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 چکيده
هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با محافظه کاری حسابداری است. در 

یری شده است. مدیریت سود واقعی گ اندازه( 9002) این پژوهش محافظه کاری حسابداری با استفاده از مدل خان و واتس
( مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف 9001) روی چودهریبا استفاده از شاخص یکپارچه مدل 

شده در بورس اوراق بهادار  یرفتهپذی ها شرکتباشد. جامعه آماری  یمی علی پس رویدادی شناس روشکاربردی و از لحاظ 
 29ی ها سالزمانی پژوهش  . دورهاند گرفتهشرکت در نمونه آماری قرار  630هدفمند یری گ نمونهتهران هستند و با روش 

دهد که مدیریت  یمیری شده است. نتایج نشان گ بهرهوتحلیل رگرسیون  یهتجزها از  یهفرضمی باشد. برای آزمون  29تا 
سود واقعی با محافظه کاری حسابداری ارتباط معکوس دارد اما مدیریت سود تعهدی ارتباط معناداری با محافظه کاری 

 حسابداری ندارد.

 مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدی، محافظه کاری، محافطه کاری شرطی. کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
کاری حسابداری است. وقتی بخواهیم  هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین ارتباط مدیریت سود واقعی و تعهدی با محافظه

ت سود از دو کلمه تشکیل شده است و تر و واژه به واژه نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد واژه مدیری به این موضوع وسیع
باشد که  واژه مدیریت در ظاهر به معنی اداره امور است که کلمه مقدسی هست و در مقابل سود هم واژه مقدسی می

ای به این موضوع بنگریم متوجه  دهد. وقتی بخواهیم از دید جامعه حسابداری و حرفه عملکرد یک مجموعه را نشان می
تواند به صورت  ای خاص. مدیریت سود می سود یعنی مدیریت کردن سود در جهت منافع عدهخواهیم شد؛ مدیریت 

های حسابداری،  پذیری رویه که سود از طریق تغییر روش و استفاده از انعطاف تعهدی و واقعی صورت پذیرد. زمانی
هایی که مستقیماً  ا و سیاسته مدیریت گردد به مدیریت سود تعهدی اشاره دارد حال آنکه وقتی از طریق اعمال روش

ها را به تأخیر  دهد مانند تغییر سیاست فروش که زمان دریافت و پرداخت درآمدها و هزینه سود را تحت تأثیر قرار نمی
شود. در اینجا بحث از زمان جابجایی سود شد که اشاره به مبنای تعهدی سود دارد.  بیندازد مدیریت سود واقعی نامیده می
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 ارتباط مدیریت سود واقعی و تعهدی با محافظه کاری مدیران
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ها مدیران را با  سود زاییده ابهام در حسابداری است و اختیار عمل مدیران را زیاد کرده و در نهایت خواسته مبنای تعهدی
 ناپذیری را وارد نماید. های جبران تواند برای ذینفعان زیان گزارشگری همسو کرده است و این در بلندمدت می

ای از احتیاط را در  کند مدیران باید درجه ن میکاری در حسابداری بیا اما بحث اصلی اینجاست که اصل محافظه
تواند تحت تأثیر  و حقوق ذینفعان حفظ گردد.  بنابراین یکی از متغیرهایی که می  گزارشگری مالی بکار گیرند تا حق

 )حداکثر ها را در تعیین میزان مدیریت سود باشد که الگوی آن کاری مدیران می مدیریت سود قرار گیرد میزان محافظه
 کند. سازی، حداقل سازی و هموارسازی سود( مشخص می

 های پژوهش پرداخته خواهد شد. شناسی و یافته در ادامه مقاله ضمن ارائه مختصری از ادبیات نظری به روش

 

 مبانی نظری  و پيشينه پژوهش
رود. مفهوم  ی صورتهای مالی به شمار می های محدود کننده ترین میثاق کاری حسابداری یکی از مهم محافظه
بینی  ها را پیش ( مطرح شد. او بیان کرد سودها را پیش بینی کنید ولی زیان6299کاری اولین بار توسط بلیس ) محافظه

کاری را گرایش به الزام درجه باالتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب )سود( در  ( محافظه6221نکنید. باسو )
توان محصول ابهام دانست  کاری را می دانند. محافظه زم برای شناسایی اخبار بد )زیان( میمقایسه با میزان تاییدپذیری ال

برند. یعنی در زمان وجود ابهام حسابداران باید سودها و  کاری را به کار می و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند محافظه
 درامدها را بیشتر از واقع شناسایی نکنند.

ای از  کاری استفاده کرده است. یعنی درجه داردهای حسابداری ایران از واژه احتیاط بجای محافظهکمیته تدوین استان
ها یا  ها بیشتر از واقع و هزینه مراقبت در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام که درآمدها یا دارایی

محافظه کاری بصورت شرطی و غیر شرطی تفکیک شده  ها کمتر از واقع ارائه نشوند تعریف شده است. همچنین بدهی
کاری در صورت سود و زیان است )یعنی دیدگاه سود و زیانی( در این  کاری شرطی: یعنی اعمالی محافظه است. محافظه

های  شود.که چون طبق الزامات و رویه ها تعجیل می دیدگاه شناسایی سودها به تعویق افتاده و در شناسایی زیان
کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی  شود. محافظه کاری واقعی گفته می شود به آن محافظه ی انجام میحسابدار

 شناسایی اخبار خوب در مقابل اخبار بد در صورتهای مالی تفسیر شده است. 
دهد که با سود  یسودخالص از اطالعات اساسی در صورتهای مالی است. صورت سود و زیان مقدار ریالی سود را نشان م

مند هستند تا  گذاران عالوه بر کمیت سود، عالقه باشد. اما سرمایه ها قابل مقایسه می های گذشته و سود سایر شرکت سال
شود و بکارگیری مبنای تعهدی به مدیران اجازه  گیری می از کیفیت سود نیز آگاه باشند. زیرا سود بر مبنای تعهدی اندازه

صله فت و پرداخت وجه نقد مقدار سود را افزایش یا کاهش دهند. با افزایش اقالم تعهدی سود و فاتا بدون دریا دهد می
، کیفیت سود کاهش می یابد)حال آنکه در این میان نباید از مدیریت سود خوب نیز غافل گرفتن از جریان نقدی عملیاتی

های اقتصادی  سود نیست. مبنای تعهدی، واقعیت بود( پس صورت سود و زیان به تنهایی بیانگر اطالعات دقیقی از کیفت
ها در خصوص زمان شناسایی  دلیل برخی قضاوت کند. اما به تر منعکس می تر و شفاف در شرکت را به صورت کامل

ها از سالی به سال دیگر ممکن است اقالم درآمد و هزینه توسط مدیریت مورد  ها و امکان انتقال آن درآمدها و هزینه
 اقع شوند. دستکاری و

کنند تا اختیارات و  دانند و تالش می نفعان مختلف شرکت مدیریت سود را نامطلوب می بنابراین جای تعجب ندارد که ذی
اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند. در همین رابطه سهامداران محافظه کاری را به عنوان 

 .(9069)گارسیا و همکاران  سازد یریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی را محدود میکنند که مد ابزار نظارتی تلقی می
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در متون حسابداری محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی وظیفه مباشرت مدیر شناخته شده 
 است.

شر به درستی انجام داده کاری بیشتر باشد مدیریت وظیفه خود را به عنوان یک مبا بر این اساس هرچه سطح محافظه
است. به بیان دیگر مدیریت سود موجب می شود تا مدیریت واحد تجاری وظیفه مباشرت خود را در راستای اهداف واحد 

 (.9003)واتس،  تجاری و منافع سهامداران آن انجام ندهد و یا در انجام آن قصور نماید
سابداری )یکی از ویژگیهای کیفی سود است( به عنوان تفاوت در با توجه به موارد گفته شده و تعریف محافظه کاری در ح

گذاران و  کارانه بودن سود برای سرمایه (، بیان می کند محافظه9003) تائیدپذیری الزم برای شناخت سود و زیان. واتس
وان یکی از کنندگان به علت اینکه منشاء آن عدم اطمینان نسبت به آینده است، به عن تحلیلگران و سایر استفاده

 های کیفی سود برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیر متغیر مهمی است. ویژگی
ها نظیر سهامداران مبالغ کمتری از سود را دریافت نمایند.  شود تا مدیر و سایر گروه کاری موجب می در نهایت؛ محافظه

کاری بواسطه کم نمایی سود  محافظه (،9003شود. به عقیده واتس ) بنابراین این موضوع موجب افزایش ارزش شرکت می
 شود. های نمایندگی مرتبط با آن می موجب محدود شدن تقسیم سود، پاداش مدیریت و کاهش هزینه

با توجه به فرضیه مباشرت مدیریت، می توان بیان کرد مدیریت سود یعنی عدم رعایت محافظه کاری که البته نتایج 
(؛ عابد 9061) (؛ خوان گارسیا و همکاران9069) د می باشد. بطوریکه هان و لیتحقیقات صورت گرفته در این زمینه متضا

( رابطه منفی 6326) (؛ اعتمادی و فرج زاده9060) (؛ گارسیا و گارسیا9066) (؛ عبدالکریم و همکاران9069) و همکاران
مثبت را نشان دادند و مطالعات  ( رابطه6321بین محافظه کاری و مدیریت سود را بیان کرد حال آنکه شریفات و غیاثوند)

از اینرو با در نظر گرفتن تضاد نتایج بررسی این مهم در محیط  هیچگونه رابطه ای را نشان نداد. (9069) لین و همکاران
 اقتصادی ایران جهت بسط و توسعه ادبیات نظری ضروری به نظر می رسد و سئواالت زیر مطرح می شود:

 کاری حسابداری چگونه است؟ ظهارتباط مدیریت سود اقعی محاف -

 کاری حسابداری چگونه است؟ ارتباط مدیریت سود تعهدی و محافظه -

 

 پيشينه تجربی پژوهش
 عنوان به تواند می بودن حسابداری کار محافظه آیا که پرداختند موضوع این (،  بررسی9069همکاران ) و هسیه چون چیا

. اند کرده اتخاذ شرکت ابهام مشخص برای سطح را مختلف معیار دو اه آن. شود داده توضیح به ابهام منطقی پاسخ یک
 .هستند "مدافع"مقابل در"آینده نگر"کار و های کسب استراتژی دنبال به که اند نموده شناسایی را هایی شرکت اوالً،

 دنبال با را آینده خود ارآشک طور به نگر آینده و کند می تمرکز منابع موجود از استفاده بر مدافع کار و کسب استراتژی

 مبتنی های آزمایش از ای دوم مجموعه. دارند بیشتری ابهام بنابراین و کند می جدید ایجاد کار و کسب های فرصت کردن

 ابهام بیشتری که هایی شرکت دهد می نشان ها آن نتایج .دادند انجام دهد، می کاهش را ابهام که اجمال محیطی مرور بر

  .دهند می گزارش رترکا محافظه دارند،
را  چینی های در شرکت واقعی سود مدیریت و کاری حسابداری محافظه بین رابطه خود پژوهش (، در9069هان و لی )

 حسابداری کاری محافظه بین رابطه منفی حسابرسی، ریسک و حسابرسی داخلی کنترل کیفیت از پس و  بررسی کردند

 نمودند.واقعی  را منعکس  سود و مدیریت غیرشرطی
 شود می تعهدی اقالم بر سود مبتنی مدیریت کاهش باعث شرطی کاری (، محافظه9061) همکاران و گارسیا خوان

 .یابد افزایش واقعی سود مدیریت و تعهدی بر اقالم مبتنی سود مدیریت بین توازن و تعادل که شود باعث می همچنین

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                         (                                        )جلد اول1041، زمستان 86، شماره 5دوره 
 

62 
 

ین محافظه کاری حسابداری ، سرمایه گذاران نهادی و دستکاری (، در پژوهشی به بررسی رابطه ب9069لین و همکاران )
کارانه دارند و احتمال کمتری  های بزرگ، گزارشگری مالی محافظه در سود پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت

معکوسی  گذاران نهادی رابطه وجود دارد که به دستکاری در سود بپردازند. همچنین بین مدیریت سود و سهام سرمایه
 وجود دارد.

 هستند معتقد مدیریتی، های سود پیش بینی و حسابداری کاری محافظه عنوان (، در پژوهشی تحت9069بیککی و هوی )

 حسابداری کاری محافظه زیرا. است اطالعات مفید حاوی سود، های پیش بینی برای کاری حسابداری محافظه که

که  نمایند می اذعان همچنین ها آن. نماید را محدود سود درباره مدیریت بینانه خوش های تواند پیش بینی می
 محدود را بیش نمایی سود در مدیر طلبانه فرصت رفتارهای نظام راهبری مکانیزم یک عنوان به حسابداری کاری محافظه

 .نماید می
سود  مدیریت بر آن تأثیرو  حسابداری های سیاست در کاری محافظه سطوح عنوان با تحقیقی ( در9069عابد و همکاران )

 آنان همچنین. دارد وجود منفی ای رابطه مدیریت سود با شرکت ی اندازه و کاری محافظه که میان رسیدند نتیجه این به

 .دارد وجود سود با مدیریت شرکت عملکرد میان مثبت ای رابطه که نشان دادند
 نامشروط، و کاری مشروط محافظه و حسابداری تکیفی حسابداری، افشای بین رابطه بررسی ضمن (،9066) اتریدیس

 ارائه باال کیفیت با را اطالعات حسابداری ها شرکت است، بیشتر مالی اهرم یا کمتر های نقد جریان که دریافت هنگامی

 کنند. می کمتر مدیریت معموالً را سود و کنند می شناسایی بهنگام تر را زیان کنند، می
 .دارد وجود سود مدیریت و حسابداری بین محافظه کاری منفی ای رابطه دادند (، نشان9066و همکاران ) عبدالکریم

 این بررسی به سود، مدیریت بر کاری محافظه تأثیر بررسی بر عالوه پژوهشی (، در9060) اوسما گارسیا و الرا گارسیا

 افزایش طریق از کاری حافظهم کاهش به تعهدی اقالم دستکاری مورد در محدودیت اعمال آیا که موضوع پرداختند

 یک و تعهدی اقالم دستکاری و کاری محافظه بین منفی رابطه یک پژوهش نتایج شود؟ می منجر واقعی سود مدیریت

 .دهد می نشان را واقعی سود مدیریت و کاری بین محافظه مثبت رابطه
 مدیریت و سهامداران نهادی تمرکز بر یحسابدار کاری محافظه تأثیر (، در پژوهشی با عنوان6321شریفات و غیاثوند )

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر سود مدیریت و نهادی سهامداران تمرکز بر حسابداری محافظه کاری که معقدند سود
 کاری محافظه باعث افزایش آن جهت از نظر صرف سود، مدیریت که اوال کنند می بیان (، 6326) زاده فرج و اعتمادی

 که کنند می گزارش را تری کارانه سود محافظه کنند، می کاهشی سود مدیریت به اقدام ی کههای شرکت شود، می

سود  مدیریت به مثبت، تعهدی اقالم طریق از که شرکت هایی همچنین است. کاری محافظه بیش نشان دهنده
 کنند. می اعمال خود گزارشگری را در کمتری کاری محافظه ورزند، می مبادرت افزایشی

 

 شناسی پژوهش روش

 روش پژوهش
تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس و استانداردهای حسابداری، حسابرسی،  اینکه نتایج آن می به دنبالاین پژوهش 
باشد و از طرفی به دنبال یافتن ارتباط چند  تحقیقات کاربردی می از نوعگذاران و ... قرار گیرد، لذا  یهسرمامورد استفاده 

اطالعات  بر اساسباشد، بدین معنی که پژوهش  ی آن از نوع پس رویدادی میشناس روشد که از نوع علَی و باش متغیر می
؛ ابتدا برخی اطالعات اند شدهی مورد نیاز این پژوهش از دو روش جمع آوری ها دادهاست. اطالعات و  شده انجامگذشته 

از طریق منابع و مآخذ در قالب کتب، مجالت و نشریات ی ا کتابخانهمربوط به مباحث تئوریک پژوهش بوده که به روش 
ها عمدتاً  ی مورد نیاز جهت تحلیل رابطه بین دادهها دادهها، گردآوری شده است. سپس اطالعات و  نامه یانپاتخصصی و 
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ی بند طبقهو نوین و منابع سازمان بورس اوراق بهادار استخراج شده و پس از تهیه جداول  آورد رهاطالعاتی  افزار نرماز 
وتحلیل آماری قرار گرفته است. برای آزمون  یهتجزمورد  Stata افزار نرمی  یلهوس به)پردازش اولیه( در نرم افزار اکسل 

 ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. فرضیه

 

 های پژوهش يهفرض
 از: اند عبارتهای این پژوهش با توجه به مبانی نظری  یهفرض

 ه اصلی اول: بین مدیریت سود واقعی و محافظه کاری حسابداری ارتباط وجود دارد.فرضی
 بین مدیریت سود تعهدی و محافظه کاری حسابداری ارتباط وجود دارد. فرضیه اصلی دوم:

 

 جامعه و نمونه آماری

تا  6329 سال زمانی وقلمر در بهادار تهران اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت شامل پژوهش، این آماری جامعه
است. در این پژوهش به منظور انتخاب جامعه مورد مطالعه از روش حذف هدفمند استفاده شده است. بدین منظور  6329

 اند برای پژوهش انتخاب شدند. های جامعه آماری که دارای شرایط زیر بوده کلیه شرکت
 ها آخرین روز اسفند ماه باشد. کتیسه بودن اطالعات، پایان سال مالی شرمقا قابل. به منظور 6
 های مالی نباشد.ها جزو شرکت. به منظور همگن بودن اطالعات، ماهیت فعالیت آن9
 . طی دوره مورد بررسی از بورس اوراق بهادار خارج نشده باشند.3
 ماه نداشته باشند. 1. توقف نماد بیش از 9
 قیق قابل دسترسی باشد.. اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این تح1

 شرکت است. 630با اعمال شرایط فوق تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل 
 تعيين نمونه آماری :(1) جدول

 تعداد تعداد شرح

 303  6329های جامعه آماری تا پایان سال تعداد شرکت

  33 هاها و لیزینگدینگ، هلها بیمه ،مالی یگر واسطه ،هابانک گذاری، یهسرماهای شرکت

  19 اسفندماه نیست 92منتهی به  ها آنهایی که پایان سال مالی شرکت

  31 ماه 1توقف نماد معامالتی بیش از 

  91 نیست در دسترس ها آنهایی که اطالعات شرکت

 (613)  در نمونه آماری پژوهش شده حذفهای شرکت

 630  هشهای باقیمانده در نمونه آماری پژوشرکت

 

 تعریف عملياتی متغيرها
مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مستقل )محافظه کاری حسابداری( و متغیر وابسته )متغیرهای این پژوهش شامل متغیر 

 باشد. یم تعهدی(
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 محافظه کاری حسابداری() متغير وابسته
خبار بد )یعنی بازده منفی( تفاوت وجود دارد و ( بیان می کند که میان تاثیر اخبارخوب )یعنی بازده مثبت( و ا6221باسو )

محافظه کاری حسابداری را به عنوان گرایش حسابداری به الزام درجه ی باالتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار 
 خوب در مقایسه با میزان تایید پذیری الزم برای شناسایی اخبار بد تفسیر کرده است. یعنی تایید پذیری سود نسبت به
اخبار بد بیش از اخبار خوب است. مدل باسو  برای سنجش محافظه کاری شرطی به صورت زیر ارائه شده است )بنی مهد 

 (:6321و همکاران، 
 (6رابطه )

  

  
                            

 که در آن:
 : سود هر سهم  
 : ارزش بازار هر سهم  

 :  بازده سهام    
  

  
 : نسبت سود به قیمت هر سهم که نشان دهنده هزینه حقوق صاحبان سهام است.

: بیانگر متغیر مجازی یا ساختگی مدل بوده و دارای دو ارزش صفر و یک می باشد. این متغیر زمانی که بازه سهام   
 گیرد. منفی باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر به خود می 

 در ادامه خان و واتس این مدل را گسترش دادند.
( برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی مدل باسو را بسط دادند. آنها معتقدند که محافظه کاری 9002خان و واتس )

 G-Scoreحسابداری و وقوع اخبار بد به ویژگی های داخلی هر شرکت بستگی دارد. در این مدل، اخبار خوب با شاخص 
(، نسبت ارزش Sizeمشخص می شوند که هر یک به سه متغیر توضیحی اندازه شرکت ) C-Score و اخبار بد با شاخص

 ( بستگی دارد. LEV( و نسبت اهرم مالی )M/Bبازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن )
 (9رابطه )

                              

 (3رابطه )
                               

 :3و  9در رابطه های 
 اندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی ها بدست می آید. :    
 : از طریق نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن بدست می آید.   
 آید.: اهرم مالی که از تقسیم کل بدهی ها به کل دارایی ها بدست می    

 ( به صورت زیر شکل می گیرد.9002در مرحله بعدی مدل خان و واتس )
 (9رابطه )

  

  
        (            

 

 
      )         

     (            

 

 
      )              
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 مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی() متغير مستقل
 برای سنجش متغیر مستقل از دو معیار مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی استفاده گردید.

 :مدیریت سود واقعی
 اختیاری های  نههزی و( تولید دستکاری حاصل) غیرعادی تولید ،(فروش دستکاری حاصل) غیرعادی نقدی جریان

 های  فعالیت بر مبتنی سود مدیریت های معیار عنوان به( غیرعادی اختیاری های  هزینه دستکاری حاصل) غیرعادی
 تفاوت طریق از ها متغیر این غیرعادی سطح (.9001 ،9رویچودری ؛ 9009 ؛9063، 6سون و کیم) شوند  می شناخته واقعی

 .شود  می محاسبه ها  آن نرمال سطح و واقعی میزان بین

 عملياتی: نقد وجوه غيرعادی الف( جریان
 معیار عنوان به رابطه این مانده باقی که ای  گونه به شود،  می استفاده غیرعادی نقدی جریان تخمین زیر برای رابطه از

 :شود  می گرفته نظر در غیرعادی نقدی جریان
 (1رابطه )

      

     
  

 
   (

 

     
)    (

   

     
)    (

    

     
)        

 .باشد  می فروش تغییرات :∆S و فروش  S:عملیاتی، نقدی جریان: CFO ها، دارایی کل: A: که

 ب( هزینه های غيرعادی توليد:
انده این رابطه به عنوان معیار تولید ای که باقی م  شود، به گونه  از رابطه زیر برای تخمین تولید غیرعادی استفاده می

 شود.  غیرعادی در نظر گرفته می
 (1رابطه )

       

     
  

 
   (

 

     
)    (

   

     
)    (

    

     
)    (

      

     
)      

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته. PRODکه: 

 ینه های غيرعادی اختياری:ج( هز
ای که باقی مانده این رابطه به عنوان  شود، به گونه  های اختیاری غیرعادی استفاده می  از رابطه زیر  برای تخمین هزینه

 شود.  های اختیاری غیرعادی در نظر گرفته می  معیار هزینه
 (1رابطه )

         

     
      (

 

     
)    (

     

     
)               

 های اداری، عمومی و فروش.  جمع هزینه DISEXPکه: 
 از یکپارچه معیار یک محاسبه منظور به 9069 سال در زانگ و 9060 سال در زاروین و کوهن از پیروی به در نهایت

 جهت نمودند پیشنهاد ها آن .کردند جمع یکدیگر با را مدل سه هر های مانده باقی واقعی، سود مدیریت مختلف اجزای
 .شود ضریب سوم و اول مدل خطای مقادیر در -6 عدد شده، حاصل معیار تفسیر در سادگی

 (-6* سوم مدل خطاهای(+)دوم مدل خطاهای(+)-6*اول مدل خطاهای) =واقعی سود مدیریت یکپارچه شاخص

 مدیریت سود تعهدی
 مدل جونز استفاده شده است.است که از  ت سود تعهدیمدیریاین تحقیق  مستقلمتغیر دومین 

 مطرح شد:  ریمدل مزبور به صورت ز

                                                           
1
 Kim & Sun 

2
 Roychowdhury 
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 (9رابطه )
     

        
      

 

        
   

     

        
   

    

        
   

  ،یکل اقالم تعهدی  ندهینما TACCرابطه،  نیدر ا

        
، سال یابتدا یها ییبر جمع کل دارا 6عدد  میتقس انگریب 

ابت )اموال، ث یها ییجمع دارا انگریب     نسبت به سال قبل و  یکل درآمد فروش سال جار راتییتغ      
 یخطا ریی مقاد دهنده نشان زنی ɛباشد.  ( به صورت ناخالص )قبل از کسر استهالک انباشته( میتزایو تجه آالت نیماش

 مدل است. 
 (2رابطه )

Accruals = (ΔCA - ΔCash) - (ΔCL - ΔSTD) 
نسبت به سال  یدر سال جار یجار یهاییدارا راییتغ انگریب ΔCA ،یکل اقالم تعهد انگریب Accrualsرابطه،  نیدر ا
 راتییتغ انگریب ΔCLنسبت به سال قبل،  یی وجه نقد در سال جار مانده تراییتغ انگریب ΔCash، (CAt - CAt-1) قبل
بلندمدت  یها یبده یی )بخش( جار حصه راتییتغ انگریب ASTDنسبت به سال قبل و  یدر سال جار یجار یها یبده

( در ΔCA ـ ΔCashشود لذا، بخش ) کسر می یجار یها یینسبت به سال قبل است. وجوه نقد از کل دارا یدر سال جار
بلندمدت از  یها وام یی جار حصه ن،یسال است. همچن یط ینقدریغ یجار یها ییدارا راتییی تغ دهنده کل نشان

 . ستیشرکت ن یاتیعمل یها تیفعال انگریب رایز ،شود کسر می یجار یها یبده
در نهایت قدر مطلق خطاهای مدل رگرسیون نشان دهنده مدیریت سود تعهدی می باشد. هرچه این رقم بیشتر باشد، 

 اهد بود.میزان مدیریت سود نیز بیشتر خو
 

 های پژوهش نتایج و یافته

 آمار توصيفی
 (: آمار توصيفی متغيرهای پژوهش2) جدول

 متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 بزرگترین کوچکترین انحراف معیار میانگین

 023001 -023311 020990 020993 110 نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم

 6629113 -021390 929311 620991 110 بازده هر سهم

 9026933 6626211 621611 6921166 110 اندازه شرکت

 623139 0209120 029603 021112 110 اهرم مالی

 3921991 -026600 929929 923111 110 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 023309 -021099 029961 020091 110 مدیریت سود واقعی

 023191 020999 026063 026621 110 مدیریت سود تعهدی

( و بیشترین -3311/0دهد کمترین میزان سود هر سهم به قیمت هر سهم ) یمآمار توصیفی متغیرهای پژوهش نشان 
 9( می باشد. میانگین نشان می دهد میزان سود هر سهم نسبت به قیمت هر سهم در بازار برابر با 3001/0مقدار آن )

 درصد می باشد.
( که بطور 9113/66( می باشد و بیشترین مقدار آن )-1390/0کمترین میزان بازده سهام نشان می دهد برای شرکتی )

 درصد بازده برای هر سهم مشاهده می شود. 600میانگین در بورس تهران 
ی شده است درصد دارایی های شرکت های بورس تهران از محل بدهی تامین مال 11میانگین اهرم مالی نشان می دهد 

 و از ریسک نسبی حکایت دارد.
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برابر  9000ریال سرمایه گذاری در شرکت ها می تواند   6000میانگین ارزش بازار به ارزش دفتری نشان می دهد هر 
 ارزش در بازار ایجاد نمایند.

میزان مدیریت ( است که بطور میانگین 3309/0( و بیشترین مقدار آن )-1099/0کمترین میزان مدیریت سود واقعی )
درصد می باشد که دستکاری سود از طریق روش  66سود واقعی نزدیک به صفر است اما میانگین مدیریت سود تعهدی 

 های حسابداری مرسوم تر است.
 

 بازده سهام منفی توزیع فراوانی
 بازده سهام منفی توزیع فراوانی(: 3) جدول

D درصد فراوانی فراوانی 

0 933 11219 

6 961 33239 

 600200 110 مجموع

شرکت(  961) درصد شرکت ها 33سال شرکت مشاهده،  110بازده سهام منفی نشان می دهد از  توزیع فراوانی متغیر
 دارای بازده منفی بوده اند.

برای آزمون فرضیه های پژوهش ابتدا پیش فرض های رگرسیون خطی بررسی می شود و در ادامه نتایج فرضیات مطرح 
 می شود.

 

 نرمال بودن متغيرهای پژوهش
 فرانسيا -(: آزمون شاپيرو0) جدول

 مقدار احتمال Zآماره  نام متغیر

 00006/0 22910 نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم

 00006/0 662390 بازده هر سهم

 00006/0 12939 اندازه شرکت

 00091/0 32302 اهرم مالی

 00006/0 602011 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 00006/0 12990 مدیریت سود واقعی

 00006/0 92169 مدیریت سود تعهدی

درصد  1دهد. چون سطح معناداری متغیرها کمتر از فرانسیا برای متغیرهای پژوهش نشان می -نتیجه آزمون شاپیرو
های حسابداری در ایران تحت کند. از آنجا که متغیر ینمباشد، بنابراین متغیرهای پژوهش از حالت توزیع نرمال تبعیت  یم

ی پرت در ها دادهی اخیر شدت نوسانات بیشتر شده است، لذا با اعمال حذف ها سالباشد و طی  یمیر اقتصاد تورمی تأث
درصد نتایج زیر حاصل شد. از اینرو با در نظر گرفتن قضیه حد مرکزی در ریاضیات و عدم دخل و تصرف در  1سطح 

 یر فروض رگرسیون خطی پرداخته شد.ماهیت اطالعات به بررسی سا
 

 آزمون اف ليمر )چاو(
 های مربوط به آزمون اف لیمر )چاو( به شرح زیر است: فرض

 ی عرض از مبدأها در مدل باهم برابرند. ی صفر: همه فرضیه

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                         (                                        )جلد اول1041، زمستان 86، شماره 5دوره 
 

91 
 

 ی مقابل: حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است. فرضیه
های مختلف است. لذا، در صورت عدم  ها و سال عرض از مبدأها در سطح شرکتفرض صفر در آزمون چاو بیانگر تشابه 

یا اثرات مقید الگوی مناسب خواهد بود. فرض مقابل نیز حاکی از عدم تشابه عرض از pool رد فرض صفر، ساختار 
ثرات ثابت یا ا panel باشد. لذا، در صورت رد فرضیه صفر، ساختار های مختلف می ها یا سال مبدأها در سطح شرکت

 (.6321تصادفی الگوی مناسب خواهد بود )بنی مهد و همکاران، 
 (: آزمون اف ليمر5) جدول

 نتیجه آزمون داری سطح معنی مدل آزمون

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 00006/0 اولفرضیه 

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 00006/0 دومفرضیه 

درصد  1شود سطح معناداری آزمون برای فرضیه های پژوهش کمتر از مشاهده می 1طبق نتایج آزمون چاو در جدول 
 های تابلویی )پانل( می باشد. بوده و بیانگر پذیرش الگوی داده

 

 آزمون هاسمن
 های مربوط به آزمون هاسمن به شرح زیر است: فرض

 .ی صفر: عدم وجود همبستگی بین عرض از مبدأها و متغیرهای توضیحی فرضیه
 .ی مقابل: وجود همبستگی بین عرض از مبدأها و متغیرهای توضیحی یهفرض

های مختلف  ها و شرکت فرض صفر در این آزمون بیانگر عدم وجود همبستگی بین مقادیر عرض از مبدأها در بین سال
تری  با اثرات تصادفی الگوی مناسب panelبا متغیرهای توضیحی است. لذا، در صورت عدم رد فرض صفر، ساختار 

های مختلف با  ها و شرکت باشد. فرض مقابل نیز حاکی از وجود همبستگی بین مقادیر عرض از مبدأ در بین سال می
تری خواهد بود  با اثرات ثابت الگوی مناسب panelباشد. لذا، در صورت رد فرض صفر، ساختار  متغیرهای توضیحی می

 (.6321)بنی مهد و همکاران، 
 ن(: آزمون هاسم8) جدول

 نتیجه آزمون داری سطح معنی مدل آزمون

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 00006/0 اولفرضیه 

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 00006/0 دومفرضیه 

درصد بوده و بیانگر  1پژوهش بیشتر از  دومسطح معناداری آزمون در فرضیه  1طبق نتایج آزمون هاسمن در جدول 
برای عرض  درصد بوده که بیانگر پذیرش ثابت 1و برای فرضیه اول کمتر از  دأپذیرش اثرات تصادفی برای عرض از مب

 باشد.  از مبدأ برای مدل های رگرسیونی مطرح شده  می

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
شود. انحراف معیار ضرایب شیب نیز به شکل  وقتی خطاها ناهمسان باشند، انحراف معیار عرض از مبدأ بسیار بزرگ می

بستگی دارد. برای مثال اگر واریانس خطاها به شکل مثبتی با مجذور یک متغیر توضیحی در ارتباط باشد،  ناهمسانی
 (.6321انحراف معیار ضریب آن متغیر، بسیار بزرگ خواهد بود )افالطونی، 

 های آماری این آزمون به شرح ذیل است. فرض
 واریانس مقادیر خطا همسان است. ی صفر: فرضیه
 واریانس مقادیر خطا همسان نیست. بل:ی مقا فرضیه
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 (: نتایج آزمون ناهمسانی واریانس7جدول )
 نتیجه آزمون سطح معنی داری مدل آزمون

 وجود ناهمسانی واریانس 00006/0 اول فرضیه

 وجود ناهمسانی واریانس 00006/0 دومفرضیه 

باشد و بیانگر  درصد می 1ها کمتر از  مدلداری آزمون در همه  دهد که سطح معنی نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
رفع شده  glsباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می

 است.

 

 سریالی آزمون خودهمبستگی
همبستگی  عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یا OLS های اساسی در تخمین مدل رگرسیون به روش یکی از فرض

گیرند تصادفی هستند، بنابراین مقادیر خطا نیز  سریالی است. چون مقادیری که متغیرهای توضیحی در مدل به خود می
باید در کل تصادفی باشند؛ یعنی، بین مقادیر جمالت خطا همبستگی و ترتیب خاصی وجود نداشته باشد و در طول زمان 

اشد، تغییرات جمالت خطا تصادفی نبوده و به مقادیر متغیرهای توضیحی وابسته طور منظم تغییر نکند، زیرا اگر چنین ب به
های مختلف و یا در بین مقاطع مختلف وجود داشته باشد  خواهد بود. همبستگی بین مقادیر خطا ممکن است در بین سال

 (.6321)بنی مهد و همکاران، 
 های آماری و پژوهش در آزمون به شرح زیر است: فرضیه
 عدم وجود خودهمبستگی ی صفر: فرضیه
 وجود خودهمبستگی ی مقابل: فرضیه

 (: نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی6جدول )
 نتیجه آزمون سطح معنی داری مدل آزمون

 عدم وجود خودهمبستگی 0009/0 اولفرضیه 

 عدم وجود خودهمبستگی 0009/0 دومفرضیه 

درصد  1کمتر از  فرضیه اولکه سطح معناداری آزمون والدریج برای شود  مشاهده می 9با توجه به نتایج جدول شماره 
باشد. برای رفع این امر در تخمین نهایی مدل پس از رفع توسط  ها می بوده و بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی در مدل

همبستگی سریالی اما در مورد فرضیه دوم از عدم وجود خود آزمون والدریج این مورد اقدام به بررسی فرضیه شده است
 حکایت دارد.

 

 نتایج آزمون فرضيه اول
رو فرضیه را  . از این بین مدیریت سود واقعی و محافظه کاری حسابداری ارتباط وجود داردفرضیه اول بیان می دارد: 

 صورت زیر نوشت: توان به  می
 .بین مدیریت سود واقعی و محافظه کاری حسابداری ارتباط وجود نداردفرضیه صفر: 

 .بین مدیریت سود واقعی و محافظه کاری حسابداری ارتباط وجود داردفرضیه مقابل: 
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 عالمت های اختصاری نتایج آزمون  :(9) جدول

RET Return بازده هر سهم 

Size Size اندازه شرکت 

Lev Leverage اهرم مالی 

MV_BV Market Value_Book Value نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

D Dumy 
تغیر مجازی در صورت که شرکت بازده منفی داشته باشد عدد یک و در م

 غیر اینصورت عدد صفر

Real_Earn Real Earnning Management مدیریت سود واقعی 

Accruals_Earning 
Accruals_Earning 

Management 
 مدیریت سود تعهدی

 
 فرضيه اول(: نتایج آزمون 14جدول )

 سطح معناداری zآماره  اردخطای استاند ضرایب متغیرها
RET( 

   +    size+    Lev +    Mv_Bv) 
0000/0- 0000/0 10/0- 169/0 

D 0001/0 0016/0 69/0 201/0 

D+         +    size+    Lev +    Mv_Bv) 0009/0 0002/0 91/0 900/0 

    0009/0- 0036/0 09/0- 231/0 

   * size 0009/0 0006/0 12/6 026/0 

   * Lev 0296/0- 6912/0 11/0- 911/0 

   * Mv_Bv 0003/0- 0003/0 26/0- 319/0 

   D*size  0003/0- 0003/0 09/6- 301/0 

   D*lev   0263/0 6219/0 91/0 190/0 

   D* mv  0069/0- 0099/0 39/0- 131/0 

Real _ Earn 0311/0- 0612/0 31/9- 069/0 
Real_Ear*RET( 

   +    size+    Lev +    Mv_Bv) 
0009/0- 0003/0 31/6- 611/0 

Real _ Earn* D 0122/0- 0919/0 93/9- 091/0 
Real_Earn* D+         +    size+    Lev +    

Mv_Bv) 
0619/0- 0019/0 99/9- 001/0 

Real_Earn* 
    

0013/0 0609/0 19/0 139/0 

Real_Earn*   * size 0090/0 0001/0 19/3 000/0 

Real_Earn*   * Lev 9161/0 1099/0 10/0 169/0 

Real_Earn*   D* mv 0006/0 0061/0 01/0 216/0 

Real_Earn*   D*size 0019/0- 0069/0 91/9- 009/0 

Real_Earn*   D*lev   3939/6 9291/6 01/6 991/0 

Real_Earn*   D* mv 0019/0- 0611/0 36/0- 111/0 

 000/0 90/1 0019/0 0906/0 مقدار ثابت

 درصد 69 ضریب تعیین

 91/16 آماره والد

 0009/0 سطح معناداری
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با   (Real_Earn* D+         +    size+    Lev +    Mv_Bvنشان می دهد که متغیر  60نتایج جدول 
و  دارد مدیریت سود واقعی( با منفی)معکوسنشان می دهد ارتباط ( 001/0داری )( و سطح معنی-0619/0ضریب )

باشد که نشان  درصد می 69گیرد. ضریب تعیین برابر با  درصد مورد پذیرش قرار می 21فرضیه اول در سطح اطمینان 
درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره  69اند  متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته دهد می

توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار  رو می این باشد از درصد می 1و سطح معناداری آن کمتر از  91/16والد برابر با 
 کافی برخوردار است.

 

 نتایج آزمون فرضيه دوم
رو فرضیه را  . از این بین مدیریت سود تعهدی و محافظه کاری حسابداری ارتباط وجود داردبیان می دارد:  دومرضیه ف

 صورت زیر نوشت: توان به  می
 .بین مدیریت سود تعهدی و محافظه کاری حسابداری ارتباط وجود نداردفرضیه صفر: 

 .ابداری ارتباط وجود داردبین مدیریت سود تعهدی و محافظه کاری حسفرضیه مقابل: 
 فرضيه دوم(: نتایج آزمون 11جدول )

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیرها
RET( 

   +    size+    Lev +    Mv_Bv) 
0006/0 0000/0 99/9 061/0 

D 0691/0 0023/0 19/6 669/0 
D+         +    size+    Lev +    

Mv_Bv) 
0006/0 0069/0 09/0 232/0 

    0031/0- 0031/0 29/0- 399/0 

   * size 0009/0- 0009/0 22/6- 091/0 

   * Lev 3120/0 9103/0 91/6 691/0 

   * Mv_Bv 0009/0- 0060/0 99/0- 119/0 

   D*size  0009/0 0009/0 21/0 399/0 

   D*lev   1961/0- 3162/0 19/6- 699/0 

   D* mv  0099/0- 0019/0 12/0- 999/0 

Accruals_Earning 0611/0- 0391/0 16/0- 166/0 
Accruals_Earning *RET( 

   +    size+    Lev +    Mv_Bv) 
0060/0- 0001/0 91/6- 016/0 

Accruals_Earning * D 6122/0- 0992/0 23/6- 019/0 
Accruals_Earning * D+         +    

size+    Lev +    Mv_Bv) 
0690/0- 0692/0 96/6- 991/0 

Earn* 
    

0916/0 0300/0 20/0 311/0 

Accruals_Earning *   * size 0019/0 0061/0 91/3 006/0 

Accruals_Earning *   * Lev 1001/9- 1919/9 11/6- 022/0 

Accruals_Earning *   D* mv 0061/0 0019/0 99/0 901/0 

Accruals_Earning *   D*size 0029/0- 0090/0 91/9- 099/0 

Accruals_Earning *   D*lev   9290/1 9099/3 19/6 091/0 

Accruals_Earning *   D* mv 0629/0 0992/0 11/0 106/0 

 000/0 13/1 0019/0 0931/0 مقدار ثابت
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 درصد 63 ضریب تعیین

 99/39 آماره والد

 0396/0 سطح معناداری

با ضریب  (Earn* D+         +    size+    Lev +    Mv_Bvنشان می دهد که  66نتایج جدول 
در  دومو فرضیه  داردن مدیریت سود تعهدیا ب معنادارینشان می دهد ارتباط ( 991/0داری )( و سطح معنی0690/0)

دهد متغیرهای  باشد که نشان می درصد می 63گیرد. ضریب تعیین برابر با  میندرصد مورد پذیرش قرار  21سطح اطمینان 
و  99/39درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  63اند  مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته

 توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. رو می این باشد از درصد می 1سطح معناداری آن کمتر از 

 

 ی پژوهشها افتهی و تفسير یريگ جهينت
عمل حسابداری در هم آمیخته است.  قبل با تئوری ها مدتی بارز گزارشگری مالی است که از ها یژگیوی از کار محافظه

ی مالی ها صورتی اقتصادی در ها انیزی الزامات نامتقارن برای شناسایی سودها و  جهینتی کار محافظهیان بهتر به ب
ی اقتصادی را نسبت به سودها به موقع تر شناسایی و منعکس نمایند. ها انیزحسابداران  شود یمشرکت است که منجر 
 یی بر مدیریت سود خواهد شد. گوای و ورچیاها تیودمحد، محافظه کاری باعث ایجاد دهد یممطالعات قبلی نشان 

انداختن شناسایی سودهای اقتصادی،  ریتأخو به  ها انیزی از طریق شناسایی بالدرنگ کار محافظه(، معتقدند که 9001)
 ی سازگار و منطبق است. چن وکار محافظه( درباره 9003) که با دیدگاه واتز دهد یمی مدیریت سود را کاهش ها فرصت

 در حسابداری را کاهش دهد.  طلبانه فرصتی ها یریسوگ تواند یمی کار محافظه(، نشان داد که 9001) همکاران
با توجه به مبانی نظری مطرح شده و در جهت بسط و توسعه مبانی نظری پژوهش که نتایج متناقضی را منعکس می 

ی با محافظه کاری شرطی مبتنی بر خان و کند، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مدیریت سود واقعی و تعهد
نشان داد بین  6329تا  6329( با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره پرداخت. نتایج تحقیق طی دوره 9002واتس)

مدیریت سود واقعی و محافظه کاری حسابداری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد در حالی که بین مدیریت سود 
ری حسابداری ارتباط معناداری مشاهده نشد. به عبارتی بهتر با افزایش میزان محافظه کاری شرکت تعهدی و محافظه کا

ها از میزان مدیریت سود واقعی کاسته می شود ولی با مدیریت سود تعهدی ارتباط معناداری مشاهده نگردید. به لحاظ 
 ( همراستا می باشد.9069) طالعات هان و لی( مخالف و با م9060) مقایسه با مطالعات گارسیا الرا و گارسیا ادال

به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد در موقع سرمایه گذاری به محافظه کاری مدیران به عنوان معیاری  اوضاعبا این 
ارزش آفرین در جهت کاهش مدیریت سود واقعی توجه کنند و تالش نمایند شرکت ها را از طریق محافظه کاری نیز 

تحلیل قرار دهند. اما با وجود اینکه مدیریت سود تعهدی ارتباط معناداری با محافظه کاری حسابداری  مورد تجزیه و
نداشت ولی به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود مدیران را از منظر دستکاری مستقیم سود نیز که همواره مورد توجه 

 ثربخشی داشته باشند.حسابرسان و استفاده کنندگان است، تحلیل نموده تا  تصمیم گیری ا
به مدیران پیشنهاد می گردد میزان محافظه کاری می تواند کیفیت سود را نیز تحت تاثیر قرار دهد، از اینرو پیشنهاد می 
گردد در تصمیمات شرکت عوامل رفتاری مانند محافظه کاری را در قبال سودهای بدست آمده با سایر شرکت ها مقایسه 

 ایه گذاری را ایجاد نمایند.نمایند تا بستر الزم سرم
)بورس اوراق بهادار تهران و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری( پیشنهاد می گردد در تحلیل ها و  به قانونگذاران

قانونگذاری بتوانند نتایج این پژوهش را بسط داده و با اعمال محدودیت هایی از گزارشگری نامطلوب بخصوص در زمینه 
 انینی را در نظر بگیرند که وظیفه مباشرت مدیران بیشتر منعکس شود.سود حسابداری  قو
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