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چکیده
یکی از موضوعات بحث برانگیز در پژوهش های حساابااری ماایریس داود
ادس .دود حسابااری از اقالم نقای و تعهای تشکیل میگردد و اقالم تعهای دود
تا حا زیادی تحس کنترل مایریس ادس .از دوی دیگر یکی از پیاماهای گساتر
بازار درمایه تفکیک مالک از ماایر شارکس اداس کاه مو ا

باروز مشاکالت

نمایناگی از مله مخاطرات اخالقی میشود که طبا ن ماایر باه خااطر مناا
شخصی انگیزۀ خروج از شرایط قرارداد را پیاا میکنا .بر این اداس انتظار میرود
در شرکسهایی که دطح مخاطرات اخالقی باالدس دطح مایریس داود نیاز بااال
باشا .هاف پژوهش اری برردی رابطۀ مخاطرات اخالقای و ماایریس داود در
شرکسهای پذیر ته شاه در بورس اوراق بهادار تهرا طی داالهاای  5831الای
 5831ادس .رضیۀ تحقی با ادتفاده از الگوی معادالت داختاری به رو

حاااقل

مربعات زیی به شکل خطی و غیرخطی نزمو شاه ادس .یا تهها نشا میدها بین
مخاطرات اخالقی و مایریس دود رابطۀ مثبس و ود دارد و این رابطاه در الگاوی
خطی بهتر تبیین میشود.

واژههاي کلیدي :تئوری نمایناگی مایریس دود و مخاطرات اخالقی.
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مقدمه

یکیی از اهیدا

اساسیی وضی اسیتانداردهای حسیابداری ایی اسیت کیه اسیتفاده-

کنندگان بتوانند با اتکای بر صورتهای مالی ،تصمیمات نسبتاً مربیو و صییییی اتخیا
کننید ،پی

نییاز حرفی حسیابداری بیه آن شییوه از گزارشیگری اسیت کیه منیاف تمیام

استفادهکنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود .از سوی دیگر ،همان طور که از تعریی
مدیریت سود بر میآید ،به علت قابلیت انعطا پذیری اتیی کیه در برخیی از اسیتاندارد-
های حسابداری وجود دارد و تفسیر و به کارگیری ای رویهها ،در بسیاری از میوارد ،سیود
تاب قضاوت و اعمال نظر مدیران است .ای فرصت برای آنها فراهم شده تا با اسیتفاده از
تکنیکهای متنوع از جمله اقالم تعهدی حسابداری ،سود گزارش شده را مدیریت نماینید.
بنابرای  ،سود حسابداری ممک است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعک

ننماید.

ممک است موجب تخصیص نادرست مناب کمیاب اقتصادی به سمت سرمایهگذاریها با
کارایی اندک گردد (احمدپور و همکاران .(5911 ،پ

با توجیه بیه ایی موضیوع (بیال و

براون (5371 ،5نشان دادند که سود حسابداری گزارش شیده ،اطالعیات مفیید و مربیوطی
برای سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیران ،فراهم میی آورد و آگیاهی اسیتفادهکننیدگان از
قابل اتکا بودن سود میتواند آنها را در اتخا تصمیمات بهتر یاری دهد.

همچنی با گسترش بازار سیرمایه و جیدایی مالیک از میدیر ،مشیکالت نماینیدگی بیه
وجود میآید .یکی از مشکالت نمایندگی ،مخاطرات اخالقی است .بنابرای  ،با مدنظر قرار
دادن تئوری نمایندگی ،باالخص مشکل مخاطرات اخالقی ،مدیران میتوانند از انگیزۀ الزم
برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن مناف خود برخوردار باشند .ای مشیکل وقتیی
به وجود میآید که نماینده ،طبق نف شخصی خود انگیزه پیدا میکند تا از شیرای قیرارداد
م نعقد شده خارج شود ،زییرا مالیک اطالعیات الزم در خصیوص اجیرای قیرارداد و انجیام
عملیات الزم توس نماینده را نیدارد .پی

فیردی کیه بیه طیور نیاقص ،نظیارت و کنتیرل

میشود ،تمایل به رفتار فریبکارانه یا نیامطلوب دارد (لیی ،)4993 ،4ایی موضیوع بیه طیور
بالقوه میتواند منجر به اختالل در عملکرد بازار سرمایه شود )آکرلو .)5369 ،9
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مبانی نظري پژوهش
اساساً مدیران برای مدیریت سود انگییزههیای متعیددی دارنید .شیواهد تجربیی نشیان
میدهد مدیران شرکتهایی که قراردادهای بیدهی دارنید بیرای اجتنیاب از افیزایش هزینی
سییرمایه و فسییخ قراردادهییای بییدهی ،مییدیریت سییود میییکننیید .اسییتفادۀ سییرمایهگییذاران و
تیلیلگران از اطالعات حسابداری نیز مدیران را ترغیب مینماید تا برای دسیتیابی بیه سیود
تیلیلگران ،سود را رو به باال مدیریت نمایند .بر همی منوال آنها به منظیور افیزایش پیاداش
مبتنی بر سود خود نیز دست به مدیریت سود میزننید؛ بیرای مثیال ،اگیر سیود دورۀ جیاری
مناسب باشد هزینه جاری را به دوره آتی منتقل میکنند تا سود دورۀ جاری و پیاداش خیود
را افزایش دهند و اگر سود دورۀ جاری ناچیز باشد ،هزینیههیای دورههیای آتیی را بیه دورۀ
جاری منتقل میکنند تا سود و پاداش سال آتی افزایش یابد (هاشمی و ربیعی.)5939 ،
هنگامی که میدیران بیرای پنهیان کیردن عملکیرد نامناسیب ،افیزایش پیاداش خیود و
جلوگیری از نقض قرار داد بدهی ،میدیریت سیود انجیام دهنید میدیریت سیود بیا رویکیرد
فرصت طلبانه تلقی میشود ،ولی چنانچه برای اعالن انتظار خود از عملکرد آتیی شیرکت و
انتقییال عالمتییی از بییات سییودآوری بییه سییرمایهگییذاران باشیید ،مییدیریت سییود بییا رویکییرد
عالمتدهی قلمداد میشود ( قفی و همکارن.)5939 ،
مدیران در انجام میدیریت سیود بیا دو مییدودیت بیه رو هسیتند :اولیی مییدودیت،
مشکل رعایت استانداردهای حسابداری است و دومی مییدودیت ،مییزان اطالعیات افیراد
برون سازمانی از عملکرد شیرکت اسیت .بیدیهی اسیت هیر چیه سیرمایهگیذاران اطالعیات
بیشتری از عملکرد شرکت داشته باشند امکان مدیریت سود کمتر میشود و برعک

هرچه

اطالعات بی میدیران و سیهامداران نامتقیارنتیر و مخیاطرات اخالقیی بیشیتر باشید ،انگییزۀ
مدیران برای مدیریت سود بیشتر میشود .بیه عبیارت دیگیر ،عیدم تقیارن اطالعیاتی امکیان
انجام مدیریت سود به شکل فرصت طلبانه را برای مدیران فراهم میسازد و از سیوی دیگیر
به خاطر عدم تقارن اطالعیاتی اسیت کیه میدیران بیرای اطمینیان سیرمایهگیذاران بیه شیکل
عالمتدهی نیز مدیریت سود انجام میدهند ( قفی و همکارن.)5939 ،
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عدم تقارن اطالعاتی شامل گزینش نادرست و مخاطرات اخالقیی اسیت .در گیزینش
نادرست ،سرمایه گیذار بیی شیرکت دارای افشیای مناسیب و عملکیرد نامناسیب و شیرکت
دارای افشای نامناسب و عملکرد مناسب بیه خیاطر تأکییدش بیر افشیای اطالعیات ،اشیتباهاً
شرکت دارای عملکرد نامناسب را انتخاب میکند .مخاطرات اخالقیی ،نیوعی از اطالعیات
نامتقارن است که یک طر
ولی طر

معامله میتواند شاهد انجام شدن خواست خود در معامله باشد،

دیگر نمیتواند شاهد ای امر باشد یا امکیان نظیارت یکیی از طیرفی معاملیه بیر

عملکرد طر

دیگر میسر نیست (اسکات .)4993 ،2برای مثال ،در تئوری نمایندگی مالیک

نمیتواند هم اقدامات مدیر را مشیاهده نمایید ،از ایی رو ممکی اسیت میدیر آگاهانیه ییا
زیرکانه سر مالک کاله بگذارد یا اگر امتیانات پایان دوره وجود نداشته باشد ،دانشیجویان
ممک است با جدیت درس نخوانند.
همانگونه که اشیاره شید در رویکیرد فرصیتطلبانیه میدیر بیرای منیاف خیود هماننید
دریافت پاداش بیشتر یا رهایی از مشکالت نقض قراردادهای بدهی و با توجه به عدم امکان
نظارت سرمایهگذاران بیرونی از ای اقدامات (وجود مخاطرات اخالقی) ،آگاهانه میدیریت
سود میکند؛ از همی رو انتظار میرود با افزایش مخاطرات اخالقی در شرکتها ،مدیریت
سود نیز افزایش یابد .همانگونه که مطرح شد در رویکرد فرصتطلبانیه ،میدیر بیرای منیاف
خود همانند دریافت پاداش بیشتر یا رهایی از مشکالت نقض قراردادهای بیدهی و بیا توجیه
به عدم امکان نظارت سرمایهگذاران بیرونی از ایی اقیدامات (وجیود مخیاطرات اخالقیی)،
آگاهانه مدیریت سود میکند؛ از همی رو انتظار میرود با افیزایش مخیاطرات اخالقیی در
شرکتها ،مدیریت سود نیز افزایش یابد .با توجه بیه میوارد کیر شیده فرضیی پیهوهش بیه
صورت زیر مطرح میشود:
فرضی  :5بی مخاطرات اخالقی و مدیریت سود ،رابط معناداری وجود دارد.
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پیشینۀ پژوهش
ریچاردسون )5331(1در پهوهشی به بررسی رابط عیدم تقیارن اطالعیاتی و میدیریت
سود پرداخت .نتایج نشان داد عدم تقارن اطالعیاتی انیدازهگییری شیده توسی تیلیلگیر بیا
میزان مدیریت سود مرتب است .در تیقییق باتاچارییا 7و همکیاران ( )4996رابطی کیفییت
سود و عدم تقارن اطالعاتی مورد مطالعه قرار گرفت .یافتهها عالوه بر تأیید ای رابطه نشیان
داد هر دو جزء غیراختیاری و اختییاری کیفییت سیود در عیدم تقیارن اطالعیاتی تأ یرگیذار
است و کیفیت سود پایی  ،عدم تقارن اطالعاتی در زمان اعالن سود را تشدید میکند.
لییی ( )4993نقییش پیییش بینییی سییود مییدیر در کییاهش عییدم تقییارن اطالعییاتی بییی
سرمایهگذاران و مدیران را از جنب مخاطرات اخالقی بررسی نمود .نتایج ایی تیقییق نشیان
داد در شرکتهایی که مشکل مخاطرات اخالقی بیشتری دارند ،مدیران گرایش بیشتری بیه
پیش بینی سود دارند.
ژو )4954( 6در بخشی از تیقیق خیود رابطی مخیاطرات اخالقیی و میافظیهکیاری را
مورد بررسی قراداد .یافتههای مطالعی او نشیان داد بیا افیزایش (کیاهش) مشیکل مخیاطرات
اخالقی در شرکتها ،اتخا رویههای میافظهکاران حسابداری افزایش (کیاهش) میییابید.
کییومیر 1و همکییاران( )4952بییه بررسییی رابطی مییدیریت سییود و عییدم تقییارن اطالعییاتی در
شرکتهای کانادایی پراختند .یافتههای آنان نشان داد میی پیچییده و متغییر ،رابطی اقیالم
تعهدی و عدم تقارن اطالعاتی را تضعی

مییکنید و در شیر کیتهیایی کیه دارای نوسیان

فروش باالیی هستند و در تیقیق و توسعه ،سرمایهگذاری زیادی کردهاند ،رابط مثبیت بیی
مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی تضعی

میشود.

در ایران قائمی و وط پرسیت ( )5912نقیش اطالعیات حسیابداری در کیاهش عیدم
تقارن اطالعاتی را مورد پهوهش قرار دادند .یافتیههیای مطالعی آنیان نشیان داد عیدم تقیارن
اطالعاتی دورههای قبل از اعالن سود بیشتر از دورههای پی

از اعیالن سیود اسیت و عیدم

تقارن اطالعاتی بر حجم معامالت و قیمت سهام تأ یر دارد .اعتمادی و رحمیانی ( )5911بیه
بررسی تجربی اخالق در مدیریت سود پرداختنید .نتیایج مطالعی آنیان نشیان دادکیه انگییزۀ
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مدیریت سود حائز اهمیت است و از نظر پاسخدهندگان ،مدیریت سود بیا انگییزۀ فرصیت-
گرایانه ،غییر اخالقییتیر از میدیریت سیود بیا انگییزۀ افیزایش ارزش شیرکت اسیت .روش
دستکاری اقالم تعهدی از سایر روشها غییر اخالقییتیر اسیت و روش تغیییر در روشهیای
حسابداری نسبت به دو روش دیگر میزان غیر اخالقی بودن کمتری دارد.
دیانتی و طیبی ( )5939در مطالعهای به بررسی تأ یر دیدگاه اخالقی میدیر بیر کیفییت
سود پرداختند .نتایج مطالعه نشان داد دیدگاه اخالقی مدیر بر کیفیت سود تأ یر دارد .انیدازۀ
شییرکت ،بییر کیفیییت سییود شییرکتهییای دارای مییدیر آرمییانگرا نقییش بازدارنییده و نسییبت
بدهیهای غیرجاری به داراییها ،نقش تقویت کننده دارد .باباجانی و همکیاران ( )5939در
پهوهش خود رابط بی عدم تقارن اطالعاتی و میدیریت سیود را میورد بررسیی قراردادنید.
سطح عدم تقارن اطالعاتی شرکتها با استفاده از پنج سنج حجم معامالت ،نوسیان قیمیت
سهام ،نسبت قیمت به سود ،تعداد روزهای معامالتی و عمیر شیرکت انیدازهگییری گردیید.
نتایج نشان داد شاخص عدم تقارن اطالعاتی کیه ترکیبیی از پینج سینج انتخیابی اسیت ،بیر
میزان مدیریت سود تأ یر دارد.
قفییی و همکییارن ( )5939در پییهوهش خییود رابط ی مییدیریت سییود و عییدم تقییارن
اطالعاتی در شرای نااطمینانی مییطی را بررسی نمودند .یافته ها نشان داد مدیریت سیود و
نااطمینانی مییطی با عدم تقارن اطالعاتی رابط دارد و نااطمینانی مییطیی ،رابطی میدیریت
سود و عدم تقارن اطالعاتی را تضعی

میکند.

فرضیۀ پژوهش
فرضی  :5بی مخاطرات اخالقی و مدیریت سود ،رابط معناداری وجود دارد.

روش پژوهش
جامعه و نمونۀ آماري

جامع آماری ای پهوهش را کل شرکتهیای پذیرفتیه شیده در بیورس اوراق بهیادار
تهران تشکیل میدهد .در ای مطالعیه بیرای اینکیه نمونی پیهوهش ییک نماینیدۀ مناسیب و
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همگ از جامع آماری موردنظر باشد؛ برای انتخاب نمونه از روش غربالگری استفاده شیده
است .برای ای منظور  1معیار در نظر گرفته شد ،که در صورتی یک شرکت کلیی معیارهیا
را احراز کرده باشد به عنوان یکیی از شیرکتهیای نمونیه انتخیاب خواهید شید .معیارهیای
مذکور به شرح زیر میباشد:
 .5شرکت باید حداقل  97ماه قبل از سال ( 5911سال  )5914در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرفته شده و تا پایان سال  5939در بورس فعال باشد.
 .4شرکت طی سالهای  5911تا  5939تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی آن به پاییان
اسفند ماه منتهی شود.
 .9شرکت در گروه شرکتهای واسطهگری مالی نباشد.
 .2سهام شرکت طی دورۀ زمانی مورد رسیدگی در بورس معامله شده باشد.
 .1سایر دادهها و اطالعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
بعد از میدنظر قیرار دادن کلیی معیارهیای بیاال ،تعیداد  594شیرکت بیه عنیوان جامعی
غربالگری شده است که تمامی آنها به عنوان نمونه باقیماند .بنابرای  ،مشاهدات ما بیه 634
سال  -شرکت رسید که ای مشاهدات در قالب  49صنعت مختل

میباشد.

الگوي پژوهش

الگوی پهوهش برای آزمون فرضی پهوهش به صورت رابط شمارۀ  5می باشد:
( )5

DACCit =α0 + ∑γ (MoralHazard)it +∑ϕ (Controls)it +εt

کییه در آن؛  ،DACCitمجمییوع اقییالم تعهییدی اختیییاری شییرکت  iدر پایییان سییال t؛
 ،MoralHazarditمجمییوع مخییاطرات اخالقییی شییرکت  iدر پایییان سییال t؛ و Controlsit

متغیرهای کنترلی شرکت  iدر پایان سال  tاست.
نحوۀ اندازهگیري مدیریت سود

در روش سنتی ترازنامهای ،مجموع اقالم تعهدی به شکل زیر میاسبه میگردد:

 /02رابطۀ مخاطرات اخالقی و مدیریت سود

TACCit = ΔCAit − ΔCLit − ΔCashit + ΔSTDEBTit −DEPTNit

( )4

که در آن؛  ،TACCitمجموع اقالم تعهدی شرکت  iدر پایان سال t؛  ،ΔCAitتغییر در
دارایی های جاری طی دوره؛  ،ΔCLitتغییر در بدهیهای جیاری شیرکت  iدر طیی سیال t؛
 ،ΔCashitتغییر در وجه نقد شرکت  iدر طی سال t؛  ،ΔSTDEBTitتغیییر در حصی جیاری
بدهیهای بلندمدت و سایر بدهیهای کوتاهمدت طبقه بندی شده در بدهیهای جاری طیی
دورۀ شرکت  iدر طی سال t؛ و  ،DEPTNitهزینه استهالک داراییهای ابت و داراییهیای
نامشهود شرکت  iدر طی سال  tاست.
اقالم تعهدی اختیاری معادلِ تفاوت بی مجموع اقالم تعهدی و اقالم تعهدی غیرِ-
اختیاری میباشد .به منظور برآورد اقالم غیراختیاری ،ابتدا الگوی تعدیل شدۀ جونز به
تخمی زده میشود (زینگ )4997 ،که به صورت زیر میباشد:
TACCit =α0 (1/A it−1) +α1 ΔREVit +α2ΔRECit +α3PPEit +εit

( )9

که در آن؛  ،TACCitمجموع اقالم تعهدی شرکت  iدر پایان سال  tتقسیم بر مجموع
داراییهای شرکت  iدر پایان سال t-1؛  ،Ait−1مجموع داراییهای شرکت  iدر پایان سال t-

1؛  ،ΔREVitتغییر در درآمد شرکت  iطی سال  tتقسیم بر مجموع داراییهای شرکت در
پایان سال  ،ΔRECit ،t-1تغییر در خالص دریافتنیهای شرکت iدر پایان سال  tتقسیم بر
مجموع داراییهای شرکت در پایان سال  ،PPEit ،t-1اموال ،ماشی آالت و تجهیزات
شرکت  iدر پایان سال  tتقسیم بر مجموع داراییهای شرکت در پایان سال  t-1است.
معامل فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای هر صنعت ،تخمی زده
میشود .سپ

پارامترهای  α2 ،α5و  α3به دست آمده از ای رگرسیونها برای تخمی

اقالم تعهدی غیراختیاری به شکل الگوی شمارۀ  2مورد استفاده قرار میگیرد:
( )2

NDACCit =α0(1/Ai,t−1) +α1ΔREVit +α2ΔRECit +α3PPEit

که در آن؛  ،NDACCitاقالم تعهدی غیراختیاری شرکت  iدر پایان سال  tاست که
بر مجموع داراییهای شرکت در پایان سال t-1تقسیم شده است.
در نهایت ،اقالم تعهدی اختیاری به صورت زیر میاسبه شده است:
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DACCit= NDACCit - TACCit

( )1

نحوۀ اندازهگیري مخاطرات اخالقی ()MoralHazardit

در ابتدا مخاطرات اخالقی با توجه به مطالعات (همبرگ 3و همکیاران )5333 ،کیه بیه
بررسییی عوامییل تعیییی کننییدۀ مالکیییت ،دامن ی مشییکل خطییر اخالقییی و دشییواری نظییارت
پرداختند ،مطرح شد .در ای مطالعه ،مطیابق بیا تیقییق (لیی )4993 ،مخیاطرات اخالقیی از
طریق متغیرهای خالص اموال ماشی آالت و تجهیزات ،مجذور خالص اموال ،ماشی آالت
و تجهیزات ،ریسک درون شیرکتی ،حاشیی سیود عملییاتی ،هزینیه هیای تیقییق و توسیعه،
هزینههای تبلیغات ،هزینههیای سیرمایهای شیرکت ،نسیبت ارزش دفتیری بیه ارزش بیازار و
نسبت اهرمی در دو سطح کلی و اجزای آن اندازهگیری میشود.
خالص اموال ماشینآالت و تجهیزات ()PPE

خالص امیوال ،ماشیی آالت و تجهییزات بیه صیورت مسیتقیم از ترازنامی شیرکتهیا
استخراج و با استفاده از درآمد فروش ،همگی سیازی مییشیود .در امیوال ،ماشیی آالت و
تجهیزات؛ نیوۀ میاسب استهالک ،خرید و فروش ،تجدید ارزیابی ،هزینه نمودن داراییهیا
و یا طبقهبندی هزینهها در دارایی نقا قابل توجه است ،بنابرای به نظر میرسید بیا افیزایش
داراییها ،نظارت کاهش مییابد (لی.)4993 ،
مجذور خالص اموال ماشینآالت و تجهیزات ()PPE2

برای میاسب مجذور خیالص امیوال ،ماشیی آالت و تجهییزات ،ابتیدا خیالص امیوال،
ماشی آالت و تجهیزات ،از ترازنام شرکت مربوطه استخراج خواهد شد و سیپ

بیه تیوان

دو میرسد .برای همگ سازی ای متغیر نیز از مجیذور درآمید فیروش سیال میالی مربوطیه
استفاده میشود .شرکتها با اندازۀ بزرگتر ،از نظر سیاسی بیشتر مورد توجه قرار میگیرند
و مدیران آنها سعی در کمتر یا بیشتر نشان دادن سود دارند؛ از ای رو اندازۀ شرکت با کیل
دارایی سنجیده میشود (دیانتی و طیبی.)5939 ،
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ریسک درون شرکتی ()IRISK

ریسییک درون شییرکتی از طریییق انیییرا

معیییار باقیمانییده هییای حاصییل از بییرآورد

رگرسیون الگوی بازار با استفاده از دادههای بازدهی ماهانه در طول یک سال مالی میاسیبه
خواهد شد .با وجود نوسیانات مییی عملییاتی شیرکت ،احتمیال مییرود نوسیانات بیشیتر،
کاهش کنترل را منجر شود.
حاشیۀ سود عملیاتی ()OM

حاشی سود عملیاتی از تقسیم سود عملیاتی بر درآمد فروش میاسبه خواهد شید .ایی
متغیر نشان دهنیدۀ قیدرت بیازار و جرییان نقید آزاد شیرکت اسیت .دامنی مشیکالت بیرای
شرکتهایی با جریان وجوه نقد باالتر ،بیشتر و نظارت کمتر است.
OI
S

()7

OM 

در رابط فوق؛  ،OMحاشی سود عملیاتی؛  ،OIسود عملیاتی؛  ،Sدرآمد فروش است.
هزینههاي تحقیق و توسعه ()R&D

هزینههای تیقیق و توسعه به صورت مستقیم از یادداشتهای همراه صورتهای میالی
قابل استخراج بوده و با استفاده از درآمد فروش همگ سازی میشود( .بارث 59و همکاران،
 )5333دریافتند که شرکتهای با مخارج تیقیق و توسعه ،تبلیغیات و سیرمایهای بیشیتر ،بیه
دلیل وجود مناف بالقوه ناشی از کسب اطالعات میرمانه مرتب با ای نوع مخارج ،به میزان
بیشتری توس تیلیلگران پوشش داده میشوند.
هزینههاي تبلیغات ()ADVERT

هزینههای تبلیغات به صورت مستقیم از یادداشتهای همراه صورت هیای میالی قابیل
استخراج بوده و با استفاده از درآمد فروش همگ شده است.
هزینههاي سرمایهاي شرکت ()INVEST

هزینههای سرمایهای به صورت مستقیم از صیورت جرییان وجیوه نقید اسیتخراج و بیا
استفاده از درآمد فروش همگ شده است.
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نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ()BM

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار از طریق تقسیم ارزش دفتری حقوق صاحبان سیهام
بر ارزش بازار آن (حاصل ضرب تعداد سهام منتشره و در دست سهامداران در قیمیت بیازار
سهام) در انتهای دوره به دست آمده است .ای نسبت نشان دهندۀ رشید و گسیترش فعالییت
است .به نظر میرسد برای شرکتهایی با دامن فعالیت بزرگتر ،نظارت دشوارتر است.
نسبت اهرمی ()LEVERAGE
نسبت اهرم مالی برابر است با نسبت بدهیهیای بلنید میدت بیه جمی دارایییهیای شیرکت.
نشان دهندۀ هزین بدهی اسیت ،کیه بیا افیزایش آن ،نظیارت کیاهش میییابید (لیی.)4993،
همچنی نسبت باالی بدهی غیر جاری بیه داراییی منجیر مییشیود شیرکت در قیراردادهیای
بدهی خود با الزامات و شر هایی از جانب وام دهنده روبرو شیود؛ بیدی علیت میدیران از
طریق روشهای حسابداری سعی در افزایش دارایی ها دارند(دیانتی و طیبی.)5939 ،
LDEBT
TA

()6

LEVERAGE 

در رابط فوق؛  ،LEVERAGEنسبت اهرمی؛  ،LDEBTجم کیل بیدهیهیای بلندمیدت؛
 ،TAجم کل داراییها است.
نحوۀ اندازهگیري متغیرهاي کنترلی ()Controlsit

متغیرهای کنترلی ای تیقیق شامل تمرکز مالکیت ،نوسانپذیری سود ،بازدهی سیاالن
سهام و وضعیت سودآوری شرکت است که در ادامه نیوۀ اندازهگیری آنها بیان میشود.
تمرکز مالکیت ()IOCONCENT

برای میاسب تمرکز مالکییت از شیاخص هرفینیدال – هریشیم اسیتفاده شیده اسیت.
شاخص هرفیندال – هریشم شاخصی اقتصادی است که بیرای سینجش مییزان انیصیار در
بازار استفاده میشود .در ای شاخص درصد سهام هیر ییک از میالکی نهیادی بیه تیوان دو
رسیده و با هم جم می شوند .حاصل بی  9تا  5بیوده و هیر چقیدر بیه  5نزدییک تیر باشید
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تمرکز بیشتر است .در وضعیتهایی که سهامداران منیاف کمتیری در شیرکت دارنید ،هیی
انگیزهای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزۀ کمی دارنید ،زییرا هزینیههیای نظیارت بیر
مناف نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت .بر اساس چیارچوب نماینیدگی توسیعه یافتیه،
انتظار میرود وجود سهامداران بزرگ منجر به مدیریت سودِ فرصیت طلبانیه کمتیر گیردد.
سییهامداران کوچییک ،سییهامداران بییزرگ را بییه عنییوان نشییانهای از میییی نظییارت بهتییر
میشناسند .ای استدالل بیا دییدگاهی کیه تمرکیز مالکییت ییک ویهگیی نظیارتی راهبیری
شرکتی است ،سازگاری دارد .به عبیارت دیگیر ،بیه نظیر مییرسید بیی تمرکیز مالکییت و
مدیریت سود ،رابط منفی وجود دارد.
2

()1

 SI

IOCONCENT 

در ای رابطه  ،IOCONCENTتمرکز مالکیت؛ و  ،SIدرصد مالکییت هیر ییک از میالکی
نهادی است.
نوسانپذیري سود ()EARNVOL

در ای مطالعه ،نوسانپذیری سود از طریق انیرا

معیار سود قبیل از اقیالم غیرمترقبیه

در یک بیازۀ زمیانی سیه سیاله تقسییم بیر مییانگی ارزش بیازار شیرکت در طیول سیه سیال
اندازهگیری شده است .یکی از انگیزههای مدیریت سود ،وجود سیودهای پیر نوسیان اسیت
(بدریناچ 55و همکاران.)5313 ،
بازدهی ساالنۀ سهام ()ANNRET

بازده ساالن سهام با استفاده از رابط شمارۀ  3میاسبه خواهد شد .بیازده سیاالن سیهام
تیت تأ یر کیفیت سود است ،بنابرای سیرمایهگیذاران بیه کیفییت سیود توجیه مییکننید و
تغییرات قیمت سهام به تب آن بازدۀ سهام تییت تیأ یر معییار کیفییت سیود قیرار مییگییرد.
کیفیت سود میتواند با روشهای گوناگون حسابداری ،در نهایت هموارسیازی و میدیریت
سود ،دستخوش تغییر شود (ایزدی نیا و نظر زاده:)5911 ،
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1  x  y Pt  Pt 1  yPn  DPS

()3

Pt 1  yPn

Rt 

که در آن ،Pt ،قیمت سهام شرکت  iدر انتهیای در سیال t؛  ،Pt-1قیمیت سیهام شیرکت  iدر
ابتدای در سیال t؛  ،Pnارزش اسیمی سیهام شیرکت i؛  ،xدرصید افیزایش سیرمایه از مییل
اندوختهها؛  ،yدرصد افزایش سرمایه از میل مطالبات و آورده نقدی؛ و  ،DPSسود نقیدی
هر سهم است.
وضعیت سودآوري ()LOSS

از آنجا که احتمال میرود کیفیت پیشبینی سود در شرکتهای زیانده کمتیر باشید،
لذا برای کنترل ای موضوع یک متغیر مجازی برای نشان دادن وضعیت سودآوری شیرکت
تعری

شده است .در صورتی که شرکت در سال مربوطه زییانده باشید ،مقیدار ایی متغییر

برابر با  5و در غیر ای صورت مقدار آن صفر در نظر گرفته شده است.
یافتههاي پژوهش
آمار توصیفی متغیرها

آمار توصیفی صرفاً به توصیی

جامعیه ییا نمونیه مییپیردازد و هید

از آن میاسیب

پارامترهای جامعه یا نمونی پیهوهش اسیت .در ایی ارتبیا مییانگی  ،اصیلیتیری شیاخص
مرکزی بوده و متوس دادهها را نشان میدهد .انیرا

معیار از پارامترهای پراکندگی بوده

و میزان پراکندگی دادهها را نشان میدهد .خالص نتایج آمار توصیفی مربو بیه متغیرهیای
پهوهش در جدول شمارۀ  5ارائه شده است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها

فرضی تیقیق از طریق الگیوی معیادالت سیاختاری بیه روش حیداقل مربعیات جزییی
( 54)PLSآزمون می شود .الگوی معادالت ساختاری ،ترکیب ریاضی و آماری پیچیدهای از
تیلیل عاملی ،رگرسیون چند متغیره ،و تیلیل مسیر است که در ییک سیسیتم پیچییده گیرد
هم آمده تا پدیدههای پیچیده را مورد تجزیه وتیلیل قرار دهد .الگوی معیادالت سیاختاری

 /31رابطۀ مخاطرات اخالقی و مدیریت سود

به دو فاز کلی تیلیل عاملی تأییدی و تیلیل مسیر تقسیم میشود .در قسیمت انیدازهگییری،
ارتبا نشانگرها با سیازههیا میورد بررسیی قیرار مییگییرد و در قسیمت سیاختاری ،ارتبیا
عاملهای مورد بررسی با یکدیگر به منظور آزمون فرضیه مورد توجه هستند.
حداقل مربعات جزیی روشی برای الگوی پیشبینی کننده سازهایی است ،بویهه زمانی که
تعداد نشانگرهای هر عامل زیاد و بی آنها همراستایی چندگانه وجود داشته باشد .ای
روش گزین اول برای برآورد الگو میسوب میشود و به نرمال بودن جامعه ،بررسی
همخطی و همبستگی وابسته نیست و میقق به راحتی میتواند الگوی خود را بدون نگرانی
طراحی نماید .در طراحی الگوی ساختاری تیقیق حاضر از ای روش به منظور برآورد
بارهای عاملی و ضرایب مسیر استفاده شده است.
جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی

کمتری

بیشتری

انیرا
معیار

مقدار

مقدار

-9/1923

9/9629
3/5192

متغیر

میانگی

مدیریت سود

9/9591

9/1951

خالص اموال ،ماشی آالت و تجهیزات

9/2914

9/6711

9/9524

مجذور خالص اموال ،ماشی آالت و تجهیزات

9/661

1/9291

9/9994

12/415

ریسک درون شرکتی

54/133

55/9192

9/1646

543/92

حاشی سود عملیاتی

9/5341

9/5376

-9/6142

9/3722

هزینههای تیقیق و توسعه

9/9945

9/9971

9/9999

9/9341

هزینههای تبلیغات

9/9992

9/9995

9/9999

9/9241

هزینههای سرمایه ای

9/9729

9/4392

-9/6169

9/773

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

9/6296

9/1157

-4/6529

9/167

نسبت اهرمی

9/9191

9/9319

9/9999

9/6344

تمرکز مالکیت

9/4622

9/4594

9/9999

9/1217

نوسان پذیری سود

9/9169

9/5597

9/9951

5/5321

بازدهی ساالن سهام

43/669

71/931

-63/149

266/13

وضعیت سودآوری

9/9115

9/4196

9

5
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جدول شمارۀ  .2مقادیر بار عاملی نشانگرهاي هر سازه

متغیر

بار عاملی

VIF

سطح معناداری

PPE

9/115

5/47

9/995

PPE_2

9/711

4/9

9/995

IRISK

9/355

4/112

9/995

OM

9/329

5/994

9/995

R_D

9/34

5/451

9/995

ADVERT

9/671

4/514

9/995

INVEST

9/621

5/162

9/995

BM

9/175

5/452

9/995

LEVERAGE

9/345

5/471

9/995

IOCONCE

9/649

4/911

9/995

EARNVOL

9/69

5/162

9/995

ANNRET

9/694

4/14

9/995

LOSS

9/157

5/711

9/995

سازه

Moral Hazard

مخاطرات اخالقی
کنترل

آزمونهاي روایی و پایایی الگوي اندازهگیري

در ای مرحله از دقت شاخصها در اندازهگیری متغیرها اطمینان حاصل میشود:
روایی سازه :11همانگونه که نتایج تیلیل عاملی تأییدی در جدول شمارۀ  4نشان میدهد
نشانگرهای هر سازه در سطح  %5از معناداری الزم برای اندازهگیری سازۀ مورد نظر
برخوردار است و لذا فرض روایی سازه برقرار است .شاخص  VIFتمام سازهها نیز کمتر از
حد بیرانی  1است که بیانگر عدم خاصیت جایگزینی در بی متغیرهای مستقل است که از
اصلیتری مفروضات سیستمهای معادالت همزمان به شمار میرود.
جدول شمارۀ  .1مقادیر ریشۀ دوم میانگین واریانس استخراج شده

5

4

9

صفتهای مکنون
مدیریت سود

5/99

9/179

9/639

مخاطرات اخالقی

9/179

9/114

9/147

متغیرهای کنترل

9/639

9/147

9/127
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روایی تشخیصی :52همانگونه که در جدول شمارۀ  9قابل مالحظه است ،مقادیر ریش دوم
میانگی واریان

استخراج شده بیشتر از  9/2است ،لذا نشانگرهای انتخابی به منظور اندازه-

گیری سازههای موجود ،دارای روایی تشخیصی الزم هستند .یعنی هر نشانگر فق سازه
خود را اندازهگیری میکند و تمام سازهها به خوبی از یکدیگر تفکیک شدهاند.
روایی همگرا :51یعنی هر نشانگر از بیشتری همبستگی با سازۀ خود نسبت به سایر سازهها
برخوردار باشد و با استفاده از بار عاملی متقاط  57تعیی میشود .همان گونه که در جدول
شمارۀ  2مشاهده میشود ،روایی همگرا نیز مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول شمارۀ  .2بررسی روایی همگرا از طریق بارهاي عاملی متقاطع

سازه ها

عالمت متغیر ها

مدیریت سود

مخاطرات اخالقی

متغیرهای کنترل

Moral Hazard

مخاطرات اخالقی
متغیرهای کنترل

PPE

9/951

9/396

9/914

PPE_2

-9/593

9/143

9/445

IRISK

-9/119

9/371

-9/499

OM

9/615

9/393

-9/959

R_D

9/45

9/134

-9/991

ADVERT

9/692

9/167

9/431

INVEST

-9/124

9/119

-9/412

BM

-9/499

9/671

-9/916

LEVERAGE

9/939

9/347

9/465

IOCONCE

9/94

9/411

9/649

EARNVOL

9/162

9/511

9/69

ANNRET

9/261

9/421

9/694

LOSS

9/516

9/222

9/157

پایاااایی ترکیبااای :11در روششناسی یی الگیییوی معیییادالت سیییاختاری بیییرای پاییییایی از
ضییریب پایییایی ترکیبییی اسییتفاده میییشییود .بییرای میاسییب اییی شییاخص باییید مجییذور
مجمییوع تییک تییک بارهییای عییاملی هییر سییازه را میاسییبه و تقسیییم بییر اییی مقییدار بییه
اضیافه خطییای انیدازه گیییری نمیود .مقییادیر بیاالتر از  9/7بییرای هیر سییازه ،نشیان از پایییایی

مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /42بهار 38 /5831

مناسیییب آن دارد .مقیییدار پاییییایی سیییازه بیییرای متغییییر مسیییتقل مخیییاطرات اخالقیییی
9/161است که بسیار خوب است.
همییانگونییه کییه معیارهییای بییاال نشییان دادنیید میییتییوان از دقییت شییاخصهییا در
انییدازهگییری مفییاهیم و متغیرهییا اطمینییان داشییت و آزمییون فرضیییههییا در مرحلی بعیید قابییل
انجام است.
نتایج آزمون فرضیۀ تحقیق

فرضی تیقیق در در قالب الگوی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفیت .بیرای
بررسی رابط سازۀ مستقل و وابسته میتوان از ضریب مسیر استفاده نمود .به منظیور بررسیی
معن یاداری ضییریب مسیییر از روش از سییرگیری 51در دو حالییت  199و  199نمونییه اسییتفاده
شدکه نتایج نشان میدهد در هر دو حالت معنادار بودن یا بی معنیی بیودن پیارامتر ،تغیییری
ایجاد نشده و نتیایج از اعتبیار میکمیی برخیوردار هسیتند؛ لیذا ،مییتیوان در قالیب الگیوی
رگرسیونی فرضی تیقیق را آزمون نمود.
برای تخمی ضریب ا ر مخیاطرات اخالقیی بیر میدیریت سیود از دو الگیوی خطیی و
غیرخطی استفاده گردید .برای اطمینان از وجود رواب خوب متغیرها در الگو و ایی کیه از
49

بییاالتری ضییریب بییرای آزمییون فرضیییه اسییتفاده میییشییود از دو شییاخص 53APCو ARS

استفاده میشود که مقیادیر آن در دو الگیوی خطیی و غیرخطیی در جیدول شیمارۀ  1قابیل
مشاهده است.
جدول شمارۀ  .1شاخصهاي اعتبار الگوي برآورد شده

خطی
خطی

غیر

شاخص

مقدار

سطح معناداری

ARS

9/662

>9/95

APC

9/261

>9/95

ARS

9/714

>9/95

APC

9/431

>9/95
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در هییر دو الگییوی خطییی و غیرخطییی ARS ،در سییطح  9/95معن یادار اسییت و نشییان
موجود در دادهها بیا روابی موجیود بیه الگیوی خطیی و

میدهد بخش اعظمی از واریان

غیرخطی بیان شیده اسیت APC .نییز در هیر دو الگیوی خطیی و غیرخطیی در سیطح 9/95
معنادار است و نشان میدهد ضرایب موجود بیرای بییان روابی علیی ارتبیاطی قابیل تکیرار
هستند .هرچند شاخصها نشان میدهد الگوی خطی از کارایی بیاالتری بیرای تبییی روابی
برخوردار است ،لیک فرضی تیقیق با داشت اطالعات هر دو الگو تیلیل میشود.
نتایج آزمون فرضیه براساس الگوي خطی

همانگونه که جدول شیمارۀ  7نشیان مییدهید ا یر رگرسییونی مخیاطرات اخالقیی بیر
مدیریت سود با کنترل متغیرهای کنترل دارای ضریب مسیر  9/73است که در هر دو حالیت
باز نمونیهگییری  199و  199در سیطح  %5معنیادار اسیت ،لیذا از متغییر مخیاطرات اخالقیی
میتوان به عنوان متغیر پیشبی ِ مدیریتِ سود نام برد و از ایی رو فرضیی تیقییق بیرا سیاس
الگوی خطی تأیید میشود.
جدول شمارۀ  .7اثر خطی مخاطرات اخالقی بر مدیریت سود با متغیر کنترل
Bootstrapping

سطح
ا ر خطی مورد مطالعه

بتا

معناداری

مخاطرات اخالقی← مدیریت سود

9/73

9/995

9/47

9/995

مخاطرات اخالقی×متغیرهای کنترل
←مدیریت سود

R2
9/66

VIF
4/21

n=199

n=199

1/61

3/21

9/53

9/11

مقدار  VIFنیز زیر  1است و نشان میدهد وضعیت پیشبینی ای متغییر مسیتقل اسیت.
لذا ،یک واحد تغییر در انیرا

استاندارد مخاطرات اخالقی میتوانید سیبب افیزایش 9/73

واحد در مقدار مدیریت سود شود که مقدار قابل توجهی است .ضریب تعیی ()R2نیز نشیان
میدهد مخاطرات اخالقی قادر است تا  66درصد تغییراتِ مدیریت سود را به شیکل خطیی
پیشبینی کند .در نمودار شمارۀ  ،5نتایجِ گفته شده نیز قابل مشاهده است.
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نمودار شمارۀ  .1الگوي خطی اثر مخاطرات اخالقی بر مدیریت سود با متغیر کنترل
CONTROL
(F) 4i

β=0.26
)(P<.01

DACC
(F) 1i

β=0.69

MORALHAZ
(F) 9i

)(P<.01

R2=0.77

از سوی دیگیر مشیخص شید ا یر کنترلیی متغیرهیای کنترلیی نییز مثبیت اسیت ،یعنیی
شرکتهای دارای میانگی باالتر در متغیرهای کنترل ،ا ر بیشتری را بر مدیریت سیود خیود
از نظر ا یر مخیاطرات اخالقیی تجربیه مییکننید .بیه عبیارت دیگیر ،شییب رگرسییونی ا یر
مخاطرات اخالقی بر مدیریت سود در شرکتهایی با سطح باالتر متغیرهای کنترل ،شدیدتر
است .ای موضوع در نمودار شمارۀ  4به طورتطبیقی نشان داده شده است.
نمودار شمارۀ  .2اثر تعدیل گر خطی متغیرهاي کنترل

High CONTROL

Low CONTROL
2
0.5

1.5
0

1

-0.5

0.5

DACC

-1.5
-0.5

-2
-1

3

2

1

0

MORALHAZ

1
-

-2

-2.5

-1.5
0

-0.5

-1

-1.5

MORALHAZ

-2

DACC

0

-1
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نتایج آزمون فرضیه براساس الگوي غیرخطی

ا ر غیرخطی مخاطرات اخالقی بر میدیریت سیود بیا کنتیرل متغیرهیای کنترلیی دارای
ضریب مسیر  9/12است که در دو حالت باز نمونهگییری  199و  199در سیطح  %5معنیادار
است .لذا ،از متغیر مخاطرات اخالقی میتوان به عنوان متغیر پیشبینی مدیریت سود نام بیرد
و از ای رو فرضی تیقیق براساس الگوی غیرخطی نیز تأیید میشود.
جدول شمارۀ  .1اثر غیرخطی مخاطرات اخالقی بر مدیریت سود با متغیر کنترل

Bootstrapping

سطح
ا ر غیرخطی مورد مطالعه

بتا

مخاطرات اخالقی← مدیریت سود

9/12

9/995

9/91

9/995

مخاطرات اخالقی×متغیرهای کنترل
← مدیریت سود

معناداری

R2

9/71

VIF

5/61

n=199

n=199

1/21

7/51

5/33

4/95

مقدار  VIFنیزکمتر از عدد  1است و بیانگر وضعیت پیشبینی ای متغیر مستقل اسیت.
لذا ،یک واحد تغییر در انیرا

استاندارد مخاطرات اخالقی میتوانید سیبب افیزایش 9/12

واحد در مقدار مدیریت سود شود و ضریب تعیی ()R2نیز نشان میدهد مخیاطرات اخالقیی
قادر است تا  71درصد تغییرات مدیریت سود را به شکل غیرخطیی پییشبینیی کنید کیه در
نمودار شمارۀ  9نیز قابل مشاهده است.
نمودار شمارۀ  .1الگوي غیرخطی اثر مخاطرات اخالقی بر مدیریت سود با متغیر کنترل
CONTROL
(F) 4i

β=0.05
)(P<.01

DACC
(F) 1i
R2=0.65

β=0.54
)(P<.01

MORALHAZ
(F) 9i
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همانطور که در نمودار شمارۀ  2مالحظه مییشیود شییب رگرسییونی ا یر مخیاطرات
اخالقی بر مدیریت سود در شرکتهایی بیا سیطح بیاالتر مییانگی متغیرهیای کنتیرل دارای
پوشش قوی تری است.
نمودار شمارۀ  .2اثر تعدیل گر غیرخطی متغیرهاي کنترل

High CONTROL

Low CONTROL
2
0.5

1.5
0

1

-0.5

0.5

DACC

DACC

0

-1
-1.5

-0.5

-2
-1
-2.5

-1.5
3

2

1

0

MORALHAZ

1
-

-2

0

-0.5

-1

-1.5

-2

MORALHAZ

نتیجهگیري و پیشنهادها

با توجه به تئوری نمایندگی ،مدیران میتوانند از انگیزۀ الزم برای دستکاری سود به
منظور حداکثر کردن مناف خود برخوردار باشند .هنگامی که شرکتها در وضعیت
نامطلوب اقتصادی ،تیت فشار فزاینده قرار میگیرند؛ مدیران از واحد حسابداری
درخواست بهبود بخشیدن سود را میکنند و بدی وسیله میتوای اطالعاتی آن را تغییر
میدهند .در میی هایی که در آن نظارت بر تالش و اقدامات مدیر با توجه به جدایی
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مالک از مدیر دشوار است ،انتظار میرود مخاطرات اخالقی و در نتیج آن انگیزه برای
مدیریت سود ،افزایش یابد.
نتیج تیقیق نشان داد که متغیرهای تبیی کنندۀ مخاطرات اخالقی دارای ا رات خطی
و غیرخطی بر مدیریت سود هستند .به عبارت دیگر ،شرکتهایی با مخاطرات اخالقی
باالتر از توان باالتری در مدیریت سود برخوردار هستند .یافتهها بیانگر ای است که ا ر
متغیر کنترل نیز بر رابط مخاطرات اخالقی بر مدیریت سود مثبت است و ا ر آنها برای
تقویت رابط بی مخاطرات اخالقی و مدیریت سود در الگوی خطی به مراتب قابل توجهتر
از الگوی غیرخطی است .همچنی نتیج پهوهش مؤید ای نکته است که رابط بی
مخاطرات اخالقی و مدیریت سود از طریق الگوی خطی بهتر از الگوی غیرخطی تبیی
میشود و مخاطرات اخالقی قادر است تا  66درصد تغییرات مدیریت سود را به شکل
خطی پیشبینی کند.
نتایج ای پهوهش با تیقیقات ریچاردسون( ،)5331باتاچاریا و همکاران (،)4996
کومیر و همکاران ( ،)4952باباجانی و همکاران ( )5939و قفی و همکاران ()5939
همخوانی دارد .نظر به وجود ارتبا

مثبت بی

مخاطرات اخالقی و مدیریت سود،

سهامداران و سرمایهگذاران و تیلیلگران میتوانند به نشانگرهای مخاطرات اخالقی به
عنوان نشانهای از وجود مدیریت سود در شرکتها توجه نمایند و در تیلیلها و اخذ
تصمیمات خود لیاظ نمایند.
با عنایت به عدم انجام تیقیق حاضر در سطح صنعت و میاسب اقالم تعهدی از روش
جریان وجوه نقد بدیهی است انجام پهوهشهای تکمیلی نظیر انجام آن در سطح صنعت و
میاسبه اقالم تعهدی بر اساس سایر روشها بر غنای یافتهها خواهد افزود.
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