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مقدمه
نظران رشته توسط صاحباز حدود ابتداي قرن بیستم به بعد با تحقیقات مختلفی مدیریت سود 

هریک از این تحقیقات از زوایایی خاص و با عبارات متفاوتی نظیر . حسابداري شکل گرفت
.انددیریت سود به موضوع پرداختهکاري سود، هموارسازي سود و در نهایت مدست

به دلیل انجام مبادالت تجاري شرکت در طول سال، توانایی مدیریت براي گزارش سودهاي 
توان با استفاده از اقالم تعهدي اختیاري، به بنابراین، در پایان سال نمی. شودمحدود می1تعهدي

2هاي واقعیکاري فعالیتتوانند با دستدر این حالت، مدیران می. سودهاي هدف دست یافت

راهبرد . در طول سال، مخاطره مربوط به محدودیت مزبور را کاهش دهند) 3مدیریت سود واقعی(
تر تحت نفوذ محدودیت زمانی در انتهاي سال قرار هاي واقعی شرکت، کمکاري فعالیتدست

سان و براي مدیریت سود، این است که حسابرهاي واقعی یکی از مزایاي تغییر فعالیت. گیردمی
تري رفتارهاي مزبور را مورد توجه و بررسی قرار به احتمال کم) بازار سرمایه(گذاران قانون

. ها و معایب خود را داردهاي واقعی، هزینهکاري فعالیتباید توجه داشت که دست،البته. دهندمی
، این احتمال وجود هاي جاريبا افزایش سود در دورهیکی از معایب روش مزبور این است که

).2006، 4رویچوداري(هاي آینده کاهش یابدهاي نقد دورهدارد که جریان
، بررسی تاثیر مدیریت سود روي مدیریت سودمطالعات يحوزهیکی از مباحث موجود در 

کاري دارد و درواقع ي نزدیکی با محافظهعدم تقارن رابطهاین . است5هابهنگامی شناسایی زیان
عنوان سطح کاري بهمحافظه. آیدبه حساب می6کاري مشروطیکی از معیارهاي سنجش محافظه

هاي شود و در حالتها تعریف میمورد نیاز براي شناسایی سودها و زیان7متفاوت قابلیت تایید
).2003، 8واتز(بینی سودها است ها و عدم پیشبینی کردن تمام زیانحدي معادل پیش

ادبیات نظري و پیشینه موضوع
مدیریت سود- 1

وجود ندارد و معتقد است که در مورد تعریف مدیریت سود، توافق عمومی )2001(9بنیش
:کندعنوان نمونه چند تعریف مختلف از مدیریت سود را به شرح زیر بیان میبه
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هاي عمدي در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداري مدیریت سود یعنی فرآیند انجام گام
سازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خودشان برسانندکه مدیران را قادر می

).1989، 2اشاره شده در شیپر1987، 1دیویدسون، استیکنی و ویل(
گري مالی برون سازمانی به منظورکسب هدفمند در فرآیند گزارشيمدیریت سود مداخله

).1989شیپر، (شخصی استبعضی منافع
عنوان گزارش نادرست سطح عملکرد اقتصادي شرکت کاري سود، اغلب بهمدیریت یا دست

شود که با هدف گمراه کردن تعریف می) به ویژه مدیریت(درون سازمانی توسط افراد
نتایج قراردادهاي مبتنی بر ارقام حسابداري ( 3ذینفعان و یا تاثیرگذاري بر پیامدهاي قراردادي

.)1999، 4هیلی و والن(گیرد صورت می)شدهحسابداري گزارش
روش اول، مدیریت سود . استي انجام مدیریت سود اشاره شده به دو شیوهاخیر،در تعریف 

از طریق دستکاري اقالم تعهدي است که این روش تاثیر مستقیمی بر روي وجه نقد شرکت 
شوند بلکه کاري نمیهاي شرکت دستدر مدیریت سود با استفاده از اقالم تعهدي، فعالیت. ندارد

دوم، مدیریت سود از روش .شونده مییهاي انجام شده به صورتی نادرست اراتنها نتیجه فعالیت
، مدیریت براي رسیدن این روشدر . هاي واقعی بنگاه اقتصادي استکاري فعالیتطریق دست

کاري دست. دکنکاري میگذار بر سود را دستهاي تاثیربه سطح سود مورد نظر، برخی فعالیت
قیم دارداثر مست) و برخی مواقع روي اقالم تعهدي(هاي واقعی، روي جریان وجه نقد فعالیت

مدیریت اقالم تعهدي در سال ایجاد تغییر مشخص شده و ممکن است .)2004، 5دچو وشراند(
اما پی بردن به . هاي همراه افشا شودتوسط حسابرس با یک روش معمول، کشف و در یادداشت

و بعید استدشوارتر کاربرانهاي عملیاتی اثرگذار است، براي مدیریت واقعی سود که بر تصمیم
).1989شیپر، (ین تشخیص داده شودعنوان تخلف از قوانرسد که بهبه نظر می

سیستم حسابداري فعلی در برخی موارد اختیاراتی را براي مدیران جهت مدیریت سود قائل 
یابی به اهداف خود گري سود براي دستتوانند از این اختیارات در گزارشمدیران می. استشده

ي استانداردهاي که مدیران از اختیارات خود در محدودهباید توجه داشت تا زمانی.استفاده کنند
مدیران . کنند، هر دو نوع مدیریت سود غیرقانونی نیستي حسابداري استفاده میشدهپذیرفته

، دارندکارانه یا جسورانه گري مالی خود به صورت محافظهي گزارشاختیاراتی در مورد نحوه
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بنابراین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداري سود ابزارهاي سودمندي براي مدیریت سود 
).2008، 1ماتسورا(هستند

هاي واقعیکاري فعالیتمدیریت سود از طریق دست- 2
ي مدیران از هاي عملیاتی عادي بوده و انگیزههاي واقعی انحراف از روشکاري فعالیتدست

گري مالی که باور کنند اهداف گزارشنفع است، به صورتیکردن برخی افراد ذيانجام آن گمراه
هایی مانند مدیریت واقعی سود از طریق روش. هاي عادي محقق شده استاز طریق فعالیت

).2008، 2دنیل و همکاران(شوداعطاي تخفیف قیمت و کاهش مخارج اختیاري انجام می
بر مدیریت واقعی سود رغم اثر معکوسی که ها علیکتدهد معموالً شرها نشان میتحقیق

مدت سود دارد، به انجام این شکل از مدیریت سود براي تحقق اهداف کوتاهآیندهجریان نقدي 
بندي یا ساختار در حقیقت در مدیریت واقعی سود، زمان.)2008، 3چن و همکاران(تمایل دارند

این شکل از مدیریت سود مستلزم این است که مدیران از . شودمعامالت واقعی تغییر داده می
ي واقعی را به ها براي اثرگذاري بر سود، منحرف شوند و یک هزینهي فعالیتي بهینهبرنامه

کاري دست) 2008(5کوهن و زارووین. )4،2008اورت و واگنهوفر(کنندشرکت تحمیل می
هاي دهند و ناشی از روند عادي فعالیتدانند که مدیران انجام میهاي واقعی را عملی میفعالیت

.واحد تجاري است
ي رسان متخصص در صنعت، توانایی و انگیزهدهد که حسابطالعات پیشین نشان میمتربیش

. مدیریت حسابداري سود و در نتیجه افزایش کیفیت سود را دارندالزم براي کشف و جلوگیري از 
هاي شود، تنها فعالیتکه توانایی مدیران در استفاده از مدیریت حسابداري سود محدود میزمانی

که شرکت داراي در صورتی،در نتیجه. کاري سود در دسترس هستندواقعی براي دست
ین حقیقت که حسابرسان متخصص در صنعت مدیریت هاي قوي براي تعدیل سود باشد، اانگیزه

کندهاي واقعی میکاري فعالیتها را وادار به دستکنند، شرکتحسابداري سود را محدود می
.)2008، 6یو(

مدیر شرکت آمریکایی را بررسی کرده و 400عملکرد) 2005(7گراهام، هاروي و راجگوپال
هاي تجاري واقعی براي تحقق اهداف کاري فعالیتبه این نتیجه رسیدند که مدیران به دست

1. Matsuara
2. Daniel et.al
3. Chen et. al
4. Wagenhofer & Ewert
5. Cohen & Zarowin
6. Yu
7. Graham, Harvey and Rajgopal
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در .شودمدت شرکت میموجب کاهش ارزش بلندموضوعدارند، هرچند که این تمایل سود خود 
مشخص ) 2005(2و گراهام و همکاران) 1990(1هاي انجام شده توسط برنز و مرچانتبررسی

هاي واقعی ي سود از طریق فعالیتکارتري به دستشد که مدیران مالی به دو دلیل تمایل بیش
تري کاري اقالم تعهدي با احتمال بیشاول، دست. کاري اقالم تعهدي دارندنسبت به دست

. شودها و تولید توسط بررسی حسابرس کشف میهاي واقعی در مورد قیمتنسبت به تصمیم
تفاوت میان . پی داردکاري اقالم تعهدي به تنهایی، ریسک زیادي در که اتکا بر دستاین،دوم

کاري نشده و حد مطلوب در پایان سال ممکن است بیش از میزانی باشد که براي سود دست
.پذیر استکاري اقالم تعهدي امکاندست

به . استعامل مهمی در مدیریت واقعی سود 3ي قابل توجه این است که قصد مدیریتنکته
هاي مدیریت واقعی سود باشد، جام روشاین معنا که اگر شرکتی داراي یکی از شرایط ان

ها بلکه ممکن است انجام این فعالیت. توان آن را به استفاده از مدیریت واقعی سود متهم کردنمی
لیکن گاهی مدیران از انجام . هایی باشد که در اختیار شرکت استناشی از مجموعه فرصت

مستقیم حسابداري دارند که نسبت به ثیر بر نتایج اها، قصد مدیریت سود و تگونه فعالیتاین
شناخت قصد مدیریت، عامل مهمی در شناسایی ،بنابراین. استحالت پیش بسیار متفاوت 

.)2005، 4گانی(مدیریت واقعی سود است 
هاي دیگري بر کاهش مخارج تحقیق و توسعه، مجموعه فعالیتافزونمدیران تمایل دارند 

ها در پایان سال، و افزایش مازاد منظور افزایش فروشي زمانی تخفیف بهتعیین دورهمانند
انجام )تولید بیش از حد(تر ي کمرفتهي کاالي فروشها براي گزارش بهاي تمام شدهموجودي

ها از طریق شرکتدهد نشان میو همکارانهاي گراهامیافته.)2008دانیل و همکاران، (دهند
مین مالی، سود اهاي تکاري فعالیتگذاري و نیز دستسرمایههاي عملیاتی و کاري فعالیتدست

).2005گراهام و همکاران، (کنندرا مدیریت می

هابهنگامی شناسایی زیانمدیریت سود و - 3
تري براي شناسایی اخبار خوب در مقابل اخبار گیرانهحسابداران تمایل دارند که معیارهاي سخت

تر از واقع ها، بیان کمکاري روي سودها و زیانرفتار نامتقارن محافظهپیامد مهم . بد اعمال کنند
. ستاهاارزش خالص دارایی

1. Burns & Merchant
2. Graham et. al
3. Managerial Intent
4. Gunny
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سود (کاري مشروط محافظه. وجود داردکاري مشروط و نامشروطدو نوع محافظهمجموعدر 
اشاره که در حوزه این تحقیق قرار دارد، به این ایده ) 3، گذشته نگر2، مرتبط به اخبار1و زیانی

. کنندتر از اخبار خوب منعکس میکند که سودها، اخبار بد را خیلی سریعمی
پذیرد، بلکه از یک میزان اثر میکارينه تنها از محافظهها بهنگامی شناسایی زیان

مقدار مزبور ) 2005(4ه اعتقاد گارسیا الرا و همکارانب. پذیردکاري پنهان نیز تاثیر میمحافظه
چنین، آنان عقیده دارند، زمانی که مدیران براي کاهش هم. ناشی از مدیریت سود باشدتواند می

کاري را ي سود افزون بر محافظهسود یا تاخیر در شناسایی آن انگیزه دارند، یک شاخص کاهنده
.شودمیهابهنگامی شناسایی زیانگیرند که موجب افزایش در نظر می

تحقیقات پیشین
دلیل جلوگیري از عواقب عدم ها بهبه این نتیجه رسیدند که شرکت) 2008(چن و همکاران 

تواند بین مدیریت در ضمن، بازار اغلب نمی.دهندتحقق برآوردها، مدیریت سود را انجام می
کاري دست) 2006(رویچوداري .حسابداري سود تمایز قائل شودمدیریت واقعی سود و 

کند که مدیریت از هاي عملیاتی عادي تعریف میعنوان انحراف از رویهرا بههاي واقعی فعالیت
یابی شرکت به اهداف خاص نفعان شرکت را در خصوص دستآن طریق حداقل برخی از ذي

گري یاري توانند مدیران را در رسیدن به اهداف گزارشچنین رفتارهایی می. کندخود گمراه می
هاي در محیط. دهندمزبور لزوماً ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار نمیبا این حال، رفتارهاي. دهند

هاي واقعی مانند کاهش مخارج اختیاري و تخفیف کاري فعالیتهاي دستتجاري خاص، روش
.اي باشندهاي بهینهها، احتماالً فعالیتقیمت

یت واقعی سود ي مدیرتر بودن هزینهنشان دادند که با وجود بیش) 2008(5کوهن و زارووین
ها از ابزارهاي هر دو روش مدیریت ي فصلی سهام، شرکتاز مدیریت حسابداري سود در عرضه

دریافتند که مدیران ) 2005(، و گراهام و همکاران)1990(برانز و مرچنت.کنندسود استفاده می
اقالم تعهدي اقعی نسبت به هاي وکاري سود از طریق فعالیتتري براي دستمالی، تمایل بیش

ي حسابرسی که موجب هاي کمیتهویژگیتربیشکند بیان می) 2008(6ویسواناتان.دارند
صورت بااهمیت مدیریت واقعی سود را ه تواند بشود، نمیمحدودیت نوع تعهدي مدیریت سود می

1. Income statement conservatism
2. News-dependent conservatism
3. Ex post conservatism
4. Garcia Lara et. al
5. Cohen & Zarowin
6. Visvanathan
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ها رسید که شرکتدر تحقیق خود به این نتیجه ) 2008(1مارکاریان و همکاران.محدود کند
عملکرد خود از این طریقدارند تا ي تحقیق و توسعههااي کردن هزینهتر تمایل به سرمایهبیش

.بهتر نشان دهندرا 
کنند، سود هایی که تغییرات منفی سود را تجربه میکند شرکتبیان می) 1993(2بارتو

مدیران ارشد دریافتند که) 1991(3دچو و اسلوان. کندها گزارش میتري از فروش داراییبیش
هاي تحقیق و اجرایی، براي افزایش سود در کوتاه مدت، در انتهاي دوره مدیریتی خود، هزینه

نیز شواهدي درباره ) 1998(5و باشی) 1991(4بابر، فیرفیلد و هاگارد.دهندتوسعه را کاهش می
کیم و .اندرسیدن به سطوح سود مورد نظر، ارائه کردهبرايکاهش مخارج تحقیق و توسعه 

ي سرمایه با مدیریت واقعی سود و مدیریت به این نتیجه رسیدند که هزینه) 2009(6سونچارلی
نتایج .تر استاین رابطه با مدیریت واقعی سود بیشاماي مثبتی دارد، حسابداري سود رابطه

مدیران گیرانه، است که در صورت وجود استانداردهاي سختاینحاکی از ) 2008(تحقیق یو
.هاي واقعی دارندکاري فعالیتتر تمایل به دستبیش

هاي واقعی تر از دستکاري فعالیتدریافتند که اکثر مدیران بیش) 2005(گراهام و همکاران
در تحقیق خود به ) 1991(7بابر و همکاران. کنندهاي مالی استفاده میبراي ظاهرسازي صورت

موارد، مدیران براي رسیدن به سطح سودآوري مطلوب از تربیشاین نتیجه رسیدند که در 
مدیریت واقعی سود، معتقد است) 2005(گانی.کنندکاهش مخارج تحقیق و توسعه استفاده می

شرکتی در سال جاري از مدیریت اگرکند و تري ایجاد میهاي نقدي عملیاتی و سود کمجریان
) 2003(8، اینو و توماسهرمن.خواهد داشتدر آیندهتريپاییني، بازدهکندواقعی سود استفاده 

و ) مثبت(که عملکرد سال جاري منفیدر تحقیق خود در ژاپن، به این نتیجه رسیدند زمانی
ها براي مدیریت سود بسیار باشد، استفاده از فروش دارایی) منفی(عملکرد مورد انتظار آینده مثبت

آیندهها و بازدهدر مورد تغییر موجودي) 2002(9انگژنتایج تحقیق توماس و .مشهود است
عنوان روشی براي مدیریت واقعی است که مدیران از تولید بیش از حد، بهموضوعگر این بیان

.کنندسود استفاده می

1. Markarian et.al
2. Bartov
3. Dechow & Sloan
4. Baber, Fairfield and Haggard
5. Bushee
6. Kim & Charlie Sohn
7. Baber, et.al.
8. Herrmann, Ianoue, & Thomas
9. Thomas &Zhang
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پذیري حسابداري پایینی دارند، هایی که انعطافنشان دادند، شرکت) 2006(1وانگ و سوزا
) 2007(2نتایج تحقیق میزیک و جاکوبسون. دهندتر کاهش میرا بیشمخارج تحقیق و توسعه

هاي کاري فعالیتتري به مدیریت سود از طریق دستهایی که تمایل بیشدهد، شرکتنشان می
دست ها بهشرکتدیگرنسبت به در آینده تريآتی سهام بسیار پایینيواقعی دارند، بازده

کند مدیران از کاهش مخارج تحقیق و توسعه براي رسیدن به میبیان ) 1998(شی اب.آورندمی
.کنندسطح سودآوري مطلوب استفاده می

به ،کنندپایینی را گزارش میيهایی که سود ساالنهنشان داد شرکت)1385(درستی 
تخفیفات قیمت، افزایش هیبا اراها معموالًاین شرکت. پردازندهاي واقعی میکاري فعالیتدست

هایی که بستگی به هزینه(هاي اختیاري رویه در تولید محصوالت و کاهش غیرعادي هزینهبی
.کنندگري زیان اجتناب میز گزارشا) نظر شخصی مدیریت دارند

شناسی تحقیقروش
، کوهن، )2006(ی مانند مطالعات رویچوداريروش تحقیق این مطالعه بر اساس مطالعات محققان

هاي واقعی، سطوح کاري فعالیتقرار دارد، این تحقیق براي بررسی دست) 2008(3دي و الیز
هاي تولید را در کانون توجه قرار هاي اختیاري و هزینهغیرعادي جریان وجه نقد عملیاتی، هزینه

مانند . اندهاي فوق را تایید کردهنجهاعتبار س)2005(و گانی) 2006(4مطالعات زانگ. دهدمی
شود که مدیریت شرکت، با اجراي یکی از ، در این تحقیق فرض می)2008(و الیزکوهن، دي

تر براي با افزایش تخفیفات یا شرایط خرید سادههاتسریع در انجام فروش(هاي واقعی فعالیت
تر از طریق تولید بیش از حد کميمشتریان، گزارش بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

بنابراین، .کندرا مدیریت میها سود یا ترکیبی از آن) هاي اختیاريمحصول و کاهش در هزینه
:شوده مییبه صورت زیر ارا) هابا فرض کنترل سطوح فروش(اول تحقیق يفرضیه
5هاي مشکوكشرکت-هاي اختیاري سالجریان وجوه نقد عملیاتی و هزینه:اوليفرضیه

هاي تولید تر و هزینهکمها به صورت معناداريشرکت-نسبت به دیگر سال
ها به صورت معناداري هاي مشکوك نسبت به دیگر سال شرکتشرکت-سال
.تر استبیش

1. Wang & Souza
2. Mizik & Jacobson
3. Cohen, Dey & Lys
4. Zang

هاي واقعی در ادامه تشریح کاري فعالیتبه دست) Suspect firm-years(مشکوك هاي شرکت- انتخاب ساليرویه.5
.شودمی
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هاي رشد به آستانه هاي داراي فرصتشرکتکه دریافتند وقتی ) 2002(1اسکینر و اسلوان
با . شوندتر توسط بازار سرمایه جریمه میها بیشرسند، نسبت به دیگر شرکتسود مورد نظر نمی

بود، این شدهمتمرکز)عنوان آستانهبه(گرانتحلیلهايبینیپیشويتر ربیشکه تحقیق آنان این
ها صفر یا دیگر آستانهيرسیدن به آستانهرا برايفشارهارشديهايشرکتکهداردوجودامکان

و هریبار، )2006(رویچوداري،)2002(مانند اسکینر و اسلوان.ندتجربه کن) شامل آستانه صفر(
هاي رشد، نسبت ارزش ، متغیر جانشین این تحقیق براي فرصت)2004(2جنکینز و ژوهانسون
:شوده میدوم تحقیق به صورت زیر ارایيفرضیهبنابراین، . است) MTB(3بازار به ارزش دفتري

مشکوكهايشرکت-سالغیرعاديتولیدهايهزینهشرایط،سایرثباتفرضبا:دوميفرضیه
هاي تر و هزینهبیش،هاي مشکوكشرکت-رشدي، نسبت به دیگر سال

- هاي مشکوك رشدي، نسبت به دیگر سالشرکت-اختیاري غیرعادي سال
.تر استکم،هاي مشکوكشرکت

دلیل مهم بودن )1997(4و برگستالر و دیچف،)2005(اس تحقیق گراهام و همکارانبر اس
صفر براي يکه از آستانهنفعانی دارد عنوان یک آستانه، این است که شرکت، ذيسود صفر به

مانند (مطلوب ياگر سود شرکت از آستانه. کنندقضاوت در مورد عملکرد شرکت استفاده می
کنندگان مواد اولیه و پتانسیل تر شود، توانایی شرکت براي پرداخت به تهیهکم) آستانه صفر

کنندگان مواد اولیه گاه، تهیهآن. مورد شک و تردید واقع خواهد شدیندهخریدار آعنوان شرکت به
هاي اگر شرکت خریدهاي نسیه و بدهی. تري منعقد کنندممکن است قراردادهاي اعتباري محکم

تري داشته باشد، این احتمال وجود دارد که مدیران در مورد واکنش منفی بیشجاري
هاي واقعی کاري فعالیتبنابراین، میزان دست. تري ابراز کنندنگرانی بیشکنندگان مواد اولیهتهیه

سوم به صورت يبنابراین، فرضیه. هاي جاري شرکت مرتبط باشدباید به شکل مستقیم با بدهی
:شودزیر تدوین می

هاي شرکت-هاي تولید غیرعادي سالبا فرض ثبات سایر شرایط، هزینه:سوميفرضیه
، نسبت به دیگر بدهی جاري به کل داراییتربزرگنسبت دارايمشکوك

-هاي اختیاري غیرعادي سالو هزینه،ترهاي مشکوك بیششرکت-سال
، نسبت بدهی جاري به کل داراییتربزرگنسبت دارايهاي مشکوكشرکت

.تر استکم،هاي مشکوكشرکت-به دیگر سال

1. Skinner & Sloan
2. Hribar, Jenkins and Johanson
3. Market-to-book
4. Burgstahler & Dichev
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پذیري مدیریت براي واقعی با توجه به سطح انعطافهاي کاري فعالیتچنین، میزان دستهم
هاي ثابت کار تولید اضافی محصول براي سرشکن کردن هزینه. کندها تغییر میانجام این فعالیت

کند، به احتمال به صورت سنتی موجودي زیادي نگهداري مییآسانی است و زمانی که شرکت
هاي اعتباري قابل ه، شرکتی که فروشبه روشی مشاب. ماندتري این موضوع مخفی میبیش

ها را قبل از ارسال محصوالت براي مشتریان تواند شناسایی فروشبه آسانی می،توجه دارد
) در ابتداي دوره(هاي دریافتنی حجم زیاد حساب. هاي دریافتنی را ثبت کندتسریع کند و حساب

دهد و احتمال کشف این موضوع را یها افزایش ماحتماالً توان مدیریت را براي تسریع در فروش
هاي بنابراین، حجم دارایی. دهدکاهش می) و البته حسابرسان(گذاران نفعان و قانوناز سوي ذي

هاي دریافتنی، به شکل مثبتی با توانایی مدیریت ها و حسابویژه حجم موجوديجاري، به
با توجه به مطالب . )2006رویچوداري، (همبستگی داردهاي واقعیکت براي مدیریت فعالیتشر

:شودسوم تحقیق به صورت زیر تدوین میيگفته شده، فرضیه
هاي شرکت-هاي تولید غیرعادي سالبا فرض ثبات سایر شرایط، هزینه:چهارميفرضیه

هاي دریافتنی به کل حسابها وموجوديتر بزرگنسبت دارايمشکوك
.تر استهاي مشکوك بیششرکت-، نسبت به دیگر سالدارایی

کاري طوري که پیش از این بیان شد، ضریب عدم تقارن اطالعاتی نه تنها از محافظههمان
قاد گارسیا الرا و پذیرد که به اعتکاري ناخواسته نیز تاثیر میپذیرد، بلکه از نوعی محافظهاثر می

عدم تقارن اطالعاتی، یک از ضریب . تواند ناشی از مدیریت سود باشدمی)2005(همکاران
گذاران به اخبار بد نسبت به گر میزان واکنش سرمایهبوده و بیانمعیارهاي سنجش کیفیت سود 

تري رود که بازار سرمایه به اخبار بد نسبت به اخبار خوب واکنش بیشانتظار می.اخبار خوب است
سود از کیفیت تر باشد، واکنش بیشاعتقاد دارند که هر چه این ) 2010(چو و شراندد. نشان دهد

شوند که با این حال برخی عوامل از جمله مدیریت سود واقعی، موجب می،باالتري برخوردار است
بهنگامی شناسایی (اخبار خوبنسبت بهمیزان واکنش بازار به اخبار بد کیفیت سود کاهش یابد و 

:شودنهایی تحقیق به شرح زیر تدوین میيبنابراین، فرضیه. تر شودکم) هازیان
بهنگامی هاي واقعی، موجب کاهش کاري فعالیتدستمدیریت سود از طریق :پنجميفرضیه

.شودمیهاشناسایی زیان

هاي آماري و تعریف عملیاتی متغیرهامدل
هاي مورد نیاز، مطابق با تحقیقات پیشین درباره مدیریت در این تحقیق، پس از گردآوري داده

کاري در ، سه مورد دست)2005و گانی 2006؛ رویچوداري 2006زانگ براي مثال،(سود واقعی 
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هاي هزینهکاريو دستمیزان تولید کاري ها، دستکاري فروشدست(هاي واقعی فعالیت
عنوان بهمزبورهاي غیرعادي هر یک از فعالیتدر این تحقیق، سطح .بررسی شده است) اختیاري

:شودمیتعریف زیربرآوردي هاي مانده حاصل از مدلباقی
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که برابر (هاي تولید هزینهPRODجریان وجوه نقد عملیاتی، CFOهاي مزبور،در مدل
هاي هزینهDISEX، )بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به عالوه تغییر در موجودي کاال است

مزبورهاي مدل.تغییر در درآمد فروش استSو درآمد فروشSها، مجموع داراییAاختیاري، 
نقد غیرعادي، جریان وجوه .تنظیم شده است)1998(1، کوتاري و واتزبر اساس مطالعه دچو

ها، به ترتیب معادل شرکتهاي اختیاري غیرعادي هزینههاي تولید غیرعادي و هزینه
، مدل رگرسیونی زیر اول تحقیقيفرضیهبراي آزمون .است) 3(و ) 2(، )1(هاي مدل ماندهباقی

:شده استبرآورد 
  itfyititititit SuspectROABVMVSIZEYAbnormal    4312110 )4(

هاي هزینهجریان وجوه نقد عملیاتی غیرعادي،، برابرitYAbnormalمدل مزبور،در 
در مدل فوق . استعنوان متغیر وابسته هاي تولید غیرعادي بهاختیاري غیرعادي و هزینه

fyitSuspectشرکت مشکوك به مدیریت سود -زمانی که یک سال. یک متغیر موهومی است
مانند .واقعی باشد، متغیر موهومی مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر خواهد داشت

هاي رشد و فرصت) 1itSIZE(ي، در این تحقیق براي کنترل اثر اندازه)2006(رویچوداري 
  1itBVMV که با لگاریتم طبیعی (شرکت روي مقادیر متغیرهاي وابسته، دو متغیر اندازه

که با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سنجیده (هاي رشد و فرصت) شودها سنجیده میدارایی

1. Dechow, Kothari & Watts
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کنترل براي،)1996و 1995(1دچو، اسلوان و اسوینیمانند.اندنیز به مدل اضافه شده) شودمی
وارد مدل شده ) itROA(هاداراییيبازدهنسبت آوري شرکت روي متغیر وابسته، اثر میزان سود

اساساً مقادیر انحراف یافته از سطوح ) 4(متغیرهاي وابسته مدل به این دلیل کهدر ضمن، .است
مقدار عادي عادي خود هستند، تمام متغیرهاي کنترلی مدل نیز به عنوان انحراف مقادیر واقعی از 

براي آزمون هر یک از .اندشدهتعریف و محاسبه ) ر صنعتجا میانگین متغیر کنترل ددر این(
در مدل مزبور؛ . ه استاستفاده شد)5(هاي دوم تا چهارم تحقیق، از مدل رگرسیونی فرضیه

itYAbnormal ،fyitSuspect وitROA مطابق تحقیق رویچوداري . 2اندتعریف شده) 4(در مدل
، ابتدا مقادیر تعدیل شده متغیرهاي )2006(  1itBVMV ،itCL،1Re itcInv 1وitSIZE

.شوندمحاسبه می
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مقادیر تعدیل شده متغیرهاي مذکور، مقدار خام متغیر از میانگین همان متغیر يبراي محاسبه
.صنعت مربوطه کسر شده است-براي سال
اگر مقدار ،براي مثال. اندشدهتعریف متغیرهاي موهومی مربوط ،سپس  1itBVMV

مقدار تر باشد، تعدیل شده شرکتی در یک سال از میانه همین متغیر در سال مربوط بیش
  1itBVMVH مابقی متغیرهاي موهومی .صفر خواهد بودبرابریک و در غیر این صورت برابر

.اندشدهنیز به همین شکل تعریف 
:اندشدهپنجم تحقیق دو مدل زیر برآورد يدر این مرحله، براي آزمون فرضیه

ititititit tDumtDumPE   Re.Re 3211 )6   (
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1. Dechow, Sloan and Sweeney
ها و تولید بیش تسریع در فروش(جریان وجه نقد عملیاتی يهاي کاهندهزمان در فعالیتتغییرات همالبته این بار، به دلیل .2

بینی تغییرات جریان وجه ، پیش)هاي اختیاريکاهش در هزینه(جریان وجه نقد عملیاتی يهاي افزایندهو فعالیت) از اندازه
عادي و هاي تولید غیرمدل، متغیر وابسته فقط شامل هزینهبه همین دلیل در این . نقد عملیاتی غیرعادي میسر نیست

.هاي اختیاري غیرعادي استهزینه
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ارزش بازار t ،1tPدر سال ) یا سود قبل از اقالم غیرمترقبه(سود خالص itEمزبور هاي در مدل
و یک برابر منفی است، يمتغیر موهومی است که وقتی بازدهDum، سهام در ابتداي دوره

حاصل از سیاست خرید و يبازدهttReاست، صفر برابر غیرمنفی است، يزمانی که بازده
،استtنگهداري سهام در سال  ititit YAbnormalAE سود قبل از اعمال مدیریت سود 1.
به معنی Σعالمت . تعریف شده است) 4(مدل، در itYAbnormalواقعی است که در آن 

و هاي اختیاري غیرعادي استهاي تولید غیرعادي و هزینهغیرعادي، هزینهCFOتجمیع 
1itA1هاي ابتداي دوره استکل دارایی.

تعیین جامعه آماري در دسترس
شرکت، 457(هاي عضو بورس اوراق بهادار تهرانشرکتيآماري تحقیق شامل کلیهيجامعه
اول يدر مرحلهدر این تحقیق، . بوده است1388تا 1381زمانی يدر بازه)شرکت-سال3248

-سال1011شرکت، 103(ها، پایان اسفند ماه نیست هایی که پایان سال مالی آنشرکت
به (هاي مالیگذاريهاي فعال در امور بانکی، بیمه و سرمایهدوم شرکتيو در مرحله) شرکت

) شرکت-سال71شرکت، 13()ها از دیگر واحدهاي تجاريدلیل ماهیت متفاوت فعالیت آن
تمام 99و صدك 1کاهش اثر مشاهدات پرت، صدك براينیز ،در پایان. لحاظ نشده است

.حذف شده است) شرکت-سال46شرکت، 8(ها داده
صنعت 18در ) شرکت-سال2121(شرکت 333، منجر به مزبوريهااعمال تمام محدودیت

آماري در دسترس براي تجزیه و يعنوان جامعهکه بهشده استفعال بورس اوراق بهادار تهران 
.اندگرفتهتحلیل مورد استفاده قرار 

هاي تحقیقیافته
هاي واقعیهاي مشکوك به دستکاري فعالیتشرکت- انتخاب سال- 1

ابتدا سود خالص بر هاي واقعی، کاري فعالیتدستهاي مشکوك بهشرکت-براي انتخاب سال
. شده استمحاسبهمزبورفراوانی نسبت توزیعسپس، و شده استهاي ابتداي دوره تقسیم ییدارا

قرار دارند با طبقاتی به عرض 1و -1هایی که بین فراوانی براي نسبتتوزیعدر این تحقیق، 
بیست و يطبقه وجود خواهد داشت و طبقه40، 1تا -1بنابراین، از . استشده تنظیم05/0

هاي ها با ضرب کردن در مقدار داراییاند، ابتدا آنهاي ابتداي دوره همگن شدهبا داراییitYAbnormalچون مقادیر .1
کسر کردن تجمیع حاصله، براي هماهنگی با متغیر بازده، مقدار شوند و پس ازابتداي دوره به متغیرهاي غیرهمگن بدل می

.شودحاصله با کل قیمت سهام در ابتداي دوره همگن می
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هاي متعلق به این شرکت-سال.صله پس از آستانه صفر قرار دارداي است که بالفا، طبقهیکم
فرض بر این .ها مقدار صفر خواهند داشتشرکت-و مابقی سال1طبقه در متغیر موهومی مقدار 

اند و با مدیریت سود واقعی، زیان داشتههاي مشکوك، زیان واقعی اندك شرکت-است که سال
تعداد .اندصفر را پشت سر گذاردهياند یا به اصطالح آستانهاندك خود را به سود اندك رسانیده

بیست و یکم قرار يهاي واقعی که در طبقهکاري فعالیتهاي مشکوك به دستشرکت-سال
69(بیستم يهاي طبقهشرکت-الس، به صورت معناداري از تعداد )شرکت-سال312(گرفتند

تفاوت معنادار در ) 1997برگستالر و دچف، مانند(ن ابرخی از محقق.ندهستتربیش) شرکت-سال
هاي هاي واقعی توسط شرکتکاري فعالیترا به دست21و 20يهاي طبقهشرکت-تعداد سال

يناحیهبهزیان ياز ناحیههاي واقعی، خود راکاري فعالیتدهند که با دستمشکوك نسبت می
.اندسود رسانیده

هاي واقعیبراي سنجش سطح غیرعادي فعالیتها نتایج برآورد مدل- 2
هاي تولید عادي، هزینهرهاي وجوه نقد غیجریانيدر این مرحله از تحقیق، براي محاسبه

هاي با استفاده از داده) 7(و ) 5(، )2(هاي هاي اختیاري غیرعادي به ترتیب مدلغیرعادي و هزینه
.انده شدهارای1جدول هاي مزبور در نتایج برآورد مدل. استترکیبی برآورد شده 

هاي واقعیها براي تعیین سطح غیرعادي فعالیتنتایج برآورد مدل: 1جدول 
)3(مدل )2(مدل )1(مدل هامدل

tآماره ضریبtآماره ضریبtآماره ضریب

)- 27/5(*-1105/0)79/16(*0229/0)58/9(*0423/0عرض از مبدا
1/At-17201/2-*)86/8-(4265/1*)09/24(7909/3*)82/3(
St/At-10519/0*)17/11(8216/0*)97/49(

St-1/At-10380/0*)74/20(
ΔSt/At-10023/0)80/0(0027/0)56/0(

ΔSt-1/At-10002/0-)08/0-(
Adj. R2 (%)33/1026/4816/75

1%معناداري در سطح * 

، ضریب یک تقسیم بر )0423/0(دهد که عرض از مبدا مدل نشان می) 1(نتایج برآورد مدل 
هاي ابتداي دوره همگن شده و ضریب متغیر فروش که با دارایی) -7201/2(هاي ابتدارایی
. اما، دیگر متغیرهاي مدل معنادار نیستندمعنادار هستند 1%، همگی در سطح )0519/0(است 
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از تغییرات جریان وجوه نقد 33/10%دهد که مدل نیز نشان میيضریب تعیین تعدیل شده
گذشته و تغییرات در فروش تبیین يجاري و دورهيهاي دورهفروشيوسیلهعملیاتی به

هاي ابتداي دارایی، ضریب متغیر یک تقسیم بر )0229/0(، عرض از مبدا )2(در مدل . شودمی
همگن شده هاي انتهاي همان دورهقبل که با داراییيو ضریب فروش دوره) 4265/1(دوره 
از 26/48%دهند که چنین، نتایج نشان میهم. معنادار هستند1%در سطح ) 0380/0(است 

.جاري و گذشته توضیح داده شده استيهاي دورهفروشيوسیلههاي تولید، بهتغییرات هزینه
، ضریب متغیر یک تقسیم بر )-1105/0(دهد که عرض از مبدا نشان می) 3(نتایج برآورد مدل 

همگن هاي ابتداي دورهجاري که با داراییيو فروش دوره) 7909/3(يهاي ابتداي دورهدارایی
جاري و گذشته، در يمعنادار هستند اما، تغییرات فروش دوره1%در سطح ) 8216/0(شده است 

گر ضریب تعیین تعدیل شده نیز بیان. هاي اختیاري نقش معناداري ندارندتغییرات هزینهتوضیح 
جاري توضیح يهاي دورههاي اختیاري، توسط فروشاز تغییرات هزینه16/75%آن است که 

.شودداده می

هاي توصیفیآماره- 3
میانگین سود خالص .انده شدهیارا2ل هاي توصیفی متغیرهاي اساسی تحقیق، در جدوآماره

که با ارزش بازار سهام ابتداي ) هاي واقعیکاري در فعالیتسود پس از اعمال دست(گزارش شده 
هاي وجوه نقد عملیاتی ، میانگین سود قبل از جریان602/0همگن شده است، برابر دوره

هاي هزینهو سود قبل از) 168/0(هاي اختیاري غیرعادي ، سود قبل از هزینه)222/0(غیرعادي 
گر این موضوع بیان. تر هستند، همگی از سود خالص گزارش شده کم)084/0(تولید غیرعادي 

تر از سود ، کم)سود مدیریت نشده(هاي واقعی کاري فعالیتاین است که سود قبل از اعمال دست
از آماري در دسترس مورد بررسی، مدیران ياست و در جامعه) سود مدیریت شده(گزارش شده 
. اندهاي واقعی، سود واحد اقتصادي را بیش از واقع گزارش کردهکاري فعالیتطریق دست

کاري در هر سه فعالیت واقعی مورد بررسی در این تحقیق با هم لحاظ زمانی که تاثیر دست
اً معادل شود که حدودمی110/0هاي مزبور برابر کاري فعالیتشود، میانگین سود قبل از دستمی
.سود گزارش شده است%18

ي آماري در دسترس، اعمال مدیریت سود واقعی، منجر به معناست که در جامعهاین بدان
.برابر سود مدیریت نشده است5اي گردیده است که بیش از سود گزارش شده
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هاي توصیفیآماره: 2جدول 
انحراف معیارحداقلحداکثرمیانهمیانگینمتغیرها

Ret240/0070/0239/4793/0 -654/0
MTB615/2806/1010/33719/6 -134/3
SIZE909/12819/12106/17843/9213/1

E/A=ROA143/0119/0763/0309/0 -151/0
OCF/A099/0080/0710/0458/0 -161/0

DISEX/A063/0054/0325/0007/0040/0
PROD/A690/0609/0003/4450/0 -439/0

Abnormal OCF011/0005/0 -640/0689/0 -169/0
Abnormal DISEX000/0008/0 -256/0089/0 -037/0
Abnormal PROD002/0005/0081/2947/0 -227/0

E/P602/0133/0895/25638/1 -274/2
(E-A*Abnormal OCF)/P222/0152/0870/1757/1 -427/0

(E-A*Abnormal
DISEX)/P

168/0114/0845/1383/1 -349/0
(E-A*Abnormal

PROD)/P
084/0120/0966/1880/1 -587/0

(E-A*∑Abnormal X)/P110/0140/0833/9501/8 -221/1

ضرایب همبستگی پیرسون-4
براي بررسی میزان و جهت همبستگی بین متغیرهاي اساسی تحقیق، از آزمون ضرایب 

که ضرایب دهد نشان میآزمون ضرایب همبستگینتایج . همبستگی پیرسون استفاده شده است
هاي تولید غیرعادي و متغیرهاي جریان وجوه نقد عملیاتی غیرعادي همبستگی بین هزینه

هاي منفی مزبور، همبستگی. منفی و معنادار است) -7(%غیرعادي هاي اختیاري و هزینه) -41(%
طور هاي واقعی است که بهکاري فعالیتهاي دستاحتماالً ناشی از ِاعمال آن دسته از روش

هاي هاي تولید و کاهش غیرعادي در هزینهزمان منجر به افزایش غیرعادي در هزینههم
.شونداختیاري و جریان وجوه نقد عملیاتی می

)4(نتایج برآورد مدل - 5
هاي اختیاري غیرعادي و ، میزان جریان وجوه نقد عملیاتی غیرعادي، هزینه3در جدول 

هاي واقعی و سایر کاري فعالیتهاي مشکوك به دستشرکت-هاي تولید غیرعادي سالهزینه
اول يبر اساس فرضیه.ها، با استفاده از تحلیل رگرسیون مقایسه شده استشرکت-سال
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براي متغیرهاي وابسته جریان ) 4(در مدل fyitSuspectرود که ضریب متغیر تحقیق، انتظار می
هاي اختیاري غیرعادي منفی و معنادار و براي متغیر وابسته وجوه نقد عملیاتی غیرعادي و هزینه

.هاي تولید غیرعادي، مثبت و معنادار باشدهزینه

با متغیرهاي وابسته متفاوت) 4(نتایج برآورد مدل : 3جدول 
Abnormal OCFAbnormal DISEXAbnormal PRODمتغیرهاي وابسته

tآماره ضریبtآماره ضریبtآماره ضریب

)-78/0(-0069/0)- 91/7(**-0042/0)88/3(**0103/0عرض از مبدا
SIZE0001/0-)93/0(0004/0-**)10/3 -(0032/0)56/0(

MV/BV0008/0-)24/0(0000/0)23/0-(0001/0-)05/0-(
ROA3689/0**)00/30(0081/0*)18/2(5040/0-**)83/10-(

Suspectfy0302/0-**)33/12-(0038/0-**)05/3 -(0467/0**)60/2(
Adj. R2 (%)54/4153/233/11

1%و 5%به ترتیب معناداري در سطح ** و * 

بسته جریان وجوه نقد عملیاتی براي متغیر وا) 4(در مدل fyitSuspectضریب متغیر 
، منفی و معنادار است و نشان )-0038/0(هاي اختیاري غیرعادي و هزینه) -0302/0(عادي غیر
هاي مشکوك به شرکت-هاي اختیاري سالدهد که جریان وجوه نقد عملیاتی و هزینهمی

هاي اختیاري، به صورت معناداري از جریان وجوه نقد کاري هزینهها و دستکاري فروشدست
چنین، ضریب متغیر هم.تر استها کمشرکت-هاي اختیاري سایر سالعملیاتی و هزینه

fyitSuspect گر این بیان) 0467/0(هاي تولید غیرعادي با متغیر وابسته هزینه) 4(براي مدل
، از میزان تولیدکاري دستبه هاي مشکوك شرکت-هاي تولید سالموضوع است که هزینه

نتایج مزبور حاکی از . تر استها به صورت معناداري بیششرکت-هاي تولید سایر سالهزینه
) 1385(و درستی )2006(رویچودارييبا نتایج مطالعهق است و اول تحقیيعدم رد فرضیه

.ي داردسازگار

)5(نتایج برآورد مدل - 6
هاي هاي اختیاري غیرعادي و هزینهبا متغیرهاي وابسته متفاوت هزینه) 5(نتایج برآورد مدل 

این هاي دوم، سوم و چهارم تحقیق، طبق فرضیه.ه شده استیارا4تولید غیرعادي، در جدول 
و HMV/BV*Suspectfy ،HCL*Suspectfyکه ضریب متغیرهاي وجود داردانتظار 
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HInvRec*Suspectfy ، هاي غیرعادي و هزینهاختیاريهاي با متغیرهاي وابسته هزینه) 5(در مدل
.معنادار و مثبت و معنادار باشدتولید غیرعادي، به ترتیب منفی و

با متغیرهاي وابسته متفاوت) 9(نتایج برآورد مدل : 4جدول 
Abnormal DISEXAbnormal PRODمتغیرهاي وابسته

tآماره ضریبtآماره ضریب

)- 80/11(***-0858/0)-73/1(*-0025/0عرض از مبدا
Suspectfy0104/0-***)09/3-(0160/0)81/0(

ROA0045/0)00/1(3701/0-***)19/21 -(
HMV/BV0038/0-**)57/2 -(0010/0)16/0(

HCL0038/0-***)31/3-(0385/0-***)17/5-(
HInvRec0028/0**)33/2(0228/0-***)64/4-(
HSIZE0047/0-***)98/3-(0078/0)14/1(

HMV/BV*Suspectfy0004/0)17/0(0625/0***)01/4(
HCL*Suspectfy0085/0-***)64/3-(0443/0**)58/2(

HInvRec*Suspectfy0048/0-*)83/1-(0404/0**)57/2(
HSIZE*Suspectfy0036/0)44/1(0451/0-***)85/2-(

Adj. R2 (%)12/709/59
1%و 5%، 10%به ترتیب معناداري در سطح *** و ** و * 

با متغیر وابسته ) 5(براي مدل HMV/BV*Suspectfyدهد، ضریب ه شده نشان مینتایج ارای
اما، براي مدل مزبور با متغیر وابسته ، مثبت و معنادار است)0625/0(هاي تولید غیرعادي هزینه
دوم تحقیق رد يبنابراین، فرضیه. ، معنادار نیست)0004/0(هاي اختیاري غیرعادي هزینه

ضریب . سازگاري ندارد)2006(رویچودارييبا نتایج مطالعهاین موضوع، . شودمی
HCL*Suspectfy منفی و)-0085/0(ديهاي اختیاري غیرعابا متغیر وابسته هزینه) 5(در مدل ،

بنابراین، . ، مثبت و معنادار است)0443/0(هاي تولید غیرعادي معنادار اما، با متغیر وابسته هزینه
سازگار )2006(رویچودارييبا نتایج مطالعهاین موضوع، . شودسوم تحقیق رد نمیيفرضیه

هاي اختیاري با متغیر وابسته هزینه) 5(در مدل HInvRec*Suspectfyچنین ضریب هم. است
، )0404/0(هاي تولید غیرعادي معنادار، و با متغیر وابسته هزینه، منفی و)-0048/0(غیرعادي

یز با نتایج اخیر ن. شودچهارم تحقیق نیز رد نمیيبنابراین، فرضیه. مثبت و معنادار است
.سازگاري دارد)2006(هاي رویچوداريیافته
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)7(و ) 6(نتایج برآورد مدل - 7
، سود همگن )6(متغیر وابسته مدل .ه شده استیارا5در جدول ) 7(و ) 6(هاي نتایج برآورد مدل

نیز با چهار متغیر وابسته سود قبل از جریان ) 7(شده باارزش بازار سهام ابتداي دوره است و مدل 
هاي هاي اختیاري غیرعادي، سود قبل از هزینهوجوه نقد عملیاتی غیرعادي، سود قبل از هزینه

پایانی يطبق فرضیه.تولید غیرعادي و سود قبل از اثر کلی موارد مزبور، برآورد شده است
از ضریب عدم تقارن اطالعاتی ) 6(رود که ضریب عدم تقارن اطالعاتی مدل تحقیق، انتظار می

.تر باشدبا متغیرهاي وابسته متفاوت، کم) 7(مدل 

هابهنگامی شناسایی زیانمدیریت سود واقعی بر تاثیر : 5جدول 

E/P(E-A*Abnormal
OCF)/P

(E-A*Abnormal
DISEX)/P

(E-A*Abnormal
PROD)/P

(E-A*∑Abnormal
X)/P

1404/0عرض از مبدا
***)81/26(

0972/0-
***)43/622-(

1808/0
***)07/26(

1048/0
***)53/19(

1221/0
***)62/23(

Dum
0330/0-

***)60/3-(
0214/0

***)90/5(
0273/0-

**)35/2 -(
0749/0-

***)07/5-(
0354/0-

***)60/3-(

Ret
0433/0

***)52/6(
0059/0-

)027/1 -(
0675/0

***)70/7(
0182/0-

)93/0-(
1178/0

***)87/30(

Dum*Ret
0629/0

**)34/2(
2509/0

***)61/13(
0631/0

**)04/2(
1014/0

*)80/1(
1257/0

***)57/4(
H0: ≥

)آزمون یک سویهTيآماره(
1880/0-

***)77/5-(
0003/0-

)01/0-(
0385/0-

)62/0-(
0628/0-

**)63/1-(
Adj. R2 (%)99/1429/5185/1783/1248/73

1%و 5%، 10%به ترتیب معناداري در سطح *** و ** و * 

به ) 0629/0(دهد ضریب عدم تقارن اطالعاتی مدل مزبور نشان می) 6(مدل نتایج برآورد
این . است) -1880/0(تر کم) 2509/0) (7(صورت معناداري از ضریب عدم تقارن اطالعاتی مدل 

به ) هاجا تسریع در فروشدر این(هاي واقعی کاري فعالیتگر آن است که دستموضوع بیان
بهنگامی منظور افزایش سود گزارش شده، ضریب عدم تقارن اطالعاتی یا به بیان دیگر ضریب 

.را کاهش داده استها شناسایی زیان
شود، هاي اختیاري غیرعادي برآورد میبا متغیر وابسته سود قبل از هزینه) 7(زمانی که مدل 

ضریب عدم تقارن اطالعاتی به صورت معناداري از ) 0631/0(ضریب عدم تقارن اطالعاتی آن 
هاي اختیاري به منظور بنابراین، کاهش غیرعادي در هزینه. تر نیستبزرگ) -0003/0) (6(مدل 

با ) 7(چنین، وقتی مدل هم. نداردهابهنگامی شناسایی زیانافزایش سود، تاثیر معناداري روي 
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د، ضریب عدم تقارن اطالعاتی شوهاي تولید غیرعادي برآورد میمتغیر وابسته سود قبل از هزینه
) -0385/0(تر بزرگ) 6(به صورت معناداري از ضریب عدم تقارن اطالعاتی مدل ) 1014/0(

جا تولید بیش در این(هاي واقعی کاري در فعالیتاین موضوع به این معنی است که دست. نیست
.اردندها بهنگامی شناسایی زیان، تاثیر معناداري روي )محصولياز اندازه

ها، کاهش تسریع در فروش(هاي واقعی کاري فعالیتزمانی که تاثیر کلی هر سه روش دست
شود و سود قبل از اثر کلی با هم لحاظ می) هاي اختیاري و تولید بیش از اندازه محصولهزینه

ضریب عدم تقارن ، گیردمورد استفاده قرار می) 7(به عنوان متغیر وابسته مدل ،موارد مزبور
تر بزرگ) 6(به صورت معناداري از ضریب عدم تقارن اطالعاتی مدل ) 1257/0(اطالعاتی 

افزایش سود دهد، زمانی که واحد اقتصادي براي مزبور نشان میينتیجه. است) -0628/0(
زمان به اجرا هاي واقعی را به صورت همکاري فعالیتگزارش شده، هر سه روش دست

بهنگامی کند و موجب کاهش تري در شناسایی سودها اعمال میکاري کمآورد، محافظهدرمی
.پایانی تحقیق نیز رد نخواهد شديبنابراین، فرضیه. شودمیها شناسایی زیان

گیرينتیجه
با هدف هاي اقتصادي هاي واقعی بنگاهکاري در فعالیتدستياین تحقیق به بررسی پدیده

تسریع در روشبدین منظور سه . پرداخته استسود صفر يرسیدن به آستانهافزایش سود و
هاي اختیاري و تولید بیش از حد محصول در کانون توجه قرار گرفته ها، کاهش هزینهفروش

بهنگامی مدیریت سود واقعی روي يچنین، در این تحقیق به بررسی تاثیر پدیدههم. است
.پرداخته شده است) از معیارهاي کیفیت سودعنوان یکیبه(ها شناسایی زیان

هاي اقتصادي در ایران براي افزایش سود گزارش شده دهد که بنگاهنتایج تحقیق نشان می
هاي ها، کاهش هزینه، هر سه روش تسریع در فروشسود صفريو رسیدن به آستانهخود

دهند که از بین نتایج نشان میچنینهم.گیرندکار میاختیاري و تولید بیش از حد محصول را به
تر و هاي با بدهی جاري بیشهاي واقعی، شرکتکاري فعالیتهاي مشکوك به دستشرکت
تري ي دارند، با احتمال بیشترهاي کاالي بیشو موجوديهاي دریافتنی هایی که حسابشرکت
نتایج تحقیق حاضر چنین، هم.کنندکاري میهاي واقعی خود را براي افزایش سود دستفعالیت

براي افزایش سود گزارش شده آماري در دسترس،يي جامعههاوقتی شرکتدهد که نشان می
که یکی از (ها بهنگامی شناسایی زیانکنند، کاري میهاي واقعی شرکت را دستخود، فعالیت

کاهش در این تحقیق، دهند که نتایج نشان می. دهندرا کاهش می) معیارهاي کیفیت سود است
.ها استاز طریق تسریع در فروشسود گزارش شده کاري دستازناشیتر بیش،کیفیت سود
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پیشنهادات کاربردي
سود واقعی و تاثیر کاهشی آن بر کیفیت شواهدي از وجود پدیده مدیریت نتایج تحقیق حاضر 

که یکی از (منابع مالی يتخصیص بهینهفرآیند در موضوع مزبور . کنده مییسود در ایران ارا
گران گذاران و تحلیلبنابراین، به سرمایه. کندخلل وارد می) اهداف اصلی بازارهاي سرمایه است

يبه ویژه ارقام سودي که به آستانه(شود که در استفاده از ارقام سود توصیه میبازار سرمایه 
گذاري، جوانب هاي سرمایهفعالیتگذاري اوراق بهادار و براي اهداف ارزش) صفر نزدیک هستند

سان رمعموالً از چشم حسابجا که مدیریت سود واقعی چنین، از آنهم.رعایت کننداحتیاط را 
قص وامانند کشف ن(هاي مناسب شود که با اعمال رویهماند، به حسابرسان توصیه میپنهان می

.پدیده برخورد نمایندبا این ) کنترل داخلی واحدهاي اقتصاديهاي سیستمو بهبود 
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