندهبین باقی

 داردنسریالی وجود 

 خودهمبستگی وجود دارد <0.001 17.978

 2مدل

 بروش گودفری

خودهمبستگی های مدل ماندهبین باقی

 داردنسریالی وجود 

 خودهمبستگی وجود دارد <0.001 38.926

 1مدل 

 بروش پاگان

 های مدل ناهمسانی واریانسماندهبین باقی

 داردنوجود 

 ناهمسانی واریانس وجود دارد <0.001 62.275

 2مدل 

 بروش پاگان

 های مدل ناهمسانی واریانسماندهبین باقی

 ددارنوجود 

 ناهمسانی واریانس وجود دارد <0.001 61.332

 

شود که گزارش نتیجه می 0.001های اصلی پژوهش که کمتر از مقدار آزمون بروش گودفری برای مدلp با توجه به 

 ها خودهمبستگی سریالی دارند. های این مدلباقیمانده

p  های هر دو مدل دچار ماندهشود که باقیاست و نتیجه می 0.05مقدار آزمون بروش پاگان برای نیز برای هر دو مدل کمتر از

 ناهمسانی واریانس هستند.

های اصلی پژوهش با استفاده از نتایج حاصل از آزمون فرضیات نتیجه روش مناسب برای برازش مدل 9جدول شماره در 

 های تعیین روش مناسب آمده است.زیربنایی و آزمون
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 ش مدل های پژوهشتعیین روش براز 9جدول شماره 

ناهمسانی  مدل

 واریانس

 هاماندهباقی

همبستگی 

 سریالی

 هاماندهباقی

 نرمال نبودن

توزیع 

 هاماندهباقی

 روش مناسب

 جهت برازش

AEM it =α + β1 FB it + β2INST it + β3 FB it * INST it + 

β4ROE it + β5SIZE it + β6 Growth it + β7LEV it + 

β8AGE it + β9 HERF it + ε it 

یافته اثرات روش تعمیم دارد دارد دارد

 ثابت
REM it =α + β1 FB it + β2INST it + β3 FB it * INST it + 

β4ROE it + β5SIZE it + β6 Growth it + β7LEV it + 

β8AGE it + β9 HERF it + ε it 

یافته روش تعمیم ندارد دارد دارد

 شدههای ادغامداده

 
 یه اول پژوهشآزمون فرض. 3 -2

 .باشدیم یتعهد سود تیریمد و یمال یورشکستگ نیب رابطه بر یلیتعد ریتأث یدارا ینهاد تیمالکالف( 

ثــر بیضر یداریمعن آزمون به مربوط مقدار مشاهده می شود که 10شماره  جدول در بــل ا ســتگ متقا  تیــمالک و یمــال یورشک

لــب نیــا دهندهنشان و دهبو  0.10 از کمتر که است شده برآورد 0.0619 ینهاد شــدیم مط نــان  کــه با ســطح اطمی صــد  90بــا  در

ثــر به مربوط بیضر چراکه باشدیم یتعهد سود تیریمد و یمال یورشکستگ نیب رابطه بر یلیتعد ریتأث یدارا ینهاد تیمالک  ا

 .شودیم پذیرفته پژوهشاول  هیفرض واست  داریمعن فوق مدل در ینهاد تیمالک و یمال یورشکستگ متقابل

 شده است.گزارش 10اصلی اول پژوهش در جدول شماره  نتایج برازش مدل

 
 یافته اثرات ثابتنتایج برازش مدل اصلی اول به روش تعمیم 10جدول شماره 

AEM it =α + β1 FB it + β2INST it + β3 FB it * INST it + β4ROE it + β5SIZE it + β6 Growth it + β7LEV it + β8AGE it + β9 

HERF it + ε it 

 مقدارp آماره آزمون خطای معیار ضریب نماد متغیر

 0.046 0.066 0.688 0.491 (Intercept) عرض از مبدأ

 factor(FB)1 0.027 0.027 -1.005 **0.0315 ورشکستگی مالی

 inst -0.004 0.050 -0.077 0.938 مالکیت نهادی

 ROE 0.003 0.002 1.565 0.118 بازده حقوق صاحبان سهام

 SIZE 0.004 0.004 0.857 0.391 اندازه شرکت

 Growth 0.081 0.011 7.058 ***0.000 نرخ رشد

 LEV -0.217 0.024 -9.149 ***0.000 اهرم مالی
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 age 0.001 0.001 1.085 0.278 سن شرکت

 HERF 0.046 0.116 0.393 0.694 شاخص هرفیندال

اثر متقابل ورشکستگی و 

 مالکیت

factor(FB)1:inst 0.026 0.053 0.497 0.0619 

2R معیار  شبهLog-Lik  آماره آزمون 

 داری مدلمعنی

Pمقدار 

0.273 439.6776 14.7094 <0.001 

 
 آزمون فرضیه دوم پژوهش .3-3

 .باشدیم یواقع سود تیریمد و یمال یورشکستگ نیب رابطه بر یلیتعد تأثیر یدارا ینهاد تیمالکب( 

 تیمالک و یمال یورشکستگ متقابل اثر بیضر یداریمعن آزمون به مربوط مقدار P ازآنجاکهنتایج  11 در جدول شماره

 دوم مدل در ریمتغ نیا بیضر که شودیم حاصل جهینت نیا باشد،یم کمتر 0.05 از و شدهگزارش 0.013 دوم مدل در ینهاد

 تیریمد و یمال یورشکستگ نیب رابطه بر یلیتعد ریتأث یادار ینهاد تیمالکدرصد  95لذا در سطح اطمینان  بوده داریمعن

 مورد پذیرش قرار میگیرد. پژوهشدوم  هیفرض و باشدیم یواقع سود

 شده است.گزارش 11اصلی دوم پژوهش در جدول شماره  نتایج برازش مدل

 
 شدههای ادغامیافته دادهنتایج برازش مدل اصلی دوم به روش تعمیم 11جدول شماره 

REM it =α + β1 FB it + β2INST it + β3 FB it * INST it + β4ROE it + β5SIZE it + β6 Growth it + β7LEV it + β8AGE it + β9 

HERF it + ε it 

 مقدارp آماره آزمون خطای معیار ضریب نماد متغیر

 0.031 0.061 -0.509 0.611- (Intercept) عرض از مبدأ

 factor(FB)1 0.018 0.024 -0.753 **0.0451 ورشکستگی مالی

 inst 0.109 0.045 2.439 0.015 مالکیت نهادی

 ROE -0.001 0.002 -0.790 0.429 بازده حقوق صاحبان سهام

 SIZE 0.005 0.004 1.207 0.227 اندازه شرکت

 Growth -0.009 0.010 -0.935 0.350 نرخ رشد

 LEV 0.022 0.021 1.062 0.288 اهرم مالی

 age 0.000 0.000 -0.888 0.374 سن شرکت
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 HERF -0.310 0.107 -2.894 ***0.004 شاخص هرفیندال

اثر متقابل ورشکستگی و 

 مالکیت

factor(FB)1:inst -0.116 0.047 -2.495 0.013 

2R معیار  شبهLog-Lik  آماره آزمون 

 داری مدلمعنی

Pمقدار 

0.066 562.4382 7.56806 <0.001 

 

 گیری بحث و نتیجه. 4

 یورشکستگ نیب رابطه بر یلیتعد ریتأث یدارا ینهاد تیمالک که نتایج پژوهش در مورد فرضیه اول و دوم تحقیق نشان می دهد

. لذا هر دو فرضیه پژوهش مورد باشدیم و مدیریت سود واقعی( یتعهد)با هر دوشاخص مدیریت سود  سود تیریمد و یمال

رفتار  متفاوتی به گونه ها،شرکت سایر به نسبت زدهبحران هایشرکتتوان گفت  میپذیرش قرار میگیرد. در این راستا 

 مالی شرکت وضعیت که هاییسال آن ها نشان می دهد که در مالی ساختار هایتصمیم به عنوان نمونه بررسی کنند؛می

 به بنا شرکتی هر و نیستند دیدیج موضوعات مالی، هاییابد. همچنین بحرانمی افزایش مدیریت سود انگیزه است، نامطلوب

 عملکرد تا کنند مدیریت ایشیوه به را سودشان دارند تمایل هاشرکت موقعیتی چنین در. شودمی مواجه مالی بحران با دالیلی

همچنین  است. برخوردار خاصی اهمیت از زدهبحران هایشرکت برای موضوع این و دهند پوشش را خود ضعیف مالی

که در اختیار سهامداران حرفهای عمده قرار دارد و بر خالف گروه  ن بخش از مالکیت شرکتها میباشدمالکان نهادی آ

با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلندمدت  سهامداران جزء اطالعات داخلی

سرمایه گذاران بزرگ  ار میگیرد. سرمایه گذاران نهادی،طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قر شرکت، از

این گونه تصور میشود که حضور مالکان نهادی  نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند که عموماً

عاملی از  . لذا مطابق با انتظارات گذشته حضور سهامداران نهادی به عنوانشود ها منجر ممکن است به تغییر رفتار شرکت

 حاکمیت شرکتی باعث جلوگیری شرکت ها از مدیریت سود در هنگام بحران مالی و ورشکستگی می شود.

 

 تعهدی سود مدیریت و مالی ورشکستگی بین رابطه بر تعدیلی تأثیر دارای نهادی نشان داد مالکیت که اول فرضیه نتایج

از طرفی  مطابقت دارد.( 2017)باشد؛ و با نتایج تحقیق لیزبوامی (1396)همکاران و نتایج تحقیق اسدی با باشد، که مطابقمی

 یواقع سود تیریمد و یمال یورشکستگ نیب رابطه بر یلیتعد ریتأث یدارا ینهاد تیمالکنشان داد  که دوم فرضیه نتایج
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 مطابقت( 1391)همکاران و ریدستگ و( 2017)زبوایل و( 2018)همکاران و نگیا قیتحق جینتا با هیفرض نیا جینتا که باشد،یم

 .دارد

اما . گیرندمی در جهت مدیریت سود بهره تعهدی اقالم از ورشکسته هایشرکت که رسدمی نظر به پژوهش نتایج به توجه با

 محیط در موجود امکان از استفاده با نتوانند هامدیران برخی شرکت که شود ایجاد سازوکاری تا است الزم حالبااین

 ابتدا مالی، هایگزارش نفعانذی شودمی پیشنهادهمچنین  نمایند. خود واقعی سود کردن مخدوش به اقدام دیتعه حسابداری

 شرکتی کهدرصورتی و بپردازند شرکت فعالیت تداوم مورد در حسابرسان اظهارنظر بررسی و مالی هایصورت مقایسه به

 آگاه آنها پیامد و واقعی هایفعالیت طریق از سود مدیریت دوجو به باشد، داشته فعالیت تداوم مشکل متوالی دفعات برای

پیــشنهاد مــیشــود کــه اســتفاده کننــدگان صورت های  .ورزند مبادرت الزم هایتصمیم اتخاذ به آن مبنای بر و باشند

مثـال بـر  جـه کننـد. بـرایصورتهای مــالی شـرکتها بـه عامـل ترکیـب سـهامداران آن نیـز تو مــالی در هنگــام مطالعــه

هــایی کــه از مالکیــت نهــادی پایدارتری برخوردارنــد دارای  اسـاس یافتـه هـای ایـن تحقیــق بــه طــور کلــی شــرکت

 با توجه به نتایج پژوهش به سهامدارن بالقوه پیشنهاد می  گردد .تری دارند واقعی پایین عملکرد بهتری هستند و مدیریت سود

 نظر به حاضر پژوهش به توجه با که در شرکت هایی سرمایه گذاری نمایند که مالکیت نهادی در آن ها پر رنگ تر می باشد.

 عالوه،به. کنند ایجاد مالی ورشکستگی از شدهبومی بندیرتبه ایجاد برای مناسبی سازوکار بایستی بازار مسئوالن که رسدمی

های ها قبل از ورشکستگی مالی با استفاده از اقالم تعهدی یا فعالیتشرکت ممکن است که نمایند توجه موضوع این به بایستی

 موضوع شدن روشن به کمک نیز و پژوهش این نتایج از بیشتر چه هر استفاده منظوربه .واقعی دست به مدیریت سود بزنند

 :گیرند ارقر موردتوجه زیر موضوعات آینده، در هاشرکت حسابداری اطالعات بر پژوهش

، مانند (مالی سالمت/درمانده)مالی ازنظر هاشرکت وضعیت تعیین و گیریاندازه هایانجام تحقیق بر اساس سایر مدل (1

 .مدل اهلسون

 .گیرد قرار بررسی مورد تواندمی نیز هایشانگیرییمتصم در گذارانیهسرما ارزیابی معیارهای بر ورشکستگی تأثیر (2

 صنعت نوع همچون گری تعدیل متغیرهای تأثیر تحت سود مدیریت آیا که پرداخت ضوعمو این بررسی به توانمی  (3

 .گذارندیم تأثیر شرکت سود مدیریت بر عواملی چه و خیر یا گیردیم قرار( فرابورسی و )بورسی شرکت نوع و

 

 منابع. 5

 و حسابداری هایبررسی مجله سود، کیفیت بر یمال بحران تأثیر ،(1395) رضا؛ ممشلی، علی؛ نسب، بهرامی کاظم؛ سید ابراهیمی،( 1

 .415-434 صص ،4 ش ،23 دوره حسابرسی،
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