
 167 -175، ص 1396، پاییز  7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
مدیریت سود یک پدیده فراگیر در گزارشگری مالی شرکت ها و انتشار اطالعات مربوط 

به سود است.هدف از مدیریت سود،نشان دادن سود به طور منطقی که بتواند انتظارات 

سهامداران و ارائه کنندگان آن را برآورده کند.هدف این مقاله تشخیص نوع مدیریت 

بورس اوراق بهادار تهران است که به این منظور  سود در شرکت های پذیرفته شده در

روابط بین عملکرد شرکت و مدیریت سود را بررسی می کند و همچنین معیار عملکرد 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 50شرکت ، سودآوری  می باشد. تعداد

 افزار بررسی شده است و جهت آزمون فرضیه از نرم  1395-1390در بازه زمانی

EviewsوSpss  استفاده شده است یافته های تحقیق نشان می دهد که در شرکت

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت سود از نوع کارامی باشد .

 ،سودآوری شرکت،گزارشگری مالی عملکرد شرکت، تداوم سود :يديکل واژگان
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 3 ايناصرن هيراض،  2 ینتیز هيرق ، 1 االصل ینيمحسن حس

 دانشگاه یعلم ئتیو عضو ه یحسابدار یدکتر یدانشجو 1
 قوچان ینظام میحک یآموزش عال ،موسسهیارشد حسابدار یکارشناس انیدانشجو 2
 قوچان ینظام میحک یآموزش عال ،موسسهیارشد حسابدار یکارشناس انیدانشجو 3

 

 نویسنده مسئول:نام 

 محسن حسينی االصل

بررسی رابطه بين عملکرد شرکت واقالم تعهدي به منظور 

تشخيص نوع مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده 

 در بورس اوراق بهادار تهران
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 مقدمه
و  داخلی کنندگاناز استفاده ، اعممختلف کنندگاناستفاده به مالی اطالعات ، ارائـهمالی فرایند حسابداری نهایی محصول

 اینیازه تأمین با هدف که حسابداری از گزارشهای گروه . آناست حسابداری گزارشهای ،  در قالباز واحد تجاری خارج کنندگاناستفاده

های مالی بایدوضعیت گیرد.صورتقرار می مالی گزارشگری عمل شود، در حیطهمی و ارائه تهیه از واحد تجاری خارج کنندگاناستفاده اطالعاتی

داردهای مالی، عملکردمالی وجریان های نقدی واحدتجاری رابه نحومطلوب ارائه کند. تقریباًدرتمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استان

شود. با توجه به اهمیت بسیار زیادی حسابداری همراه باافشای اطالعات اضافی درصورت لزوم، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می

بررسی قرار سود را مورد  که استانداردهای حسابداری ایران برای ارتقای کیفیت گزارشگری قائل هستند، لذا انجام تحقیقی که اثرات  مدیریت 

 .(1378لکویی،رسد،)بدهد ضروری به نظر می
 

 . مبانی نظري1
 مفهوم سود حسابداري

باشند، لذا همواره در جستجوی های تجاری میفعاالن بازار سرمایه جهت تخصیص بهینه منابع مالی خود نیازمند شناخت درست واحد

م مناسب اتخاذ نمایند.یکی از منابع اصلی اطالعاتی افراد، اطالعات حسابداری های تجاری هستند تا بر اساس آن، تصمیاطالعات مرتبط با واحد

است. همچنین در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری بیان شده است که در میان انبوه اطالعاتی که از طریق گزارشهای مالی 

کننده عملکرد واحد تجاری )سود و اجزای آن( از جایگاه خاصی برخوردار گیرد، اطالعات منعکس کنندگان قرار میارائه و در اختیار استفاده

 (.1385است)نادری نور عینی،

سود حسابداری دارای تعاریف گوناگونی است که هر یک از این تعاریف به جنبه خاصی از مفاهیم سود حسابداری اشاره دارند. این 

 تعاریف عبارتند از؛

 دیدگاه اقتصادي 
افزایش قدرت اقتصادی یک شخص در دو مقطع زمانی، یا به عبارت بهتر افزایش ثروت بیش از آنچه که در گذشته ارزش پولی خالص 

های های تولید، بهره کل سرمایه و کل هزینهبوده است. همچنین بر اساس این دیدگاه سود به عنوان مازاد باقیمانده پس از کسر هزینه

 شود.حقوق و دستمزد نیز تعریف می

 

 اه حقوقیدیدگ 

های شرکت تعریف می ها و هزینه سرمایه سهام از ارزش فعلی کلیه داراییاین دیدگاه سود را مازاد باقیمانده پس از کسر مبلغ بدهی

 کند.

 

 دیدگاه حسابداري 
طور که از همانهای واقع شده در یک دوره مالی معین است. سود خالص در حسابداری، مازاد درآمدهای تحقق یافته بر کلیه هزینه

 باشد:تعریف سود حسابداری مشخص است سود حسابداری دارای پنج ویژگی می

 سود حسابداری مبتنی بر معامالت واقعی است که شرکت انجام داده است. -1

زمانی  سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره -2

 مفروض اشاره دارد.

گیری و شناسایی )ثبت( شود. به طور کلی، اصل تحقق درآمد معیاری برای کند که درآمد، تعریف، اندازهسود حسابداری ایجاب می -3

 شناسایی درآمد و در نتیجه شناسایی سود است.

ان تحقق فروش بر مبنای بهای تمام شده تاریخی کند که اصل بهای تاریخی رعایت شود، دارایی تا زمسود حسابداری ایجاب می -4

 شود و هر نوع تغییری در ارزش، در زمان فروش شناسایی شود.ثبت می

های مربوط، متناسب با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. از های تحقق یافته دوره و هزینهکند که درآمدسود حسابداری ایجاب می -5

 .(1378،و ظریف فرد جهانخانی تطابق قرار دارد ) این رو سود حسابداری بر مبنای اصل

 کند:های حسابداری سود را به شرح زیر تعریف میهیئت تدوین استاندارد
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تر، گردد. به بیان دقیقسود از تغییر حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص دارائیهای یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می

گذاری توسط صاحبان سرمایه حقوق صاحبان سهام )سرمایه( طی یک دوره، به استثناء تغییرات ناشی از سرمایه سود برآیند کلیه تغییرات در

 (.1388، و احمدی مجتهد زاده باشد.)و توزیع منافع بین آنها می

 

 گيري کارایی مدیریتبراي اندازه سود به عنوان معياري
عملیات کارآمد مؤسسه، بر جریان جاری سود سهام و بکارگیری سرمایه برای تأمین جریان آتی آن، مؤثر است. لذا مالکان شرکت بر  

گذاری، دهند. سهامداران بالقوه نیز، قبل از سرمایهمند بوده و از آن طریق به مدیران پاداش داده یا مدیران خود را تغییر میکارایی مدیران عالقه

تواند حداکثر نمودن سود، بینند. البته، کارایی دارای مفهوم نسبی بوده و به اهداف مؤسسه بستگی دارد و مین را به عنوان معیار ارزیابی میآ

ایسه آن تواند برای سنجش کارایی، مؤثر باشد، که با مقگذاری باشد. بنابراین، میزان سود مییا تأمین بازده منصفانه و قابل قبول برای سرمایه

 (.1378توان درباره آن قضاوت کرد.)ظریف فرد،های قبل، میبا سال

 هاي آتی مدیریت: اي از تصميمگيري دستاوردها و همچنين نشانهاستفاده از سود به عنوان معياري براي اندازه 
بداران باید چنین اطالعاتی را برای دهند. بنابراین، حساگذاران، به اطالعات حسابداری واکنش نشان میمدیران نیز همچون سرمایه

گذاران به گردش وجوه نقد حاصل از توزیع سود سهام آتی گیری مناسب، در اختیار مدیران قرار دهند. همانطوری که سرمایهکنترل و تصمیم

توانند به رویدادهای آتی ها میریگیدهد. زیرا این تصمیممند هستند، مدیریت نیز به آنچه که در آینده واقع خواهد شد عالقه نشان میعالقه

هایی که دستیابی به اهداف واحد انتفاعی را در مورد گردش جاری و آتی وجه نقد گیریمؤثر واقع شوند. بنابراین، مدیریت نیز به تصمیم

ارزیابی تخصیص منابع استفاده گذاری و دانان نیز از آن به عنوان مبنای مالیات، قیمتدهد. البته اقتصادسازد، اهمیت میپذیر میامکان

 (.1386ایمانی برندق،کنند)می

 

 .پيشينه تحقيق2

 پيشينه داخلی-2-1
( در تحقیقی به بررسی نقش تجربه در تصمیم گیری های مدیریت و جایگاه حسابداران مدیریت پرداختند. 1393) همکارانشکرخواه و 

در این پژوهش به بررسی توانایی حسابداران مدیریت در شناسایی و تحلیل اطالعات مربوط به تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع پرداخته 

ایی شده در فرآیند تصمیم گیری مربوط به یک موضوع خاص، توسط دو گروه حرفه ایی و غیر شده است. در همین راستا معیارهای شناس

ای، معیارهای اندازه گیری مربوط تری را شناسایی می کنند و احتمال اتخاذ حرفه ایی مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد که افراد حرفه

 .افراد، بیشتر می گرددتر با افزایش تجربه حرفه ایی تر و بهینهتصمیم مناسب

برای اندازه گیری رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تاکید بر اجزای تعهدی و جریان در تحقیقی ( 1393بزرگ اصل و صالح زاده)

داری سود (به این نتیجه رسیدند که بین توانایی مدیریت و پای1983( و مدل لو)2012های نقدی،با استفاده از مدل دمیرجیان و همکاران)

 .رابطه مثبت وجود دارد این رابطه در پایداری بخش تعهدی نسبت به بخش نقدی قوی تر است

شرکت عضو بورس اوراق بهادار  95( به بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت ها پرداختند. آن ها 1391مشکی و نوردیده )

دند و با استفاده از روش داده های تلفیقی ایستا به تجزیه و تحلیل آماری پرداختند. مورد بررسی قرار دا 89تا  84تهران را برای سال های 

نتایج تجقیق آنها حاکی از این است که پایداری سود شرت های هموارساز بیش از پایداری سود شرکت های غیرهموارساز است. از طرفی 

ده اند، درمقایسه باسایرشرکتها، سودسهمی پایدارتری درآینده اعالم آزمون ها نشان می دهد شرکت هایی که اقدام به هموارسازی سودنمو

 نموده اند.

شرکت  80، ستاراین( به بررسی تاثیر استانداردهای ملی ایران بر پایداری سود شرکت ها  پرداختند. درا1390نیکومرام و فتحی )

 مقطعدو ایبر دسواریپایدو ستا هشد بنتخاا ریماآنه نموان بهعنو 1384 -1373ی هالسادار دربها رس اوراقبول درفعا یها شرکتاز

 وازست ا هنشد تهیهانیراری احسابدیهااردستاندا سساابر ها کتشرمالیصورت های که  1373تا 1377ی هالساازسالهیعنی مانیپنجز

اند مورد بررسی قرار گرفته  دهبوانیرا اریحسابدیهااردستاندا سساابر دمالیخو یهاصورت ئهارابه مملز شرکت هاکه  1384تا  1380یهالسا

  داریمعنا  وتتفا که هدد می ننشا تحقیق ینا از حاصل نتایجه است.شدده ستفاا تحلیل همبستگی یهاازآزمون فرضیه نموآز ایبراست. 

 ارتأثیرگذ دسو اریپاید رب اریحسابد یهااردستاندا یعنی اردند دجوو اریحسابد یها اردستاندا ایجرا از بعد و قبل ها شرکت دسواریپاید بین

  نیست.
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ده در بورس اوراق شرکت پذیرفته ش 155( رابطه بین محافظه کاری و پایداری سود را با استفاده از داده های 1389)ناظمیخواجوی و 

 بهادار تهران بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین محافظه کاری  و مدیریت سود رابطه معکوس وجود دارد.

 

 پيشينه خارجی-2-2
( در تحقیقی تاثیر  توانایی مدیریت بر چهار ویژگی کیفی سود شامل تعدد ارائه مجدد صورتهای مالی، 2015و همکاران ) 1دمیرجیان

ن اند که میزا پایداری سود، کیفیت اقالم تعهدی و میزان خطای برآورد در مطالبات مشکوک الوصول را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده

اند که توانایی مدیریت بر پایداری  توانایی مدیریت با هر کدام از چهار ویژگی ذکر شده رابطه مثبت دارد. آنها همچنین به این نتیجه رسیده

و همکاران  بخش تعهدی سود به صورت مستقیم تأثیرگذار است. آنان در تحقیق خود، به منظور ارزیابی توانایی مدیریت، از مدل دمیرجیان

اند که با استفاده از متغیرهای حسابداری  (،در تحقیق خود اقدام به ارائه مدلی کرده2012(، استفاده کردند. دمیرجیان و همکاران )2013)

 نمودند.  قابلیت ارزیابی توانایی مدیریت را دارد. مدلهای قبل از آن توانایی مدیریت را با استفاده از متغیرهای غیر حسابداری ارزیابی می

( استفاده 2012گیری توانایی مدیریت از مدل دمیرجیان و همکاران ) ( که در تحقیق خود به منظور اندازه2013و همکاران ) 2روآند

را مورد بررسی قرار دادند.آنان با بررسی داده های مربوط  2008کرده اند، رابطه توانایی مدیریت و عملکرد شرکت در طول بحران مالی سال 

، به این نتیجه رسیدند که توانایی مدیریت با عملکرد شرکت رابطه مستقیم دارد و در طول 2011تا  2008سال های  شرکت بین 2344به 

ای را نسبت به مدیران دارای توانایی پایین تر، به صورت کاراتری مدیریت  مدیران تواناتر منابع شرکت، بدهیها و مخارج سرمایه 2008بحران 

 .اند کرده

رس اوراق بهادار شده در بو (در مقاله خود تأثیر توانایی مدیران بر پایداری سود شرکتهای صنعتی پذیرفته2012) حاجیها و قیالوی

 کردند و به نتایج زیر دست یافتند: استفاده 1384-1390شرکت برای دوره زمانی  100تهران را مطالعه کردند. آنها از صورتهای مالی 

 اهمیت با پایداری سود داردارتباط مثبت باه ک مدیرانی توانایی

 توانایی مدیران یک ارتباط منفی با پایداری سود شرکتهایی که زیان گزارش کرده اند، دارد

 .بر هم کنش متقابل توانایی مدیران و اقالم تعهدی یک ارتباط مثبت با اهمیت با پایداری سود دارد

( در تحقیق خود رابطه بین شهرت هیئت مدیره و کیفیت سود را با استفاده از متغیرهای غیر حسابداری 2010و همکاران) 3فرانسیس

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که مدیران دارای شهرت توسط شرکت هایی استخدام می شوند که مشکالت بیشتری دارند و کیفیت 

 سود آن ها پایین است. 

( با تفکیک سود به اجزای تشکیل دهنده ی آن ،پایداری جریان های نقدی و اجزای تعهدی سود های فعلی و قابلیت 9961) 4اسلوان

را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که جزء نقدی سودهای فعلی نسبت به جزء تعهدی  پیش بینی سود های آتی توسط این اجزا

 ماندگارتر است. 
 

 روش تحقيق -3

اشد. برای  جمع تحقیق از لحاظ هدف،تحقیقی کاربردی است.طرح تحقیق آن ازنوع پس رویدادی)با استفاده اطالعات گذشته( می باین 

وین و تدبیر پرداز استفاده می آور اطالعات از روش کتابخانه ای و با استفاده از اطالعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزار ره آورد ن

 شود. ین تحقیق با توجه به داده و روش های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده های ترکیبی استفاده میگردد. در ا

 فرضيات پژوهش -3-1
 فرضیه پژوهش به شرح زیر طراحی می شود :

 دارد. رابطه معناداری بین عملکرد شرکت واقالم تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود
 

 هاجامعه آماري، چگونگی نمونه گيري و نمونه -3-2

 جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای شرایط زیر باشند:

 

                                                           
1 - Demerjian 
2 - Andreou 
3 - Francis 
4  -Sloan 
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 در بورس پذیرفته شده باشند.1395شرکتهایی که قبل از سال 

  باشد.اسفند هر سال  29شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 

  س ارائه کرده باشند.داده های اولیه را به بور 1395تا پایان سال  1390ساله از ابتدای سال  6شرکتهایی که حداقل برای یک دوره 

 .شرکتهایی که در صورتهای مالی آنها طی دوره زیان گزارش نشده باشد 

 ن مورد معامله قرار گرفته باشد.شرکت های مورد نظر در طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته باشند و سهام آ 

 .به دلیل نوع خاص فعالیت شرکت های سرمایه گذاری،شرکت مورد نظر جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری نباشد 

 

 .باشدهای اطالعاتی بورس( در دسترس میه)پایگا اطالعات مورد نیاز این شرکتها از طریق منابع موجود
 

 متغيرهاي پژوهش -4

 متغيير وابسته:-4-1

 از رابطه زیر استفاده می شود:در این پژوهش برای اندازه گیری اقالم تعهدی اقالم تعهدی :

TAit=EARNit-CFOit 

itTA  جمع اقالم تعهدی در سال:t برای شرکتi 

itEARN سود قبل از اقالم غیر مترقبه: 

itCFO وجه نقد عملیاتی: 

 

 متغير مستقل :-4-2

عملکرد شرکت :برای سنجش عملکرد شرکت ازیک معادله رگرسیونی تک متغیره استفاده شدکه درآن سود دوره جاری تابعی ازسوددوره 

توسط دچوودیچوطراحی  2002ماقبل تلقی شده است. به عبارتی، دراین مدل سودآوری به عنوان نماینده  عملکرد شرکت. این الگودرسال 

 وارائه شده است.
𝑃𝑟𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑃𝑟𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡 

 :که درآن داریم

𝑃𝑟𝑖,𝑡  : سود دوره جاری قبل ازاقالم غیرمترقبه  

: 𝑃𝑟𝑖,𝑡−1 سوددوره پیشین قبل ازاقالم غیرمترقبه 

: ε i,t باقیمانده مدل رگرسیونی 

 

 متغييرهاي کنترلی:-4-3

: ROA و از طریق نسبت سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری کل دارایی ها بازده دارایی ها: که به عنوان معیار عملکرد مالی می باشد

 محاسبه می شود.

: SIZE اندازه شرکت ها: برای سنجش متغیر اندازه و تعریف آن از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت )بر حسب

 شود.میلیون ریال( استفاده می

 شد:بنابراین مدل اصلی تحقیق به صورت زیر می با

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 
 

 روش تجزیه و تحليل داده ها -5

افزارهای مربوطه تجزیه و های انجام گرفته با مقاالت مورد استفاده، رسم نمودارها، استفاده از نرممقایسه نتایج بدست آمده از تست

ها از تحلیل رگرسیون چند متغییره استفاده شده است انجام شده است. برای آزمون فرضیه SPSSافزار آماری تحلیل اطالعات به کمک نرم

که ابتدا به بررسی وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل پرداخته؛ سپس در صورت وجود ارتباط به بررسی نوع ارتباط از نظر مثبت یا منفی 

با  tو برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیر مستقل از آماره  Fن از آماره داری مدل رگرسیوبودن پرداخته خواهد شد. جهت بررسی معنی

 استفاده شده است.Eviewsاستفاده از نرم افزار
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 آزمون فرضيه هاي آماري-5-1
برای های ترکیبی، محیط بسیار مناسبی شود. دادههای ترکیبی استفاده میهای مورد مطالعه، روش دادهدراین پژوهش به علت نوع داده

برای بررسی  6و سری زمانی 5های مقطعیسازند و پژوهشگران قادر به استفاده از دادههای تخمین و نتایج نظری فراهم میگسترش روش

های ترکیبی، روشی برای تلفیق های فقط مقطعی یا فقط سری زمانی وجود ندارد. روش دادهها در محیطشوند که امکان مطالعه آنمسایلی می

 (.2005، 7ی مقطعی و سری زمانی است )بال تاجیهاداده

هایی مواجه است. در حالت یچیدگیشود، غالباً با پهای ترکیبی )سری زمانی، مقطعی( استفاده میها از دادهبرآورد روابطی که در آن

 های ترکیبی است:دهنده یک مدل با دادهکلی، مدل زیر نشان

itkit ekit

k

k
ti xYit 



 
2

1

 

niکه در آن  ,......,2,1 ها( ودهنده واحدهای مقطعی )مثالً بنگاهنشانTt ,.......,2,1  .بر زمان اشاره داردitY  متغیر وابسته

 است. t در سال iامین متغیر مستقل غیر تصادفی برای واحد  kنیز   kitxو tامین واحد مقطعی در سال i را برای 

 

 روش همبستگی بين متغيرها-5-2
 :ارائه شده است (همبستگی بین متغیرهای وابسته ومستقل تحقیق بدون کنترل کردن سایرعوامل تأثیرگذاربررابطه بین آنها1درجدول)

 

 ( آزمون همبستگی بين متغيرها1جدول )
 

  اقالم تعهدی سودآوری اندازه شرکت بازده دارایی ها

 اقالم تعهدی 1 72/0 53/0 44/0

 سودآوری 72/0 1 02/0 12/0

 اندازه شرکت 53/0 02/0 1 -04/0

 بازده دارایی ها 44/0 12/0 -04/0 1

 

 بررسی مانایی متغيرها -5-3

ی کند که نتایج مقبل از تخمین مدل ابتدا وجود یا عدم وجود ریشه واحد در متغیرهای مدل مورد  بررسی قرار گرفت. این کار کمک 

ه میانگین و واریانس تخمین ها کاذب نباشد و نتایج قابل اعتماد تری از مدل به دست آید. یک فرآیند تصادفی هنگامی مانا است ک ناشی از

رتباطی به زمان واقعی محاسبه در طی زمان ثابت بوده و مقدار کواریانس بین دو دوره زمانی تنها با فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ا

ایب قابل اعتماد است . ها برای برآورد یک رگرسیون با ضرترین آزمونهای ایستایی از جمله مهمانس نداشته باشد. به طور کلی آزمونکواری

تابلویی، آزمونهای  هایشود،در تعیین ایستایی دادههای ایستایی استفاده میبرای جلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون ساختگی، از آزمون

های لوین لین ی از آزمونهای لوین لین، فیشر ایم، پسران و شین وجود دارد، در مطالعه حاضر برای بررسی آزمون ایستایانند آزمونمتفاوتی م

 اند.( آورده شده2، ایم پسران و شین استفاده شده است که نتایج در جدول )
 

 ( نتایج مانایی متغيرها2جدول )
 

 آزمون نتیجه 9ه آزمون پسران وشینآمار 8لون لین آماره آزمون نام متغییر

 I(1) -68/4 -91/25 اقالم تعهدی

 I(1) -67/3 -55/20 سودآوری

 I(1) -34/3 -47/17 اندازه شرکت

                                                           
5.Cross-Section 
6.Times Series 
7.Baltagi 
8 Leven Lin 
9Im-Pesaran and Shin 
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 I(1) -64/4 -73/6 بازده دارایی ها

 

 ند  و فرض صفر ردقرارگرفته ابر اساس نتایج آزمونهای ایستایی لوین لین، این نتایج حاصل گردید که همه متغیرها در سطح  ایستا 

 گردید.

 

 ها برآورد مدل داده-5-4
 ( گزارش شده است .3نتایج حاصل از تخمین مدل اصلی مربوطه در جدول )

 

 ( نتایج حاصل از برآورد مدل اصلی3جدول )
 

 سطح معنی داری tآماره ضریب متغیر

Pr 40/0 12/1 034/0 

SIZE 45/0- 92/4- 000/0 

ROA 76/0 70/1 079/0 

 68/1 آماره دوربین واتسون R 61/0مجذور 

 

 باشد.نمیهمبستگی خوددارایفوقمدل کهشد اولیه مشخص  مدلبرآورد در واتسون دوربین  آماره بهتوجه (با3براساس نتایج جدول)

R2     دهند. بنابراین  توضیح را وابستهمتغیر بارابطه ٪61هستند قادر  مدلمستقل متغیرهای  دهد کهمی نیز نشان آمده دستبه

 نمود.استفاده پیش بینی جهت در آن  ازمیتوان  که دارد وجودوابسته متغیر  ومستقل بین متغیرهای باالیی رابطه 

داری بیانگر میزان معنی 12/1برابر با  tرابطه منفی با متغیر وابسته) اقالم تعهدی(دارد و آماره  (Pr( سود آوری  )3جدول)بر اساس نتایج 

اثر این متغیر است . به این معنی که با افزایش سودآوری شرکت، اقالم تعهدی کاهش یافته و چون اقالم تعهدی نشا ن دهنده مدیریت سود 

واحد در مدیریت   40/0سود کاهش می یابد بر اساس ضریب برآورد افزایش یک واحد در سودآوری  منجر به کاهش  است در واقع مدیریت

 شود. میسود 

برای این متغیر نسبت به آماره ی t(چون میزان آماره 3بر اقالم تعهدی منفی می باشد و با توجه به جدول) (SIZEاثر اندازه شرکت)

ها متغیرهای دیکر عدد بزرگتری است میتوان نتیجه گرفت که اندازه شرکت بیشترین تاثیر رابر متغیر وابسته دارد.وبرای متغیر بازده دارایی 

 دارد. است درنتیجه رابطه معناداری بین بازده دارایی ها و مدیریت سود وجود ن 0.05چون سطح معنی داری بیشتر از
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 بحث ونتيجه گيري

مدیریت سود یک پدیده فراگیر در گزارشگری مالی شرکت ها و انتشار اطالعات مربوط به سود است.هدف از مدیریت سود،نشان دادن 

واقعی در سود به طور منطقی که بتواند انتظارات سهامداران و ارائه کنندگان آن را برآورده کند.مدیریت سود یعنی دستکاری فعالیت های 

محدوده استاندارد ها با هدف گمراهی ذی نفعان.مدیران با استفاده از روش ها و اقالم تعهدی سود را دستکاری می کنند اگر دستکاری سود 

به منظور افزایش کیفیت اطالعات و درک بهتر استفاده کنندگان ازقدرت سودآوری و عملکرد مالی شرکت انجام شود ،که در نهایت موجب 

یش ارزش شرکت می شود و می توان گفتکه مدیرت سود از نوع کارا است.در این تحقیق چون رابطه سودآوری با اقالم تعهدی مثبت افزا

ومعنی دار است می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارا می باشد ولی چون 

 ار کمی است می توان بیان کرد که در این شرکت ها میزان مدیریت سود از کارایی کمی برخوردار است.( مقد12/1میزان عددی آن )

تر دهد. درواقع، هرچه اندازه شرکت بزرگهایی است که شرکت انجام میی حجم و تنوع فعالیتکنندهاندازه شرکت یکی از عوامل تعیین

تر ازنظر سرمایه از اعتبار های بزرگ، بیشتر است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که شرکتدهدهایی که انجام میباشد، حجم و تنوع فعالیت

تری رو هرچه شرکت اندازه کوچکتری به منابع با بهره پایین خواهند داشت. ازاینها دسترسی آسانبیشتری برخوردار هستند، لذا این شرکت

تر شدن ها قائل خواهند شد و همچنین بابزرگوام و اعتبار کمتری با بهره بیشتری برای آنداشته باشد، بازارهای سرمایه و مؤسسات اعتباری، 

یابد واز آنجا که اطالعات شرکتهای بزرگ بیشتر در دسترس عموم نفعان بیشتر،افزایش می گویی مدیران درمقابل ذیها،مسئولیت پاسخشرکت

کوچک باید هزینه ی بیشتری صرف کنند از این رو انتظار می رود در شرکت های است و دی نفعان برای دستیابی به اطالعات شرکت های 

 کوچک مدیریت سود کاراتر باشد.

 

 پيشنهادات کاربردي
 گردد :نتایج تحقیق پیشنهاد هایی به شرح زیر ارائه میبنابراین در راستای 

سرمایه گذاران در ارزیابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس،عالوه با توجه به نتایج ودستا وردهای تحقیق پیشنهاد می شودکه    -الف

 .بربررسی وضعیت سوددهی وبازده حاصل ازسهام شرکت، به روند سودهای گزارش شده درگذشته وپایداری آن نیز توجه نمایند

تهای سهامی خاص مورد آزمون پیشنهاد می شود، فرضیه تحقیق برای شرکت هایی که در بورس پذیرفته نشده اند، یا در مورد شرک -ب

 قرارگیرد.

 پیشنهاد می شود، تحقیق حاضر در مورد صنایع مختلف به تفکیک صنعت خاص انجام پذیرد. -ت

با توجه به نتایج پیشنهاد می شود کتابچه هایی به منظور اگاه کردن سرمایه گذارن در بورس در رابطه با اهمیت دادن کیفیت سود  -ث

 د. برگزاری دوره های اموزشی نیر در این رابطه می تواند مفید واقع شود.و اجزای ان منتشر شو

با توجه به در دسترس نبودن اطالعات مربوط به مدیران شرکتها، تا به امروز پژوهشی در این رابطه در بازار ایران انجام نشده است.  -ج

ذی نفعان شرکت باشد، زیرا مدیران همانند قطعه ای گمشده از معمای این موضوع می تواند به نفع مدیران و به زیان سرمایه گذاران و دیگر 

شرکت هستند که کسی از بیرون و حتی داخل شرکت به اطالعات مالی آن ها دسترسی ندارد. از این رو، پیشنهاد می شود یک بانک اطالعاتی 

 داده ها راه اندازی شود.در رابطه با اطالعات مدیران به منظور دسترسی محققان و فعاالن بازار به این 

 

 محدودیت هاي تحقيق
در کار پژوهش نیز مثل هر کار دیگری احتمال وجود عوامل مخل و مزاحم وجود دارد که مانع از جریان عادی امور شده و نتایج تحقیق 

موجب کم رنگ شدن نتایج تحقیق و در بعضی از موارد موجب دهد. بدیهی است که تاثیر این عوامل در برخی از موارد را تحت تاثیر قرار می

گردد. در هر دو صورت، کنترل تاثیر این عوامل به عنوان کنترل عوامل ناخواسته حائز اهمیت زیادی است. عمده ها میشدت هر چه بیشتر آن

 یق را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از: ترین محدودیت های تحقیق حاضر که احتماالً می توانند تعمیم پذیری نتایج حاصل از تحق

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تولیدی بوده، تسری نتایج به با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت -1

 ها بایستی با احتیاط انجام شود.سایر شرکت

های مالی ممکن است بر نتایج تأثیر بگذارد که تعدیلی و گزارش رویدادگیری های حسابداری در اندازهاثرات ناشی از تفاوت در روش -2

 از این بابت به دلیل عدم دسترسی به اطالعات صورت نگرفته است. 

ها )در حالت خرد( و بر کشور )در حالت کالن( موثر وجود برخی شرایط نظیر حوادث غیرمترقبه و شرایط سیاسی که بر شرکت -3

 اند. لذا در تعمیم نتایج تحقیق باید احتیاط کرد.حاضر در نظر گرفته نشدههستند، در تحقیق 
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