
١

تاثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته 
در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و مدیریت سود

تهران

*2، محمدرضا عبدلی 1لورجبحسین

شاهرود،واحد،یاسالمآزاددانشگاه،حسابداريگروه-1
رانیا،شاهرود

واحد،یماسالآزاددانشگاه،حسابداريگروه-2
(نویسنده مسئول) .رانیا،شاهرود،شاهرود

Email: Mra830@yahoo.com

چکیده
در این پژوهش به بررسی تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر رابطه بین معامالت با اشخاص 

جامعه آماري پژوهش، شرکت هاي پذیرفته شده وابسته و مدیریت سود پرداخته شد. 
شرکت ، در بازه ي 110می باشد که نمونه ي آماري متشکل از بورس اوراق بهادار تهران 

با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره با الگوي اقتصاد پنل دیتا می 1394- 1389زمانی 
هایی که معامالت با اشخاص وابسته دارند نسبت به نتایج پژوهش نشان داد ، شرکتباشد.

و هرچه حجم د، مدیریت سود بیشتري دارند هایی معامالت با اشخاص وابسته ندارنشرکت
، مدیریت سود افزایش پیدا خواهد کرد. از الت با اشخاص وابسته افزایش یابدریالی معام

ترکیب هیئت مدیره و سهامداران نهادي بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و طرفی 
نتایج متغیرهاي کنترلی، همچنین با توجه بهد به ترتیب اثر منفی و مثبت دارد. مدیریت سو

و متغیر اندازه شرکت رابطه مثبت و اهرم مالی و عمر شرکت رابطه منفی(معکوس)
معناداري با مدیریت سود دارند اما بین فرصت هاي رشد با مدیریت سود رابطه اي وجود 

.ندارد
،  مدیریت سودشرکتی، معامالت با اشخاص وابستهحاکمیت واژه هاي کلیدي:
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مقدمه

رسوایی هاي حسابداري، نگرانی هاي بسیاري میان قانون گذاران و فعاالن بازار به وجود 
هاي مالی شرکت ها که بر ریسک ذاتی معامالت با اشخاص وابسته به آورده است. بحران

عنوان ابزاري قدرتمند در انجام تقلب هاي مالی و تصاحب منابع سهامداران سایه  افکنده 
نار می زند تا راه فرارهاي قانونی که الزامات موجود افشا را تحت تأثیر است، پرده ها را ک

در واقع رسوایی هاي اخیر مالی در برخی از شرکت ها، .]11[قرار می دهد، آشکار شود
نقاط ضعف موجود در گزارشگري مالی را برجسته تر ساخته است و معامالت با اشخاص 

قابل مشاهده است. استفاده کنندگان از صورت وابسته از جمله مواردي است که به وضوح 
هاي مالی، وجود معامالت با اشخاص وابسته را نشانه اي (دلیلی) احتمالی، براي مدیریت 
سود می دانند (دستکاري سود توسط مدیران واحد جاري) و اغلب حسابرسی اینگونه 

.]22[باشندمعامالت مشکل است زیرا داراي ریسک باالي بالقوه اي در حسابرسی می 
مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت در گزارشگري مالی و 
ساختار مبادالت جهت گمراه نمودن بعضی از  ذینفعان شامل سرمایه گذاران و ...، درباره 

به طور کلی .]18[عملکرد اقتصادي شرکت، در گزارشگري مالی تغییر ایجاد می کند
اشخاص وابسته می تواند به نفع مدیران و در راستاي تصاحب منابع سهامداران معامالت با 

انجام گیرد. اگر به این شیوه به معامالت با اشخاص وابسته نگریسته شود، این معامالت با 
بیشینه سازي ثروت سهامداران ناسازگار خواهد بود. با توجه به آنکه معامالت با اشخاص 

ینفعان را افزایش می دهد، تفاضا براي نظارت بر این معامالت وابسته، خطر زیان دیدن ذ
وجود دارد. نظارتها مانع خروج ثروت از شرکت توسط اشخاص وابسته یا گزارشگري 
متقلبانه می شود که این امر با پذیرش سازوکارهاي حاکمیت شرکتی تحقق  پیدا می 

می نیاز، احساسخاص وابستهوجود در معامالت با اشبا توجه به انگیزه هاي م.]26[کند
آیا معامالت با اشخاص وابسته در ایران در راستاي مدیریت سود می باشد یا خیر و کهشود 

در این راستا و در جهت کاهش مدیریت سود، داین که آیا مکانیزم هاي نظارتی می توان
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خاص وابسته بر به بررسی تأثیر معامالت با اشایفاي نقش نماید. بر این اساس در این تحقیق 
مدیریت سود و تأثیر مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی بر این رابطه می پردازد. 

مبانی نظري و پیشینه پژوهش

داده شود،پاداشمدیربهحسابداري)سود(نظیرعملکردمعیارهايازیکیاساسبراگر
جهنتیدروسودکهکنداستفادهحسابداريهايروشازتاکردخواهدتالشوي

ارقامبراساسمستقیمطوربهمدیربهپرداختیمبالغاگردهد.افزایشراخودپاداش
هايروشدرتغییرهرگونهشود،محاسبهها)داراییفروش،سود،(مانندحسابداري

)، 1995(باشد. الیزر و یاريتأثیرگذارمدیربهپرداختیپاداشبرتواندمیحسابداري،
رح پاداش از طریق تمایل مالکان، دستکاري سود را تحت تأثیر نشان دادند که انتخاب ط

اره جهت دستکاري دهد و معامالت بر اساس اطالعات محرمانه یک سیگنال دربقرار می
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که از قضاوت هاي شخصی مدیران .]8[باشدسود می

تغییر گزارشگري مالی دست در گزارشگري مالی استفاده شده و ساختار معامالت به جهت 
کاري شود. این عمل یا به قصد گمراه نمودن برخی از سهامداران و سرمایه گذاران در 

باشد که خصوص عملکرد اقتصادي شرکت است یا با هدف تأثیر بر نتایج قراردادهایی می
در رسوایی هاي مالی رخ دادة .]16[ها منوط به دستیابی به سود مشخصی استانعقاد آن

(آدلفیا و انرون در آمریکا و پارماالت در اروپا)، معامالت با اشخاص وابسته به یکی از اخیر
هدفمند از این معامالت و عدم ه شده است؛ به گونه اي که استفادهاي نگرانی تبدیلکانون

وجود معامله با .ها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکت ها بوده استافشاي آن
سته یکی از نشانه هاي حسابداري متهورانه است. وجود معامله با اشخاص اشخاص واب

وابسته، یکی از دالیل مهم و عمده اي است که شرکت ها را ترغیب می کند تا گزارش 
هاي مالی خود را به طور مجدد ارائه کنند. از آنجایی که ممکن است ماهیت اساسی 

به طور کامل نشان داده نشود و نیز، چنین رویدادهاي اقتصادي معامالت با اشخاص وابسته،
معامالتی در جهت منافع سهام داران نباشد، بنابراین سهامدارانی که در شرکت هاي داراي 

. از این رو، کنند، ممکن است متضرر شوندمعامالت با اشخاص وابسته سرمایه گذاري می
لبانۀ مدیران هستند تا از منافع سهامداران به دنبال راه هاي براي مقابله با رفتارهاي فرصت ط
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هاي حاکمیت تواند نظارت باشد، مکانیزممالی خود محافظت کنند، یکی از این راه ها می
اگرچه تصاحب بخشی از منابع شرکت از تواند مانع فرصت طلبی مدیران شوند.قوي می

ادهاي کشورهاي توسعه یافته مرسوم است، در اقتصریق معامالت با اشخاص وابسته، درط
(راهبري شرکتی) رواج زارهاي خارجی و ضعف حاکمیت شرکتینوظهور به دلیل نقص با

بیشتري یافته است. امروزه، فرصت طلبی در معامالت با اشخاص وابسته، یکی از چالش
(راهبري شرکتی) به ویژه در کشورهاي آسیایی است که هاي بزرگ حاکمیت شرکتی

با توجه به آنکه معامالت با اشخاص .]11[دشوموجب کاهش ارزش بازار سرمایه می
دهد، تفاضا براي نظارت بر این معامالت وابسته، خطر زیان دیدن ذینفعان را افزایش می

ها مانع خروج ثروت از شرکت توسط اشخاص وابسته یا گزارشگري وجود دارد. نظارت
ق پیدا می متقلبانه می شود که این امر با پذیرش سازوکارهاي حاکمیت شرکتی تحق

بنابراین اگه مکانیزم هاي حاکمتی قوي و کنترل کننده اي در شرکت ها وجود .]26[کند
داشته باشد، مانع خروج ثروت از شرکت توسط اشخاص وابسته یا گزارشگري متقلبانه می 

آن مدیریت سود کاهش خواهد یافت.شود و به طبع

تحقیقپیشینه 

انواعبامالیتامینتصمیماتبینرابطهبررسیبهشیپژوهدر، )1395(همکارانوابراهیمی
روشومتغیرهچندرگرسیونالگويازاستفادهباپژوهشنتایج. پرداختندسودمدیریت

وجونزتعهدياقالممدیریتومالیاهرمبینمنفیرابطهبیانگرتابلویی،هايداده
واقعیسودمدیریتوالیماهرمبینهمچنین. استسودمدیریتکلیسطحوکوتاري

.]1[داردجودومثبتیرابطه
سودمدیریترويبرمالیدانشتاثیربررسیبهپژوهشیدر، )1395(همکارانومالزاده

اساسبرشرکتسودمدیریترويبرمالیمدیردانشکهدادنشانهایافته. پرداختند
بینداريمعنیتفاوتهمچنین ،نداردتاثیراختیاريتعهدياقالموواقعیهايرویداد

هايشرکتدریواقعرویدادهايبرمبتنیواختیاريتعهدياقالمبرمبتنیسودمدیریت
.]17[نداردوجودهاشرکتسایرومالیدانشدارايعاملمدیربا
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وابسته و معامالت با اشخاصۀ، تحقیقی تحت عنوان بررسی رابط)1394(علوي نرمیقی
شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام داد. نتایج هاي پذیرفتهکتارزش شرکت در شر

وي نشان می دهد که بین معامالت با اشخاص وابسته و نسبت ارزش بازار به دفتري ارتباط 
معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین معامالت با اشخاص وابسته و ارزش بازار دارایی

دارد. نتایج همچنان نشان داد که هر چه تعداد شرکتهاي وجود ها ارتباط معنادارو مثبتی
.]12[شد ارزش شرکت هم بیشتر خواهد بودوابسته بیشتر با
تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه معامالت با اشخاص وابسته و ،)1392خمامی ابدي(

مدیریت سود انجام داد. نتایج بررسی نشان می دهد که وجود معامالت با اشخاص وابسته 
.]7[فاده از مدل تعدیل شده جونز داردي منفی بر مدیریت سود با استاثر

بررسی تأثیر معامالت با اشخاص وابسته بر حق الزحمه به، )2015(1حبیب و همکاران
ها نشان داد که معامالت با اشخاص وابسته بر نتایج آن. پرداختندحسابرسی در کشور چین 

اري دارد. همچنین در شرکت هایی که تعامالت حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناد
بیشتري در خصوص وام، ضمانت، و انتقال سرمایه با اشخاص وابسته دارند، شدت 

این حق الزحمه حسابرسی بیشتر است. عالوه بر ذاري معامالت با اشخاص وابسته برتأثیرگ
هستند، پایین ی که رقابتیحق الزحمه حسابرسی براي معامالت با اشخاص وابسته در صنایع

.]23[تر است
ي بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بررسی رابطهبه)، 2015(2استلزل و همکاران_بریی

نشان می دهد که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران . یافته هاپرداختندو مدیریت سود 
اعتماد به هاکه مدیران آنمثبتی وجود دارد. یعنی شرکت هاییو مدیریت سود رابطه 

نفس بیش از حد می باشد، بازده هاي خود را بیشتر از واقعیت برآورد می کنند، و برآورد 
کاري سود و مدیریت سود می کند، بنابراین اقدام به دستها تحقیق پیدا نمیآن

.]20[نمایند

1 Habib et al
5  Financial Accounting Standards Board
2 Berry-Stölzle et al
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ي بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و بررسی رابطهبه)، 2015(1هسیه و همکاران
ها نشان داد که تعامل مثبت و معنی دار بین بیش اطمینانی . نتایج آنسود پرداختندمدیریت 

.]24[قالم تعهدي تعیین شده وجود داردهاي با امدیران و قانون ساربانز اکسلی در شرکت
رابطه بین تاثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر تحقیقی تحت عنوان، )2014(2میتا و یوتاما
دهد مکانیزم شخاص وابسته و مدیریت سود انجام دادند. نتایج آنها نشان میمعامالت با ا

وابسته و  مدیریت سود حاکمیت شرکتی تأثیر معناداري بر رابطه بین معامالت با اشخاص
د مکانیزم حاکمیت شرکتی قوي موجبها نشان می دهنعبارت دیگر یافته هاي آندارند. ب

.]30[معامالت با اشخاص وابسته می شوندکه کاهش، مدیریت سود در شرکت هایی 
طلبانه، بینی مدیریت سود فرصت)، تحقیقی تحت عنوان پیش2013(3آدت و همکاران

ها در پژوهشی تأیید نمودند که پاداش پاداش مدیران و عملکرد شرکت انجام دادند. آن
ها نشان دادند که ناي مستقیم دارد. آمدیریت با دیدگاه کارایی درباره مدیریت سود، رابطه

منظور دریافت پاداش بیشتر، سود را برمبناي دیدگاه کارایی و نه بر مبناي مدیریت به
.]19[نمایدطلبانه، مدیریت میاه فرصتدیدگ

مدیره مشترك، افشاي اختیاري و کیفیت سود در به بررسی رابطه هیئت، )2013(4میندزاك
مدیره که وجود هیئتدهدحقیق نشان میند. نتایج این تهاي کانادایی پرداختشرکت

مشترك ارتباط منفی با حجم افشاي اختیاري دارد. همچنین ارتباط مثبتی بین وجود 
.]28[دمدیره مشترك و کیفیت سود وجود دارهیئت

) در پژوهشی، ارتباط بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت 2010(5کوآن و همکاران
ادند. نتایج تجربی کوآن و همکاران نشان داد که شـواهد سود را مورد بررسی قرار د

آمـاري معناداري دربارة رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود وجود 
.]27[ندارد

پژوهشروش 

1 Hsieh et al
5 Mita & Utama
3 Adut et al
4 Mindzak
5 Kuan et al
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گردآوري اطالعات مربوط به دادها مالی از طریق مراجعه به اطالعات موجود و در سازمان 
با مراجعه به و3افزار ره آورد نوین ا استفاده از گزارش نرمبورس اوراق بهادار تهران و ب

شده آوريصورت هاي مالی حسابرسی  شده شرکت ها استخراج  شده اند. اطالعات جمع
بندي  شده و محاسبات الزم بر روي آن انجام  شده تلخیص و طبقهExcelافزار توسط نرم

به تجزیه و تحلیل آماري پرداخته  STATAو Eviewsافزار نرماست و در نهایت از طریق 
شده است.

پژوهشهاي فرضیه

با توجه به مطالب بیان شده فرضیه هاي تدوین شده است.
شرکت هایی که معامالت با اشخاص وابسته بیشتري نسبت به شرکت هاي که :1فرضیه

معامالت با اشخاص وابسته کمتري دارند ، مدیریت سود بیشتري دارند. 
.مدیریت سود اثر معناداري داردحجم ریالی معامالت با اشخاص وابسته بر:2هفرضی

و مدیریت سود اثر ترکیب هیئت مدیره بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته: 3فرضیه
.معناداري دارد

و مدیریت سود اثر سهامداران نهادي بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته :4فرضیه
.معناداري دارد

و متغیرهاي پژوهشمدل 

بیان شده دوجامعه که به صورت صفر و یکtآزمون به منظور تبیین آزمون فرضیه اول از
مدل هاي ،پژوهش4و3و2همچنین به منظور سنجش فرضیه. است، استفاده خواهد شد

.]1[تبیین شده است)1395ی و همکاران(به پیروي از پژوهش ابراهیمزیر
: استفاده خواهد شدبراي آزمون فرضیه دوم ) 1از این رو مدل(

)1مدل (
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) استفاده خواهد شد.2(مدلازهمچنین، براي آزمون فرضیه سوم 

)                             2مدل(
) استفاده خواهد شد.3(مدل، براي آزمون فرضیه چهارم از در نهایت

)                                       3مدل(
PRTمعامالت با اشخاص وابسته(مستقلمتغیراین مدلها؛ که در it( .براي سنجش می باشد

) و سرلک و 2010و همکاران (متغیر مستقل، مطابق با شاخص بـه کـار گرفتـه شـدة کـوآن 
هاي از جمع کل مبالغ معامالت با اشخاص وابستۀ افشاشده در یادداشت)1392(اکبري
ق بهادار تهران هاي پذیرفته شده در بورس اوراهاي مالی ساالنۀ شرکتورتصهمراه 

در این پژوهش به منظور سنجش فرضیه اول از همچنین .]27،10[استفاده شده است
در چارك اول و دوم قرار می این متغیر استفاده شده است. شرکت هایی که چارك بندي

، معامالت با اشخاص وابسته کمتر و عدد صفر می گیرند و شرکت هایی که درگیرند
یک عدد ، معامالت با اشخاص وابسته بیشتري دارند وچارك سوم و چهارم قرار می گیرند

.به خود اختصاص می دهند
سازي معامالت با اشخاص وابستهچارك ).1(جدول 

معامالت با اشخاص وابستهکمترین معامالت با اشخاص وابستهچارك اول

معامالت با اشخاص وابستهکمترین معامالت با اشخاص وابستهچارك دوم

معامالت با اشخاص وابستهبیشترین معامالت با اشخاص وابستهسومچارك 

معامالت با اشخاص وابستهبیشترین بستهمعامالت با اشخاص واچهارمچارك

منبع : یافته هاي پژوهشگر
معامالت با اشخاص وابسته در فرضیه دوم و سوم از حجم ۀ همچنین به منظور سنجش مولف

. ریالی این متغیر استفاده شده است
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مدل اقالم تعهدي اختیاري) می باشد.EMit(مدیریت سودد راین پژوهش متغیر وابسته
شده، به عنوان نماینده مدیریت ) تعدیل1995(2) که توسط دچو و همکاران1991(1جونز

وجه به شود. با تسود در نظر گرفته شده است که روش محاسبه آن در ادامه تشریح می
) جزء اقالم تعهدي اختیاري را به صورت زیر محاسبه 1995(هاي دچو و همکاراندیدگاه

.]32[دي با استفاده از مدل زیر محاسبه می شودابتدا کل اقالم تعه.]21[ایمنموده

)       4مدل (
به منظور تعیین اقالم تعهدي و ، ي کل اقالم تعهدي، پارامترهاي پس از محاسبه

شوند:غیراختیاري، از طریق مدل زیر برآورد می

)5مدل (
شود.) محاسبه می6(طبق مدلایت اقالم تعهدي اختیاريدر نه
)6(مدل 

که در این رابطه:
 ti,TA کل اقالم تعهدي شرکت  =i در دورهt ؛
 ti,Aهاي شرکت = ارزش دفتري کل داراییi در دورهt؛
1- ti,Aهاي شرکت = ارزش دفتري کل داراییi 1در دوره-t ؛

 ti,REV تغییرات درآمدهاي فروش شرکت =i در دورهt؛
 ti,PPEآالت و تجهیزات شرکت = اموال، ماشینi در دورهt؛
 ti,NDA اقالم تعهدي غیر اختیاري شرکت =i در دورهt ؛
 ti,RECهاي دریافتنی شرکت =  تغییرات در حسابiر دوره دt؛
ti,DA اقالم تعهدي اختیاري شرکت =i در دورهt ؛

4 Jones
5 Dechow et al.

      tititititititititi APPEARECREVAATA ,1,,2,,,11,1,, 1   

      titititititititi APPEAREVAATA ,1,,21,,11,1,, 1   

titi NDATA ,1- ti,, )A(DA 
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321 ,,  پارامترهاي ثابت برآورد شده شرکت  =i در دورهt ؛و

ti , ضریب خطا شرکت =i در دورهt .
، ترکیب هیئت معیاردو می باشد که از حاکمیت شرکتیدراین پژوهش متغیرهاي تعدیلگر

مدیره و سهامداران نهادي استفاده می شود. ترکیب هیئت مدیره از طریق تقسیم اعضاي 
و جهت سنجش  هیئت مدیره، اندازه گیري می شودغیرمؤظف به کل اعضاي 

) از درصد سهام نگه داري 1393(ه پیروي از کاشانی پور و همکارانگذاران نهادي بسرمایه
ها دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکتهايشده توسط شرکت

دیگر اجزاي هاي دولتی وها و شرکتهاي بیمه، موسسات مالی، بانکشامل شرکت
.]13[دولت است

استفاده شده در مدل عبارتند از:متغیرهاي کنترل
هاي بزرگ در معرض توجه بیشتري ): طبق گفتۀ محققان، شرکتSIZE(اندازه شرکت

رار دارند و نسبت به شرکت هاي کوچکتر داراي انگیزة بیشتري براي هموارسازي سود ق
بنابراین اندازه شرکت می تواند انگیزه مدیران را جهت مدیریت سود افزایش .]9[هستند

عی کل دارایی ها استفاده براي محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیپژوهشدهد. در این 
می شود.

عواملازجملهعادي به ارزش دفتري سهام عادي):ارزش بازار سهام(نسبترشدفرصت
برايفرصت رشدوجودمدیران،طلبانهفرصترفتارهايمیزانبردیگرتأثیرگذار

.]15[که از رابطه زیر محاسبه می شوداست.شرکت

)7(مدل
جا:که در این

tiGO ؛tه در دورiبراي شرکت 1هاي رشد= فرصت,
tiMVCS ، ارزش بازار سهام عادي tدر دوره iبراي شرکت 2= ارزش بازار سهام عادي,

از حاصلظرب قیمت سهام بازار در تعداد سهام آن شرکت محاسبه می شود.

1 Growth Opportunity
2 Market Value Common Stock

ti

ti
ti BVCS

MVCS
GO

,

,
, 
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tiBVCS ارزش دفتري سهام از tدر دوره iبراي شرکت 1= ارزش دفتري سهام عادي,
رکت ها استخراج می شود.ترازنامه ش

ري هستند ریسک ) شرکتهایی که داراي بدهی بیشت1987(2طبق گفتۀ موسزاهرم مالی: 
براي کاهش ریسک خود از هموارسازي سود استفاده می .همچنین ]31[باالتري نیز دارند

اقدام به مدیریت سود می نمایندو.]9[کنند

)8(مدل
tiFLکه در اینجا:  ؛tدر دوره iشرکت 3= اهرم مالی,

tiTD tjTAو tدر دوره iشرکت 4کل بدهی ها=, .tدر دوره iشرکت 5= کل دارایی ها,
در iلگاریتم طبیعی تعداد سال هاي تاسیس شرکت در بورس براي شرکت عمر شرکت:

.]t]9سال

مقدار ثابت.
می باشد.میزان خطاي مدل

پژوهشو نمونه آماري جامعه 

، 1394تا1389طی سال هاي شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي پذیرفتهکلیه شرکت
ذف براي انتخاب نمونه از روش حدهند.کیل میتشراپزوهشجامعه آماري این 

یر بودند هاي زکه داراي ویژگیاین پژوهش شرکت هاییشود، درسیستماتیک استفاده می
شده است:به عنوان نمونه انتخاب 

سال مالی به پایان اسفند  منتهی باشد  -1
.، تغییر سال مالی نداده باشددر دوره ي مورد بررسی-2

1 Book Value Common Stock
2 Moses
3 Financial Leverage
4 Total Debt
5 Total Assets

ti

ti
ti TA

TD
FL

,

,
, 
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هاي معادالت در دسترس و افشا تمامی اطالعات مربوط به اجزاي محاسبه متغیر-3
.شده باشد

ها نباشد. واسطه گري مالی و بیمه ها و بانک هاي سرمایه گذاري وشامل شرکت-4
شرکت انتخاب شدند که اطالعات این 110با توجه به محدودیت هاي اعمال شده، تعداد 

تهران و نرم ت بورس اوراق بهادارها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایشرکت
ورد نوین جمع آوري شده است.آرهافزار

یافته هاي پژوهش

پایاییواحدریشهآزمونازاستفادهباابتدارفته،بکارهايدادهاجمالیتحلیلازبعد
کوك –برآوردي، آزمون بروش پاگان رگرسیونبودنکاذبعدمبررسیمتغیرها براي

براي Xtserialو ویسبرگ به منظور تشخیص واریانس ناهمسانی و همچنین از آزمون 
استفادهخواهدگرفت. در ادامه باقراربررسیردمشکل خودهمبستگی جمالت پسماند مو

درناهمگنیاصطالحبهیافرديتفاوتکهکردلیمر مشخص خواهیمFآزمون از
آزمون هاسمن جهت و ازهستندهمگنبا همهامقطعاینکهیادارد،وجودمقاطع

.شودتشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت واحدهاي مقطعی استفاده می

توصیفیآمار
) آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش شامل میانگین، میانه، بیشینه، کمینه، 2(در جدول شماره

)، 0,000توجه به جدول زیر میانگین مدیریت سود (باانحراف معیار و .... آورده شده است. 
نتایج جدول زیر می توان اینطور استنباط می باشد.)2050062(معامالت با اشخاص وابسته

با توجه به چولگی و کشیدگی متغیرهاي تحقیق، این متغیرها از تقارن برخوردار نمود که
ها را آید، مرکز مجموعه دادهبر می» میانگین«که از مفهومواقع، همان طوري.درهستند

ها را این طور تجسم کنیم که روي میله اي مجموعه دادهدهد. اگر نمودار نقطهنمایش می
ها قرار دارند، آنگاه، میانگین نشان اي در محل دادهاندازهافقی نازکی، گوي هاي هم 

همچنین می توان از آید. ن نقطه به حال تعادل در میاي است که این میله در آدهنده نقطه
پی به این موضوع برد که انحراف معیار معامالت با پژوهشانحراف معیار داده هاي 
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این واقعیت است ةد. این موضوع بیان کنندمی باشاشخاص وابسته، داراي بیشترین انحراف
برخودار پژوهشکه داده هاي این متغیر از توزیع نرمال کمتري نسبت به سایر متغیرهاي 

هستند و تعداد شرکت هایی که معامالت با اشخاص وابسته داشتند باال هستند . 
آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش). 2(جدول

مدیریت متغیر
سود

معامالت 
با 

خاص اش
وابسته

اندازه 
شرکت

فرصت 
هاي 
رشد

اهرم 
مالی

عمر 
شرکت

ترکیب 
هیئت 
مدیره

سرمایه 
گذاران 

نهادي

EMRPTSIZEGOLEVAGEBCIIنماد

0,00020500626,0988332,3431670,6201821,5425910,6542420,460788میانگین

0,007342463466,022,0650,6051,590,60,43-میانه

1,248705786386908,3121,513,061,8110,98بیشترین

277,240,11,1100-0,4880504,44-کمترین

0,16266764123140,61945112,669920,2718890,1652460,2284550,333169انحراف معیار

0,02844-0,80647-0,4311-1,591,387862-1,5817151,523030,808764کشیدگی

2,727043,664314,0087193,48312,313542,0187382,9069911,527978چولگی

منبع یافته هاي پژوهشگر
آمار استنباطی

هایی گروه شرکتوت معنادار میانگین نمرات بین دوتفاجهت بررسی:فرضیه اولآزمون 
اص وابسته ندارند هایی معامالت با اشخمعامالت با اشخاص وابسته دارند نسبت به شرکت

دوگروه مستقل استفاده شده است.tاز آزمون 
دوگروه مستقلtجدول نتایج آزمون ). 3(جدول

معنی Fمتغیر
داري

t درجه
آزادي

معنی داريسطح 

3,3986580,000فرض برابري واریانس هامدیریت 
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1,3180,2513,388244,1130,000فرض نابرابري واریانس هاسود

منبع : یافته هاي پژوهشگر
بیشتر می باشد در نتیجه فرض α) از میزان 251/0(آزمون فیشرpvalueاز آنجا که مقدار

(به علت برابري tبرابري واریانس ها رد نمی شود. با مراجعه به سطر اول نتایج آزمون 
) می باشد و با توجه به سطح معنا داري t= 3,398(مشاهده شدهtواریانس ها) جدول فوق 

) نتیجه گرفته می شود نمرات مربوط به 0,000(می باشدαکه کوچکتراز tآزمون 
مدیریت سود در بین این د گروه شرکت ها تفاوت معناداري با هم دارند. بنابراین نتیجه 

عامالت هایی مهایی معامالت با اشخاص وابسته دارند نسبت به شرکتمی گیریم شرکت
با اشخاص وابسته ندارند، مدیریت سود بیشتري دارند.

پس از اطمینان از برقراري فروض کالسیک، به منظور برآورد مدل از :فرضیه دومآزمون 
جهت بررسی فرضیات روش اثرات ثابت، و الگوي حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد.

برآورد مدل اول تحقیق به شرح نتایج حاصل ازاستفاده شده است.)1(تحقیق از مدل
باشد.می4جدول

خالصه نتایج آماري آزمون مدل اول). 4(جدول
آمارهانحراف معیارضرایبمتغیر t سطح

معناداري
C)(0,0843160,1891380,4457900,6559عرض از مبدأ

0,1739030,0324085,3661250,0000معامالت با اشخاص وابسته
2,45E-10-7,00E-100,3501720,7263اندازه شرکت

1,2018570,2299-0,0002670,000222-فرصت هاي رشد
8,1816950,0000-0,2109810,025787-اهرم مالی

3,7807050,0002-0,6573050,173858-عمر شرکت
فیشرFآماره 

داري)(سطح معنی
6,241450

0,0000
2,284432آماره دوربین واتسن

0,475538ضریب تعیین تعدیل شده0,566264تعیینضریب 
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منبع : یافته هاي پژوهشگر
اطمیناننتایجصحتازبایدآمده،دستبهنتایجبر اساسپژوهشفرضیهآزمونازپیش

با گردید.استفادهFآزمونازمدلکلمعناداريبررسیبرايمنظوربدین.نمودحاصل
رگرسیونیتوان ادعا نمود که مدل)، می0,0000(شدهمحاسبهFآماره احتمالتوجه به

توان ادعا نمود، است. با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میمعنادارشدهبرازش
(مدیریت سود)، توسط متغیرهاي مستقل از تغییرات در متغیر وابسته مدلدرصد56حدود

2,5و 1,5که بین 2,284432شود. همچنین مقدار آزمون دوربین واتسونتوضیح داده می
می باشد نشان دهنده مناسب بودن استقالل خطاهاي مدل تحقیق می باشد.

دهد در سطح )  نشان می5,366125(،متغیر معامالت با اشخاص وابستهtبررسی مقدارآماره 
باشد. داري بر میزان مدیریت سود شرکت میدرصد داراي تاثیر مثبت و معنی5خطاي 

درصد رد و فرضیه 95در سطح اطمینان باالتر از H0ن بیان کرد فرضیه توابنابراین می
توان بیان کرد هرچهرو با توجه به نتایج بدست آمده میگردد. از اینتحقیق پذیرفته می

کندسود افزایش(کاهش)پیدا مییابد، مدیریتمعامالت با اشخاص وابسته افزایش(کاهش)
معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود رابطه و نتیجه گرفته می شود بین )4(جدول 

مثبت و معناداري وجود دارد . 
رکت ها و عمر شرکت ها رابطه همچنین با توجه به نتایج جدول متغیرهاي اهرم مالی ش

(معکوس) و معناداري با مدیریت سود دارند زیرا سطح معناداري مربوط به آزمون آن منفی
باشد. اما نتایج رابطه معناداري بین اندازه شرکت و فرصت می0,05ها، کمتر از میزان خطا 

هاي رشد با مدیریت سود نشان نمی دهد. زیرا سطح معناداري مربوط به آزمون آن بیشتر از 
می باشد.0,05

پس از اطمینان از برقراري فروض کالسیک، به منظور برآورد مدل از :فرضیه سومآزمون 
جهت بررسی فرضیات ل مربعات تعمیم یافته استفاده شد.روش اثرات ثابت، و الگوي حداق

ل تحقیق به شرح نتایج حاصل از برآورد مدل اواستفاده شده است.)2تحقیق از مدل(
باشد.می5جدول

خالصه نتایج آماري آزمون مدل دوم). 5(جدول
آمارهانحراف معیارضرایبمتغیر t سطح

معناداري
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منبع : یافته هاي پژوهشگر
اطمیناننتایجصحتازبایدآمده،دستبهنتایجبر اساسپژوهشفرضیهمونآزازپیش

با گردید.استفادهFآزمونازمدلکلمعناداريبررسیبرايمنظوربدین.نمودحاصل
رگرسیونیتوان ادعا نمود که مدل)، می0,0000(شدهمحاسبهFآماره احتمالتوجه به

توان ادعا نمود، ه ضریب تعیین مدل برازش شده میاست. با توجه بمعنادارشدهبرازش
(مدیریت سود)، توسط متغیرهاي مستقل از تغییرات در متغیر وابسته مدلدرصد56حدود 

2,5و 1,5که بین 2,283934شود. همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون توضیح داده می
می باشد.می باشد نشان دهنده مناسب بودن استقالل خطاهاي مدل تحقیق 

ت با اشخاص وابسته ، نقش تعدیلی ترکیب هیئت مدیره در معامالtآماره بررسی مقدار
و درصد داراي تاثیر منفی(معکوس)5طح خطاي دهد در سنشان می)-3,310967(

در H0توان بیان کرد فرضیه باشد. بنابراین میداري بر میزان مدیریت سود شرکت میمعنی
رو با توجه گردد. از اینپذیرفته میپژوهشدرصد رد و فرضیه 95سطح اطمینان باالتر از 

(کاهش) یابد، رد هرچه ترکیب هیئت مدیره افزایشتوان بیان کبه نتایج بدست آمده می
). 5(جدولزایش)  مدیریت سود می گردد(افت با اشخاص وابسته منجر به کاهشمعامال

رکت ها و عمر شرکت ها رابطه لی شهمچنین با توجه به نتایج جدول متغیرهاي اهرم ما
و متغیر اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداري با مدیریت سود دارند زیرا منفی(معکوس)

C 0,0800260,1895320,4222310,6730عرض از مبدأ)(

0,1812100,4328092,1963840,0044معامالت با اشخاص وابسته

3,3109670,0009-0,2348090,160509-معامالت با اشخاص وابسته * ترکیب هیئت مدیره

0,1727160,0326275,2936670,0000اندازه شرکت

1,1976640,2316-0,0002670,000223-فرصت هاي رشد

8,1783620,0000-0,2115620,025869-اهرم مالی

3,7085330,0002-0,6497120,175194-عمر شرکت

فیشرFآماره 
داري)(سطح معنی

6,182066
0,0000

2,283934آماره دوربین واتسن

0,474874ضریب تعیین تعدیل شده0,566512ضریب تعیین
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می باشد. اما نتایج رابطه 0,05سطح معناداري مربوط به آزمون آن ها، کمتر از میزان خطا 
عناداري مربوط معناداري بین فرصت هاي رشد با مدیریت سود نشان نمی دهد. زیرا سطح م

می باشد.0,05به آزمون آن بیشتر از 
پس از اطمینان از برقراري فروض کالسیک، به منظور برآورد مدل : فرضیه چهارمآزمون 

از روش اثرات ثابت، و الگوي حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد.جهت بررسی 
پژوهشورد مدل اول نتایج حاصل از برآ) استفاده شده است. 3(از مدلپژوهشفرضیات 

باشد.می6به شرح جدول
خالصه نتایج آماري آزمون مدل سوم). 6(جدول

منبع : یافته هاي پژوهشگر
اطمیناننتایجصحتازبایدآمده،دستبهنتایجبر اساسپژوهشفرضیهآزمونازپیش

با گردید.استفادهFآزمونازمدلکلمعناداريیبررسبرايمنظوربدین.نمودحاصل
رگرسیونیتوان ادعا نمود که مدل)، می0,0000شده (محاسبهFآماره احتمالتوجه به
توان ادعا نمود، است. با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میمعنادارشدهبرازش
ود)، توسط متغیرهاي مستقل درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل (مدیریت س56حدود 

آمارهانحراف معیارضرایبمتغیر tسطح معناداري

C0,0784670,1902530,4124360,6802(عرض از مبدا)

0,4813100,9773090,4516200,0000معامالت با اشخاص وابسته

0,1823090,1945094,3490060,0000ابسته * سرمایه گذاران نهاديمعامالت با اشخاص و

0,1754690,0326515,3740610,0000اندازه شرکت

1,1865580,2359-0,0002640,000223-فرصت هاي رشد

8,1239130,0000-0,2102250,025877-اهرم مالی

3,7976930,0002-0,6599340,173772-عمر شرکت

فیشرFره آما
داري)(سطح معنی

6,178250
0,0000

2,281491آماره دوربین واتسن

0,474691ضریب تعیین تعدیل شده0,566361ضریب تعیین
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2,5و 1,5که بین 2,281491شود. همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون توضیح داده می
می باشد.پژوهشمی باشد نشان دهنده مناسب بودن استقالل خطاهاي مدل 

مالت با اشخاص وابسته ، نقش تعدیلی سرمایه گذاران نهادي در معاtبررسی مقدار آماره 
داري بر میزان درصد داراي تاثیر مثبت و معنی5سطح خطاي دهد درنشان می)4,349006(

سطح اطمینان باالتر درH0توان بیان کرد فرضیه باشد. بنابراین میمدیریت سود شرکت می
رو با توجه به نتایج بدست آمده گردد. از اینپذیرفته میپژوهشدرصد رد و فرضیه 95از 
(کاهش) یابد، ذاري سرمایه گذاران نهادي افزایشان سرمایه گتوان بیان کرد هرچه میزمی

. )6(کاهش)مدیریت سود می گردد (جدولمعامالت با اشخاص وابسته منجر به افزایش
رکت ها و عمر شرکت ها رابطه همچنین با توجه به نتایج جدول متغیرهاي اهرم مالی ش

با مدیریت سود دارند زیرا و متغیر اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداري منفی(معکوس)
می باشد. اما نتایج رابطه 0,05سطح معناداري مربوط به آزمون آن ها، کمتر از میزان خطا 

معناداري بین فرصت هاي رشد با مدیریت سود نشان نمی دهد. زیرا سطح معناداري مربوط 
می باشد.0,05به آزمون آن بیشتر از 

نتیجه گیري و پیشنهاد ها

به تاثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و  این پژوهش 
مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار 

هایی معامالت با اشخاص وابسته دارند نسبت ، شرکتیافته هاي پژوهشی نشان دادگرفت. 
وابسته ندارند، مدیریت سود بیشتري دارند، بر اساس هایی معامالت با اشخاص به شرکت

مسئله نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از کنترل و وجود تضاد منافع بین این دو، 
معامالت با اشخاص وابسته می تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیر 

ت سود اقدام کند. براي سرپوش گذاشتن روي این انتقال ثروت، ممکن است به مدیری
معامله با اشخاص وابسته را می توان از این دیدگاه نظریه بررسی کرد، با توجه به فرضیۀ 
تضاد منافع، گاهی انگیزه براي معامالت با اشخاص وابسته این است که دارایی هـاي 
شـرکت بـه نفـع اشخاص وابسته از تملک شرکت خارج شود و مدیر براي کاهش اثر آن 

ارهاي مالی به ویژه سود اقدام به مدیریت سود می کند.بر روید
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هاي آمده از این پژوهشدستآمده از این فرضیه در مقایسه با نتایج بهدستنتایج کلی به
میتا و یوتاما ) و 2003(1مینگ، )1392(بريسرلک و اک، )1391(خدامی پور و همکاران

آمده از این دسته با نتایج بهدر مقایس. همچنین ]6،10،29،30[باشدمیهمسو) 2014(
) 2007(همکارانو2هنري، )2005(گردن و هنري، )1392(خمامی ابديهاي پژوهش

دادنشان همچنین بررسی ها .]،7،22،25،27[متناقض می باشد)2010کوآن و همکاران(و
داري بر میزان مدیریت سود داراي تاثیر مثبت و معنیمتغیر معامالت با اشخاص وابسته 

توان بیان کرد هرچه معامالت با رو با توجه به نتایج بدست آمده میباشد. از اینت میشرک
کند.سود افزایش (کاهش)  پیدا میاشخاص وابسته افزایش (کاهش) یابد، مدیریت

هاي آمده از این پژوهشدستآمده از این فرضیه در مقایسه با نتایج بهدستنتایج کلی به
میتا و یوتاما ) و 2003مینگ (، )1392سرلک و اکبري (، )1391(خدامی پور و همکاران 

با آمده دستدر مقایسه با نتایج بههمچنین .]6،10،29،30[باشدمیهمسو)2014(
) 2007(هنري و همکاران، )2005(گردن و هنري، )1392(خمامی ابديهاي پژوهش

.]7،22،25،27[متناقض می باشد) 2010(کوآن و همکارانو
ا اشخاص نقش تعدیلی ترکیب هیئت مدیره در معامالت بنشان دادها بررسیهمچنین

باشد. از داري بر میزان مدیریت سود شرکت می(معکوس) و معنیوابسته داراي تاثیر منفی
ترکیب هیئت مدیره افزایش توان بیان کرد هرچهرو با توجه به نتایج بدست آمده میاین

مدیریت سود می گردد اهش(افزایش) وابسته منجر به کیابد، معامالت با اشخاص (کاهش)
(نسبت اعضاي مستقل به کل د در شرکت هایی ترکیب هیئت مدیرهو نتیجه گرفته می شو

اعضا) افزایش می یابد، نظارت بر معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد مدیران افزایش می 
. دیریت سود، نمایندو در نتیجه میابد و در نتیجه مدیران نمی توانند اقدام به دستکاري سود

طبق مبانی نظري و اصول حاکمیت شرکتی انتظار می رود که یک رابطه منفی  بین این دو 
یکی از دالیلی که می تواند . تایج ما مطابق با این تئوري استمتغیر وجود داشته باشد،که ن

ـافی اعضاي هئیت : برخـوردار بـودن از دانـش و تخصـص کشدبر این نتایج اثر گذار با
مدیره براي ارزیابی تصمیمات مدیران اجرایی، داشتن انگیزه براي به چالش کشیدن این 

نتایج ، توجیه می شود. تحت نفوذ مدیران اجرایی(استقالل)تصمیمات و قرار نگرفتن اعضا 

1 Ming
2 Henry



٢٠

و آقاییهايآمده از این پژوهشدستآمده از این فرضیه در مقایسه با نتایج بهدستکلی به
. ]4،3،30[باشدهمسو می)2014(یوتامامیتا و)و1388(آقایی و همکاران،)1388(چاالکی
.]2[متناقض می باشد) 1387(اسالمیپژوهشباآمده دستدر مقایسه با نتایج بههمچنین
سهامداران نهادي بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت تأثیرگذاري بررسی 

تعدیلی سرمایه گذاران نهادي در معامالت با اشخاص داراي تاثیر نقشدادنشان ، سود
رو با توجه به نتایج بدست باشد. از اینداري بر میزان مدیریت سود شرکت میمثبت و معنی

(کاهش) ذاري سرمایه گذاران نهادي افزایشتوان بیان کرد هرچه میزان سرمایه گآمده می
سرمایه. به افزایش(کاهش)مدیریت سود می گرددمنجریابد، معامالت با اشخاص وابسته 

قراردهندتأثیرتحتراهاشرکتتوسطشدهاتخاذهايرویهتوانندمینهاديگذاران
پژوهششود. بر اساس نتایج منجرهاشرکترفتارتغییربهاستممکنآنهاحضورو

اطالعاتی تباعث کاهش کیفینهاديمالکینتمرکزتوان تفسیر کرد کهاینطور می
اوراقبورسدرراشخصیفرضیه منافعنمی توانروایناز. صورت هاي مالی می شود

نهاديمالکیتگرفت علی رغم اینکهنتیجهتوانمیکلیطوربه.پذیرفتتهرانبهادار
نیزتنزلراآنممکن استشود، بلکهنمیشرکتسوداطالعاتیمحتوايارتقاءسبب

) 1388(ج آقایی و چالکیو مغایر با نتای)1387مشابه نتایج کرمی(وهشپژنتایج این . ببخشد
.]14،4[می باشد

تأثیرگذاري مثبت و معنادار حجم ریالی معامالت با مبنی بر نتایج پژوهش با توجه به 
سرمایه گذاران،ف اهداتوصیه می شود براي دستیابی به ،اشخاص وابسته بر مدیریت سود

این درزیراکه با اشخاص وابسته معامالت کمتري دارند، شوندانتخاب شرکت هایی
ن بورس توصیه به مسئولین سازماهمچنینشرکت ها مدیریت سود کمتر صورت می گیرد. 

اقداماتی فراهم آورند که بر شرکت هایی که با اشخاص وابسته می شود که قوانین و
وان از منافع سایر سهامداران معامالت دارند، نظارت بیشتري به عمل آید و از این طریق بت

. در نهایت توصیه می شود.محافظت نمود

منابع
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بینرابطه،)1395(علیمقدم،احمديعلی،نسب،بهرامیسیدکاظم،ابراهیمی،.1
حسابرسی،ومالیهاي حسابداريپژوهشسود،مدیریتانواعبامالیتامینتصمیمات

.102-83صصتابستان،،30شماره،8سال
). بررسی اثر برخی از ساز و کارهاي نظام راهبري شرکتی شامل 1387(حسین.اسالمی،.2

تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره بر مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در 
.1-14) ، 67، (19هاي حسابداري و حسابرسی، دوره بورس اوراق بهادار تهران. بررسی

)، ویژگیهاي 1388(ادل و چاالکی، پري.حسین؛ آذر، عآقایی، محمدعلی؛ اعتمادي،.3
حاکمیت شرکتی و محتواي اطالعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر 

.27-53، ص16، شماره 4نقش مدیریت سود، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 
). بررسی رابطه بین ویژگیهاي حاکمیت 1388(علی و چاالکی، پري.آقایی، محمد .4

مدیریت سود در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتی و 
.4تحقیقات حسابداري و حسابرسی، شماره 

). رابطه بین عدم 1393(، ارش؛  ثقفی، علی و بدري، احمد.باباجانی، جعفر؛ تحریري.5
.1-26)، 2(6تقارن اطالعاتی و مدیریت سود. پیشرفت هاي حسابداري. 

). بررسی تأثیر 1391(و  هوشمند زعفرانیه، رحمت اهللا.نی، میثمخدامی پور، احمد؛ امی.6
الزامات افشاي معامالت با اشخاص وابسته بر مدیریت سود. فصلنامۀ پژوهش حسابداري. 

2)2 ،(87-69.
). رابطه معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود. پایان 1391(خمامی ابدي، مهنوش..7

د اسالمی واحد تهران مرکزي.نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزا
هاي مدیریتی شرکت بر مدیریت ها و تصمیمبررسی تأثیر سیاست).1394رسائیان، سمیه.(.8

سود بر مبناي اقالم تعهدي. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مرودشت.

تخابانتداومتاثیر«).1391.(صادققربانی،وحسنفرازمند،حسین؛سیدسجادي،.9
شمارهچهارم،سالحسابداري،هايمجله پیشرفت،»حسابرسیکیفیتبرحسابرس

.108-81صص،91تابستانو،بهار1
). رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت 1392(سرلک، نرگس و اکبري، مینا..10

.77-92)، 4(20سود. بررسیهاي حسابداري وحسابرسی. 
). کفایت افشاي معامالت با اشخاص وابسته. 1392(شعري، صابر و حمیدي، الهام..11
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Abstract

In this article, the impact of mechanisms of corporate governance,
between related party transactions and earnings management was
discussed. The research population, the listed companies in Tehran
Stock Exchange is the sample consists of 110 companies, in the period
1389- 1394 using multivariate regression models with panel data of
economy model . The results showed that companies that have
transactions with related parties than those have not transactions with
related party , have more earnings management and if the volume of
transactions with related parties increase profits management will
increase . On the other hand composition of the Board of Directors
and institutional shareholders on the relationship between the related
party transactions and earnings management has positive and negative
effects , respectively. Also according to the results of the control
variables, financial leverage and age, negative relationship (inverse)
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and the size has a positive and significant relationship with the
earnings management. But there is no relation between growth
opportunities and earnings management.

Key words: corporate governance, related party transactions, earnings
management


