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Abstract 
Objective: Previous research on earnings management has focused mostly on accruals earnings 

management methods and real earnings management. Recently, a third tool called classification 

shifting for earnings management has been considered. Classification shifting occurs when 

management intentionally misclassifies parts of recurring operational expenses as income-

decreasing special items (McVay, 2006). This can inflate core earnings; for example, by hiding 

parts of the recurring administrative expenses among none operational items. Income Shifting 

within the income statement does not change bottom-line income but does increase perceived core 

earnings, an alternative performance measure often emphasized by financial analysts and investors. 

results of previous studies like McVay (2006) provide evidence of higher levels of classification 

shifting when management has incentives to act opportunistically to meet or beat consensus 

analysts' earnings forecasts. Different studies (MacVay, 2006; Saghafi and Jamalian, 2018) 

documented evidence of using classification shifting as a method of earnings management by the 

managers in different markets. Some other studies report that a strong investor protection 

environment and strong internal corporate governance tend to mitigate classification shifting 
(Behn, Gotti, Herrmann, & Kang, 2013; Zlata & Roberts, 2016). Also, the role of ownership 

structure, which is argued to have a significant impact on earnings management, should not be 

neglected. The value of a strong board and audit committee arises, in part, because they constitute 

a form of monitoring, curbing opportunistic managerial behavior, and therefore reducing 

information risk (Zlata & Roberts, 2016). Although there is general agreement that strong boards 

and audit committees curb accrual-based earnings management. In addition, due to the importance 

of the supervisory role of the board of directors in the company and its impact on the efficiency of 

supervisory mechanisms in the present study, some characteristics of the board of directors like 

board size and proportion of independent directors are also considered. Therefore, this study aims 

to investigate the effect of board characteristics on the relationship between ownership structure 

and classification shifting. This study investigated the role of board size and independence in the 

relationship between ownership structure and classification shifting. 
 

Method: The present sample of the present study includes 105 companies listed on the Tehran 

Stock Exchange from the period 2016 to 2020. In order to test the research hypotheses, multiple 

regression analyses have been used. Based on theoretical foundations these hypotheses were 

developed and tested: 
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Abstract 
 

H1: there is a relationship between intuitional ownership and classification shifting. 

H2: there is a relationship between state ownership and classification shifting. 

H3: board size has a significant effect on the strength of the relationship between intuitional 

ownership and classification shifting. 

H4: proportion of independent directors has a significant effect on the strength of the relationship 

between intuitional ownership and classification shifting. 

H5: board size has a significant effect on the strength of the relationship between state ownership 

and classification shifting. 

H6: proportion of independent directors has a significant effect on the strength of the relationship 

between state ownership and classification shifting. 

In order to measure classification shifting, residuals from the model developed by McVay (2006) 

were used. This model measures classification shifting between core expenses (cost of goods sold 

and selling, general, and administrative expenses) and special items. 
 

Results: The results show that there is a negative and significant relationship between institutional 

shareholders and classification shifting and the size of the board strengthens this relationship. But 

the effect of the proportion of independent directors on the relationship was not significant. There 

is also a positive and significant relationship between state ownership and classification shifting. 

While the proportion of independent directors weakens this relationship, the size of the board of 

directors does not affect the relationship. 
 

Conclusion: The results of this study show that the ownership structure of companies affects the 

rate of application classification shifting as a method of earnings management. Different kinds of 

ownership structures can change manager motivations to apply classification shifting. Since 

institutional ownership provides professional monitoring and control of manager behavior, it has 

been proven to be an effective corporate governance mechanism. In line with this theoretical 

foundation, we find a negative relationship between institutional shareholders and classification 

shifting. On the other side, a positive relationship between state ownership and classification 

shifting was expected as a result of poor monitoring mechanisms applied by the states to control 

managers’ behavior. Different aspects of corporate governance such as the board size and 

independence also can affect these relationships. The findings of the present study should be 

considered in the decisions of investors and stakeholders of the company because it can provide 

new evidence on how to use the change in classification as a new way of earnings management. 

This finding also can be used by auditors for audit risk assessment and audit planning. Since the 

evaluation of the classification shifting as a method of earnings management is widely ignored by 

researchers, there are many possible avenues for future research. The effect of other mechanisms 

of corporate governance on the classification shifting can be studied and on the other hand effect 

of classification shifting on the value relevance of financial statements the and reaction of investors 

to financial statements can be investigated. 
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 ودس بندیطبقه رییتغ و تیمالک ساختار مدیره بر رابطه بینهای هیئتویژگی ریتأث
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 دهکیچ

، خیراًامدیریت سود واقعی بوده است. های مدیریت سود تعهدی و های پیشین در خصوص مدیریت سود بیشتر بر روشتأکید پژوهش هدف:

 یرتأث شودمیاست. همچنین نقش ساختار مالکیت که استدالل  گرفته قرار توجه موردبندی جهت مدیریت سود ابزار سومی به نام تغییر طبقه

آن بر کارایی  ریتأثدر شرکت و  مدیرههیئتمعناداری بر مدیریت سود دارد، نباید نادیده گرفته شود. عالوه بر آن با توجه به اهمیت نقش نظارتی 

های هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی ،گیرد. بنابراینمی قرار موردتوجهنیز  مدیرههیئت هایویژگینظارتی در پژوهش حاضر  هایمکانیسم

ر ساختار مالکیت مدیره بر تأثیستقالل هیئتبندی سود است. در این پژوهش نقش اندازه و امدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقههیئت

 است. گرفته قراربررسی  بندی سود موردو تغییر طبقه
 

منظور آزمون . بهاست 5931الی  5931شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شرکت پذیرفته 501نمونه حاضر پژوهش شامل  روش:

 فاده گردیده است.های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفرضیه
 

 همدیرهیئت اندازهبندی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد و دهد بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقهنتایج پژوهش نشان می :هایافته

بندی سود قهو تغییر طب. همچنین بین مالکان دولتی ستین مؤثر رابطه نیا بر مدیرههیئت استقالل کهحالی در. شودمی رابطهاین  تیتقو موجب

ی مدیره بر رابطه مذکور تأثیر، اندازه هیئتاستمدیره موجب تضعیف این رابطه استقالل هیئت کهدرحالیرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

 ندارد.
 

 أثیرگذارتکارگیری این روش ان بهها بر میزبندی سود، ساختار مالکیت شرکتدهد ضمن وجود تغییر طبقهنتایج این پژوهش نشان می :گیرینتیجه

 هاییافته توانند میزان اثرگذاری روابط مذکور را تحت تأثیر قرار دهد.مدیره نیز میهای نظارتی نظیر اندازه و استقالل هیئتاست. همچنین مکانیسم

شواهدی جدیدی در خصوص  تواندمی هچراک ؛واقع شود مؤثرو ذینفعان شرکت  گذارانسرمایه هایگیریتصمیمدر  تواندمیپژوهش حاضر 

 شیوه نوین مدیریت سود ارائه دهد. عنوانبه بندیطبقهچگونگی استفاده از تغییر در 

 .بندی سودمدیره، ساختار مالکیت، تغییر طبقههای هیئتویژگی دی:یلکهای واژه

 .پژوهشی مقاله: نوع
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 مقدمه

کنند که بهترین عملکرد را به ذینفعان شرکت ارائه دهند اما در حقیقت ممکن است نماینده تالش می عنوانبهمدیران 

ای آنان وجود داشته باشد. به بیانی دیگر، مدیران در ظاهر به دنبال فریب سهامداران هاهداف شخصی در پشت سیاست

ی شرکت درآمدهای اقتصادی شرکت است. درآمدهامدیریت  واقع در(. مدیریت سود 1167همکاران،  و 1جنسن) هستند

 ستیبایمی شرکت درآمدها (5115همکاران ) و 5دریهر مطابق نظ. کنندیمایفا  گذارانهیسرمایک نقش اساسی در جلب 

نگهداری  یهازهیانگابزاری جهت تشریح دالیل و  عنوانبه معموالًکنترل و مدیریت شود. از مدیریت سود مدیران توسط 

 منظوربهکه مدیریت سود  کنندیمبیان  (1111همکاران ) و 9یلیه، مثال عنوان به. شودیمدرآمد توسط شرکت استفاده 

 ریتأثگیزه ان تواندیمی مدیریت سود شرکت هازهیانگ نیترمهم. از شودیممالی استفاده  هایصورتگمراه کردن کاربران 

 (.5116همکاران،  و 1یآبرانت) باشدمالی و ...  تأمین، مدیریت عرضه سهام، ازجملهی بازار هاهیروبر  گذاری

ار تواند تحت تأثیر تصویرسازی مدیران قرسازی ثروت سهامداران است. ارزش شرکت میهدف نهایی شرکت بیشینه

توانند عموم را به واکنش مثبت مالی می هایصورتشده در اطالعات ارائه کاریدستها با مدیران شرکت درواقعگیرد. 

 باهدفدیران شود. به بیانی دیگر، من طریق و با افزایش قیمت سهام شرکت، ارزش آن نیز بیشتر میترغیب نمایند که از ای

طور که (. همان5111همکاران،  و 2یدیترام) ندینمامالی اقدام می هایصورتبهبود ارزش شرکت، به تصویرسازی در 

بایست از طریق کسب سود کند، مدیران نیز میذاران را ایفا میگیک نماینده مسئولیت سود رساندن به سرمایه

بایست به بازده مورد مدیران می درواقع(. 5117همکاران،  و 7رامیامدارند )گذاران و سهامداران شرکت را راضی نگهسرمایه

ن مختلف ارزش شرکت در بازار را همچنا هایروشا با کنند تانتظار سهامداران دست یابند. به همین دلیل مدیران تالش می

ز شوند که هدف اها شناسایی میعنوان بخشی از این روشریزی مالیاتی بهدارند. مدیریت سود و برنامه درخشان نگه

ی است که مدیران یهایتمدیریت سود فعال (.5111 همکاران، و یدیترام)است ها بهبود ارزش شرکت کارگیری آنبه

 و یرانتآبدهند )سود شرکت انجام می یباسازیزمنظور به کاریدستهای معقول و غیرمعقول یا از طریق وسیله شیوهبه

 (.5116همکاران، 

 هایروشجز کند بهوی بیان می واقع درکند. در خصوص ابزار و شیوه سوم مدیریت سود بحث می (5117) 6یو مک

وجود  بندی جهت مدیریت سودمدیریت سود تعهدی و واقعی(، ابزار سومی به نام تغییر طبقهسود )شده مدیریت شناخته

بندی افزایش دادن سودها( به تغییر طبقه) منظور حفظ یا متورم کردن سودهادارد. وی معتقد است مدیران ممکن است به

اهش هزینه عملیاتی بندی موجب کملیاتی به اقالم ویژه )اقالم غیرمترقبه یا استثنایی( اقدام نمایند. این تغییر طبقههای عهزینه

صورت  رتنییپارا به قسمت  شدهییشناساهای مدیران در این روش هزینه و زیان واقع در شود.و افزایش سود عملیاتی می

ت و تا عملکرد مدیری کنندیمباالتر و عملیاتی صورت سود و زیان منتقل  یهاقسمتسود و زیان و درآمد و سودها را به 

کایی آمری هایشرکتشواهد تجربی در خصوص استفاده از این ابزار مدیریت سود در  نشان دهند. ترمطلوبشرکت را 
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ماهه بندی بیشتر در سهدهد که تغییر در طبقهمیهای وی نشان نمایان شد. یافته (5117) یومک برای اولین بار توسط 

هایشان هزینه بندیهایی آسیایی از ابزار تغییر طبقهافتد. شواهدی نیز در خصوص استفاده از شرکتچهارم سال اتفاق می

کند در بیان می (1916ثقفی و همکاران )ارائه گردید. همچنین  (5111همکاران ) و 1هاومنظور افزایش درآمد، توسط به

اده بندی با عنوان یک ابزار مدیریت سود استفشده در بورس اوراق بهادار تهران نیز از تغییر طبقهپذیرفته هایشرکت

نوان ابزارهای عی بهبندها از مدیریت سود واقعی، مدیریت اقالم تعهدی و تغییر طبقهدهند که شرکتها نشان میشود. آنمی

بندی در ایران نیز ها بیانگر آن است مسئله مدیریت سود از طریق تغییر در طبقهاند. این یافتهمدیریت سود استفاده نموده

 تواند وجود داشته باشد.می

اوتی صورت فمت هایانگیزهبه  تواندمیمدیریت سود  هایروشسود مانند سایر  بندیطبقهمدیریت سود از طریق تغییر  

متفاوتی  یهازهیباانگهر گروه از مالکان شرکت  چراکهباشد،  مؤثر هاانگیزهبر این  تواندمیگیرد. ساختار مالکیت شرکت 

فاوت تتعهدی و مدیریت رویدادهای واقعی با مدیریت اقالم  جنبه مختلفاز سه  بندیطبقهتغییر  .شوندمیوارد شرکت 

در  کاریستد روش همانند اینکه دوممورد . دگردنمی سود خالصبه تغییر  منتج بندیطبقهاینکه تغییر  ین مورد. اولدارد

( شودیمسیستم حسابداری  پذیریانعطافاستفاده افراطی از اقالم تعهدی )که منجر به کاهش  بعضاًرویدادهای واقعی و 

مشمول  نانآنچ ،زیان خالص ودر سود  تغییرجاد ای عدمبه دلیل  و مورد سوم این است کهبر سود و زیان آتی ندارد.  تأثیری

(. از طرفی استفاده از این روش مدیریت 5117ی، ومک ) دشونمی و حسابرسان توجه ناظران قوانین و و االجراالزممقررات 

و قاعدتاً موجب مخدوش شدن  (1916قفی و همکاران، ث) دهدمیقرار  ریتأثسود، صورت جریانات وجه نقد را نیز تحت 

جربی در ت تحقیقات کم بودنبا توجه به . گرددمیمالی از این طریق  هایصورتاین صورت و کاهش بیشتر شفافیت 

اسی آن اس هایتفاوتو اهمیت این روش مدیریت سود و  در ایرانسود  یبندطبقهتغییر خصوص مدیریت سود از طریق 

گفت بررسی موضوع پژوهش حاضر از بعد نظری  توانمی، مبتنی بر مدیریت اقالم تعهدی و رویدادهای واقعی ایهروشبا 

با  سود بندیبقهطساختار مالکیت بر تغییر  ریتأثهدف پژوهش حاضر بررسی  جهیدرنتی است. یو تجربی دارای اهمیت باال

 در بورس اوراق بهادار تهران است. شدهپذیرفته هایشرکتدر  مدیرههیئتهای ویژگیتوجه به نقش 

 پیشینه پژوهشمبانی نظری و 

بت مدیریت سود که نس هایروشمختلفی از مدیریت سود عنوان گردیده است. یکی از  هایروشتاکنون تعاریف و 

است.  دیبنطبقهاست. مدیریت سود از طریق تغییر  شدهشناختهمدیریت سود واقعی و تعهدی( کمتر )دیگر  هایروشبه 

 رییتغ به( سودها دادن شیافزا) سودها کردن متورم ای حفظ منظوربه است ممکن رانیمد است معتقد (5117) یو مک

 کاهش موجب یبندطبقه رییتغ نیا. ندینما اقدام( ییاستثنا ای رمترقبهیغ اقالم) ژهیو اقالم به یاتیعمل یهانهیهز یبندطبقه

تیابی به سود تواند دسبندی مییر در طبقهیانگیزه اصلی مدیران جهت تغ .شودیم یاتیعمل سود شیافزا و یاتیلعم نهیهز

(. همچنین مدیران 5111هاو و همکاران، باشد )های تحلیل گران بینیعملیاتی هدف، سود عملیاتی دوره قبل و یا پیش

عملیاتی را  دهند که سودترجیح می رانیمد بندی اقالم نمایند.ر طبقهیهام نسبت به تغیممکن است پیش از عرضه مجدد س

 5لدیرفیفاود )شاز موارد خاص مستثنا کنند تا از این طریق پایداری عملیاتی نسبت به سود غیرعملیاتی و موارد خاص بیشتر 
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ایی که به هکنند و شرکتملیاتی هستند که قیمت سهام شرکت را تعیین می(. عالوه بر این، سودهای ع1117همکاران،  و

بنابراین ؛ (5115همکاران،  و 1بارتو) ابندتوانند به بازده سهام بیشتری دست یرسند میدرآمد هدف یا مورد انتظار می

 (.5117همکاران،  و 5ناگارباشند )یادی داشته های زتوانند انگیزهبندی سود میر در طبقهیها برای تغیشرکت

است.  هاشرکتمختلف( تضاد منافع موجود بین مدیران و مالکان  هایشیوهبه )علل مدیریت سود  ترینمهمیکی از 

دهند نجام مینچه که اگیرد که مدیران مالک شرکت نیستند و سهمی از آنشات می ازآنجاتضاد منافع بین مدیران و مالکان 

 هایهزینهموجب تشدید  هاشرکت(. کمبود نظارت بر عملکرد مدیران در 1167جنسن و همکاران، ) ندارندرا در اختیار 

ن ت مدیرانظارتی متفاوتی جهت کاهش فرص ابزارهای، تاکنوناز زمان معرفی مسئله نمایندگی  ،بنابراین ؛شودمینمایندگی 

نقش ساختار مالکیت بر مدیریت سود نباید نادیده  کندمیبیان  (1911استا )برای انجام مدیریت سود مطرح گردیده است. 

ر معناداری دارد. د ریتأثکه ساختار مالکیت بر مدیریت سود شرکت  دهدمیگرفته شود. وی در پژوهش خود نشان 

 شدهیرفتهپذی هاشرکتنوع مالکیت در  ترینرایج ازجملهیر ایران، مالکیت دولتی و نهادی نظ توسعهدرحال اقتصادهای

. ستندهنوعی از مالکیت عمده یا متمرکز  درواقع. هر دو نوع مالکیت نهادی و دولتی، هستنددر بورس اوراق بهادار تهران 

ر هایی برای سهامداران نهادی جهت نظارت بیزهها و انگعنوان بخشی از ساختار مالکیت شرکت، مشوقتمرکز مالکیت به

 و قدرتی که دارند در نظارت بر میزان سهام واسطهبهکند. به بیانی دیگر، سهامداران بزرگ عملکرد مدیران فراهم می

تمرکز مالکیت از  (.5111ان، و همکار 9یموسال آلدارند )عملکرد مدیران نسبت به مالکان اقلیت توانایی و انگیزه بیشتری 

مربوط به  هایگیریتصمیممالی برای  هایصورتبا تغییر میزان توجه مالکان به عملکرد مدیر و توجه به  تواندیمطرفی 

رفی با آورند، از ط به وجودرا برای مدیر  بندیطبقهسود و تغییر  کاریدستعزل و نصب و دادن پاداش به مدیر، انگیزه 

. قرار دهند ریأثتسود توسط مدیریت را تحت  کاریدستنظارتی، امکان  سازوکارهایاین مالکان بر  گذاری ریثتأتوجه به 

یر کمیته هایی نظوسیله مکانیسمگذاران به نظارت بهمعتقدند افزایش مالکیت نهادی نیاز سرمایه (5117و همکاران ) 1چو

 هایوشررود که با افزایش مالکیت نهادی، انگیزه مدیریت سود به انواع انتظار می جهیرنتد دهد.حسابرسی را کاهش می

 بندی سود کاهش یابد.تغییر طبقه ازجملهمختلف 

مایندگی که مالکیت دولتی موجب تشدید مشکالت ن شودمیمالکیت دولتی بر مدیریت سود نیز بیان  ریتأثدر خصوص 

 هایسیاست ریتأثتحت  معموالًنیز  هاآنیشتر در برابر دولت مسئولیت دارند و اهداف ی دولتی بهاشرکت چراکه شودمی

ی هاشرکت کنندمیبیان  (1911طالب نیا و همکاران )(. در همین راستا، 5151همکاران،  و 2یتیب) گیردمیدولتی قرار 

به  هایتن درهستند که این امر  روروبهبا بخش زیادی از عدم کارایی  کنندمیکه دنبال دولتی به سبب اهداف خاصی 

نیز نشان  طلبانهفرصت. همچنین فرضیه رفتار شودمی هاشرکتافزایش مدیریت سود و تشدید مشکالت نمایندگی در این 

(. استدالل 5511و همکاران، 7یبابکاری دولتی تمایل بیشتری به مدیریت سود دارند )هاشرکتکه مدیران در  دهندمی

ع منظور حفاظت از منافع عمومی و همچنین حفاظت از مناف گذاران منطقاً بهعنوان یک قانونکه دولت به کندمیدیگر بیان 

و  حسن، وجود این با(. 5111، انیاگیسباشد ) باکیفیتهای حاکمیت شرکتی سایر سهامداران به دنبال ایجاد مکانیسم
 

1 Bartov 
2 Nagar 
3 Al-Musali 

4 Chau 
5 Beatty 
6 Boubakri 



 565/ 5مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

در  ،کنند که بین مالکیت دولتی و کارایی حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراینبیان می (5116همکاران )

های سود( یافته دیبناز طریق تغییر طبقه)خصوص تأثیر مالکیت دولتی بر کارایی حاکمیت شرکتی و مدیریت سود 

 متناقضی وجود دارد.

توانند در کاهش مشکالت نمایندگی نقش هایی است که میمکانیسم ازجملهمدیره های هیئتویژگی، دیگراز سوی 

 ،یننابراب. شودترین مکانیسم کنترلی شناخته میعنوان مهممدیره شرکت به(. هیئت5118، 1آالم) ندینمامهمی ایفا 

های داخلی مدیره شرکت، در رأس کنترلمدیره شرکت باید برای بهترین منافع سهامداران فعالیت نمایند. هیئتهیئت

، مدیره شرکت. هیئتدهندتوانند رفتارها، تصمیمات و اقدامات خودخواهانه مدیران را کاهش شرکت قرار دارند که می

ها مسئول (. همچنین آن1167سن، نج) دارندعهدهی عملکرد مدیران ارشد را به مسئولیت نظارت، انتخاب، مشاوره و ارزیاب

 هایترین ویژگیمهم ازجملهمدیره . اندازه و ترکیب هیئتهستنداقدامات اصالحی در خصوص انحرافات احتمالی 

 یهاویژگی ریتأثبا توجه به  درنتیجه (.5118الم، آ) دارندکه نقش مهمی در کارایی این مکانیسم نظارتی  هستندمدیره هیئت

سود تحت  بندیطبقهکه رابطه ساختار مالکیت و تغییر  رودمینمایندگی شرکت، انتظار  هایهزینهبر کاهش  مدیرههیئت

 قرار گیرد. هاویژگیاین  ریتأث

 تجربیپیشینه 

و اخته پرد رانیا هیدر بازار سرما در سود یبندو وجود تغییر طبقه یریگاندازه یچگونگبه  (1916ران )ثقفی و همکا

 1981های شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالپذیرفته هایشرکتها قراردادند. جامعه آماری آن موردبررسیرا آن 

سود  تیریابزار مد کیعنوان به یبندها از تغییر طبقهشرکت هها بیانگر آن است کهای پژوهش آنیافته است. 1919الی 

 یقالم تعهدا تیریمد ،یواقع یدادهایرو تیریاز مد بیها به ترتکه شرکت دهدها نشان میهای آنیافته. نمایندمیاستفاده 

 دادیسود )رو تیریدو روش مداستفاده از  زانیها با توجه به مدیگر شرکتعبارت. بهکنندیاستفاده م یبندو تغییر طبقه

که  دهدشان میها نهای آنسایر یافته ،عالوه بر این. نماینداقدام می یبندتغییر طبقه زانیم نیی( به تعیو اقالم تعهد یواقع

 . دارد بااهمیتیسود نقش  تیریمد یهاکیاستفاده از تکن یاستفاده و چگونگ زانیدر م یبحران مال

 رابندی و تغییر طبقه ، مدیریت سود واقعیی: مدیریت سود تعهدیعنی سه شکل اصلی مدیریت سود (1916بهروزی )

گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی شرکت که از طریق نمونه 11. نمونه پژوهش شامل قراردادتوجه  مورد

آمده نشان دستیره خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بهغمت و با استفاده از رگرسیون چند انتخاب 1912لغایت  1911

ه موسسه انداز متغیرو  وسسه حسابرسی رابطه منفی معنادارسهم بازار، سالمت مالی و دوره تصدی م متغیرهایدهد که می

ملیاتی رابطه عتمرکز مالکیت و چرخه  متغیرهایبندی سود دارند و برای حسابرسی رابطه مثبت معناداری با تغییر طبقه

مدیریت سود  ینیبشیپرقابلیغبندی سود با مقدار معناداری یافت نشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تغییر طبقه

رای رابطه مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی دا ینیبشیپرقابلیغبندی سود با مقدار ای ندارد و تغییر طبقهواقعی رابطه

 .هستندمنفی معناداری 
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. کردند را بررسیساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی در پژوهشی  (1917نمازی و همکاران )

های ترکیبی قرار گرفت. از رگرسیون چندمتغیره با داده مطالعه موردی پنج شرکت بورس و اطالعات هفتاد در این پژوهش

 بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی آنان نشان دادهای . یافتهشدادهها استفبرای آزمون فرضیه

بر  ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود نیکه ب. همچنین آنان به این نتیجه رسیدند دار و مثبت وجود دارداباط معنارت

 .تری وجود دارددار قویاپایین ارتباط معن اعتبار با ایهشرکتباال نسبت به  اعتبار با هایشرکتمبنای اقالم تعهدی در 

ها بدین نپرداختند. آ بندیدر حاشیه سود ناخالص از طریق تغییر در طبقه کاریدستبه بررسی  (5111و همکاران )1نایساک

ها نشان های آنهدهند. یافتمدنظر قرار می اتی راهای عملیشده کاالی فروش رفته به هزینهبندی بهای تماممنظور تغییر طبقه

ه شده کاالی فروش رفته را به طبقمنظور دستیابی به حاشیه سود موردنظر، بخشی از بهای تمامدهد که مدیران بهمی

حقیق اری، تهای ادشده کاالی فروش رفته را به هزینهها بخشی از بهای تمامآن درواقعدهند. های عملیاتی انتقال میهزینه

 کنند.های عملیاتی منتقل میو توسعه و سایر هزینه

 شدهذیرفتهپ هایشرکتبندی در به بررسی مدیریت سود با استفاده از ابزار تغییر در طبقه (5118و همکاران )5کوویمال

بندی درآمدهای ها بدین منظور، تغییر طبقه. آنپرداختند 5111الی  1112در بورس اوراق بهادار انگلستان در بازه زمانی 

)متورم  منظور باد کردنها بهدهد که شرکتها نشان میهای آن. یافتهقراردادندغیرعملیاتی به درآمدهای عملیاتی را مدنظر 

. همچنین تندهسا بندی درآمدهای غیرعملیاتی به درآمدهای عملیاتی را دارکردن( درآمدهای عملیاتی، انگیزه تغییر در طبقه

مد عملیاتی منظور اجتناب از گزارشگری کاهش درآبندی بیشتر بهها بیانگر آن است که این تغییر طبقههای آنسایر یافته

مایل بندی سود و تبه بررسی توانایی حسابرسان در شناسایی تغییر طبقه (7511و همکاران )9یدس یا کاهش رشد است.

دهد که حسابرسان در ارزیابی ریسک ها نشان میهای آنها به گزارش این نوع از مدیریت سود پرداختند. یافتهآن

بندی غییر در طبقهها به گزارش تبندی سود حساس هستند ولیکن تمایل آنحسابرسی و ریسک تقلب نسبت به تغییر طبقه

سابرسی در اگر موسسه ح واقع درگیرد. یت حسابرس قرار میهای قانونی محیط فعالتحت تأثیر نظام حقوقی و مسئولیت

های حقوقی لیکن در نظام محیط حقوقی ضعیف قرار داشته باشد تمایل کمتری به گزارش این نوع از مدیریت سود دارند و

 د.هند بوتفاوت نخواهای قانونی بیشتر، حسابرسان نسبت به گزارش این ابزار مدیریت سود بیبه دلیل مسئولیت

بندی سود با توجه به تأثیر درماندگی مالی و حاکمیت شرکتی در به بررسی تغییر طبقه (5117ناگار و همکاران )

ها دهد که مدیران این شرکتها نشان میهای آندر بورس اوراق بهادار هند پرداختند. یافته شدهپذیرفته هایشرکت

این ابزار مدیریت  کنند.های عملیاتی را به طبقه اقالم استثنایی منتقل میملیاتی، بخشی از هزینهمنظور باد کردن سود عبه

که سطح  هاییگیرد. همچنین شرکتقرار می مورداستفادهدارای حاکمیت شرکتی ضعیف بیشتر  هایشرکتسود در 

 ند.کنبندی استفاده میغییر طبقهکنند، به میزان بیشتری از ابزار تباالیی از درماندگی مالی را تجربه می
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 بندیبقهطگفت در خصوص رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر در  توانمی شدهارائهبا توجه به پیشینه پژوهش  ،بنابراین

ات نظری موجود در ادبی خألکمکی جهت رفع  تواندمیتجربی کافی وجود ندارد که بررسی پژوهش حاضر  هاییافتهسود 

 ین خصوص باشد.و تجربی در ا

 پژوهش هایفرضیه

 :گیرندمیزیر مورد آزمون قرار  هایفرضیهنیل به هدف تحقیق،  منظوربه

 سود رابطه معناداری وجود دارد. بندیطبقهبین مالکیت نهادی و تغییر در : اولفرضیه 

 سود رابطه معناداری وجود دارد. بندیطبقهو تغییر در  دولتی: بین مالکیت دومفرضیه 

 دارد. معناداری ریتأثسود  بندیطبقهبر رابطه بین مالکیت نهادی و تغییر در  مدیرههیئتاندازه  :سومرضیه ف

 عناداری دارد.م ریتأثسود  بندیطبقهبر رابطه بین مالکیت نهادی و تغییر در  مدیرههیئت: استقالل چهارمفرضیه 

 اداری دارد.معن ریتأثبندی سود لتی و تغییر در طبقهمدیره بر رابطه بین مالکیت دو: اندازه هیئتپنجمفرضیه 

 معناداری دارد. ریتأثسود  بندیطبقهبر رابطه بین مالکیت دولتی و تغییر در  مدیرههیئت: استقالل ششمفرضیه 

 روش تحقیق

 مورد هایشرکترویدادی است. اطالعات مربوط به متغیرهای های طولی و پسپژوهش حاضر، از نوع پژوهش

رای ب ایویوزافزار ها از نرماست. در انجام آزمون فرضیه شده گرفته نظر موردهای ، از بانک اطالعاتی بانکرسیبر

 گردد.استفاده می درصد 12 نانیاطم سطح ها دروتحلیل دادهتجزیه

 جامعه و نمونه آماری

تا  1911ساله  2بازه زمانی  در هرانت بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت 215پژوهش شامل  یآمار جامعه

 :است شدهاعمال ریز طیآماری، شرا نمونه انتخاب است. در 1918

 .باشند نداشته یمال سال رییتغ مطالعه، دوره طول در و بوده اسفندماهمنتهی به پایان  هاشرکت یمال سال انی. پا1

 باشد و نداشته ماه 1 از شیب یمعامالت وقفه هاشرکت . سهام5

 مالی نباشد. گذاریسرمایه، بانکی و ایبیمه هایشرکت. جزو 9

 پژوهش در دسترس باشند. موردنیاز یهاداده. 1

تحقیق از آن  هایفرضیهشرکت شده که برای آزمون  112فوق، حجم نمونه آماری برابر  هایمحدودیتبا اعمال 

 است. شدهاستفاده

 هافرضیهروش آزمون 

 5ولیمدیو  (5151و همکاران ) 1الیفسناقتباس شده از  (1) یالگو پژوهش، هایفرضیهدر  ارهمورداش روابطبا توجه به 

 شود:برآورد میآزمون فرضیه اول  منظوربه (5151و همکاران )

(1) csit = α0 + β1 𝑖𝑠it + β2 SIZEit + β3MBit + β4LEVit+ β5ROAit+ϵit 
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 ولیمدیو  (5151الیفسن و همکاران )اقتباس شده از ( 5) یالگوپژوهش،  هایفرضیهدر  اشاره مورد روابطبا توجه به 

 شود:آزمون فرضیه دوم برآورد می منظوربه (5151و همکاران )

(5) csit = α0 + β1 𝑠𝑜𝑒it + β2 SIZEit + β3MBit + β4LEVit+ β5ROAit+ϵit 

ولی و مدیو  (5151الیفسن و همکاران )اقتباس شده از ( 9) یالگوپژوهش،  هایفرضیهدر  مورداشاره روابطبا توجه به 

 شود:برآورد می سومآزمون فرضیه  ظورمنبه (5151همکاران )

(9) csit = α0 + β1 isit + β2𝑏𝑠it + β3 bs ∗ isit + β4 SIZEit + β5MBit

+ β6LEVit+ β7ROAit+ϵit 

ولی و مدیو  (5151الیفسن و همکاران )ز اقتباس شده ا( 1) یالگوپژوهش،  هایفرضیهدر  مورداشاره روابطبا توجه به 

 شود:برآورد می چهارمآزمون فرضیه  منظوربه (5151همکاران )

(1) csit = α0 + β1 soeit + β2𝑏𝑠it + β3 bs ∗ soeit + β4 SIZEit + β5MBit

+ β6LEVit+ β7ROAit+ϵit 

ولی و مدیو  (5151الیفسن و همکاران )ز اقتباس شده ا( 2) یالگوپژوهش،  هایفرضیهدر  مورداشاره روابطه به با توج

 شود:برآورد میپنجم آزمون فرضیه  منظوربه (5151همکاران )

(2) csit = α0 + β1 isit + β2𝑏𝑖it + β3 bi ∗ isit + β4 SIZEit + β5MBit

+ β6LEVit+ β7ROAit+ϵit 

ولی و مدیو  (5151الیفسن و همکاران )ز اقتباس شده ا( 7) یالگوپژوهش،  هایفرضیهدر  مورداشاره روابطبا توجه به 

 شود:برآورد می ششمن فرضیه آزمو منظوربه (5151همکاران )

(7) csit = α0 + β1 soeit + β2𝑏𝑖it + β3 bi ∗ soeit + β4 SIZEit + β5MBit

+ β6LEVit+ β7ROAit+ϵit 

 :رهایمتغتعریف 
 متغیر وابسته

CS:  ود:شسود، به شرح زیر اقدام می بندیطبقهتغییر در  گیریاندازه منظوربه (1916ثقفی و همکاران )به پیروی از 

(6) 𝐶𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐸 𝑡−1 + 𝛽2𝐴𝑇𝑂 𝑡 + 𝛽3𝑊𝐶𝐴𝑡−1 + 𝛽4𝑊𝐶𝐴𝑡 + 𝛽5∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑡

+ 𝛽6𝑁𝐸𝐺_∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑡 + 𝜖𝑖  

 (6) یالگودر 

CE های عمومی، فروش و شده منهای هزینهمنهای بهای تمام فروش از خالص درآمد: سود اصلی که عبارت است

 خالص درآمد بر میتقساداری 

ATOهای عملیاتی عبارت است از جمع های عملیاتی که طی آن خالص دارایی: نسبت گردش خالص دارایی

ها منهای کل بدهی منهای با جمع دارایی های عملیاتی برابر استهای عملیاتی. داراییهای عملیاتی منهای بدهیدارایی

 ارزش دفتری سهام عادی و ممتاز و سهم اقلیت

WCA جاری  یهابدهیجاری و جریان وجوه نقد منهای تغییر در  هایداراییبرابر است با تغییر در ) گردش: سرمایه در

 شرکت هایداراییکل  برمیتقسبلندمدت(  هایبدهیو حصه جاری 
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∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑡:  ر در درآمد نسبت به دوره گذشته یتغیدرصد 

𝑁𝐸𝐺 − ∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑡:  و در صورت عدم کاهش برابر با صفر فروش یدرآمدهادر  کاهشدرصد  

CS (6) یالگوباقیمانده  برابر است با بندیطبقه: تغییر. 
 مستقل هایمتغیر

SOE  ،ای میمستق تیدرصد مالک کهیدرصورت (1916و همکاران ) یرودپشت یرهنمابه نقل از مالکیت دولتی 

 صورت نیا ریو در غ کیعدد متغیر کنترل دولتی درصد باشد  51از  شیدر شرکت ب ،یدولت یدولت و نهادها میرمستقیغ

 .شودیصفر در نظر گرفته م

is :مالی و دیگر مالکان  مؤسسات ،هابانک، هاشرکت) درصد سهام در اختیار مالکان نهادی 2بیش از  کهیدرصورت

 .ردیگیصورت عدد صفر تعلق م نیا ریو در غ کیعدد  ریبه متغباشد،  نهادی(
 متغیر تعدیل گر

 زیر است: شرحبه  مدیرههیئت هایویژگی

 مدیرههیئتبرابر است با تعداد اعضای  مدیره:. اندازه هیئت1

 مدیرههیئتاعضای  کلبه رموظفیغای برابر است با نسبت اعض :مدیرههیئتاستقالل اعضای  .2
 ی کنترلیرهایمتغ

، در اندگردیده متغیر کنترلی انتخاب عنوانبهبه شرح زیر  متغیرهاییپیشین  هایپژوهشدر بسیاری از  کهآنبا توجه به 

 کنترلی شامل: متغیرهایاین پژوهش نیز 

SIZE ی شرکتهاییدارا: برابر است با لگاریتم کل 

MBبازار شرکت به ارزش دفتری آن. : نسبت ارزش 

LEV ی شرکتهاییدارا کلبه: برابر است نسبت کل بدهی 

ROA شرکت هایدارایی کلبه: نسبت سود عملیاتی شرکت 

 پژوهش هاییافته

 توصیفی پژوهش هایآماره

 ده است.رده شو کنترلی آوگر تعدیل ،آمار توصیفی تمامی متغیرهای پژوهش، اعم از مستقل، وابسته( 1)در جدول 

 . آمار توصیفی متغیرها1جدول 

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین نماد نام فارسی

 CS 115/1 111/1 721/1 581/1- 191/1 ودبندی ستغییر در طبقه

 ROA 198/1 111/1 211/1 578/1- 118/1 هابازده دارایی

 SIZE 275/11 151/11 189/51 118/11 177/1 اندازه شرکت

 MB 221/5 611/1 166/11 156/1 111/5 های رشدفرصت

 LEV 261/1 277/1 861/1 575/1 118/1 اهرم مالی

 BI 767/1 711/1 111/1 111/1 182/1 رهیمدئتیهاستقالل 

 BS 121/2 111/2 111/6 111/1 916/1 رهیمدئتیهاندازه 
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 است 10115عدد  دهندهنشانسود  بندیطبقهن تغییر در ( ارائه گردیده است. میانگی1) جدولتوصیفی در  هایآماره

 هادارایی. میانگین بازده رسدمی -58/1و در کمترین آن نیز عدد  72/1که این متغیر در بیشترین میزان خود به عدد 

ه سود ب بیشتر باشد، کارایی مدیریت شرکت در تبدیل منابع هادارایی. هرچه نسبت بازده استدرصد  19عدد  دهندهنشان

درصد  57درصد و کمترین آن به عدد  21. این متغیر در بیشترین میزان خود به عدد شودمینیز در سطح باالتری ارزیابی 

برابر  502نمونه حدود  هایشرکتمیانگین ارزش بازار  طوربهکه  دهدمیرشد نشان  هایفرصت. میانگین رسدمیمنفی 

تر است. رشد شرکت نیز بیش هایفرصتاست. هرچه این نسبت بیشتر باشد،  اهشرکتاین  هایداراییارزش دفتری کل 

بیش  راکهچمالی از طریق بدهی دارند  تأمیننمونه تمایل بیشتری به  هایشرکتمیانگین اهرم مالی حاکی از آن است که 

 رهمدیهیئتهمچنین میانگین تعداد اعضای  گردیده است. تأمیناز محل بدهی  هاشرکتاین  هایداراییدرصد  26از 

 درصد است. 76میانگین  طوربهنفر و استقالل آنان نیز  2حدود  موردبررسی یهاشرکت

 مجازی سهامداران نهادی و سهامداران دولتی ارائه گردیده است. متغیرهای(، توزیع فراوانی 5) جدولدر 
 توزیع فراوانی برای متغیرهای مجازی .2 جدول

 رمتغی
 یک صفر

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 11/1 511 71/1 917 سهامداران دولتی

 81/1 117 51/1 111 سهامداران نهادی

. به اندقرارگرفتهمشاهدات مشمول تعریف سهامداران دولتی  %11حدود  دهدمیفراوانی متغیر سهامداران دولتی نشان 

درصد سهام شرکت را در اختیار دارد.  51بیش از  میرمستقیغمستقیم یا  طوربهدات، دولت درصد مشاه 11این معنی که در 

 .هستندر سهیم اران نهادی در سهام شرکت مورد نظمشاهده نیز سهامد 117همچنین در 
 . ضریب همبستگی پیرسون3جدول 

 CS IS SOE ROA SIZE MB LEV 

CS 111/1        

 -----       

IS 191/1-  111/1       

 (159/1)  -----      

SOE 195/1-  172/1  111/1      

 (219/1)  (111/1)  -----     

ROA 171/1  186/1  125/1  111/1     

 (519/1)  (161/1) (115/1)  -----    

SIZE 161/1-  181/1  976/1  917/1  111/1    

 (111/1)  (119/1)  (111/1)  (111/1)  -----   

MB 158/1-  112/1  917/1  959/1  111/1-  111/1   

 (277/1)  (625/1)  (111/1)  (111/1)  (711/1)  -----  

LEV 122/1  112/1  191/1  997/1-  115/1-  518/1-  111/1  

 (527/1)  (119/1)  (217/1)  (111/1)  (981/1)  (111/1)  ----- 
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 ضرایب همبستگی

و  شدهنجامامبستگی پیرسون برای بررسی جهت و شدت همبستگی خطی بین متغیرهای پژوهش، آزمون ضرایب ه

 متغیرهایز ا کیچیهسود و  بندیطبقهکه بین متغیر تغییر در  دهدمیاست. نتایج نشان  شدهارائه( 9) جدولنتایج آن در 

لیکن بین متغیر سهامداران نهادی با  یافت نگردیده است. و 12مستقل و کنترلی همبستگی معناداری در سطح اطمینان 

لی نیز رشد و اهرم ما هایفرصتبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین سهامداران نهادی با مالکیت دولتی هم

درصد وجود دارد. مالکیت دولتی نیز دارای همبستگی مثبت و معنادار  12همبستگی مثبت و معناداری در سطح اطمینان 

فت توان گمی یطورکلبه .استرشد  هایفرصترکت و ، اندازه شهاداراییبازده  متغیرهایدرصد با  12در سطح اطمینان 

پژوهش مشکل  متغیرهای( قرار دارد، بین 1الی + -1)پژوهش در بازه  متغیرهایهمبستگی بین  کهآنبا توجه به 

 نیز وجود ندارد. یخودهمبستگ

 پژوهش هایفرضیهنتایج آزمون 

 نتایج فرضیه اول

های تابلویی و اثرات ثابت برآورد گردیده است. ( با الگوی داده1) یوالگهای چاو و هاسمن، بر اساس نتایج آزمون

درصد است. همچنین بررسی ضریب  11بررسی آماره فیشر نشان دهنده معنادار بودن الگوی برآورده شده در سطح اطمینان 

ت متغیر وابسته را درصد از تغییرا 9شده حاکی از این است که متغیرهای کنترلی و مستقل در کل حدود تعیین تعدیل

توضیح داده است. همچنین بررسی آماره دوربین واتسون هم این نتیجه را در پی دارد که خودهمبستگی سریالی بین 

 . وجود ندارد( 1) یباقیمانده های الگو
 (1) یالگو. نتایج حاصل از برآورد آزمون 1جدول 

 معناداریسطح  tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد نام فارسی

 IS 119/1- 111/1 116/5- 111/1 سهامداران نهادی

 SIZE 112/1- 111/1 911/9- 111/1 اندازه شرکت

 MB 111/1 111/1 111/1 151/1 های رشدفرصت

 LEV 197/1 119/1 611/5 116/1 اهرم مالی

 ROA 161/1 111/1 617/9 111/1 هابازده دارایی

 C 117/1 151/1 516/5 155/1 عرض از مبدأ

 19/1 فیشرآماره  191/1 شدهضریب تعیین تعدیل

 111/1 فیشرآماره  سطح معناداری 97/5 دوربین واتسون

 (111/1) 11/6 آماره آزمون هاسمن (111/1) 76/1 آماره آزمون چاو

ی و دهد که بین سهامداران نهاد( ارائه گردیده است. این نتایج نشان می1نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش در جدول )

فرضیه اول پژوهش در  ،درصد وجود دارد. بنابراین 12بندی سود رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان تغییر در طبقه

توان گفت که افزایش سهامداران نهادی در شرکت با کنترل ها میشود. بر اساس این یافتهمی دییتأدرصد  12سطح اطمینان 

رکت شود. همچنین در بین متغیرهای کنترلی، اندازه شبندی سود میغییر در طبقهاثرات متغیرهای کنترلی، موجب کاهش ت
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ادار بندی سود دارای رابطه مثبت و معنها و اهرم مالی با تغییر در طبقهمنفی و معنادار و متغیرهای بازده دارایی رابطهدارای 

 .هستنددرصد  12در سطح اطمینان 

 نتایج فرضیه دوم

های تابلویی و اثرات ثابت برآورد گردیده است. ( با الگوی داده5) یالگوهای چاو و هاسمن، ننتایج آزمو بر اساس

درصد است. همچنین بررسی ضریب  11بررسی آماره فیشر نشان دهنده معنادار بودن الگوی برآورده شده در سطح اطمینان 

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  9حدود  شده حاکی از این است که متغیرهای کنترلی و مستقل در کلتعیین تعدیل

توضیح داده است. همچنین بررسی آماره دوربین واتسون هم این نتیجه را در پی دارد که خودهمبستگی سریالی بین 

 . وجود ندارد( 5) یباقیمانده های الگو

 (2) یالگو. نتایج حاصل از برآورد آزمون 1جدول 

 معناداریسطح  tآماره  دخطای استاندار ضریب نماد نام فارسی

 SOE 118/1 111/1 111/5 111/1 سهامداران دولتی

 SIZE 117/1- 115/1 711/9- 111/1 اندازه شرکت

 MB 111/1 111/1 215/1- 711/1 های رشدفرصت

 LEV 152/1 115/1 117/5 192/1 اهرم مالی

 ROA 171/1 118/1 968/9 111/1 هابازده دارایی

 C 128/1 151/1 691/5 116/1 عرض از مبدأ

 19/9 فیشرآماره  191/1 شدهضریب تعیین تعدیل

 111/1 فیشرآماره  سطح معناداری 91/5 دوربین واتسون

 (111/1) 71/6 آماره آزمون هاسمن (111/1) 65/1 آماره آزمون چاو

که بین سهامداران دولتی  دهد( ارائه گردیده است. این نتایج نشان می2دوم پژوهش در جدول ) یالگونتایج آزمون 

فرضیه دوم پژوهش در  ،درصد وجود دارد. بنابراین 12بندی سود رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان و تغییر در طبقه

 توان گفت که افزایش سهامداران دولتی در شرکت با کنترلها میشود. بر اساس این یافتهمی دییتأدرصد  12سطح اطمینان 

ه شرکت شود. همچنین در بین متغیرهای کنترلی، اندازبندی سود میای کنترلی، موجب افزایش تغییر در طبقهاثرات متغیره

ادار بندی سود دارای رابطه مثبت و معنها و اهرم مالی با تغییر در طبقهمنفی و معنادار و متغیرهای بازده دارایی رابطهدارای 

 .هستنددرصد  12در سطح اطمینان 
 سومه نتایج فرضی

های تابلویی و اثرات ثابت برآورد گردیده است. ( با الگوی داده9) یالگوهای چاو و هاسمن، بر اساس نتایج آزمون

درصد است. همچنین بررسی ضریب  11بررسی آماره فیشر نشان دهنده معنادار بودن الگوی برآورده شده در سطح اطمینان 

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  9های کنترلی و مستقل در کل حدود شده حاکی از این است که متغیرتعیین تعدیل

توضیح داده است. همچنین بررسی آماره دوربین واتسون هم این نتیجه را در پی دارد که خودهمبستگی سریالی بین 

 . وجود ندارد( 9) یباقیمانده های الگو
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 (3) یالگو. نتایج حاصل از برآورد آزمون 7جدول 

 معناداریسطح  tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد ینام فارس

 IS 168/1 185/1 176/5 191/1 سهامداران نهادی

 BS 111/1 117/1 291/5 111/1 مدیرهاندازه هیئت

 IS*BS 198/1- 117/1 912/5- 111/1 مدیرهزمان سهامداران نهادی و اندازه هیئتاثرات هم

 SIZE 111/1- 115/1 678/5- 117/1 اندازه شرکت

 MB 111/1 111/1 117/1 151/1 های رشدفرصت

 LEV 191/1 111/1 617/5 112/1 اهرم مالی

 ROA 169/1 151/1 262/9 111/1 هابازده دارایی

 C 171/1- 189/1 191/1- 121/1 عرض از مبدأ

 75/9 فیشرآماره  196/1 شدهضریب تعیین تعدیل

 111/1 فیشره آمار سطح معناداری 97/5 دوربین واتسون

 (111/1) 82/6 آماره آزمون هاسمن (111/1) 62/1 آماره آزمون چاو

زمان دهد که اثرات همها نشان می( ارائه گردیده است. این یافته7سوم پژوهش در جدول ) یالگونتایج آزمون 

درصد دارد.  12ری در سطح اطمینان منفی و معنادا ریتأثبندی سود مدیره بر تغییر در طبقهسهامداران نهادی و اندازه هیئت

شود که رابطه مثبت بین سهامداران نهادی و مدیره موجب میدهد که افزایش تعداد نفرات در هیئتاین نتایج نشان می

دار و متغیرهای منفی و معنا رابطهبندی منفی گردد. همچنین در بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت دارای تغییر در طبقه

 .هستنددرصد  12بندی سود دارای رابطه مثبت و معنادار در سطح اطمینان ها و اهرم مالی با تغییر در طبقهاراییبازده د
 (1) ی. نتایج حاصل از برآورد آزمون الگو7جدول 

 معناداریسطح  tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد نام فارسی

 IS 119/1- 116/1 181/1- 821/1 سهامداران نهادی

 BS 111/1 159/1 121/1 861/1 مدیرهالل هیئتاستق
زمان سهامداران نهادی و اثرات هم

 مدیرهاستقالل هیئت
IS*BI 115/1- 157/1 126/1- 718/1 

 SIZE 116/1- 111/1 618/1- 111/1 اندازه شرکت

 MB 111/1 111/1 111/1 176/1 های رشدفرصت

 LEV 191/1 111/1 917/9 111/1 اهرم مالی

 ROA 111/1 111/1 889/2 111/1 هادارایی بازده

 C 179/1 157/1 917/5 116/1 عرض از مبدأ

 259/1 فیشرآماره  112/1 شدهضریب تعیین تعدیل

 111/1 فیشرآماره  سطح معناداری 17/5 دوربین واتسون

 (111/1) 79/6 آماره آزمون هاسمن (111/1) 89/1 آماره آزمون چاو
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 نتایج فرضیه چهارم

های تابلویی و اثرات ثابت برآورد گردیده است. ( با الگوی داده1) یالگوهای چاو و هاسمن، بر اساس نتایج آزمون

درصد است. همچنین بررسی ضریب  11بررسی آماره فیشر نشان دهنده معنادار بودن الگوی برآورده شده در سطح اطمینان 

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  1ترلی و مستقل در کل حدود شده حاکی از این است که متغیرهای کنتعیین تعدیل

توضیح داده است. همچنین بررسی آماره دوربین واتسون هم این نتیجه را در پی دارد که خودهمبستگی سریالی بین 

 . وجود ندارد( 1) باقیمانده های الگو

زمان دهد که اثرات همها نشان میین یافته( ارائه گردیده است. ا6چهارم پژوهش در جدول ) یالگونتایج آزمون 

. به بیانی استدرصد معنادار ن 12بندی سود در سطح اطمینان مدیره بر تغییر در طبقهسهامداران نهادی و استقالل هیئت

اداری معن ریتأثود بندی سمدیره بر رابطه بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقهدیگر، در خصوص تعدیل گری استقالل هیئت

ها و منفی و معنادار و متغیرهای بازده دارایی رابطهیافت نگردید. همچنین در بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت دارای 

 .هستنددرصد  12بندی سود دارای رابطه مثبت و معنادار در سطح اطمینان اهرم مالی با تغییر در طبقه

 نتایج فرضیه پنجم

های تابلویی و اثرات ثابت برآورد گردیده است. ( با الگوی داده2) یالگوو هاسمن، های چاو بر اساس نتایج آزمون

درصد است. همچنین بررسی ضریب  11بررسی آماره فیشر نشان دهنده معنادار بودن الگوی برآورده شده در سطح اطمینان 

صد از تغییرات متغیر وابسته را در 5شده حاکی از این است که متغیرهای کنترلی و مستقل در کل حدود تعیین تعدیل

توضیح داده است. همچنین بررسی آماره دوربین واتسون هم این نتیجه را در پی دارد که خودهمبستگی سریالی بین 

 . وجود ندارد( 2) یباقیمانده های الگو
 (1) یالگونتایج حاصل از برآورد آزمون  .8جدول 

 معناداریسطح  tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد نام فارسی

 SOE 192/1 177/1 291/1 211/1 سهامداران دولتی

 BS 112/1 112/1 111/1 911/1 مدیرهاندازه هیئت

 IS*BS 112/1- 119/1 111/1- 781/1 مدیرهزمان سهامداران دولتی و اندازه هیئتاثرات هم

 SIZE 112/1- 115/1 511/9- 111/1 اندازه شرکت

 MB 111/1 111/1 218/1- 712/1 های رشدفرصت

 LEV 158/1 111/1 161/5 191/1 اهرم مالی

 ROA 179/1 151/1 111/9 115/1 هابازده دارایی

 C 156/1 196/1 616/1 127/1 عرض از مبدأ

 891/5 فیشرآماره  157/1 شدهضریب تعیین تعدیل

 111/1 فیشرآماره  سطح معناداری 11/5 دوربین واتسون

 (196/1) 69/11 آماره آزمون هاسمن (111/1) 62/1 آماره آزمون چاو

زمان دهد که اثرات همها نشان می( ارائه گردیده است. این یافته8پنجم پژوهش در جدول ) یالگونتایج آزمون 

 . به بیانی دیگر،استدرصد معنادار ن 12بندی سود در سطح اطمینان مدیره بر تغییر در طبقهسهامداران دولتی و اندازه هیئت
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معناداری یافت  ریتأثبندی سود مدیره بر رابطه بین سهامداران دولتی و تغییر در طبقهدر خصوص تعدیل گری اندازه هیئت

ها و اهرم منفی و معنادار و متغیرهای بازده دارایی رابطهنگردید. همچنین در بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت دارای 

 .هستنددرصد  12دارای رابطه مثبت و معنادار در سطح اطمینان بندی سود و مالی با تغییر در طبقه

 نتایج فرضیه ششم

های تابلویی و اثرات ثابت برآورد گردیده است. ( با الگوی داده7) یالگوهای چاو و هاسمن، بر اساس نتایج آزمون

رصد است. همچنین بررسی ضریب د 11بررسی آماره فیشر نشان دهنده معنادار بودن الگوی برآورده شده در سطح اطمینان 

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  7شده حاکی از این است که متغیرهای کنترلی و مستقل در کل حدود تعیین تعدیل

توضیح داده است. همچنین بررسی آماره دوربین واتسون هم این نتیجه را در پی دارد که خودهمبستگی سریالی بین 

 . وجود ندارد( 7) یباقیمانده های الگو
 (7) یالگو. نتایج حاصل از برآورد آزمون 9جدول 

 معناداریسطح  tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد نام فارسی

 SOE 111/1 116/1 111/5 111/1 سهامداران دولتی

 BI 151/1 119/1 291/1 156/1 مدیرهاستقالل هیئت
زمان سهامداران اثرات هم

 همدیردولتی و استقالل هیئت
IS*BI 177/1- 151/1 717/5- 116/1 

 SIZE 118/1- 115/1 191/2- 111/1 اندازه شرکت

 MB 111/1- 111/1 161/1- 515/1 های رشدفرصت

 LEV 196/1 111/1 921/9 111/1 اهرم مالی

 ROA 159/1 111/1 251/7 111/1 هابازده دارایی

 C 121/1 152/1 911/5 111/1 عرض از مبدأ

 811/2 فیشرآماره  171/1 شدهتعدیلضریب تعیین 

 111/1 رفیشآماره  سطح معناداری 19/5 دوربین واتسون

 (111/1) 11/11 آماره آزمون هاسمن (111/1) 19/1 آماره آزمون چاو

زمان دهد که اثرات همها نشان می( ارائه گردیده است. این یافته1ششم پژوهش در جدول ) یالگونتایج آزمون 

درصد منفی و معنادار است. به  12بندی سود در سطح اطمینان مدیره بر تغییر در طبقهدولتی و استقالل هیئتسهامداران 

کند. تعدیل می معناداری ریتأثبندی سود مدیره رابطه بین سهامداران دولتی و تغییر در طبقهبیانی دیگر، استقالل هیئت

ی با ها و اهرم مالمنفی و معنادار و متغیرهای بازده دارایی رابطهای همچنین در بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت دار

 .هستنددرصد  12بندی سود و دارای رابطه مثبت و معنادار در سطح اطمینان تغییر در طبقه

 ی پژوهشپیشنهادهاو  گیرینتیجه

کمتر  هدی و واقعیهای مدیریت است که نسبت به شیوه مدیریت سود تعبندی سود یکی از روشتغییر در طبقه

کند وی بیان می درواقعکند. در خصوص ابزار و شیوه سوم مدیریت سود بحث می (5117ی )و مکاست.  شدهشناخته

جهت مدیریت  بندیمدیریت سود تعهدی و واقعی(، ابزار سومی به نام تغییر طبقهسود )شده مدیریت شناخته هایروشجز به
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ر افزایش دادن سودها( به تغیی) منظور حفظ یا متورم کردن سودهادارد. وی معتقد است مدیران ممکن است به سود وجود

بندی موجب کاهش های عملیاتی به اقالم ویژه )اقالم غیرمترقبه یا استثنایی( اقدام نمایند. این تغییر طبقهبندی هزینهطبقه

 هایرکتششواهد تجربی در خصوص استفاده از این ابزار مدیریت سود در  شود.هزینه عملیاتی و افزایش سود عملیاتی می

 هایشرکتکند در بیان می (1916ثقفی و همکاران )نمایان شد. همچنین  (5117) یومک آمریکایی برای اولین بار توسط 

ها شود. آنبندی با عنوان یک ابزار مدیریت سود استفاده مینیز از تغییر طبقهشده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته

ریت عنوان ابزارهای مدیبندی بهها از مدیریت سود واقعی، مدیریت اقالم تعهدی و تغییر طبقهدهند که شرکتنشان می

تواند ان نیز میبندی در ایرتغییر در طبقهها بیانگر آن است مسئله مدیریت سود از طریق اند. این یافتهسود استفاده نموده

 وجود داشته باشد.

از بورس  بررسی موردنمونه  هایشرکتسود در  بندیطبقهکه ضمن وجود تغییر  دهدمیپژوهش حاضر نشان  هاییافته

هش کا حضور سهامداران نهادی موجب. است مؤثراوراق بهادار تهران، ساختار مالکیت نیز بر این شیوه مدیریت سود 

 دییتأیت سود را آن باال رفتن کیف تبعبهو این رابطه اثرگذاری مفید نظارت مالکان نهادی و  شودمیسود  بندیطبقهتغییر 

ان سود مثبت و معنادار است. به این معنی که حضور سهامدار بندیطبقهلیکن رابطه بین مالکان دولتی و تغییر  ؛کندیم

منفی  ریتأثه نیز با ، که این نتیجشودمیدر سود  بندیطبقهکنترلی( موجب افزایش تغییر  یمتغیرهابا کنترل اثرات )دولتی 

، 5115 ،و همکاران بیتی) یقبل یهاپژوهشتوسط  شدهعنوانمالکیت دولتی بر کیفیت سود و تشدید مشکالت نمایندگی 

یت حاکم هایمکانیسم ترینمهمکه یکی از  شودمی. از سوی دیگر، استدالل ( سازگاری دارد1911 ،طالب نیا و همکاران

در  .شودیممالی شناخته  هایصورتمسئول نهایی تهیه  عنوانبهشرکت  مدیرههیئتشرکت است.  مدیرههیئتشرکتی، 

ار مالکیت و بر رابطه بین ساخت مدیرههیئت هایویژگیبخشی از  عنوانبه مدیرههیئتاستقالل و اندازه  ریتأثپژوهش حاضر 

ه منفی سهامداران رابط تشدیدموجب  مدیرههیئتکه اندازه  دهدمیقرار گرفت. نتایج نشان  توجه موردسود  بندیطبقهتغییر 

، اندازه یگراز سوی د تاثیری ندارد.بر این رابطه  مدیرههیئتاستقالل  کهدرحالی. شودمیسود  بندیطبقهنهادی و تغییر 

 مدیرهیئتهسود ندارد. ولیکن استقالل  بندیطبقهبر  تأثیرییی که دارای مالکان دولتی هستند، هاشرکتدر  مدیرههیئت

 .شودمیسود  بندیطبقهموجب تضعیف رابطه مثبت بین سهامداران نهادی و تغییر 

سازگار است، به  (1916ثقفی و همکاران )و  (5117مک وی ) هایپژوهشازنظر مفهومی با  حاضرپژوهش  هاییافته

رارگرفته مورداستفاده ق هااین پژوهشکه در  است بیانی دیگر نتایج پژوهش حاضر در راستای مفاهیم تئوری نمایندگی

چو  هایافتهیاین پژوهش با  ظر مفهومیاز ننیز،  ادشدهیبر روابط  مدیرههیئت هایویژگی ریتأثهمچنین در خصوص  .است

نهادهای با توجه به نتایج پژوهش حاضر به  دارد.در یک راستا قرار  (5116سن و همکاران )حو  (5117و همکاران )

 بندیطبقهر ی نوین مدیریت سود نظیر تغییهاشیوهنظارتی متناسب با  هایمکانیسمقوانین و که  شودمیتوصیه  گذارقانون

 ریسک احتمال وجود مدیریت سود از طریق شودیمتوصیه  گذارانسرمایهبه حسابرسان و سود را تدوین نمایند. همچنین 

از سوی دیگر، . قرار دهند مدنظررا  هاشرکتتوجه داشته باشند و به این منظور نوع مالکیت  هاشرکتسود  بندیطبقهتغییر 

نمایندگی بر  هایهزینهعدم تقارن اطالعاتی و  ریتأثکه  شودمیبسط پژوهش حاضر به سایر پژوهشگران توصیه  منظوربه

 قرار گیرد. موردتوجهسود  بندیطبقهتغییر 
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 تقدیر و تشکر

 یارزاسگپس گردیدنده لمقا نیخود باعث ارتقاء ا یودهامبا رهن که یمجله دانش حسابدار ختهیاز داوران فره انهمیمص

 .شودیم

 منابع
 .19-117 ،(5)9،حسابداری مالی یهاپژوهش. (. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود1911سهراب ) ،اُستا

 یکارشناس نامهپایان .رانیا هیسرما بازار موردمطالعه: سود یبندطبقه در رییتغ و سود تیریمد بر رگذاریتأث عوامل نیب ارتباط یبررس(. 1916) یعل ،یبهروز
 .شفق یعال آموزش موسسه ،یحسابدار رشته ارشد،

 .1-59 (،26)12، مطالعات تجربی حسابداری مالی .بندی در مدیریت سود(. جایگاه پدیده تغییر طبقه1916پور، مظفر )جمالیان ؛ثقفی، علی

 .شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهبازده سهام در شرکت(. ارتباطات سیاسی، سود نقدی و 1916) عبدالرضا محسنی، ؛رهنمای رودپشتی، فریدون
 .151-111(، 91)11 ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

 ی،مال یدارحساب یهاپژوهش. کیستماتیس ریغ سکیر و یتعهد اقالم تیفیک نیب ارتباط یبررس(. 1911) یمرتض ،اتیب ؛محسن ی،احمد ؛اله قدرت ،این طالب

6(5)، 25-99. 

 یمال یحسابدار یهاپژوهش. یتعهد اقالم بر یمبتن سود تیریمد بر یبده دیسررس ساختار ریتأث(. 1917) حسن ،بوکت یچنار ؛زهره ،هایحاج ؛محمد ،ینماز
 .1-91 ،(91)1 ،یحسابرس و
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