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 در بورس اوراق بهادار تهران ی پذیرفته شدهتهادر شرک سود برکیفیت توانمند مدیریت نقش

 bیوسف یزدان پرست، aمحسن ادیبان
a کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مهاباد، ایران 
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 ادیبان محسننویسنده مسئول: 

 این .است داشته دوره اول در که باشد رفاهی همان دارای دوره آخر در و کند مصرف دوره یک طی تواندمی شخص کهاست  مبلغی کیفیت سود : چکیده

 صاحبان حقوق در تغییر از عبارت جامع سود: که است شناخته رسمیت به عبارات این با اشبیانه در مالی حسابداری استانداردهای تدوین هیئت را مفاهیم

 وجوه با برگشتی وجوه تفاضل را تجاری فعالیت یک عملیات شكست یا موفقیت میزان و باشدمی دوره طی تجاری واحد یک هایدارائی خالص یا سهام

در حسابداری، عملی عمدی برای اثر گذاری بر فرایند  دیریت سود،و م(.مالی حسابداری استانداردهای هیئت ،1شماره بیانه) دهدمی نشان شده گذاریسرمایه

عملكرد اساسی  ی هت گمراه ساختن سهامداران دربارههای مالی جگزارشگری مالی بخاطر کسب سود شخصی است. مدیریت سود، شامل تغییر گزارش

حاضر نقش مدیریت توانمند در سود مقاله در .باشدارقام حسابداری گزارش شده می دادن پیامدهای قراردادی است که وابسته بهسازمان یا تحت تأثیر قرار 

 1394تا  1390بهادار تهران طی سال های وراق شرکت ها ، مد نظر می باشد. نمونه مورد بررسی در پژوهش از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس ا

و برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه مدیریت با افشای پیش بینی از روش الجیت ن فرضیه مربوط به رابطه مدیریت توانمند ست. برای آزموانتخاب شده ا

مطلب شده است. به طور کلی یافته های تحقیق بیان گر این  توانمند با دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی توسط مدیران از رگرسیون چند گانه استفاده

ش بینی،دقت پیش بینی و دفعات پیش بینی ارتباط معناداری وجود دارد.در نتیجه می توان گفت که مدیریت پی کیفیت سوداست که بین مدیریت توانمند با 

 سود توسط مدیران می باشد کیفیتتوانمند عامل مؤثری بر 
 کیفیت سود مدیران، توانمندی توانمند، مدیریت کلیدی:کلمات 

 
 مقدمه. 1

، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان گذارانهیسرمارا به خود جلب کرده است.  کنندگاناستفادهی مالی است که توجه هاصورتهم و اصلی سود یكی از اقالم م

ی، اعطای وام، سیاست پرداخت گذارهیاسرمی مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات هاصورت کنندگاناستفادهشرکت، تحلیل گران، دولت و سایر 

  کنندیمی مربوط به شرکت استفاده هامیتصم، محاسبه مالیات و سایر هاشرکتسود، ارزیابی 

. ی شودی مالهاگزارشاز  کنندگاناستفادهی ریگمیتصمو به موقع فراهم کند تا موجب بهبود  اتكاقابلباید اطالعات منطقی،  هاشرکتتوسط  شدهینیبشیپسود 

 سریمدل های  از استفاده و گران تحلیل مدیران، وسیله بهی نیبشیپ شامل هاآن نیترعمدهوجود دارد که  سهم سود هر ینیبشیپ برای مختلفی یهاروش

از آن جا  .ی دقیق تر است ی بر اساس مدل های سری زماننیبشیپی مدیران یا تحلیل گران نسبت به نیبشیپ دهدیمنتایج اکثر تحقیقات نشان  .است زمانی

مدیریت  توسط شدهینیبشیپسود  از دقت الزم برخوردار نیستند، اما دهندیمی سود قرار نیبشیپی گذشته را مبنای هاسالکه مدل های سری زمانی عملكرد 

است به همین دلیل از دقت باالیی برخوردار  پذیر قحقیو ت کمی دیگر سوی از و مبتنی تجاری شرکت دورنمای ارزیابی بر که است مدیران یهاپروژه از بازتابی

 تعداد همچنین و هاآن باتجربه گران تحلیل ینیبشیپ دقت کهنشان داد  1بولیگر است؛ مختلفی عوامل ریتأث تحت ی تحلیل گران نیزنیبشیپ دقت.است

 تأثیر گران تحلیل سود ینیبشیپ دقت بازار نیز بر کنندگانمشارکت برای افشاشدهاطالعات  میزان .دارد مستقیم رابطه ،کنندیم تحلیل که ییهاشرکت

  .هستند بیشتری  سود ینیبشیپ دقت دارای کنندیممنتشر  خارجی کنندگاناستفاده برای بیشتری یی که اطالعاتهاشرکتدر مجموع  .گذاردیم
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 شمار به افشا از کلیدی ایجنبه و کندیم ارائه خاص شرکت هر مورد انتظار سود درباره اطالعاتی که است اجباری افشای نوعی مدیریت، سود توسط ینیبشیپ

 سهم هر سود و ماهه سه واقعی سهم هر سود ارائه به ملزم را هاشرکت ایبخشنامه طبق 1376 سال در تهران بهادار اوراق بورس ایران، کشور در .رود  می

 سهم هر سود ینیبشیپ ارائه به ملزم را هاشرکت 1381 سال در بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت اطالعات افشاء مهنا آئین 5 ماده از چ بند .کرد ساالنه برآوردی

 .است کرده ماه سه دوره پایان از بعد روز 20 حداکثر ماه، سه هر پایان در
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ی کرد. از دیدگاه روش مبتنی بر نیبشیپرویدادهای تجاری آینده را  ،آنکه بتوان با استفاده از  ی اصلی حسابداری ارائه اطالعاتی استهاهدفیكی از 

ی رویدادهای اقتصادی یا تجاری نیبشیپجهت  هاآنی گوناگون حسابداری را از نظر توانایی هاروشباید  ،برای تدوین و ارائه یک تئوری حسابداری ،ینیبشیپ

 ارزیابی کرد.

. کند کمک یریگمیتصم در گذارانهیسرما به بتواند طریق این از تا است سود ینیبشیپ دقت روی آن تغییر و رهیدمئتیه نقش یافتن دنبال به پژوهش این

 شدهینیبشیپ سود دهدیم قرار ریتأث تحت را گذارانهیسرما یریگمیتصم که مهمی مباحث از یكی. هستند سود حداکثر کسب دنبال به همواره گذارانهیسرما

 بتوانندها آن طریق از تا هستند متغیرهایی دنبال به مالی پژوهشگران لذا دارد؛ها آن ثروت افزایش در یریانكارناپذ اهمیت عامل این زیرا ت،سا مدیریت توسط

  کنند. بیان قبلی یهانمونه و رهایمتغ به نسبت بیشتری اطمینان درصد با را مدیریت توسط شدهینیبشیپ سود دقت

 شرکت، اندازه مثل ییرهایمتغ که دهدیم نشان مطالعات این نتایج. است گرفته صورت مدیریت سود ینیبشیپ دقت میزان زمینه در اریبسی مطالعات کنون تا

 .است موثر سود ینیبشیپ دقت بر... و مالی اهرم ی،نیبشیپ دوره ،افشاشده اطالعات میزان سرمایه، ساختار شرکت، عمر

ت که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممكن است از این قدرت خود برای قابلیت انعطاف و اعمال نظری اسمدیریت سود برآیند درجه ای از 

رویه ای از حسابداری را  یا انتقال اطالعات محرمانه درباره عملكرد آتی شرکت استفاده کنند. مدیریت سود یعنی اینكه مدیر بتواند .مدیریت فرصت طلبانه سود 

شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه . یكی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته میب کند که به هدف خاصی دست یابدانتخا

هایی که سهام  شود. شرکت( نامیده می(IPOومی شود، عرضه اولیه عمعرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می

دهند تا  برای نخستین بار به مردم عرضه می کنند ممكن است در آخرین دوره پیش از عرضه سهام با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری، سود را افزایشخود را 

شرکت د برای بهتر جلوه دادن عملكرد نترل مدیریت هستند و وی میتوانوضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. اقالم تعهدی سود تاحدود زیادی در ک

مدیریت سود و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقالم تعهدی سود دست برده و به اصطالح امروزی سود را مدیریت کند. یكی از راه های کاهش 

 می دهد. اختیاری و مدیریت سود را کاهش ارتقای کیفیت حسابرسی است. کیفیت حسابرسی میزان اقالم تعهدی

و سیستم های  دی آنجلو کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: ارزیابی بازار از احتمال اینكه حسابرس موارد تحریفات بااهمیت در صورت های مالی

شود،  چندان بد نخواهد بود.  سود به شیوه ی مسئوالنه اعمال حسابداری صاحب کار را کشف کند و تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش دهد. اگر مدیریت

اری، و اثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکتهای دارای عرضه اولیه از جمله مباحث مطرح و مورد عالقه در مدیریت مالی، حسابدت

ز طریق حسابرسی ، الزم است، رفتار مدیریت را اکه شرکت های دارای عرضه اولیه ارتباط متقابل آنها با دانش حسابرسی است. یكی از مسائل اساسی این است

 کنترل کنند تا در نتیجه به مالكان )سهامداران( اطمینان داده شود که مدیریت شرکت به نحوی فرصت طلبانه رفتار نخواهد کرد.

ه استفاده د تعهدی در طول دوره عرضه اولیدارای عرضه اولیه از مدیریت سوتحقیقات گذشته در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های 

 .شودمی کنند و این مدیریت سود به بازده کمتر پس از عرضه اولیه عمومی منتهی می

شده و عملكرد واحد تجاری را نشان دهنده آن فراهمگیری سود و اجزاء تشكیلاندازهگونه اطالعاتی است که با تهیه آن»ترین هدف گزارشگری مالی مهم

 (.1400 گانه،ی)«. دهدمی

 .های مالی بیشتری عالقه دارند اطالعات مفیدی ارائه شودکه به گزارشپس هدف اصلی گزارش مالی این است که برای کسانی

 .درستی درک نمودشده را بهتوان سود گزارشهای خاصی را هم معین کرد تا بطبیعتاً باید هدف
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 .یابد( استچه به خارج شرکت جریان میچه که در شرکت وجود دارد(، از سود )آنتفكیک سرمایه )یعنی آنها، ترین آننوعی مهمها و بهیكی از این هدف

 :توانند شامل موارد ذیل باشدهای دیگر میهدف

 .ی برای سنجش کارایی مدیریتعنوان معیاراستفاده از سود به( 1

 سودهای تضمینی آتی بینی آینده شرکت وهای سود تاریخی جهت پیشاستفاده از هدف( 2

ها تصمیمات آینده را اخذ آوردهایی که مدیران بر اساس آنعنوان معیاری برای سنجش میزان موفقیت شرکت در جهت تعیین دستاستفاده از سود به( 3

 .کنندمی

 ... داران واز سود جهت تعیین مالیات، تدوین مقررات شرکت جهت تأمین منافع سهام استفاده( 4

گذاران ترین منابع اطالعاتی برای ارزیابی عملكرد واحد اقتصادی سود است که شاخص مناسبی برای تصمیمات سرمایهچه گفته شد، یكی از مهمبنابرآن

هنگامی بیشتر   قشده بر سر تعریف جامعی از آن توافق کامل وجود ندارد. این عدم توافبرای مفهوم سود ارائه رغم کاربردهای وسیعی کهآید. اما بهحساب میبه

های عنوان دو حوزه علمی که از فعالیتشود که این مفهوم در دو نظام اقتصاد و حسابداری مورد تحلیل قرار گیرد. البته در مورد دامنه اقتصاد و حسابداری بهمی

گیری سود در این دو بندی و اندازهما درباره نحوه زماندهند، توافقی کلی وجود دارد اشوند و متغیرهای مشابه را موردبحث قرار میها متأثر میرکتتجاری ش

 .(2009 )دیچو و همكاران دشودانان و حسابداران در مورد هزینه باعث تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی مینظام اختالف وجود دارد. تفاوت دیدگاه اقتصاد
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ختند. شده در بورس اوراق بهادار تهران پردا به بررسی رابطه بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته (1391حدادی،منصوری،فالحي )

بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود و دوره تصدی گری حسابرس نتایج تحقیق حاکی از آن است که 

 )دوره تداوم حسابرس( وبین سود وتجربه حسابرس نیز رابطه معنی داری وجود دارد.

قیق تحقیق های مختلف پرداختند. نتایج نشان می دهد ،حسابرسان با رسی بر مدیریت سود ومعرفی دبه بررسی تاثیر کیفیت حساب (1389ربي )سجادی و ع

عهدی اقالم ت رسیدگی های دقیق وبا کیفیت خود میتوانند اقالم تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند .کیفیت حسابرسی میزان

 دهد .اختیاری ومدیریت سود را کاهش می 

به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی و بازده عملكرد سهام در شرکت های ( 2013محمد الحداد، ایان کراچه، کوین کاسي )

مدیریت سود واقعی و تعهدی ه در دوره مالی قبل از عرضه اولیه از دارای عرضه اولیه پرداختند. نتایج مطالعات آنها نشان داده که شرکت های دارای عرضه اولی

 شود.کنند. همچنین سازمان حسابرسی باعث محدود شدن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه میاستفاده می

قیمت پرداختند. نتایج مطالعات آن ها  2002ات 2000به بررسی قیمت گذاری در عرضه های عمومی اولیه در کره ،در طی سالهای ( 2012چانگ و همکاران )

 درصد در بازار اوراق بهادار کره نشان می دهد. 07/19گذاری کمتر از واقع را به میزان 
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شود و تالش می میاین تحقیق براساس هدف، از نوع کاربردی بوده و از لحاظ روش گردآوری اطالعات، به دلیل آنكه در متغیرهای مستقل و وابسته دستكاری ن

باشد و هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین همبستگی می -حقیق توصیفیها در دنیای واقعی کشف گردد، از نوع تشود که روابط بین آن

متغیر وابسته و یک یا چند متغیر باشد. این تحقیقات دارای یک متغیرهای مورد آزمون است. روش موردنظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، رگرسیون می

 شود.های رگرسیون برازش میر متغیر وابسته از طریق آزمونهستند که میزان اثر متغیرهای مستقل ب مستقل

های نمونه است. شرکت 1394تا  1390های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالجامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت

 شوند:جامعه آماری انتخاب میبراساس معیارهای زیر از کل 
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 گری مالی نباشند.گذاری و واسطههای سرمایهجزء شرکت -

 در بورس حضور داشته باشند.  1394تا 1390هایدر سال -

 سال مالی آنها داده نشده باشد.ها آخر اسفند ماه هر سال بوده و در طول دوره مذکور تغییری در پایان سال مالی آن -

 ها در دسترس باشند.  ای موردنیاز آنهررسی اطالعات و دادههای مورد بدر همه سال

 شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای موردنیاز هر سه پژوهش بدست آیند. Excelافزار های اولیه بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرمداده

شود. برای تجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا آمارهای توصیفی می Eviewsافزار ژوهش وارد نرمهای پرضیهف منظور آزمون گیری متغیرها بهاز اندازه نتایج حاصل 

 .گرددمتغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و ... محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده می

  

 یافته های پژوهش  -5

 آزمون فرضیه اول  

 و احتمال انتشار سود پیش بینی شده در بازه زمانی مقرر می باشد. مدیریت توانمندنگر ارتباط معنی دار بین ین پژوهش بیافرضیه نخست ا

 فرضیه اول (:نتایج برآورد1جدول)

Control var)+ε th(qqβ q=2
m*Ability +∑1+ β 0Disclose=β 

 Z Probآماره خطای استاندارد ضریب برآورد شده متغیر

0β 09/3 08/1 86/2 004/0 

Ability 22/0 006/0 19/3 001/0 

Outside 004/0 005/0 81/0 4/0 

Size 32/0- 12/0 75/2- 005/0 

Loss 28/0 23/0 22/1 2/0 

Increase 11/0 14/0 76/0 4/0 

Residvar 11/0- 15/0 68/0- 5/0 

Sales-conc 55/0- 26/0 09/2- 03/0 

Stddev-Earn 02/0- 008/0 88/1- 05/0 
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 به روش رگرسیون لجستیک نشان می دهد: Eviews7برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار  حاصل از نتایج 

که نشان از معنی دار نبودن  درصد است، 5محاسبه شده برای اکثر متغیرهای کنترلی بزرگتر از  P-valueانگونه که نتایج مندرج در جدول نشان می دهد، م

تمال انتشار سود پیش بینی شده می باشد. لذا این متغیرها ، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای اح بر تأثیر این متغیرها

 مذکور دوباره برآورد می شود. 

رد شده برای آن مثبت می و ضریب برآو %5کمتر از  (Ability)مدیریت توانمندبرای متغیر  محاسبه شده P-valueهمانگونه که نتایج مندرج نشان می دهد، 

و احتمال انتشار سود پیش بینی شده توسط مدیر در زمان مقرر ارتباط مستقیم و معنی داری وجود   توانمندمدیریت باشد. بنابراین می توان گفت که بین 

د شد. از طرفی دیگر مقدار ضریب برآورد شده نشان ر زمان مقرر بیشتر خواه، احتمال انتشار سود پیش بینی شده دمدیریت توانمنددارد، به طوریكه با افزایش 

%   افزایش می دهد.به عالوه با مشاهده جدول می توان  21/0را به میزان  (Disclose،متغیر وابسته) (مدیریت توانمند)Abilityمی دهد که یک درصد افزایش 

می گذارد. نتایج مندرج در جدول  (Disclose)بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته  (ریت توانمندمدی)Ability اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش،

درصد تغییرات متغیر وابسته  9است. این عدد بیانگر آنست که تنها  09/0همچنین نشان می دهد که ضریب تعیین مدل مربوط به آزمون فرضیه نخست 

 مقرر( توسط متغیرهای مستقل  مذکور توضیح داده می شود.)احتمال انتشار سود پیش بینی شده در زمان 

Ins town 0004/0 002/0 22/0 8/0 

Beta 0006/0- 004/0 15/0- 8/0 

 LR       000/0احتمال آماره LR                  285/45آماره 10/0ضریب تعیین مک فادن           

 فرضیه اصلی اول بهترین تخمیننتایج  2جدول 

Control var)+ε th(qqβ q=2
m*Ability +∑1+ β 0Disclose=β 

 Z Probآماره خطای استاندارد ضریب برآورد شده متغیر

0β 34/3 9/0 52/3 0005/0 

Ability 21/0 005/0 96/2 002/0 

Size 25/0- 09/0 65/2- 008/0 

Sales-conc 72/0- 2/0 94/2- 003/0 

Stddev-Earn 01/0- 007/0 98/1- 04/0 

 LR       000/0احتمال آماره LR                816/44آماره 09/0ضریب تعیین مک فادن           
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این مدل معنی دار بوده و از اعتبار باالیی  %95درصد می باشد، می توان گفت که در سطح اطمینان  5، کمتر از LRآماره احتمال عالوه بر این با توجه به اینكه 

  ، رد نخواهد شد.%95ینان اطمبرخوردار است. با این تفاسیر فرضیه اول این پژوهش در سطح 

 آزمون فرضیه دوم

نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با  و دفعات پیش بینی سود توسط مدیر می باشد. توانمندمدیریت فرضیه دوم این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین 

 نشان می دهد: Eviews7استفاده از نرم افزار 

 

  

 فرضیه دوم نتایج برآورد  3جدول 

Control var)+ε th(qqβ q=2
m*Ability +∑1+ β 0Frequency =β-orecastF 

 t P-valueآماره خطای استاندارد ضریب برآورد شده متغیر

0β 36/0 05/2 18/0 8/0 

Ability 11/0 005/0 56/2 01/0 

Outside 005/0 002/0 40/0 01/0 

Size 14/1 16/0 09/7 000/0 

Beta 01/0 005/0 02/2 04/0 

Loss 18/0 07/0 37/2 01/0 

Increase 22/0- 05/0 41/4- 000/0 

Residvar 27/0- 11/0 20/2- 02/0 

Sales-Conc 79/0- 55/0 39/1- 1/0 

Stddev-Earn 003/0- 001/0 89/1- 05/0 

Ins town 0004/0 002/0 16/0 8/0 

 64/0تعدیل شده                    ضریب تعیین 73/0ضریب تعیین                                      

 F          000/0احتمال آماره F                       44/7آماره 43/2آماره دوربین واتسون          
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که نشان از معنی دار نبودن تأثیر  درصد است، 5محاسبه شده برای تعدادی از متغیرهای کنترلی بزرگتر از  P-valueهمانگونه که نتایج مندرج نشان می دهد، 

غیرهای بر تعداد دفعات سود پیش بینی شده توسط مدیر می باشد. لذا این متغیرها ، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف مت این متغیرها

 ی زائد نشان می دهد:مذکور دوباره برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیرها

   

 فرضیه دوم بهترین تخمین نتایج 4 جدول 

Control var)+ε th(qqβ q=2
m*Ability +∑1+ β 0Frequency =β-Forecast 

 t P-valueآماره خطای استاندارد ضریب برآورد شده متغیر

0β 23/2- 02/1 18/2- 02/0 

Ability 11/0 005/0 58/2 01/0 

Outside 006/0 002/0 81/2 005/0 

Size 13/1 16/0 005/7 000/0 

Beta 01/0 005/0 11/2 03/0 

Loss 2/0 07/0 79/2 005/0 

Increase 21/0- 04/0 97/4- 000/0 

Residvar 28/0- 12/0 28/2- 02/0 

Stddev-Earn 003/0- 001/0 91/1- 05/0 

 64/0     تعدیل شده               ضریب تعیین 74/0ضریب تعیین                                      

 F          000/0احتمال آماره F                779/7آماره 44/2آماره دوربین واتسون         
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و درصد 5از سطح خطای کوچكتر  ،(Ability)توانمندمدیریت متغیر مستقل   برای محاسبه شده P-valueهمانگونه که نتایج مندرج در جدول  نشان می دهد، 

و دفعات پیش بینی سود ارتباط مستقیم و معنی داری  توانمندمدیریت ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین 

 یابد.، تعداد دفعاتی که مدیر سود را پیش بینی می کند افزایش می توانمندمدیریت وجود دارد؛ به طوریكه با افزایش 

،متغیر وابسته دفعات پیش بینی سود  (دمدیریت توانمن)Abilityاز طرفی دیگر مقدار ضریب برآورد شده برای این متغیر نشان می دهد که یک درصد افزایش 

ه از بین متغیرهای %   افزایش می دهد. به عالوه با مشاهده جدول می توان اظهار داشت ک 11/0را به میزان  (Forecast-Frequencyتوسط مدیریت )

 می گذارد. (Forecast-Frequency)بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته   Sizeپژوهش

درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین  64است. این عدد نشان می دهد که  64/0همچنین ضریب تبیین این مدل تقریباً 

 د ندارد. ( ، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجو 44/2است ) 2واتسون این مدل نزدیک به  -ناست و از آنجائیكه آماره دوربی

اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در  Fدرصد است و از آنجائیكه ، آماره  5کوچكتر از   Fآزمون p-valueبه عالوه نتایج مندرج در جدول  نشان می دهد  که 

، رد %95دوم این پژوهش در سطح اطمینان  با این تفاسیر فرضیهمعنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.  %95گفت این مدل با احتمال  نتیجه می توان

  نخواهد شد.

 نتیجه گیری -6

مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش "در این جا به دو نمونه بسنده می شود:  در متون تحقیقی تعاریف مختلفی از مدیریت سود انجام شده است؛

د که تغییری درمحتوای گزار ش های مالی صورت داده؛ یا برخی از سهامداران را را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادالت بصورتی وارد نماین

 اسكیپر".د؛ و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند، تأثیرگذارندنسبت به عمكرد اقتصادی شرکت گمراه نماین

دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری برون سازمانی با هدف بدست آوردن برخی مزایای شخصی از  "( مدیریت سود را این چنین تعریف نموده است:1998)

تصمیمات زما ن  تعریف جامع تر مدیریت سود باید در برگیرنده ی مدیریت سود واقعی ایجادشده از راهِ"وی بالفاصله می افزاید:  "سوی مدیران یا سهامداران

 .بندی سرمایه گذاری یا تصمیمات تأمین مالی برای تغییر سودگزارش شده یا برخی از اجزای آن نیزباشد

 و است گزارشگری های روش دستكاری از فراتر سود مدیریت دایره که این بر مبنی نمود ارائه شواهدی (2005)  در راستای تعریف اخیر، تحقیق روچاودیوری

 سان بدین  ی فعالیت های واقعی )مثل افزایش سطح تولید و موجودی ها برای کاهش بهای تمام شده کاالی فروش رفته( را نیز در بر می گیرد.دستكار حتی

در گزینش روش شناسایی دیرتر هزینه ها )بعنوان مثال از راهِ اعما ل نظر :برشمرد چنین را سود افزایش قالبِ در سود مدیریت انجام مختلفِ های راه توان می

یا رایی های ثابتِ و استهالک(. شناسایی زودتر درآمدها، اعمال نظر در طبقه بندی برخی از اقالمِ هزینه های دوره بعنوان بهای تمام شده ی محصول یا برخی دا

 .نامشهود، این کار باعث انتقالِ بخشی از هزینه های دوره ی جاری به دور هی بعد می شود

د(، ای واقعی در جهت مدیریت سود؛ مثالً از راه افزایشِ موجودی های پایان دوره )که باعث انتقال بخشی از سربار ثابت به دوره ی بعد می شومدیریتِ فعالیت ه

ناسایی سود یان سال برای باالبردن در آمدد فروش، و یا انجام مبادالت ظاهری در مجموعه ی شرکت های سرمایه گذاری برای شارائه تخفیف های ویژه در پا

 .افزایش ارزش سرمایه گذاری ها

  

 منابع: -7

 
، فصلنامه علمی پژوهشی ارشد مدیران حضور پایانی سال: سود مدیریت و ارشد مدیریت همزمان تغییر رابطه بررسی، 1391مرادی، مهدی، احسان حسینی، .1

 .16حسابداری مالی، سال چهارم ، شماره 

 ،یو حسابرس یحسابدار یها ی. فصلنامه بررس"شرکت ها و عوامل موثر بر آن رانیسود توسط مد ینیب شیدقت پ یبررس"(. 1386). یو سمانه شاهرخ تایب خ،یمشا .2

 . 82-65، صفحه 50شماره 
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