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 چکيده

 تصمیمات بر تواندمی متغیر این که اثری و حسابداری و مالی متغیرهای بین در سود مدیریت جایگاه و اهمیت به توجه با
 واقع در .است هشد پرداخته متغیر این بررسی به حاضر پژوهش در باشد، داشته آنها گذاریسرمایه میزان و گذارانسرمایه

 منظور، این برای .باشدمی هاشرکت در سود کسب هایچرخه و سود مدیریت رابطه بررسی حاضر پژوهش اصلی دفه
 این بین رابطه و شده تفکیک رکود و رونق دوره دو به داخلی ناخالص تولید رشد شاخص از استفاده با اقتصادی هایدوره
قرار  بررسی مورد شد، گیریاندازه آنجلو دی مدل از استفاده با که هاشرکت سود مدیریت میزان با اقتصادی هایدوره

 ساله 9 دوره در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه .گرفت
 در و شرکت 38 تعداد سیستماتیک، حذف گیرینمونه روش از استفاده با که باشدمی 7691 الی 7631 های سال بین

داده گردآوری روش نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش .گرفت قرار بررسی مورد رکتش -سال 163 مجموع
 خطی رگرسیونی هایمدل از هافرضیه بررسی برای که دارد قرار رویدادی پس -توصیفی هایپژوهش گروه در ها

 هافرضیه بررسی از حاصل نتایج .شد گرفته بهره تلفیقی هایداده روش و Eviews8 افزار نرم از استفاده با چندمتغیره
 اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت سود مدیریت و کار و کسب چرخه رکود و رونق دوران بین که دهدمی نشان
 اقتصادی هایدوره از فارغ هاشرکت گرفت نتیجه توانمی بنابراین، .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه تهران بهادار

 .دارند مالی هایصورت در سود ستکارید به تمایل مختلف،

 .داخلی ناخالص تولید سود، مدیریت سود، کسب چرخه رکود سود، کسب چرخه رونق: یديکل واژگان

 

 مقدمه
 هایکه تعریف بطوری .است گرفته صورت تجاری هایچرخه تعریف و تبیین برای هاییتالش اقتصادی متون در

 ولی متفاوتند زمان باهم مدت و شدت بلحاظ اگرچه تجاری هایچرخه .است اقتصادی نظریات از بازتابی پیشنهادی
 باهم فروش سطح و درآمد حقیقی اشتغال، تولید، قبیل از متغیرهای تجاری هایچرخه طول در .دارند نیز مشترکاتی

 انحراف تجاری چرخه .شودمی رکود تفکیک و رونق دوره دو به تجاری هایچرخه عموما .یابندمی کاهش یا افزایش
 هایچرخه پیرامون اولیه هایتحلیل و تجزیه .حرکتند در یکدیگر با متغیّرها که است روندی از اقتصاد شدنی تکرار

 اقتصادی جهش یک .کندمی ایجاد را بعدی اقتصاد، مرحله از ایچرخه و مرحله هر که بودند اعتقاد این بر تجاری
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 چرخه یک در ابد تا اقتصاد و کندمی ایجاد را بعدی رونق آن رکود کند؛می ایجاد را بعدی( رکود) اقتصادی بحران (رونق)
 تجمعی اثرات به را ایچرخه نوسانات تجاری، هایچرخه مدرن هایتئوری مقابل در .شودمی گرفتار خود به متکی
 نوسانی هیچ هاشوک بدون دیگر عبارت به .برندمی یورش اقتصاد به دائماً دهند کهمی نسبت هاییآشوب و هاشوک
 نظر در کلّ اقتصادی فعالیّت ای دوره نوسان صورت به تجاری چرخه معموالً(. 7999چاترجی،) داشت نخواهد وجود
 .شودمی گرفته

  به خاص به اهداف رسیدن برای سود گزارش چگونگی درباره مدیریت توسط که است ایآگاهانه اقدامات سود مدیریت

 در سهام قیمت افزایش :از عبارتند اهداف این، از .برخی گیردمی صورت باشد، حسابداری اصول با منطبق که ایونهگ

 مالی مشکالت کردن پنهان (،8118 میلر، یون و) در بازار سهام قیمت نوسانات کاهش( 8177 همکاران، و هانگ) بازار
 تأمین منظور به شرکت وضعیت دادن ننشا ریسک کم (7991 ،همکاران و فیشر) سرمایه بازار و سهامداران از شرکت

 مدیریت برای که دیگری های انگیزه .... ..و ،(8116 ارنوت،) مدیریتی کار در بازار مدیریت عملکرد سنجش بهبود و مالی

 به نسبت موجود سهامداران برای سهام قیمت رساندن حداکثر به برای تالش از باشد عبارتند داشته ودوج تواندمی سود

 واقع از کمتر .شودمی گرفته نظر در سهام قیمت کننده تعیین مهم عامل شده گزارش سود در جائیکه بالقوه، سهامداران

حداقل  هب  و فتدابی اتفاق مدیریت توسط شرکت مسها خرید رودمی انتظار جائیکه در مدیریت توسط دادن سود نشان
 محققین .جلب نماید خارجی رقابت مقابل در را دولت حمایت اینکه تا هاهزینه تعهدی اقالم افزایش بوسیله سود رساندن
 اصلی مسئله فوق مطالب به توجه با .باشدمی مشکل نه یا است شده ریزیبرنامه سود آیا اینکه کشف کنندمی تصدیق

 بهادار اوراق سبور در شده پذیرفته شرکتهای در کسب سود چرخه های و سود مدیریت بین ارتباط بررسی تحقیق این

 .باشدمی تهران

 
 مبانی نظری

 تهالب .باشدحسابداری می شده پذیرفته اصول و استاندارد هایروش پذیری انعطاف از گیریبهره سود، مدیریت فلسفه
 وجود دالیل دیگر کرد، از برداشت حسابداری استاندارد یک اجرایی هایروش از توانمی که گوناگونی تفسیرهای

 تفسیر که زمانی در .است های حسابداری روش در موجود تنوع اصلی دلیل پذیریانعطاف این .باشدمی سود مدیریت
 و تطابق اصول .شودمی کمتر مالی در صورتهای شده ارائه هاداده یکپارچگی است، پذیرانعطاف بسیار استاندارد یک

 مالی سال نخست ماهه سه سود باید، گفته شرکت بنابر بعنوان مثال .شود سود مدیریت باعث تواندمی نیز کاریمحافظه
 هایمعافیت استهالک، حسابداری تعهدی روشهای از استفاده با تنها نقد و موجودی به نمودن اضافه بدون را خود

 ارائه برای کار این که اندکرده تأکید شرکت مدیران .داد افزایش بهره، بردن حساب دارایی به و هاگذاریسرمایه مالیاتی
 .برندمی نام صنعت در شرکتهای سایر با شرکت، مالی هایصورت کردن مقایسه قابل و ترواقعی مالی هایصورت

 هایسیاست انتخاب از استفاده با را شده گزارش سودهای قصد، روی زا هاشرکت مدیران دهد کهمی نشان هاپژوهش
خود  نظر مورد هایهدف به تا کنندمی دستکاری تعهدی، اقالم و حسابداری برآوردهای در تغییر خود حسابداری خاص

 (.8176 ،و همکاران ونتر)  برسند
 برای مهم این نداشته باشند، مغایرتی و سندبر گرفته انجام هایبینی پیش به هاشرکت که دارند انتظار مالی گرانتحلیل

 پیش مقادیر میان انحراف از سرمایه گذاران و مالی گرانتحلیل .است صادق بیشتر هستند، اتکاءتر قابل که هاییشرکت

 بیشتر سود، مدیریت با خصوص در هامغایرت این (. از7999 ،تیسبون) شد خواهند ناخشنود بسیار واقعی و شده بینی
 مدیریت مثبت، مغایرت در که حالی در دانندمی تقلب را سود سود، مدیریت صاحبان منفی، مغایرت در .شودمی تفادهاس

 (.8177 آلوارز، و فریدسون) نمایندمی قلمداد مدیریت طبق صالحدید و مشکل بدون اقدامی را سود
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 ، مدیرانرسدیم نظر به دانند،می گزارشگری در پذیری انعطاف از سوءاستفاده را هموارسازی افراد اکثر اینکه، برخالف
 کردن بیشتر به حسابداری اقدام و قانونی الزامات چارچوب در باشد،می هایشانشرکت ارزش افزایش هدفشان که باخرد
 در شده آورده هایداده اگر مقابل، (. در8111 ملومند، و )کیرشنهایتر نمایندمی استفاده خود، نظر تحت شرکت ارزش

 .گرددمی محسوب اشفردی مقاصد جهت مدیریت در تقلب کند، تغییر سود صاحبان زیان به مالی هایصورت

 کشف هنگام در منفی، کامال تأثیر تواند می (رودمی کار به سود دیریتم برای اوقات گاهی که )نامی مالی ارقام با بازی
 تغییر را اششرکت عملکرد به نسبت سایرین تصورات تواندمی مدیریت سود، مدیریت از استفاده با گذارد باقی شدن
 و بدهی راقاو قیمت نامناسب تعیین باعث و شود تعبیر اشتباه به است ممکن شرکت سودآوری قدرت ارزیابی .دهد

 باعث این و آورد نخواهد دست به را بازار دیگر اطمینان شرکت شود،می کشف اشتباهاتی که هنگامی .شود سرمایه
 (.8177 کومیسکی، و مافورد) شد خواهد اش سرمایه و بدهی اوراق قیمت شدید کاهش

 
 پيشينه خارجی

 عملکرد و تعهدی واقعی اقالم سود مدیریت بر برسحسا کیفیت تاثیر عنوان تحت پژوهشی در (8171) همکاران و آتیگ

 که یافتند ها آن .متغیر پرداختند سه بین رابطه بررسی به ،بورس بازار به الورود جدید های شرکت در سهام بازده

 قرار حسابرسی مورد حسابرسی شرکت بزرگ 1 توسط باال سود مدیریت کیفیت با بورس بازار به الورود جدید شرکتهای
 .اندشده کشف حسابرسان توسط بودند، گرفته دستکاری قرار مورد که سود کیفیت با مرتبط تعهدی اقالم برخی و ،گرفته

 در سود مدیریت با ارتباط در بهادار اوراق بورس به الورود های جدید شرکت روی پیش های محدودیت که دریافتند آنها

 مبنای بر سود مدیریت مورد دو هر که داد نشان ها آن نتایج .است ترکیب شده و ادغام شرکت عملکرد با باالیی سطح

 با دیگر طرف از و گذاشته تاثیر شرکت عملکرد و بازده بر الورود جدید هایدر شرکت ایپایه فروش و تعهدی اقالم
 ینهبه عملکرد نهایت در و یافته بهبود هاشرکت سود کیفیت بر تاثیرگذار عوامل هاحسابرس شرکت کیفیت افزایش

 .است افزایش یافته شرکت

 برای شرکت- سال 7131 میان سرمایه هزینه و سود مدیریت میان ارتباط که دادند انجام تحقیقی( 8178) همکاران و لی
 بطور سود مدیریت که کنندمی استدالل آنها. است گرفته قرار بررسی مورد استرالیا سهام بازار در 8178 الی 8111 دوره

 مستقیم اثرات که است موضوع این بیانگر آنها بررسی نتایج. است تاثیرگذار سرمایه هزینه بر مستقیم غیر و مستقیم
 در، است بخشی اطمینان و ایبیمه نقش کننده منعکس که حسابرس شهرت تاثیرات با سرمایه هزینه بر سود مدیریت

 .دارد پی در را سرمایه هزینه مستقیم کاهش، سود مدیریت که اندرسیده نتیجه این به همچنین. است ارتباط
 

 پيشينه داخلی

 و عادی سرمایه سهام هزینه با حسابرس کیفیت بین رابطه بررسی عنوان با تحقیقی ( در7697) کردستانی و رحیمی
 و مالی ات صورتهایاطالع بررسی به سود مدیریت و سرمایه هزینه بر حسابرس کیفیت اثر بررسی به سود مدیریت
 تحقیق .پرداختند 7633 تا 7613 زمانی دوره طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 717 سهام قیمتهای

 واقعی اطالعات براساس که است (گذشته از اطالعات استفاده با) رویدادی پس نوع و تجربی شبه تحقیقات شاخه از آنها

 از حاصل هاییافته .است گرفته انجام تهران بهادار اوراق در بورس شده پذیرفته کتهایشر مالی صورتهای و سهام بازار

 .کندنمی تایید را سود مدیریت و عادی سهام سرمایه هزینه حسابرس با کیفیت بین رابطه هافرضیه آزمون

 پذیرفته شده های شرکت سودآوری و سود مدیریت رابطه بررسی عنوان با پژوهشی در (،7691) جانیجانو خدادادی 
 بورس در مدیریت سود و هموارسازی پدیده وجود درمورد شواهدی مقاله این که کرد بیان تهران بهادار اوراق دربورس
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 به نسبت اندداشته مدیریت سود که هایی شرکت دهد،می نشان آمده دست به نتایج .کندمی فراهم تهران بهادار اوراق
 از قبل سود درسطح ضعیفتر، خالص عملکرد سود و عملیاتی سود درسطح اند، نداده انجام سود مدیریت که شرکتهایی

 سود نرخ سهم هر سود سطح در اندازه بزرگتر و سرانجام خالص سود سطح در بیشتر، رشد خالص سود سطح و مالیات

 .اندداشته باالتری تقسیمی

 
 فرضيه های تحقيق

 .دارد وجود اریمعناد و منفی ارتباط شرکتها سود مدیریت و رونق دوره بین: اول فرضيه

 .دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط شرکتها سود مدیریت و رکود دوره بین: دوم فرضيه

 

 تحقيق مدل

 مورد که متغیرهای ایگونه به است، پژوهشها و مطالعات انجام جهت مبنایی و شروع نقطه عنوان به مفهومی مدل هر
 یا مفهومی مدل آلصورت ایده به که گفت توانمی دیگر بارتع به .کندمی مشخص را آنها میان روابط و پژوهش نظر

 حین در رودمی انتظار که ای به گونه است پژوهش انجام و شروع جهت استراتژی یک تحلیلی ابزار و ذهنی نقشه همان
 آنها رد تعدیالتی ضرورت حسب و گرفته آزمون قرار و بررسی مورد آنها بین تعامالت و روابط متغیرها پژوهش اجرای
 به تحقیق رگرسیونی مدل مفهومی، مدل به توجه با شود اضافه آنها به یا و کم آنها از نیز عواملی و است شده انجام

 : باشد می زیر صورت

 : است شده استفاده زیر شرح به نجلوآ دی مدل از اختیاری تعهدی اقالم محاسبه برای

    =  +         +         +        +        +    

     
      

       
       
      

   
     
      

   
       
    

   
      
    

   
     
      

     

 :که در این مدلها

 نماد نام متغیر نحوه محاسبه

     = ΔCA-ΔcL-Δcash+ΔsTD+ΔTax اقالم تعهدی جاری TcA 

 TA جمع دارایی ها از ترازنامه

 CFO جریان نقد عملیاتی از صورت جریان نقدی تقسیم بر جمع راییهای ابتدای دوره  

 Rev جمع درآمدها قسیم بر جمع راییهای ابتدای دوره  از صورت سود وزیان ت

 PPE دارایی های ثابت مشهود از ترازنامه تقسیم بر جمع راییهای ابتدای دوره

 Cash وجه نقد از ترازنامه تقسیم بر جمع راییهای ابتدای دوره

 STD بدهی کوتاه مدت از ترازنامه تقسیم بر جمع راییهای ابتدای دوره

 Tax مالیات مه تقسیم بر جمع راییهای ابتدای دورهاز ترازنا

 CA دارایی های جاری از ترازنامه تقسیم بر جمع راییهای ابتدای دوره

 CL بدهی های جاری از ترازنامه تقسیم بر جمع راییهای ابتدای دوره
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 : سود کسب های چرخه محاسبه الگوی ارائه

 .شد خواهد استفاده  (داخلی ناخالص )تولید GDPر معیا از سود کسب های چرخه گیری اندازه برای

 

 است رونق در دوره سال آن باشد مطالعه مورد سال در رشد نرخ از کمتر تحقیق دوره طی رشد نرخ میانگین صورتیکه در
 . دارد قرار رکود دوره در اینصورت غیر در و
 

 تعریف عملياتی متغيرها

 نماد نام متغیر نحوه محاسبه

سهام تقسیم بر ارزش دفتری حقوق صاحبان   بازارنسبت ارزش 

 سهام

MTB=
   

   
 

نسبت ارزش بازار به 

 دفتری

MTB 

 لگاریتم طبیعی دارایی ها

       =Ln(Assets) 

 SIZE اندازه شرکت

 کل بدهی های شرکت تقسیم بر کل دارایی

LEV=
  

  
 

 LEV نسبت اهرم مالی

BEC =    1نق                     دوره رو   

BEC = 1                     رکود دوره     

 BEC رونق چرخه های کسب سود

  SEC=    1                     رونق دوره   

 SEC=    1                     رکود دوره   

 SEC رکود چرخه های کسب سود

 

 آمار توصيفی

 متوسط به طور بررسی دوره در ها شرکت سود مدیریت میزان دهد می نشان توصیفی آمار بخش در آمده دست به نتایج

 نتیجه این .آمده است دست به (درصد )منفی 11 آن ترین پایین و درصد 99 آن باالترین که باشد( می-16111338)

 مدیریت هب تمایل ها شرکت کمتر و باشندکاهشی می سود مدیریت دارای ها شرکت اغلب که است موضوع این بر دال

 بیش دهدمی نشان سود کسب چرخه رکود و رونق برای متغیرهای آمده دست به نتایج چنین، هم .هستند افزایشی سود

 با بیشتر بررسی دوره در رو، این از .است بوده رکود به مربوط آن درصد 11 از بیش و رونق به مربوط دوره درصد 66 از
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 هاشرکت اندازه دهدمی نشان کنترلی متغیرهای برای آمده دست به نتایج اما .قدوران رون تا ایمبوده مواجه رکود دوران

 مالی  اهرم .باشندمی 71 و 79 هایاندازه دارای ترتیب به شرکتها کوچکترین و بزرگترین که باشدمی 76 متوسط طور به

 هم درصد  99از بیش به میزان نای که دارند بدهی خود هایدارایی درصد 11 از بیش هاشرکت دهدمی نشان هارکتش

-شرکت دفتری به ارزش بازار نسبت نهایت، در .است شرکت باالی ریسک معنای به متغیر این بودن باالتر .است رسیده

 باالترین که است سهام دفتری حقوق صاحبان ارزش برابر 866 از بیش ها شرکت سهام بازار ارزش دهدمی نشان ها
 برابر است. 963رکتی ش برای آمده دست به مقدار

 
 متغیر نماد میانگین میانه حداکثر حداقل انحراف معیار

16731163 16111399- 16991839 16113611- 16111338- EM مدیریت سود 

16691867 16111111 76111111 16111111 16666666 BEC رونق چرخه کسب سود 

16691867 16111111 76111111 76111111 16111113 SEC د چرخه کسب سودرکو 

76631111 71611611 79613363 76636369 76631316 SIZE اندازه شرکت 

16816111 16178311 16993179 16196911 16118386 LEV اهرم مالی 

76196796 16893616 96363116 76936691 86617139 MTB ارزش بازار به دفتری 

 

 نتایج فرضيه ها

 نتيجه فرضيه اول

    =  +         +         +        +        +    
VIF متغیر بتا تی استودنت معناداری 

- 161111 66661167 16716691 C 

76179686 161831 86873671 16171981 BEC 

76168636 161163 16831676 16111636 SIZE 

76181166 161111 71616398- 16737113- LEV 

76176111 161896 16663199- 16111167- MTB 

 ضریب تعیین تعدیل شده 16111316

19666191 Fآماره 

 سطح معناداری 16111111

 واتسون-دوربین 86867637

 پاگان-آزمون بروش 36111396

 سطح معناداری 167376

 ترپایین دارای مقداری مدل در (BEC) سود بکس چرخه رونق مستقل متغیر معناداری سطح برای آمده دست به نتایج
 و منفی شرکتها ارتباط مدیریت سود و رونق دوره بین گفت توانمی ترتیب این به که باشدمی درصد 1 خطای از
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 در دهد می نشان که مثبت است سود، چرخه کسب رونق برای آمده دست به ضریب اینکه، بیشتر .دارد وجود معناداری
 (.اول فرضیه رد) کندمی پیدا افزایش شرکت ها سود مدیریت میزان سود، کسب چرخه رونق دوران
 رابطه دفتری دارای به بازار ارزش نسبت و شرکت اندازه دهدمی نشان کنترلی متغیرهای برای آمده دست به نتایج

 و منفی سود مدیریت مالی و اهرم بین رابطه که است حالی این در و باشندنمی ها شرکت سود مدیریت با معناداری
 .آمد دست به معنادار

    =  +         +         +        +        +    

VIF متغیر بتا تی استودنت معناداری 

- 161111 66366113- 16663188- C 

76869111 161761 86631666 16188761 SEC 

76166666 161111 36661171 16169913 SIZE 

76618391 161111 77666113- 16811191- LEV 

76918116 16893 86711863- 16113931- MTB 

 ضریب تعیین تعدیل شده 16171811

61663166 Fآماره 

 سطح معناداری 16111111

 واتسون-دوربین 86817311

 پاگان-آزمون بروش 86911311

 سطح معناداری 161337

 از ترپایین دارای مقداری مدل در (SEC) سود کسب چرخه رکود مستقل متغیر معناداری سطح برای آمده دست به نتایج
 معناداری و مثبت شرکتها ارتباط مدیریت سود و رکود دوره بین گفت توانمی ترتیب این به که باشدمی درصد 1 خطای
 رکود دوران در دهدمی نشان که است مثبت سود، خه کسبچر رکود برای آمده دست به ضریب اینکه، بیشتر .دارد وجود
 (.دوم فرضیه تایید) کندمی پیدا افزایش هاشرکت سود مدیریت میزان سود، کسب چرخه
 سود با مدیریت معناداری و مثبت رابطه دارای شرکت اندازه دهدمی نشان کنترلی متغیرهای برای آمده دست به نتایج

 شرکتهای سود با مدیریت به دفتری بازار ارزش نسبت و مالی اهرم بین رابطه که است حالی در این و باشدمی هاشرکت
 .است دست آمده به معنادار و منفی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 
 گيری نتيجه و بحث

 و داخته شدپر ها شرکت سود مدیریت و سود کسب چرخه رونق دوران بین رابطه بررسی به پژوهش اول فرضیه در
 به نتایج اما .کندپیدا می کاهش سود دستکاری میزان سود، کسب چرخه رونق دوران در که بود عقیده این بر گرپژوهش

 درصد 1 خطای از تر پایین دارای مقداری مدل در سود کسب چرخه رونق مستقل متغیر معناداری سطح برای آمده دست
. دارد وجود معناداری و منفی ارتباط سود شرکتها مدیریت و رونق دوره نبی گفت توانمی ترتیب این به که باشدمی

 چرخه رونق دوران در دهدمی نشان که است سود، مثبت کسب چرخه رونق برای آمده دست به ضریب اینکه، بیشتر
 کسب چرخه رونق هایدوره در مدیران دیگر، عبارت به .کندپیدا می افزایش هاشرکت سود مدیریت میزان سود، کسب
 که کرد اشاره نکته این به توانمی ارتباط این در .دارند سود دستکاری هایفعالیت از گیریبهره به بیشتری تمایل سود،

 مدیران که زمانی .است استوار دهی عالمت و نمایندگی نظریه دو بر عموماً آن هایانگیزه و شرکت سود مدیریت
 از سود دستکاری به بیشتری تمایل کنند، کم را شرکت مالیات میزان یا ددهن جلوه را مناسب شرکت شرایط بخواهند

 وضعیت دادن جلوه مناسب مدیران برای واقع، در .است اقتصادی هایدوره از فارغ موضوع این و دهندمی نشان خود
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همان  یا سود کاریدست میزان اقتصادی، رونق هایدوره در بنابراین، و است اقتصادی هایدوره از باالتر مالی شرکت
 در اما باشد می (8176) همکاران و آنور پژوهش نتایج با سازگار هایافته این .کندمی پیدا افزایش هاشرکت سود مدیریت

 .است (7636) همکاران و نوروش سوی از شده ارایه نتایج با تضاد

 شرکتها سود مدیریت و سود کسب چرخه رکود دوران بین رابطه یبررس به اول، فرضیه همانند پژوهش دوم فرضیه در
  و مالی افت بازارهای دلیل به سود، کسب چرخه رکود هایدوره در که بود عقیده این بر گرپژوهش و شد پرداخته
 به نتایج اط،ارتب همین در .سود دارند دستکاری هایفعالیت از گیریبهره به بیشتری تمایل آنها ها،شرکت فروش حتماالً
 درصد 1 خطای از تر پایین مقداری دارای در مدل سود کسب چرخه رکود مستقل متغیر معناداری سطح برای آمده دست

 .دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط شرکتها سود و مدیریت رکود دوره بین گفت توانمی ترتیب این به که باشدمی
 چرخه رکود دوران در دهدمی نشان که است مثبت سود، کسب د چرخهرکو برای آمده دست به ضریب اینکه، بیشتر
 در دهدمی نشان پژوهش دوم فرضیه به مربوط هاییافته .کندمی پیدا افزایش هاشرکت سود مدیریت میزان سود، کسب
 دیرانم سودآوری، کاهش نتیجه در و شرکت مناسب فروش عدم دلیل به احتماالً کار، و چرخه کسب رکود هایدوره

 هایدوره که شود گرفته نظر در نکته این بایستی حال هر به .دهندمی نشان خود از سود دستکاری بیشتری به تمایل
. کندمی مشکل دچار را سرمایه بازار جمله از بازارها از بسیاری هایفعالیت بازارها، رونق کاهش با همراه رکود اقتصادی

 بوده رونق از دوره بیشتر کار و کسب چرخه رکود دوران میزان دهدمی نشان نیز توصیفی آمار بخش در هابررسی نتایج

 نتایج با دوم فرضیه هاییافته .گیرد قرار توجه مورد بیشتر تابعه هایسازمان و دولت سوی از بایستی موضوع این و است

 .است تضاد ر( د8178) و همکاران لی پژوهش
 

 پژوهش از برخاسته پيشنهادهای

 که است سازمان هایی و افراد تمام و گران تحلیل و اعتباردهندگان گذاران، سرمایه برای استفاده قابل تحقیق این نتایج

 :شود یم ارایه زیر بنابراین پیشنهادات .باشد مفید هستند درگیر بهادار اوراق بورس در گذاریسرمایه فعالیت با نوعی به
 گرانحسابرسان، تحلیل گذاران،قانون شودمی پیشنهاد پژوهش اول فرضیه برای آمده دست به نتایج به توجه با 

 آشنا آن کشف شناسایی و هایتکنیک و سود مدیریت هایتکنیک تمامی با مالی هایصورت کاربران سایر و مالی
 از تری واقعی اقتصادی ارزش و شودمی شرکتها مدیران سوی زا سود مدیریت هایفعالیت کاهش موجب امر این .باشند

 .داد خواهد نشان را هاشرکت
 الزام که با شودمی پیشنهاد بهادار اوراق بورس سازمان به پژوهش دوم فرضیه برای آمده دست به نتایج توجه با 
 کمک بر عالوه این مؤسسه، شفافیت و اافش معیارهای رعایت به تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 شوند آن مختلف ابعاد در سود کاهش مدیریت موجب المللی، بین استانداردهای با تطابق جهت در ایران سرمایة بازار به

 .باشند داشته بورسی هایشرکت اقتصادی و مالی از وضعیت تریدرست یتحلیلها مالی هایصورت کنندگان استفاده تا
 

 آتی گران پژوهش برای یپيشنهادهای

 برای انجام ذیل شرح به پیشنهادهایی آن، توسعه چنین هم و موضوع این با همسو تحقیقات برخی انجام برای اما

 :شود می ارائه بعدی تحقیقات
 و نرخ ارز نوسانات تورم، نرخ همانند اقتصادی کالن متغیرهای دیگر اثر آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد 

 .گیرد قرار بررسی مورد شرکتها سود مدیریت میزان بر دولت اقتصادی هایسیاست
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 و پایین باال رقابتی صنایع در فعال های شرکت تفکیک به عنوان همین آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد 
 .گیرد قرار بررسی مورد

 مالی و تغیرهایم دیگر بر سود کسب چرخه رکود و رونق دوران اثر آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد 
 های بورسیشرکت اجتماعی مسئولیت و سهام نقدشوندگی سهام، قیمت آتی افت ریسک همانند حسابداری

 .گیرد قرار بررسی مورد
 (مالکیت مدیریتی و نهادی مالکیت)مالکیت  ساختار تعدیلگر اثر بررسی به آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد 

 .گیرد قرار بررسی مورد ها شرکت سود مدیریت و سود بکس چرخه (رکود) رونق بین رابطه بر
 و رشد، بلوغ دوران همانند)شرکت  عمر چرخه مختلف هایدوره در عنوان همین شودمی پیشنهاد نهایت، در 

 .شود آشکار آنها هایتفاوت و گرفته قرار بررسی مورد( افول

 
 تحقيق محدودیتهای

 پژوهش، هایمحدودیت ارایه با قسمت این در لذا .باشدمی روبرو محدودیت با نیز پژوهش این ها،پژوهش سایر همانند
 مورد در و کند عمل آگاهی بیشتری با پژوهش نتایج تعمیم در بتواند تا شود داده پیام این خواننده به است آن بر سعی

 می ذکر قابل ذیل شرح به حاضر های پژوهشمحدودیت راستا، این در .باشد داشته ایعادالنه اوتضق پژوهش فرآیند
 به آن نتایج تعمیم خصوص در شود،می انجام آمار استنباطی پایه بر که هاییپژوهش محدودیت ترین مهم و اولین .باشد
 یا و هادوره در اند،شده ثابت پژوهش این در که ارتباطاتی که وجود دارد امکان این .باشدمی ها دوره و شرایط سایر

 تعمیم در باید بنابراین، .باشد دیگری گونه به ارتباطات نوع اینکه یا و نباشند پژوهش برقرار این یطشرا از متفاوت شرایط
 طی در هاشرکت برخی معامالتی نماد توقف محدودیت این، بر عالوه .آید عمل به احتیاط الزم پژوهش، این نتایج

 تاثیر تحت را پژوهش نتایج و دقت که باشد،می مطرح پژوهش این در اساسی محدودیتی عنوان بررسی به مورد هایسال
 در نتیجه .باشدمی متفاوت شود،می سرمایه بازار وارد که اطالعاتی پردازش در نیز افراد توانایی نهایت، در .دهدمی قرار
 گذاران هسوی سرمای از متفاوتی هایبرداشت سرمایه بازار در مشابه اطالعات ورود به نسبت که دارد وجود احتمال این
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