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 چکیده

رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه سیستم بانکی ایران بعد از پیروزی انقالب بازوی اقتصادی دولت به شمار می
توانمندی نظام بانکی است که با تحریم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متأثر از میزان 

-بانک مرکزی، این توانمندی مورد هدف واقع شده است. از طرفی تاکنون تأثیر برخی متغیرهای کالن اقتصادی مثل تحریم

شود تأثیر های بانکی بر میزان دستکاری سود توسط مدیریت مشخص نشده است. به همین دلیل در این پژوهش تالش می
های پذیرفته شده در بورس تهران مورد مطالعه قرار گیرد. برای آزمون رکزی بر میزان مدیریت سود در شرکتتحریم بانک م

، مورد مطالعه 5818الی  5831شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی  546این اثرات، تعداد 
های تعدیل شده جونز و نیز میزان هموارسازی سود استفاده از مدلهای مدیریت سود با قرار گرفتند. در این پژوهش شاخص

این است که میزان مدیریت سود  از یحاکنتایج . است شده استفاده tگیری و بیان شده است. در تحلیل آماری از آزمون اندازه
 افزایش یافته است.های تحریم بانک مرکزی، های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالدر شرکت

    .تحریم بانک مرکزی، مدیریت سود، هموارسازی سود :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
(. هنگامی که 5111، 5گیرندگان است )واتس و زیمرمن گیری و گزارش اطالعات اقتصادی به تصمیم حسابداری در پی اندازه

در روابط و معامالت تجاری، یک طرف معامله نسبت به طرف مقابل اطالعات بیشتری دارد اصطالحاً پدیده عدم تقارن 

طلبی مدیران است؛ اما  اطالعات وجود دارد. اگر چه استانداردهای حسابداری و فعالیت حسابرسان در جهت جلوگیری از فرصت

شود تا مدیران در تنظیم و گزارش اطالعات حسابداری  یران و سایر افراد برون سازمانی، باعث میعدم تقارن اطالعات بین مد

ها را در جهت منافع شخصی خود تهیه کنند. مدیریت سود فعالیتی است که طی  نظر شخصی استفاده کرده و گزارش از اعمال

رکت و یا برای تأثیر گذاشتن بر نتایج قراردادها از آن مدیران برای گمراه کردن ذینفعان در مورد نتایج مالی عملیات ش
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های پذیرفته شده در تأثیر تحریم بانک مرکزی بر مدیریت سود در شرکت

 بورس اوراق بهادار تهران
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تواند ارزش واحد تجاری را کاهش دهد زیرا اقدامات کنند. در واقع، دستکاری سود می خود استفاده می نظر شخصی اعمال

 داشته باشد.های آتی تواند تأثیر منفی بر روی جریانات نقدی دورهانجام گرفته در دوره جاری برای افزایش سودآوری، می

کند تا قابلیت اطمینان  گذاران کمک می دهد، نخست به سرمایه درک این که مدیریت سود کجا و چه زمانی رخ می

های مالی  گذاران بتوانند از صورت گذاری بهتری اتخاذ نمایند. اگر سرمایه های مالی را ارزیابی کنند و تصمیمات سرمایه صورت

ها مفید خواهد بود. ولی از آنجایی که مدیریت سود دقیقاً  شده است یا خیر، مسلماً برای آنمتوجه شوند که آیا سود مدیریت 

های مالی متوجه شوند. راه دیگر این است که  گذاران بتوانند آن را از صورت باشد، بنابراین بعید است که سرمایه مشخص نمی

های مدیران  را شناسایی کنند. دوم اینکه، شناسایی انگیزه دهد ها مدیریت سود رخ می هایی که طی آن گذاران موقعیت سرمایه

طلبانه مدیران  گذاران و حسابرسان که در تالش در جهت محدود کردن رفتار فرصت برای اعمال مدیریت سود برای قانون

 هستند، نیز مفید خواهد بود.

رار گیرد. از منظر گزارشگری مالی، مدیران تواند از دو منظر قراردادی یا گزارشگری مالی مورد بررسی ق مدیریت سود می

تواند  ممکن است بتوانند از طریق مدیریت سود، بر ارزش بازار سهام شرکت اثر بگذارند. از منظر قراردادی، مدیریت سود می

و  )حساس یگانه بینی نشده در قراردادها عمل نماید هزینه، برای محافظت شرکت در برابر شرایط پیش به عنوان روشی کم

های اخیر، از طرف مراکز تحقیقاتی و باشد. در سالها میبینی نشده، وقوع تحریم(. یکی از شرایط پیش5811صدیقی، 

های زیادی در مورد عوامل و عواقب ناشی از مدیریت سود انجام شده است. ویژگی مشترک همه این آموزشی، پژوهش

دهند. به عبارت دیگر، در این تحقیقات ن، مورد بررسی قرار نمیمطالعات این است که آنها مدیریت سود را در سطح کال

اند یا اینکه فرض شده است که روی مدیریت سود اثری ندارند. با این حال، شرایط عمومی اقتصاد یا ثابت در نظر گرفته شده

یت سود اثر داشته باشد و یا ها در اقدام به مدیرتواند بر تمایل شرکتقابل تصور است که تغییرات در شرایط اقتصادی می

ای از دستکاری سود باشد. بر این اساس، این تحقیق درصدد است که تأثیر تحریم اینکه تغییرات در شرایط اقتصادی نشانه

 بانک مرکزی بر مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهد.

 

 مبانی نظری 

 مدیریت سود

شود و به حالت شدید آن  کارانه شروع میکه از حسابداری محافظهای است  مدیریت سود شامل طیف وسیع و دامنه گسترده

( ارائه 5131) 2یابد. اولین تعاریفی که در مورد مدیریت سود به وجود آمد توسط اسچیپر آمیز خاتمه می یعنی حسابداری فریب

یرونی به منظور حصول به مداخله هدفمند در فرایند گزارشگری مالی ب»شد. او مدیریت سود را به این صورت تعریف نمود 

 ( بدین گونه ارائه شده است:5111) 8تر راجع به مدیریت سود توسط هیلی و والن تعریف جامع«. منافع شخصی

های  دهد که مدیریت در گزارشگری مالی و ساختار معامالت از قضاوت استفاده کرده تا گزارش مدیریت سود هنگامی روی می

را راجع به نتایج عملیات شرکت گمراه کند یا پیامد قراردادهایی که به اعداد و ارقام حسابداری  مالی را تغییر دهد و سهامداران

 اند را تحت تاثیر قرار دهد. وابسته
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ساخته ، است. یعنی ایجاد هدف و تصویر از پیش4(، مدیریت سود بخشی از حسابداری طراحی شده2114به اعتقاد بلکویی )
کارگیری اطالعات حسابداری است. هموارسازی سود، مدیریت سود، حسابداری ساختگی و برای انتقال اطالعات با به

تواند برای جلوگیری های مختلف حسابداری طراحی شده هستند. مدیریت سود واقعی، میقصورهای سیستم حسابداری جنبه
(، دستکاری 2115دی باشد. رویکودری )های بهینه مرتبط با شرایط اقتصااز زیان )دستیابی به سود صفر( یا به منظور واکنش

کند که مورد نظر مدیران واقع شده تا حداقل تعدادی از های واقعی را انحراف از عملکردهای عادی عملیاتی تعریف میفعالیت
های مالی که در مسیر عادی عملیات بدست آمده گذاران نتایج خاص گزارشگذاران را گمراه کرده که، این سرمایهسرمایه

ست را باور کنند. اما اگر مدیران در شرایط اقتصادی موجود، بیش از حد معمول، با هدف رسیدن به سود مورد نظر )سودی که ا
ها شوند، خود را مطابق با آنچه که در این تحقیق تعریف شده است، درگیر دستکاری معیار آنهاست( درگیر این فعالیت

 کنند.های واقعی میفعالیت
دارند، مدیریت سود یعنی آزادی عمل بر روی ارقام حسابداری را با فرض وجود یا عدم وجود  ( بیان می5111) واتس و زیمرمن

 هایی در این زمینه به کار گیرد. محدودیت
 

 تحریم

باشد که جمعی و کیفری است که متضمن اقدامات الزم دیپلماتیک، اقتصادی یا نظامی در برابر کشوری میتحریم عمل دسته

خالف مصوبات منشور ملل متحد رفتار کرده است. هافبوئر، اسکات و الیوت، تحریم اقتصادی را به معنای توقف عمدی یا بر 

(. یکی از انواع تحریم اقتصادی، تحریم 2155)چانگ دانندتهدید به توقف روابط معمول تجاری یا مالی از سوی یک دولت می

 تم بانکی ایران بعد از پیروزی انقالب بازوی سرکزی ایران اعمال شده است. سیعلیه بانک م 5815باشد که در سال بانکی می

رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از قتصادی دولت به شمار میا

این توانمندی مورد هدف واقع شده  موفقیت این برنامه متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک مرکزی،

های دهد. در میان تحریمهای تحمیل شده را افزایش میها، ریسک کشور و هزینهاست. تحریم اقتصادی و تحریم بانک

دهد. یکی از اثرات تحریم بر های اقتصادی را تحت شعاع قرار میها فعالیتها بیش از دیگر تحریماقتصادی، تحریم بانک

ها، افزایش ها در سایر کشورهاست. یکی دیگر از آثار مهم تحریم بانکبانکی کشور، به خطر افتادن منابع بانکروی سیستم 

باشد. در اثر تحریم بانکی، ها اثرگذار میهای طرف بانکباشد که از این طریق، بر سودآوری شرکتهای تأمین مالی میهزینه

هایی که در این سیستم بانکی گردد. بنابراین، شرکتیر کشورها، دچار معضل میگشایش اعتبار و نقل و انتقاالت بانکی با سا

های مالی و سودآوری این شوند و در نتیجه، صورتباشند، از نظر معامله با کشورهای خارجی، دچار مشکل میفعال می

المللی را به منظور انجام عملیات تولید و  توانند منابع مالی بینها نمیگیرد. در این شرایط، شرکتها تحت تأثیر قرار میشرکت

دهد ها را افزایش میای شرکتهای توسعهفروش دریافت کنند که این امر، احتمال ناکارامدی سرمایه و به تعویق افتادن طرح

ور، باعث و در نتیجه، باعث عدم تحقق سود مورد انتظار سهامداران خواهد شد. اثرات روانی تحریم بر بازارهای مالی در کش

های شود که این امر نیز سودآوری شرکتهای طوالنی برای فروش سهام میبروز نگرانی برای سهامداران و تشکیل صف

 (.5831)وصالی و ترابی،  دهدبورسی را کاهش می
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 تحریم بانک مرکزی و مدیریت سود

)مثل  های شرکتین دادند که چگونه ویژگی( نشا2112، دیچو و اسکینر 5114 مطالعات پیشین )از جمله: دیفوند و جیم بلو

های مبتنی بر سود، قراردادهای بدهی( یا یک رویداد خاص )انتشار اوراق قرضه یا هایی برای اهدای پاداش، پاداشوجود برنامه

بر کیفیت کند. با وجود این، شواهدی وجود دارد که شرایط کالن اقتصادی هایی را برای مدیریت سود ایجاد میسهام( انگیزه

( نشان داد که محتوای اطالعاتی سودهای حسابداری به چرخه تجاری حساس 5111گذارد. برای مثال جانسن )سود تأثیر می

کند )نسبت به هایی که اقتصاد شرایط توسعه را تجربه میتر، ارتباط بین سودها و بازده سهام در طول دورهاست. به بیان دقیق

 تر است.رکود و بحران( قوی

( به این نتیجه رسیدند از آنجایی که اطالعات حسابداری تأثیرات شرایط عمومی 2111به طور مشابه جنکینز و ولوری )

های تجاری مختلف کند محتوای اطالعاتی آن ممکن است در میان چرخههای شرکت را منعکس میاقتصادی و فعالیت

یافت این پژوهشگران دریافتند که سود دارای محتوای اطالعاتی ای که جانسن به آن دست متفاوت باشد. بر خالف نتیجه

هایی که در آن توسعه اقتصادی وجود دارد. اگر شرایط کالن اقتصادی بر بیشتری در طی سالهای رکود و بحران است تا دوره

بینی در های پیشنی مدلبیتوان انتظار داشت که توان پیشهای حسابداری تأثیر بگذارد این طور میمحتوای اطالعاتی داده

ها به وقوع بحران ها، مطالعات متعددی نشان دادند که این مدلطول چرخه تجاری متفاوت خواهد بود. مطابق با این یافته

 (.5113، ریچاردسون و دیگران 5115)کین و دیگران  اقتصادی حساس هستند

ت، اختالل در برآورد هزینه و تخصیص منابع، افزایش های بانکی، افزایش بهای تمام شده محصوالاز جمله اثرات تحریم

های پذیرفته در بورس اوراق بهادار گذاری و در نهایت، کاهش سود شرکتاحتمال از دست دادن بازار، افزایش ریسک سرمایه

 یب کند.تواند مدیریت را به دستکاری سود ترغ(. عوامل ذکر شده، می5812رودپشتی و همکاران،شفیعی) باشدتهران می

 

 پیشینه پژوهش

 داری اب س ود ح س  ی ات اطالع  وای ت ح ود و م س  ت ری دی ، مکتیر ش  ت ی م اک ح(، در پژوهشی روابط بین 5811) حساس یگانه و صدیقی

ط  ب رت ود م س  ی ات اطالع  وای ت ح ما  ب  م ی ق ت س م  ورت ص  ه ود ب س  ت ری دی م  زان ی مرا مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که 

  م ی ق ت س م  طه ود، راب س  ت ری دی ود م وج  دم ا ع ود ی وج  ه ب  ه وج ت  دون ود، ب س  ی ات اطالع  وای ت ح و م  ی ت رک ش  ت ی م اک ار ح ت اخ س  ن ی ب، ت اس

  داری اب س ود ح س  ی ات اطالع  وای ت ح م ر ب  ری ت ش ی ب تأثیر،  تی رک ش  ت ی م اک ار ح ت اخ ا س ب  ه س ای ق ود در م س  ت ری دی م  زان ی مو  ود دارد وج

 .دارد

(، ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران را مورد پژوهش قرار دادند. نتایج آنها حاکی از این است 5811) شایگانی و عبداللهی آرانی

های مالی های دولتی از نسبتهای خصوصی بیشتر از بانکبرخوردارند و بانکهای ایران از ثبات مالی کمی که، همه بانک

 متأثرند. 

(، در پژوهشی روابط بین مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد را مورد 5812خیراللهی و همکاران )

وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.  بین مدیریت سود واقعی و نگهداشتمطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیدند که، 

-دهند و در میان شرکتهای با مدیریت سود واقعی در سطح باال، کاهش مینقد را در شرکت گذاران نگهداشت وجهسرمایه
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، هستنددر سطح ضعیفی  حاکمیت شرکتیدارای هایی که دهند، شرکتهایی که مدیریت سود را در سطح باالیی انجام می

 باشند.کمتری می نگهداشت وجه نقد یابیشارز دارای هایی که از حاکمیت شرکتی قوی برخوردارند،بت به شرکتنس

 

 روش تحقیق

 tهای تحقیق از روش ها و آزمون فرضیهباشد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهنوع پس رویدادی و کاربردی میاز این پژوهش، 

ای و میدانی و استخراج استفاده شده است. لذا بدین منظور در این تحقیق پس از اجرای مرحله تحقیق کتابخانه 6زوجی

آوری و )به منظور جمع 5افزارهای اکسلهای هر یک از متغیرها، با استفاده از نرمها و محاسبه ارزشاطالعات کافی از نمونه

 ها پرداخته شده است. به تجزیه تحلیل داده 6ها( و اس پی اس اسسازی دادهمرتب

 اطالعات مورد نیاز جهت انجام این پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده است.

 

 جامعه و نمونه مورد پژوهش

های پذیرفته شده در بورس از آنجایی که هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تحریم بانک مرکزی بر مدیریت سود در  شرکت

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در اوراق بهادار تهران است؛ لذا بر این اساس جامعه مورد پژوهش، کلیه شرکت

گیری هدفمند( و بر است. بنابراین با استفاده از روش حذف سیستماتیک )نمونه (5818الی  5831از سال )ساله  6بازه زمانی 

 گیری و تعیین اعضای نمونه گردیده است:اساس شرایط زیر اقدام به نمونه

  اسفند باشد 21به منظور قابلیت مقایسه اطالعات مالی، پایان سال مالی شرکت منتهی به. 

 ها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشداطالعات مالی شرکت. 

 ف معامالتی بیش از ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقمعامالت سهام شرکت

 .ماه نداشته باشد 5

 مدنظر گروه تلفیقی های مالیو صورت شود استفاده اصلی شرکت مالی هایصورت از هاداده آوریجمع برای 

 .نگیرند قرار

-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه نیز مربوط به شرکتبا توجه به موارد فوق، جامعه آماری، شرکت

شرکت به  546بدین ترتیب  استخراج شده است. 5818تا  5831هایی است که اطالعات آنها به صورت ساالنه و از سال 

 عنوان نمونه برگزیده شد.

 

 های پژوهشفرضیه

 باشد.فرضیه اول: تحریم بانک مرکزی بر مدیریت سود تأثیرگذار می

                                                           
5
 T-test 

6
 Excel 

7
 spss  
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 باشد.تأثیرگذار میفرضیه دوم: تحریم بانک مرکزی بر هموارسازی سود 

 

 هاگیری آنمتغیرهای پژوهش و نحوه اندازه

       متغیر وابسته تحقیق 

 تعدیل شده جونز  برای سنجش گیری آن از مدلباشد که در این پژوهش برای اندازهمتغیر وابسته تحقیق، مدیریت سود می

 شود.کیفیت اقالم تعهدی و رابطه هموارسازی سود استفاده می

 مدل یک: 

           
 

     
          –      )                        

 

های جاری شرکت منهای تغییر در حصه های جاری شرکت منهای تغییر در بدهیاقالم تعهدی: تغییر در دارایی:      

 های مشهود و نامشهود.شرکت منهای هزینه استهالک داراییهای بلند مدت جاری بدهی

  
 

     
 ها.عکس جمع دارایی  :

 تفاوت در مبلغ فروش  :       

 های دریافتنی تفاوت در مبلغ حساب:         

 : خالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات        

 : سود خالص        

 شوند.ها تقسیم میسازی، بر جمع داراییاست که تمامی متغیرهای فوق به منظور همگنالزم به ذکر 

 مدل دو:

                
 

     

                  )                              

 گردند:در مدل دوم متغیرهای زیر اضافه می

شود و با این عمل، فرصت رشد گیری آن، ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری تقسیم می: فرصت رشد، که برای اندازه     

 (.2158)فیلیپ و رافورنیر شودشرکت نیز در این مطالعه لحاظ می

شود که معیار بهتری از می شود. این متغیر به این دلیل اضافه: جریانات نقدی عملیاتی که بر جمع داراییها تقسیم می      

 (.2158)فیلیپ و رافورنیر دهدگیری عملکرد شرکت را نشان میاندازه

( انحراف 2155، راجوپال و ونکات چماالم 2116، فرانسیس و دیگران 2112 های پیشین )دچو و دیچوبه پیروی از پژوهش

گیرند. ن کیفیت اقالم تعهدی( مورد استفاده قرار میهای مدیریت سود )میزاهای فوق به عنوان شاخصهای مدلمعیار مانده

 باشد.بدیهی است میزان کمتر این مقادیر، به معنی کیفیت باالتر اقالم تعهدی و در نتیجه، میزان کمتر مدیریت سود می

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            اول)جلد  8938 تابستان، 8، شماره 2دوره 

 

52 
 

معیار سود های نقدی عملیاتی بر انحراف گردد که حاصل تقسیم انحراف معیار جریاندر نهایت، هموارسازی سود معرفی می

 باشد.عملیاتی می

 

  متغیر مستقل تحقیق  

های تحقیق، معیارهای بدست آمده از باشد. در آزمون فرضیهمتغیر مستقل تحقیق، تحریم علیه بانک مرکزی ایران می

به عنوان  5815 گفته، سالشود. بر اساس مطالب پیشهای تحریم و قبل از آن مقایسه میگیری مدیریت سود در سالاندازه

 تحریم در نظر گرفته شد. سال

 

 حلیل آماریتنتایج 

 آمار توصیفی

دهد. کل مشاهدات پس از تعدیل بابت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان می 5 جدول

 شرکت بوده است. 546های پرت، برابر با  های فاقد شرایط الزم و نیز حذف دادهشرکت

رخ داده است؛ بنابراین جهت بررسی تأثیر آن بر مدیریت سود باید میزان مدیریت سود  5815توجه به این که تحریم در سال با 

تواند مدیریت سود قبل و بعد از های قبل و بعد از تحریم با هم مقایسه شود. به همین منظور بهترین آزمونی که میدر سال

. اما به دلیل این که توزیع داده نرمال نبوده لذا از آزمون غیر پارامتریک ویلکاکسون که باشدزوجی می t تحریم  را بررسی کند

 باشد استفاده شده است.زوجی می tمعادل 

 : آمار توصیفی(8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین متغیر 

ΔREV 
 14/5 -81/5 446/1 561/1 تغییرات فروش

ΔREC 
 55/1 -52/5 525/1 124/1 های دریافتنیتغییرات حساب

1/Ajt 
 15/1 11112/1 1145/1 1121/1 هاعکس دارایی

PPEN 
 33/1 115/1 562/1 288/1 اموال و ماشین االت

ROA 
 58/1 -55/1 545/1 511/1 هابازده دارایی

CFO 
 56/1 -53/62 46/5 166/1 جریان وجوه نقد

DA2 
 42/5 -14/24 154/1 -1155/1 مدیریت سود
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هااسمیرنف جهت شناسایی وضعیت توزیع داده -زمون کلموگرف(: آ2) جدول  

 سطح معنی داری اسمیرنف-مقدار کلموگرف متغیر 

ΔREV 11/1 41/5 تغییرات فروش 

ΔREC 11/1 16/6 های دریافتنیتغییرات حساب 

1/Ajt 11/1 1/3 هاعکس داریی 

PPEN 11/1 16/8 اموال و ماشین االت 

ROA 11/1 53/8 هابازده داریی 

CFO 11/1 22/56 جریان وجوه نقد 

DA2  11/1 34/55 مدیریت سود 

 

است؛ لذا  16/1اسمیرنف برای متغیرهای فوق کمتر از -داری آزمون کلموگرفشود که سطح معنیمشاهده می 2در جدول 

 شود.از آزمون غیر پارمتریک استفاده می هاتوزیع این متغیرها غیر نرمال بوده و برای آزمون فرضیه

 باشد.تحریم بانک مرکزی بر مدیریت سود تأثیرگذار می فرضیه اول:

 توصیف آزمون ویلکاکسون (:9)جدول 

 مجموع رتبه ها میانگین رتبه تعداد   

 1664 51/525 61 های منفیرتبه قبل از تحریم – بعد از تحریم 

 82525 5/564 255 های مثبترتبه

   1 خنثی

   211 مجموع

 

دهد در واقع بعد از های مثبت است و این نشان میهای منفی کمتر از تعداد رتبهشود تعداد رتبهمشاهده می 8در جدول 

 تحریم میزان افزایش مدیریت سود بیشتر بوده است. 
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 آزمون ویلکاکسون (:4)جدول 

 آزمون ویلکاکسون

 -Z 15/3مقدار 

 11/1 داریمعنیسطح 

 

های مثبت )افزایش( است و تعداد رتبه 161/1داری آزمون ویلکاکسون کمتر از شود که سطح معنیمشاهده می 4در جدول 

های باشد بنابراین اعمال تحریم باعث افزایش مدیریت سود در شرکتمی 61های منفی است بوده که بیش از رتبه 255

 پذیرفته شده در بورس شده است.

 باشد.تحریم بانک مرکزی بر هموارسازی سود تأثیرگذار می فرضیه دوم:

 توصیف آزمون ویلکاکسون (:5)جدول 

 هامجموع رتبه میانگین رتبه تعداد   

قبل از  – بعد از تحریم 

 تحریم

 58153 81/535 61 های منفیرتبه

 21526 4/582 221 های مثبترتبه

   1 خنثی

   211 مجموع

 

دهد در واقع بعد از های مثبت است و این نشان میهای منفی کمتر از تعداد رتبهمشاهده می شود تعداد رتبه 6جدول در 

 تحریم میزان هموار سازی بیشتر بوده است. 

 آزمون ویلکاکسون (:6)جدول 

 آزمون ویلکاکسون

 -Z 55/6مقدار 

 11/1 داریسطح معنی
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های مثبت است بنابراین تعداد رتبه 161/1داری آزمون ویلکاکسون کمتر از معنیشود که سطح مشاهده می 5در جدول 

باشد بنابراین اعمال تحریم باعث افزایش هموارسازی سود در می 61های منفی است بوده که بیش از رتبه 221)افزایش( 

 های پذیرفته شده در بورس شده است.شرکت

 

 گیرینتیجه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حریم بانک مرکزی بر مدیریت سود در شرکتاین پژوهش به بررسی تأثیر ت

(، 2158و فیلیپ و رافورنیر  2155 ، جنکینز و دیگران32155برتوم و مگیپرداخته است. بر اساس تحقیقات موجود )از جمله 

ها تمایل دارند تا ها مؤسسهکنند که در این دورههای مالی بر مدیریت سود نامشخص است. برخی اینطور ادعا میتأثیر تحریم

ها انگیزه دارند تا سود خالص کنند که در این شرایط مؤسسهبه دستکاری سودهایشان بپردازند در حالی که دیگران عنوان می

سازگار محتملتر های نایک از دیدگاه هد که کدامهای تجربی به ما نشان میرا بدون هرگونه دستکاری گزارش کنند. تحلیل

 است.

های بعد از تحریم، افزایش یافته است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش دهد که مدیریت سود در سالنتایج نشان می

 شناسی تحریم بانک مرکزی به انجام رسید سازگار است. (، که در زمینه آسیب5812رودپشتی و همکاران )

به دستکاری سود وادار کند، نیاز به تأمین مالی برون سازمانی است که این امر در تواند مدیریت را یکی از دالیلی که می

شوند کند. مدیران برای عالمت دهی به بازار سرمایه و جذب منابع مالی بیشتر، ترغیب میشرایط تحریم، نمود بیشتری پیدا می

 سود در شرایط تحریم باشد. تواند یکی از دالیل انجام مدیریتسود را دستکاری کنند که این مورد می

شود. در گذاران نسبت به بازارهای مالی میدر واقع انتشار اخبار مربوط به تحریم بانک مرکزی، باعث عدم اطمینان سرمایه

های طوالنی برای نتیجه، اثرات روانی تحریم بر بازارهای مالی در کشور، باعث بروز نگرانی برای سهامداران و تشکیل صف

بینی است. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قابل پیششود که این امر توسط مدیران شرکتم میفروش سها

تواند دستکاری سود باشد. در نهایت، با توجه به بنابراین، یکی از تدابیر مدیران برای پیشگیری از وقوع چنین شرایطی، می

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لذا در خصوص رکتها سهام شاینکه یکی از وثایق مورد پذیرش بانک

ها در خصوص زنده کردن این وجوه با محدودیت مواجه خواهند شد. در این شرایط عدم بازپرداخت مطالبات در سر رسید، بانک

 بیشتری برخورد نمایند.های پذیرفته شده در بورس تهران، با احتیاط بایست در خصوص توثیق سهام شرکتها میبانک
 

 منابع

 ( تئوری2114بلکویی، ا ،).های حسابداری، پارسائیان، علی )ترجمه(، انتشارات ترمه 
 ود  س  ی ات اطالع  وای ت ح ود و م س  ت ری دی ، م ی ت رک ش  ت ی م اک ار ح ت اخ س (،5811)وح اهلل،  ، ر ی ق دی ص حیی،حساس یگانه، ی

 دکتری حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی.، رساله  داری اب س ح

                                                           
8 Bertomeu, J., & Magee  
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 (، مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد، 5812) رزاد،ایوانی، ف سحاق،، بهشور، ارشیدخیراللهی، ف

 .555-546صص ، 44مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 

  (، آسیب شناسی تحریم نظام بانکی با استفاده از 5812)اطمه، ، ملکشاهی فیدمرتضیس ،، امامییثمم ،رودپشتیشفیعی
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