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 چکیده

 ممکن مديران. دارند خود مالي گزارشگري در مديران که است نظري اعمال و انعطاف قابليت از ايدرجه برآيند سود، مديريت
 استفاده شرکت آتي عملکرد يدرباره محرمانه اطالعات انتقال يا سود يفرصت طلبانه مديريت براي خود قدرت اين از است

 در اطالعاتي تقارن عدم بر تاکيد با سود اطالعاتي محتواي بر واقعي سود مديريت تاثير بررسي پژوهش اين هدف .نمايند
 اوراق بهادار بورس در شده پذيرفته شرکت 301 از راستا اين در .باشدمي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شرکتهاي

 مطالعه اين در .باشدمي بورس به فعال متعلق بررسي مورد هايشرکت گرديد، استفاده 3131-3155 مالي دوره براي تهران
 هايهزينه عادي سطح برآورد (3): سه مدل از (6002) چوداري روي تحقيقات اساس بر سود واقعي گيري مديريتاندازه براي

 برآورد مدل (1) و توليد هايهزينه عادي سطح مدل برآورد (6) فروش(، و عمومي اداري، هايهزينه بر تمرکز )با اختياري
 استفاده متغيره چند رگرسيون مدل از تحقيق فرضيات آزمون براي. شده است استفاده عملياتي نقدي جريانهاي عادي سطح
 يعني ،دارد دار معني و منفي تاثير کل سود واقعي در برمديريت سود اطالعاتي دهد محتوايمي نشان تحقيق نتايج .است شده

 همچنين عدم تقارن اطالعاتي بر محتواي اطالعاتي .يابدمي کاهش سود اطالعاتي محتواي، واقعي افزايش مديريت سود با
 ندارد. يداري دارد ولي مديريت سود واقعي با عدم تقارن اطالعاتي بر محتواي اطالعاتي سود تاثيرسود تاثير معني

 اطالعاتي. تقارن عدم سود، اطالعاتي محتواي ،سود واقعي مديريت :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 با روش، مديريت اين در. ندارد نقدي هايجريان بر تاثيري که است تعهدي اقالم سود، مديريت مديريت شيوه مشهورترين

 سود، بيشتر مديريت حوزه تحقيقات .کندمي دستکاري را حسابداري، سود شده پذيرفته اصول در موجود عمل آزادي از استفاده
 توجه مورد کمتر که دارد وجود نيز سود مديريت از ديگري مقابل، شيوه در. است بوده سود مديريت شيوه اين بر متمرکز
 تغيير طريق از کنندمي تالش هادارد، شرکت نقدي هايجريان بر مستقيمي تاثير که روش اين در. است گرفته قرا محققان

 با مطلوب، صرفاً عملياتي هايرويه از واقع، انحراف در. کنند دستکاري را خود، سود تجاري هايفعاليت ميزان و بنديزمان
 سود، دستکاري مديريت شيوه اين. باشد داشته شرکت آتي عملکرد بر منفي تاثير تواندمي و گيردمي صورت سود تحريف هدف

 تحقيقات در مهم سؤاالت از يکي. (3333همکاران، و  3ديگيورج) شودمي ناميده واقعي سود مديريت يا واقعي عمليات

                                                           
1 Degeorge 

تأثیر مدیریت سود واقعی بر محتوای اطالعاتی سود با تأکید بر عدم تقارن 

 اطالعاتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 
 زیبا قوسی

 ارشد حسابداري، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالمي، مرند، ايران، )نويسنده مسئول(کارشناسي 
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 مهمي نقش تعهدي سود که دهد مي نشان قبلي شواهد. است بهادار اوراق گذاري قيمت در حسابداري سود حسابداري، نقش
 به .دهدمي تخفيف را وجوه نقد ارقام در نهفته تطابق عدم و بندي زمان مشکالت کند، زيرامي بازي گذاري ارزش فرايند در
 سود تا کنند دستکاري را آنها قادرند مديران چراکهاست،  ترديد مورد تعهدي اقالم بودن مفيد  و بودن اتکا حال، قابل هر

 طلبانه فرصت را مديريت، سود اگر. نمايند تعديل خود ميل مطابق و حسابداري شده پذيرفته اصول با سازگار را شده گزارش
ديگر،  طرف از(. 3136دارابي و همکاران، ) نمايد تحريف را شده گزارش سود تواند مي مديريت اختيار کند، اين دستکاري
 براي .(3331پالپو،  و هالي)شود  سود اطالعاتي افزايش، بار محرمانه، سبب اطالعات پخش اجازه طريق از تواندمي مديريت

 مورد بايد اطالعاتي تقارن عدم واقعي، ريشه هايفعاليت بر مبتني سود مديريت و اطالعاتي تقارن عدم بين رابطه تبيين
 و است هاشرکت رشد و گذاريسرمايه هاياطالعاتي، فرصت تقارن عدم از ايعمده بخش منشأ .گيرد قرار بيشتري بررسي
-فرصت از ناشي اطالعاتي تقارن عدم .دارد مديريت توسط اطالعات گزارش و آوري جمع ايهروش در ريشه نيز آن از بخشي

 مبادالت وسيله به بتواند تا دهدمي مالي تهاي صور دستکاري براي بيشتري امکان مديريت به گذاريسرمايه و رشد هاي
 زيرا برند؛ هزينه هاييتالش چنين البته ،کند منتقل خود به را خدمات، منابع جبران مزاياي بر افزودن همچنين و خودي
 تصميمات ارزيابي .شودمي نمايندگي هايهزينه ايجاد باعث و منحرف شرکت ارزش سازيبيشينه از را مديريت هايفعاليت

 خود به را هاپژوهش از وسيعي اخيربخش هايسال در که است موضوعاتي جمله از مديران مباشرتي وظيفه و مديريت
 مورد سهامداران کل بازده بر عبارتي به يا سهامداران ثروت بر تاثيرشان توسط مديريتي تصميمات. است داده اختصاص

 کردن حداکثر همانا که شرکت اهداف با شفاف طور به بتواند که عملکرد متغيرهاي ميان از. گيرندمي قرار ارزيابي و قضاوت
 مهمي جايگاه حسابداري کند، سود ارزيابي خوب را مديريت تصميمات نتيجه بتواند هم و باشد است، مرتبط سهامداران ثروت
 سهام بازار عملکرد توضيح در حسابداري ارقام که باشد داشته وجود خوبي داليل است ممکن تئوري در در حاليکه در. دارد

 که متعددي هايانگيزه و سهامداران و مديريت بين اطالعاتي تقارن عدم جمله از متعددي عمل، موانع در اما اندمرتبط شرکت
 منظور و اصلي مسأله باال بيانات به باتوجه. شودمي تجربي هاي آزمون براي مشابه نتايج از مانع دارد وجود سود مديريت براي

 در اطالعاتي تقارن عدم بر تاکيد با سود اطالعاتي محتواي بر واقعي سود مديريت بين آيا که است اين حاضر تحقيق خاص
 دارد؟ وجود رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شرکتهاي

 
 مبانی نظری پژوهش

باشد مي گيريتصميم فرآيند بهبود و تسهيل منظور به کنندگان استفاده براي مالي اطالعات آوردن فراهم حسابداري هدف
-مي کنندگان استفاده ساير و گذاران سرمايه براي اطالعات اين بودن مفيد ارزيابي حسابداري مطالعات و تحقيقات هدف ولي

اطالعات  تهيه مالي گزارشگري هدف که است آن بيانگر مالي حسابداري استانداردهاي تدوين هيات نظري چارچوب. باشد
شده  عنوان حسابداري انتخاب مالک عنوان به گيري تصميم در بودن مفيد موضوع ( و5 )بيانيه است گيري تصميم براي مفيد
 در آن بودن مفيد به سود مباشرتي نقش از مالي حسابداري استانداردهاي تدوين هيات جهت تغيير اينجا از که (.2 )بيانيه است

فرآيند  در منافع تضاد مهمتر همه از و حسابداري متفاوت روشهاي و آوردها بر وجود اما است مشخص کامالً گيري تصميم
 از يکي حسابداري سود اطالعاتي محتواي. دهد قرار تاثير تحت را سود اين محتواي بودن مفيد شده باعث سود گيرياندازه

 انجام زمينه اين در را تحقيق اولين که (3325) براون و بال زمان از که باشدمي حسابداري تحقيقات زمينه در جالب موضوعات
 نظري اعمال و انعطاف قابليت از ايدرجه سود، برآيند مديريت .است گرفته قرار زيادي محققين توجه مورد کنون تا اندداده
 يا سود يطلبانه فرصت مديريت براي خود قدرت اين از ممکن است مديران. دارند خود مالي گزارشگري در مديران که است
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 که انددريافته محققين بيشتر. (3333والن،  و )هيلي نمايند استفاده شرکت آتي ي عملکرددرباره محرمانه اطالعات انتقال
 سود به بستگي که قراردادي نتايج از انحراف يا و مالي صورتهاي از کنندگان کردن استفاده گمراه يانگيزه با سود مديريت

 تا توانندمي مديران، سود نظر مورد سطح به دستيابي منظور به. (6001ايمز،  و شود )بورگستلرمي انجام، دارد حسابداري هاي
 اين است ممکن راهکار اين اما .نمايند استفاده شده گزارش سود مديريت براي اختياري اقالم تعهدي از و کنند صبر سال پايان

 باشد؛ بيشتر موجود اختياري تعهدي اقالم از، است نظر مد دستکاري براي که سودي مقدار باشد که داشته پي در را ريسک
 ،سيمکو و )بارتون است شده محدود حسابداري يشده پذيرفته عمومي اصول طريق از اقالم تعهدي مورد در اختيار زيرا

 معوق )تعهد سود گزارش براي را مديران شرکت، توانايي يک اساسي اقتصادي رويدادهاي، که است اين بر فرض .(6006
 سال پايان در اختياري تعهدي اقالم طريق از نتوانند مديران که دارد وجود امکان اين، نتيجه در. سازدمي محدوديت شده( دچار

 اين سال طول واقعي در عملياتي فعاليتهاي دستکاري طريق از توانندمي مديران .کنند دست پيدا خويش نظر مورد سود به
 فعاليتهاي نمودن ديگر، جايگزين مزيت. است محدوديت معرض در کمتر واقعي هايفعاليت دستکاري .کاهش دهند را ريسک
وجود،  اين با. کنندمي توجه رفتارهايي چنين به کمتر گذاران قانون و حسابرسان که است سود، اين دستکاري براي واقعي

 هاي دوره در نقدي هاي جريان که دارد وجود احتمال اين که چرانيست،  هم هزينه بدون چندان واقعي دستکاري فعاليتهاي
 تقارن شود. عدم مي انجام سود افزايش براي حاضر حال در که گيرد قرار اعمالي تاثير تحت )منفي( مستقيم طورغير به آتي

 بازار جمله از مختلف هاي حوزه بارز در مسائل از گذاران، يکيسرمايه نظير سازماني افراد برون و مديريت ميان اطالعات
 و دسترسي ندارند اطالعات به يکسان طور به همگان است که آن از حاکي ساده بياني به تقارن اطالعاتي عدم . است سرمايه

 هدايت در اصلي اطالعات عامل تقارن عدم. است ديگران به نسبت اطالعات بيشتري داراي خود موقعيت به بنا مديريت
 عنوان به رقبا و گذاران، مشتريانگذاران، اعتباردهندگان، قانونسرمايه ( از6008) لو .است سود مديريت سمت به مديران

 گيري به تصميم اقدام مديران توسط شده دستکاري پايه اطالعات بر آنها که زماني زيرا. کندمي ياد سود قربانيان مديريت
 از مالي براي گزارشگري مدير که دهدمي رخ زماني سود مديريت .نمايند اتخاذ تصميمات نادرستي است نمايند، ممکنمي

 يا اقتصادي واقعي عملکرد درباره سهامداران از برخي کردن گمراه هدف با را کار اين و کند استفاده مي خود شخصي قضاوت
 عدم بين رابطه تبيين دارند. براي بستگي شده گزارش ارقام حسابداري به که دهدمي انجام قراردادهايي نتايج در براي تأثير

. گيرد قرار بيشتري بررسي مورد بايد اطالعاتي عدم تقارن واقعي، ريشه هاي فعاليت بر مبتني سود و مديريت اطالعاتي تقارن
 در ريشه نيز آن از بخشي و است هاشرکت رشد و گذاريسرمايه هاي اطالعاتي، فرصت تقارن عدم از اي عمده بخش منشأ
گذاري  سرمايه و رشد هايفرصت از ناشي تقارن اطالعاتي عدم. دارد مديريت توسط اطالعات وگزارش آوريجمع هايروش

 بر افزودن همچنين و خودي مبادالت وسيله به بتواند تا دهدمي تهاي مالي صور دستکاري براي بيشتري امکان مديريت به
 بيشينه از را مديريت هايفعاليت برند؛ زيرا هزينه هايي تالش چنين البته. کند منتقل به خود را خدمات، منابع جبران مزاياي
 .(3158آزاد، زاده و )رضا شودمي نمايندگي هاي هزينه ايجاد باعث و منحرف ارزش شرکت سازي

 
 پیشینه پژوهش

رابطه بين عدم تقارن اطالعاتي و مديريت سود را بررسي کردند. اين مقاله به بررسي يکي از  (3131تحريري و همکاران )
پيش شرط هاي اصلي مديريت سود يعني عدم تقارن اطالعاتي بين مديران وسرمايه گذاران در شرکت هاي پذيرفته شده در 

با استفاده از پنج مدل حجم معامالت، نوسان بورس اوراق بهادار تهران مي پرد ازد. سطح عدم تقارن اطالعاتي شرکت ها 
قيمت سهام، نسبت قيمت به سود، تعداد روزهاي معامالتي و عمر شرکت و ميزان مديريت سود شرکت ها با استفاده از مدل 
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 ، نتايج اين3155تا  3150شرکت طي فاصله زماني سال هاي 333جونز تعديل شده انداز ه گيري شد. با استفاده از اطالعات 
تحقيق نشان مي دهد شاخص عدم تقارن اطالعاتي که ترکيبي از پنج سنجه انتخابي است، بر ميزان مديريت سود تأثيري 

 مثبت و معنادار دارد.

( به بررسي تاثير حساسيت سرمايه گذاري بر ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطالعاتي 3131) و همکاران نيا روشنغالم
ه شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج نشان داد بين مديريت سود و عدم تقارن اطالعاتي در شرکت هاي پذيرفت

رابطه منفي و معني داري وجود دارد؛ همچنين حساسيت سرمايه گذاري باعث تعديل رابطه بين مديريت سود وعدم تقارن 
 اطالعاتي خواهد شد.

سه انجام داد شواهد جديدي را در مورد محتواي اطالعاتي، عدم تقارن اطالعاتي و در تحقيقي که در بازار فران (6005الخال )
تهاي به دست آورد. او به اين نتيجه دست يافت که برخالف افشاء صورسهام حول افشاي اختياري اطالعات نقدشوندگي بازار 

سطه بازار با اخالل گران کمتر ارزشيابي توانند به وابيني سود وقايع مجزايي هستند که ميمالي، سودهاي سه ماهه و پيش
 شود.

 :عدم تقارن اطالعاتي در شرايط نااطميناني محيطي ورابطه مديريت سود  ،(، در پژوهشي تحت عنوان6031) کرمير و همکاران
براي برآورد آنها  اطميناني محيطي بررسي نمودند.عدم تقارن اطالعاتي در شرايط نا وشواهدي از کانادا، رابطه مديريت سود 

متغير عدم تقارن اطالعاتي اختالف قيمت پيشنهادي خريد و فروش و براي متغير مديريت سود الگوي کوتاري و همکاران، 
براي متغير نااطميناني محيطي از تعداد کسب و کار و مناطق جغرافيايي، ميزان هزينه تحقيق و  ،نوسان قسمت سهام سهام و

عدم  داد که نااطميناني محيطي رابطه بين مديريت سود واده نمودند. يافته پژوهش نشان تفتوسعه و ضريب تغييرات فروش اس
 کند.تقارن اطالعاتي را تعضيف مي

 

 شناسی پژوهش روش
از لحاظ هدف تحقيقات به دو نوع کاربردي و بنيادي و از لحاظ ماهيت و روش به تحقيقات تاريخي، توصيفي، همبستگي يا 

 .شوند)پس از وقوع ( و تجربي يا آزمايشي تقسيم ميهمخواني، علي يا 

محتواي اطالعاتي سود با تاکيد بر عدم تقارن  با توجه به اين که اين تحقيق به دنبال بررسي تاثير مديريت سود واقعي بر
تواند مورد ميا توجه به اين که نتايج تحقيق باشد و بتحقيق از نوع علي پس رويدادي مي اطالعاتي شرکتها است، لذا روش

گان اطالعات مالي، اطالع رساني صحيح براي سرمايه گذاران بالقوه درشرکتهايي که به وسيعي از استفاده کننداستفاده طيف 
گذاري وتاه يا بلندمدت اقدام به سرمايهمتناسب با اهداف ک مديريت سود روي آورده اند را معرفي کرده تا آنها به طور آگاهانه و

 بنابراين از نوع کاربردي است.، گذاري کنندوعدم سرمايه 
 

 ی آماری جامعه

براي انتخاب نمونه از روش  از بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هاي زير پس از اعمال محدوديت
 گيري تصادفي ساده استفاده خواهد. شرايط ياد شده عبارتند از: نمونه

 واسطه گري مالي  نباشند.هاي سرمايه گذاري و شرکت -3
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را به طور کامل ارائه کرده  3131تا  3155هايي که اطالعات مورد نياز براي انجام پژوهش در دوره زماني  شرکت -6
 باشند.

تغيير سال  3131تا  3155هاي  اسفند باشد. طي سال 63به لحاظ افزايش قابليت مقايسه، سال مالي آنها، منتهي به  -1
 مالي نداده باشد.

مورد نظر، در دوره زماني تحقيق فعاليت  مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد يا حداقل هر  شرکت -1
 سه ماه يکبار، سهام آنها در بورس اوراق بهادار مبادله شده باشد.

اوراق بهادار  شود بدين معنا که ابتدا کليه شرکتهاي بورساز روش حذف سيستماتيک استفاده ميجهت تعيين حجم نمونه، 
تهران مشخص شده و سپس محدوديتهاي فوق بر روي آنها اعمال مي شود، شرکتهاي باقي مانده به عنوان نمونه مورد 

 شرکت است. 301استفاده قرار مي گيرد. با اعمال شرايط فوق تعداد اعضاي نمونه اين پژوهش شامل 
 

 های تحقیقپرسش و فرضیه

 عنوان تحقيق است بشرح ذيل تدوين شده است:هاي تحقيق که منطبق با فرضيه

 مديريت واقعي سود از طريق جريانات نقدي غير عادي بر محتواي اطالعاتي سود تاثير دارد. -3
 مديريت واقعي سود از طريق توليد غير عادي بر محتواي اطالعاتي سود تاثير دارد. -6
 مديريت واقعي سود از طريق هزينه هاي اختياري غير عادي بر محتواي اطالعاتي سود تاثير دارد.  -1
عدم تقارن اطالعاتي بر ارتباط بين مديريت سود واقعي از طريق جريانات نقدي غير عادي و محتواي اطالعاتي سود  -1

 تاثير دارد.
 ريق توليد غير عادي و محتواي اطالعاتي سود تاثير دارد.عدم تقارن اطالعاتي بر ارتباط بين مديريت سود واقعي از ط -8
عدم تقارن اطالعاتي بر ارتباط بين مديريت سود واقعي از طريق هزينه هاي اختياري غير عادي و محتواي   -2

 اطالعاتي سود تاثير دارد.
 

 تحقیق متغیرهای گیری اندازه نحوه

 متغیرهای مستقل

 مديريت سود واقعي 
 مديريت واقعي سود را انحراف از فعاليتهاي عملياتي عادي به منظور دستيابي به اهداف کوتاه مدت سود( 6002رويچوداري )

يعني بر خالف مديريت اقالم تعهدي که تنها خروجي سيستم حسابداري را بدون هيچگونه پيامد مستقيم روي  .داندمي
جريانهاي نقدي تحت تاثير قرار مي دهد مديريت واقعي سود در واقع جريانات نقدي بلند مدت را قرباني متورم نشان دادن سود 

-رزش شرکت را در بلند مدت کاهش ميکه ا شودوته بيني شناخته مينوعي رفتار ک کند که به عنوانمي کوتاه مدت )جاري(

 .دهد
 اندازه گيري توليد غير عادي و -6جريانات نقدي غير عادي  -3دراين پژوهش، دستکاري فعاليتهاي واقعي از سه پروکسي 

 ( استفاده شده است. 6002) ريو رويچودا (6005) هاي اختياري غير عادي مشابه تحقيقات، ژانگ، يوزينهاندازه گيري ه -1
(3  CFOt/At-1 = α0 + α1(1/At-1) + α 2 (Salest/At-1) + α 3 (∆St /At-1) + εt 
(6  PROD it/At-1 = α0 + α1(1/At-1) + α 2 (Salest/At-1) + α 3 (∆Sit/At-1) + α4(∆Sit -1/At-1) + εt 
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(1  DISEXPit/ At-1= α0 + α1(1/At-1) + α 2 (Salest/At-1) + εt 

=CFOt وجه نقد حاصل از عمليات سال جاري 
=At-1 جمع کل داراييهاي سال گذشته 

=Salet فروش در سال جاري 
=∆Si,t  هاي نقدي از فروش هاي شرکت در توانايي ايجاد جريان تغييرات فروش سال جاري براي کنترل تاثير ويژگي 

= PRODit هاجوديش رفته به اضافه تغيير در موبهاي تمام شده کاالي فرو 
=DISEXPitجمع هزينه هاي تبليغات، اداري، عمومي و فروش 

عادي عبارت اند از تفاوت بين مقادير ي غيرعادي و هزينه هاي توليد غيرجريان نقدي عملياتي غيرعادي و هزينه هاي اختيار
، 3باقيمانده هاي هر کدام از مدل هاي هاي فوق. به عبارت ديگر آورد شده آنها با استفاده از مدلسطوح عادي بر واقعي آنها و

به ترتيب بيانگر مقادير غيرعادي جريان نقدي عملياتي و هزينه هاي اختياري غير عادي و هزينه هاي توليدي غير  1 و 6
 عادي است و معرف مديريت سود واقعي مي باشد.

 

 عدم تقارن اطالعاتي 
همگان به طور يکسان به اطالعات دسترسي ندارند و مديريت بنا به  عدم تقارن اطالعاتي به بياني ساده حاکي از آن است که

يت مديران به سمت موقعيت خود داراي اطالعات بيشتري نسبت به ديگران است.  عدم تقارن اطالعات عامل اصلي در هدا
 .(6003، بيان)امبروس و مديريت سود است 

( براي تعيين دامنه تفاوت قيمت 3352) لي که ونکاتش و چيانگبراي سنجش عدم تقارن اطالعاتي بين سرمايه گذاران، از مد
پيشنهادي خريد و فروش سهام طراحي کرده اند، استفاده شده است. از اين مدل در پژوهشات متعددي استفاده شده است. در 

 .ندبراي اندازه گيري عدم تقارن اطالعاتي از اين مدل بهره گرفته ا (،3158) ايران نيز رضازاده و آزاد

         
       

         
     

 مدل مذکور به شرح رابطه زير است

Spreadit = دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريدوفروش سهام 
= (Ask price) APit م شرکت ميانگين قيمت پيشنهادي فروش سهاi  در دورهt    
= (Bid price) BPit قيمت پيشنهادي خريد سهام شرکت  ميانگينi  در دورهt    

عدم تقارن اطالعاتي بيشتر  طبق مدل باال، هرچه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام عدد بزرگتري باشد، حاکي از
 .است

 
 متغیر وابسته

 محتواي اطالعاتي سود 

محتواي اطالعاتي . بين سود و بازدهي سهام نشان دادتوان توسط رابطه محتواي اطالعاتي سود را مي (6000) به اعتقاد وفيز
دارد در قالب سودمندي سود در توجيه بازدهي سهام قابل دستيابي است. محتواي اطالعاتي ارقام حسابداري از ديدگاه استان

واقع شود ها مفيد گيريهاي مالي بتواند در تصميمود که اطالعات ارائه شده در صورتشايران به خصوصياتي اطالق مي
 .(3153)کميته فني سازمان حسابرسي، 
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در اين تحقيق به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است که در اين پژوهش مطابق با  شاخص محتواي اطالعاتي سود
و )رابطه بين سود  از ضريب واکنش سود (6003) (، چانگ و سو6005) چانگ، (6008) (، گارسيامکا3338) همکاران و وارفيلد
 به عنوان معيار سنجش محتواي اطالعاتي سود استفاده مي شود. بازده(

 براي تخمين محتواي اطالعاتي عايدات حسابداري از مدل رگرسيوني زير استفاده مي شود:
Reti,t = α0 + α1 EPS/pi,t-1 + εi,t 

 که در آن
 EPS  =سود هر سهم شرکت i درسالt  

pi,t-1   = قيمت سهام شرکتi ي دوره در ابتداt 

Reti,t  بازده ساالنه سهام شرکت =i در سال t 

وه در اين پژوهش بازده سهام شرکت از تفاوت قيمت هر سهم شرکت در پايان دوره و قيمت هر سهم در ابتداي دوره به عال
-محاسبه ميتقسيم بر قيمت هر سهم در ابتداي دوره  )شامل سود تقسيمي و سهام جايزه و...(تعديالت ناشي از عايدات سهام 

 گردد.
εi,t باشد.مدل شاخص محتواي اطالعاتي سود مي = پسماند 
 

 کنترلی متغیرهای

 (Sizeي شرکت )اندازه

کل  گيري متغير اندازه شرکت وجود دارد که عبارتند از: مقدار کل دارايي ها، ميزان فروش و تعدادمعيارهاي مختلفي براي اندازه
که به  گيري متغير اندازه شرکت استفاده شده است.سهام براي اندازهيق از لگاريتم طبيعي ارزش بازار کارکنان. در اين تحق

 شود.   صورت لگاريتم طبيعي تعداد سهام ضربدر قيمت سهام درپايان سال محاسبه مي
Size=LN(N×P) 

= N تعدادسهام در يايان دوره 

= P دوره قيمت سهام در پايان 
 

 (B/Mنسبت ارزش دفتري به ارزش بازار )

 شود.ي به متوسط ارزش بازار محاسبه ميمبناي لگاريتم طبيعي ارزش دفتري آخرين سال مالبر B/M نسبت
 

 های پژوهش یافته

 ها آمار توصیفی داده

آماري  هايکميت بخش اين در .است جامعه پارامترهاي محاسبه آن هدف و پردازدمي جامعه توصيف به صرفاً توصيفي آمار
داده  بزرگترين و کوچکترين معيار، انحراف، ميانگين شامل هاکميت اين شودمي بيان شده استفاده مدلهاي اساس بر متغيرها

، 857613و انحرف معيار  287858متغير محتواي اطالعاتي داراي ميانگين  3با توجه به نتايج شماره  هاست.داده مجموع و
مديريت واقعي سود از  17660و انحراف معيار  - 07826 سود از طريق جريانات نقدي غير عادي داراي ميانگين مديريت واقعي

هاي مديريت واقعي سود از طريق هزينه ،17813و انحراف معيار  -07881توليدداراي ميانگين  طريق هزينه هاي غير عادي
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، 17130و انحراف معيار 27511اندازه شرکت داراي ميانگين   57803 و انحراف معيار -07355اختياري غيرعادي داراي ميانگين 
نسبت سود هر سهم به قيمت سهم در عدم تقارن  3517501و انحراف معيار  357562عدم تقارن اطالعاتي داراي ميانگين 

 باشد. مي 8387301و انحراف معيار  337126اطالعاتي داراي ميانگين 
 

 متغیرهای پژوهشتوصیفی  آمار(: 8) جدول

 انحراف معيار حد پايين حد باال ميانگين نماد متغير

 R 65.787 31.649 734.145 58.231 محتواي اطالعاتي

 EPS/Pt-1 0.497 0.203 9.840 1.256 دوره ابتداي در سهم قيمت به سهم هر سود نسبت

 CFO -0.562 -0.489 0.879 3.220 مديريت واقعي سود از طريق جريانات نقدي غير عادي

 PROD -0.753 -0.698 -0.108 4.739 مديريت واقعي سود از طريق هزينه هاي غير عادي توليد

 DISEXP -0.988 -0.857 0.768 8.509 مديريت واقعي سود از طريق هزينه هاي اختياري غيرعادي

سهم در مديريت واقعي سود از  قيمت به سهم هر سود نسبتدخالت 
 غير عاديطريق جريانات نقدي 

CFO*EPS/P -0.311 -0.070 0.557 13.562 

سهم در مديريت واقعي سود از  قيمت به سهم هر سود نسبتدخالت 
 PROD*EPS/P -0.404 -0.116 1.224 12.160 طريق هزينه هاي غير عادي توليد

سهم در مديريت واقعي سود از  قيمت به سهم هر سود نسبتدخالت 
 DISEXP*EPS/P -0.564 -0.124 1.111 18.763 عادي طريق هزينه هاي اختياري غير

 SIZE 6.844 6.787 8.409 4.310 اندازه شرکت

 BM 0.605 0.481 2.966 0.008 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

 سهم در اندازه شرکت قيمت به سهم هر سود نسبتدخالت 
SIZE*EPS/P 3.653 1.419 78.487 7.504 

سهم در نسبت ارزش دفتري به  قيمت به سهم هر سود نسبتدخالت 
 BM*EPS/P 0.197 0.099 3.203 1.337 ارزش بازار

 SPREAD 18.826 25.095 199.244 184.804 عدم تقارن اطالعاتي

 SPREAD*EPS/P 19.362 1.168 936.150 595.104 سهم در عدم تقارن اطالعاتي قيمت به سهم هر سود نسبتدخالت 

 

 

 پژوهشفرضیه های آزمون  تحلیل و

 .از طريق جريانات نقدي عملياتي غير عادي بر محتواي اطالعاتي سود تاثير دارد مديريت واقعي سود :8فرضیه 
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نتایج آزمون فرضیه اول (:2)جدول   

Ret = α0 + α1 EPS/Pt-1 + α2 * REM + α3 EPS/Pt-1 * REM+α4 EPS/Pt-1 * BMi,t +α5 EPS/Pt-1 * Size + α6 * BMi,t + α7 * Size 

 آماره
 متغير

 نماد
ضريب 
 تخمين

 tآماره  خطاي معيار
سطح 
 معناداري

 C -1.399 0.583 -2.400 0.017 عرض از مبداً

 EPSP 0.074 0.809 0.462 0.644 سهم قيمت به سهم هر سود نسبت

 CFO -0.202 0.112 -1.815 0.048 مديريت واقعي سوداز طريق جريانات نقدي غير عادي

سهم در مديريت واقعي سود از طريق  قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت
 جريانات نقدي غير عادي

EPSP*CFO 0.011 0.094 0.113 0.910 

 EPSP*BM 0.095 0.272 0.348 0.728 سهم در نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت

 EPSP*SIZE -0.064 0.101 -0.630 0.529 اندازه شرکتسهم در  قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت

 BM 0.166 0.117 1.409 0.160 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

 SIZE 0.214 0.083 2.584 0.010 اندازه شرکت

 0.050 وابسته متغير ميانگين 0.039 تعيين ضريب

 0.973 وابسته متغير معيار انحراف 0.024 شده تعديل تعيين ضريب

 F 2.609 آماره
 1.879 واتسون دوربين آماره

 0.012 سطح معناداري مدل

 

درصد حاکي از معناداري کل ضرايب مدل در سطح  8( کمتر از 07036سطح معناداري مدل )فوق با توجه به نتايج جدول 
دهندگي و برازش باالي الگو ( اين مدل نشان دهنده قدرت توضيح 07061درصد است. ضريب تعيين تعديل شده ) 38اطمينان 

 هاي مستقل در مدل بوده است.ود تا حدود زيادي متأثر از متغيردهد محتواي اطالعاتي سمي باشد و نشان مي

 

 از طريق هزينه هاي غير عادي توليد بر محتواي اطالعاتي سود سود تاثير دارد. مديريت واقعي سود: 2فرضیه 
نتایج آزمون فرضیه دوم (:9)جدول   

Ret = α0 + α1 EPS/Pt-1 + α2 * REM + α3 EPS/Pt-1 * REM+α4 EPS/Pt-1 * BMi,t +α5 EPS/Pt-1 * Size + 

α6 * BMi,t + α7 * Size 
 آماره
 متغير

 سطح معناداري tآماره  خطاي معيار ضريب تخمين نماد

 C -1.462 0.591 -2.472 0.014 عرض از مبداً

 EPSP 0.088 0.823 0.785 0.433 سهم قيمت به سهم هر سود نسبت

 PROD 0.019 0.121 0.157 0.875 مديريت واقعي سوداز طريق هزينه هاي غير عادي توليد

 EPSP*PROD -0.134 0.126 -1.063 0.288 سهم در مديريت واقعي سود از طريق هزينه هاي غير عادي توليد قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت

 EPSP*BM 0.016 0.273 0.058 0.954 سهم در نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت

 EPSP*SIZE -0.114 0.106 -1.084 0.279 سهم در اندازه شرکت قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت

 BM 0.158 0.118 1.339 0.181 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

 SIZE 0.243 0.083 2.929 0.004 اندازه شرکت

 0.050 وابسته متغير ميانگين 0.033 ضريب تعيين

 0.973 وابسته متغير معيار انحراف 0.018 ضريب تعيين تعديل شده

 F 2.179آماره 
 1.869 واتسون دوربين آماره

 0.035 سطح معناداري مدل

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

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

 

31 
 

معناداري کل ضرايب مدل در سطح درصد حاکي از  8( کمتر از 07018سطح معناداري مدل )فوق با توجه به نتايج جدول 
( اين مدل نشان دهنده قدرت توضيح دهندگي و برازش باالي الگو 07035درصد است. ضريب تعيين تعديل شده ) 38اطمينان 

 مي باشد و نشان مي دهد محتواي اطالعاتي سود تا حدود زيادي متأثر از متغير هاي مستقل در مدل بوده است.
 

 سود تاثير دارد. اري غير عادي بر محتواي اطالعاتياز طريق هزينه هاي اختي سودمديريت واقعي : 9فرضیه 
ومس نتایج آزمون فرضیه (:4)جدول   

Ret = α0 + α1 EPS/Pt-1 + α2 * REM + α3 EPS/Pt-1 * REM+α4 EPS/Pt-1 * BMi,t +α5 EPS/Pt-1 * Size + α6 * BMi,t + α7 * Size 

 آماره
 متغير

 نماد
ضريب 
 تخمين

خطاي 
 معيار

 tآماره 
سطح 

 معناداري

 C -1.405 0.584 عرض از مبداً
-

2.406 
0.017 

 EPSP 0.099 0.815 0.612 0.541 سهم قيمت به سهم هر سود نسبت

 DISEXP -0.027 0.071 مديريت واقعي سوداز طريق هزينه هاي اختياري غيرعادي
-

0.379 
0.705 

مديريت واقعي سود از طريق هزينه هاي اختياري سهم در  قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت
 غيرعادي

EPSP*DISEX

P 
-0.039 0.058 

-

0.669 
0.504 

 EPSP*BM 0.063 0.273 0.230 0.818 سهم در نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت

 EPSP*SIZE -0.086 0.102 سهم در اندازه شرکت قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت
-

0.847 
0.398 

 BM 0.161 0.118 1.365 0.173 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

 SIZE 0.228 0.083 2.735 0.007 اندازه شرکت

 0.050 ميانگين متغير وابسته 0.033 ضريب تعيين

 0.018 ضريب تعيين تعديل شده
انحراف معيار متغير 

 وابسته
0.973 

 F 2.193آماره 
 1.867 واتسونآماره دوربين 

 0.034 سطح معناداري مدل

 
درصد حاکي از معناداري کل ضرايب مدل در سطح  8( کمتر از 07011سطح معناداري مدل ) فوق با توجه به نتايج جدول 

( اين مدل نشان دهنده قدرت توضيح دهندگي و برازش باالي الگو 07035درصد است. ضريب تعيين تعديل شده ) 38اطمينان 
 اي مستقل در مدل بوده است.مي باشد و نشان مي دهد محتواي اطالعاتي سود تا حدود زيادي متأثر از متغير ه

 

عدم تقارن اطالعاتي بر ارتباط بين مديريت سود واقعي از طريق جريانات نقدي عملياتي غير عادي و محتواي : 4فرضیه 

 اطالعاتي سود تاثير دارد.
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چهارمنتایج آزمون فرضیه  (:5)جدول   
Ret = α0 + α1 EPS/Pt-1 + α2 * SPREADit + α3 EPS/Pt-1 * SPREADit +α4 EPS/Pt-1 * REM  +α5 EPS/Pt-1* BMi,t +α6 EPS/Pt-1 * Size 

+ α7 * BMi,t + α8 * Size 

 آماره
 متغير

 سطح معناداري tآماره  خطاي معيار ضريب تخمين نماد

 C -1.336 0.586 -2.281 0.023 عرض از مبداً

 EPSP 0.016 0.812 0.758 0.449 سهم قيمت به سهم هر سود نسبت

 SPREAD 0.235 0.001 2.256 0.025 عدم تقارن اطالعاتي

سهم در عدم تقارن  قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت
 اطالعاتي

EPSP*SPREAD 0.001 0.001 1.107 0.269 

سهم در مديريت واقعي سود  قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت
 از طريق جريانات نقدي  غير عادي

EPSP*CFO -0.072 0.079 -0.906 0.366 

سهم در نسبت ارزش دفتري  قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت
 به ارزش بازار

EPSP*BM 0.015 0.269 0.054 0.957 

 EPSP*SIZE -0.106 0.102 -1.040 0.299 سهم در اندازه شرکت قيمت به سهم هر سود دخالت نسبت

 BM 0.144 0.117 1.235 0.218 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

 SIZE 0.218 0.083 2.633 0.009 اندازه شرکت

 0.050 وابسته متغير ميانگين 0.058 تعيين ضريب

 0.973 وابسته متغير معيار انحراف 0.041 شده تعديل تعيين ضريب

 F 3.424 آماره
 1.919 واتسون دوربين آماره

 0.001 سطح معناداري مدل

درصد حاکي از معناداري کل ضرايب مدل در سطح  8( کمتر از 07003سطح معناداري مدل ) فوقبا توجه به نتايج جدول 
( اين مدل نشان دهنده قدرت توضيح دهندگي و برازش باالي الگو 07013درصد است. ضريب تعيين تعديل شده ) 38اطمينان 

 اي مستقل در مدل بوده است.مي باشد و نشان مي دهد محتواي اطالعاتي سود تا حدود زيادي متأثر از متغير ه
 

عدم تقارن اطالعاتي بر ارتباط بين مديريت سود واقعي از طريق هزينه هاي غير عادي توليد و محتواي اطالعاتي  :5فرضیه 

 سود تاثير دارد.
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پنجمنتایج آزمون فرضیه  (:6)جدول   
Ret = α0 + α1 EPS/Pt-1 + α2 * SPREADit + α3 EPS/Pt-1 * SPREADit +α4 EPS/Pt-1 * REM  +α5 EPS/Pt-1* BMi,t +α6 EPS/Pt-1 * 

Size + α7 * BMi,t + α8 * Size 

 آماره
 متغير

تخمين ضريب نماد معيار خطاي  معناداري سطح t آماره   

مبداً از عرض  C -1.326 0.587 -2.258 0.024 

 EPSP 0.042 0.819 0.784 0.433 سهم قيمت به سهم هر سود نسبت

اطالعاتي تقارن عدم  SPREAD 0.248 0.001 2.300 0.022 

نسبت دخالت  عدم در سهم قيمت به سهم هر سود 
اطالعاتي تقارن  

EPSP*SPREAD 0.001 0.001 0.939 0.348 

نسبت دخالت  مديريت در سهم قيمت به سهم هر سود 
توليد عادي غير هاي هزينه طريق از سود واقعي  

EPSP*PROD -0.066 0.108 -0.612 0.541 

نسبت دخالت  نسبت در سهم قيمت به سهم هر سود 
بازار ارزش به دفتري ارزش  

EPSP*BM -0.010 0.269 -0.036 0.971 

نسبت دخالت  اندازه در سهم قيمت به سهم هر سود 
 شرکت

EPSP*SIZE -0.109 0.104 -1.043 0.297 

بازار ارزش به دفتري ارزش نسبت  BM 0.142 0.117 1.214 0.225 

شرکت اندازه  SIZE 0.216 0.083 2.604 0.010 

تعيين ضريب وابسته متغير ميانگين 0.057   0.050 

شده تعديل تعيين ضريب وابسته متغير معيار انحراف 0.040   0.973 

 F 3.365 آماره
واتسون دوربين آماره  1.922 

 0.001 سطح معناداري مدل

 

درصد حاکي از معناداري کل ضرايب مدل در سطح  8( کمتر از 07003معناداري مدل )سطح فوق با توجه به نتايج جدول 
( اين مدل نشان دهنده قدرت توضيح دهندگي و برازش باالي الگو 07010درصد است. ضريب تعيين تعديل شده ) 38اطمينان 

 تقل در مدل بوده است.مي باشد و نشان مي دهد محتواي اطالعاتي سود تا حدود زيادي متأثر از متغير هاي مس

 

عدم تقارن اطالعاتي بر ارتباط بين مديريت سود واقعي از طريق هزينه هاي اختياري غير عادي و محتواي : 6فرضیه 

 اطالعاتي سود تاثير دارد.
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 ششمنتایج آزمون فرضیه (: 7)جدول 

Ret = α0 + α1 EPS/Pt-1 + α2 * SPREADit + α3 EPS/Pt-1 * SPREADit +α4 EPS/Pt-1 * REM  +α5 EPS/Pt-1* BMi,t +α6 EPS/Pt-1 * 

Size + α7 * BMi,t + α8 * Size 

 آماره
 متغير

 t آماره معيار خطاي تخمين ضريب نماد
 سطح

 معناداري

 C -1.305 0.583 -2.237 0.026 مبداً از عرض

 EPSP 0.605 0.812 0.745 0.457 سهم قيمت به سهم هر سود نسبت

 SPREAD 0.246 0.001 2.294 0.022 اطالعاتي تقارن عدم

 اطالعاتي تقارن عدم در سهم قيمت به سهم هر سود نسبت دخالت
EPSP*SPREA

D 
0.001 0.001 0.988 0.324 

 طريق از سود واقعي مديريت در سهم قيمت به سهم هر سود نسبت دخالت
 عادي غير اختياري هاي هزينه

EPSP*DISEX

P 
-0.037 0.045 -0.812 0.417 

 ارزش به دفتري ارزش نسبت در سهم قيمت به سهم هر سود نسبت دخالت
 بازار

EPSP*BM 0.012 0.269 0.043 0.966 

 EPSP*SIZE -0.103 0.101 -1.012 0.312 شرکت اندازه در سهم قيمت به سهم هر سود نسبت دخالت

 BM 0.142 0.117 1.220 0.223 بازار ارزش به دفتري ارزش نسبت

 SIZE 0.213 0.082 2.584 0.010 شرکت اندازه

 0.050 وابسته متغير ميانگين 0.058 تعيين ضريب

 0.973 وابسته متغير معيار انحراف 0.041 شده تعديل تعيين ضريب

 F 3.403 آماره
 1.918 واتسون دوربين آماره

 0.001 سطح معناداري مدل

درصد حاکي از معناداري کل ضرايب مدل در سطح  8( کمتر از 07003معناداري مدل )فوق سطح با توجه به نتايج جدول  
( اين مدل نشان دهنده قدرت توضيح دهندگي و برازش باالي الگو 07013درصد است. ضريب تعيين تعديل شده ) 38اطمينان 

 قل در مدل بوده است.هاي مستود تا حدود زيادي متأثر از متغيرمي باشد و نشان مي دهد محتواي اطالعاتي س
 

 گیرینتیجه
در اين تحقيق، تجزيه و تحليل جامعي از تاثير مديريت سود واقعي و عدم تقارن اطالعاتي بر محتواي اطالعاتي سود در 

صورت پذيرفت، مديريت  3131تا  3155گزارشهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 
محاسبه شده و ( 600 2) مدل برآورد سطح غير عادي دستکاري فعاليتهاي واقعي مدل رويچوداري 1استفاده از  واقعي سود با

از آزمون بدست امده  . نتايجمحتواي اطالعاتي سود با استفاده از رابطه سود بازده که ضريب تعيين سود ناميده مي شود
هزينه توليد غيرعادي  ناشي از دستکاري هزينه هاي اختياري و ي ميان مديريت سودهاي تحقيق نشان داد که رابطهفرضيه

مربوط به مديريت واقعي سود که با محتواي اطالعاتي سود معني داري بااليي ندارد، ولي مديريت سود واقعي جريانات نقدي 
اطالعاتي جهت پيش  جريان نقد عملياتي داراي محتواي. غير عادي داري رابطه معني دار با محتواي اطالعاتي سود هستند

باشد اما در شرايط عدم بيني بازده سهام هستند و در اين مورد محتواي اطالعاتي سود عملياتي بيشتر از جريان نقد عملياتي مي
تر و جريان نقد عملياتي بيشتر تقارن اطالعاتي، هرچه عدم تقارن اطالعاتي بيشتر شود محتواي اطالعاتي سود عملياتي کم

 شود.مي
 
 

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

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

 

35 
 

 شنهادهای حاصل از تحقیقپی
محققان آينده ارائه شده ها و پيشنهاداتي که براي گروه، پيشنهادات مبتني بر فرضيه پيشنهادات حاصل از تحقيق شامل دو

 باشد که به شرح ذيل تشريح مي گردد.است مي
 

 هاپیشنهادات مبتنی بر فرضیه
شود جامعه حسابداران گيرد، پيشنهاد ميسختي انجام مي عي توسط حسابرس بهبا توجه به اين که کشف مديريت سود واق

 هاي موردور، با آموزش حسابرسان خود، شرکترسمي ايران و سازمان حسابرسي به عنوان فعاالن عرصه حسابرسي در کش
اوراق همچنين سازمان بورس  رسيدگي را از پيامد هاي آتي مديريت سود از طريق دستکاري فعاليتهاي واقعي آگاه سازند.

آورند، روي ميهايي را که به مديريت سود واقعي قوه را بااطالع رساني صحيح، شرکتبهادار بايد به شکلي سرمايه گذاران بال
گذاري ا بلند مدت خويش اقدام به سرمايهمتناسب با اهداف کوتاه مدت ي ها بطور آگاهانه وه سرمايه گذاران معرفي کند تا آنب

 .چنين شرکتهايي نمايند درگذاري يا عدم سرمايه

سود که العاتي با توجه نتايج بدست در فرضيه اول مديريت سود واقعي از طريق جريانات نقدي با محتواي اط -3
يابد. توان جريانهاي نقدي عملياتي و سود عملياتي در سود محتواي اطالعاتي سود کاهش ميافزايش مديريت واقعي 

 يرد و همچنين اثر سودنقدي پرداخت شده نيز بر بازده سهام و قيمت سهامسهام مورد بررسي قرار گ توزيع قيمت
 بررسي شود.

گردد. اين امر در مورد عدم تقارن اطالعاتي همواره يک پديده نامطلوب بوده که باعث نابرابري يا عدم مساوات مي -6
شود که سازمان وب پيشنهاد ميتهران نيز حائز اهميت است، لذا در جهت کاهش اين پديده نامطل بورس اوراق بهادار

تري در ين سختگيرانهتري را در جهت کاهش اين پديده نامطلوب ارائه دهد و قوانبورس اقدامات پيشگيرانۀ سخت
 مورد افشاي به موقع اطالعات و توقف به موقع نماد مورد نظر اجرا نمايد.

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی
شود و ادامه راه، مستلزم انجام تحقيقات ديگري است. بنابراين، انجام مسيري جديد باز ميق، راه به سوي با انجام هر تحقي

 شود: ي پژوهشگران پيشنهاد ميتحقيقاتي به شرح زير برا

 ها بر محتواي اطالعاتي اقالم تعهدي و نقدي.ارتباط نوع صنعت بر تاثير عدم تقارن اطالعاتي شرکت -3

ها برمحتواي اطالعاتي اقالم تعهدي و نقدي با در نظر گرفتن معيارهاي شرکت بررسي تاثير عدم تقارن اطالعاتي -6
 (. Bid-Askديگر عدم تقارن اطالعاتي مانند اختالف قيمت پيشنهادي خريد و فروش )

 هاي واقعي.استفاده از مدل هاي ديگر ي براي محاسبه عدم تقارن اطالعاتي و مديريت سود مبتني برفعاليت -1

 

 انجام تحقیق های  محدودیت
تقاد بنگرند هاي علمي نيازمند ترديد منظم و منطقي هستند و پژوهشگران بايد به نتايج پژوهش به ديده انبه طور کلي پژوهش

هاي خويش و ديگران باشد. به بيان ديگر، دنيايي که براي مطالعه به ما داده شده است، دنيايي صد و منتقد سرسخت پژوهش
توان با قطعيت مطلق ثابت کرد و اصوالً تئوري، نه ثابت يست. درعلم تجربي هيچ چيز را نمين در صد درست يا نادرست
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هايي فوق مستثني نيست و داراي محدوديتکردني، نه رد کردني و نه غيراحتمالي است. تحقيق حاضر نيز از موارد بيان شده 
مشکالتي که در اجراي پژوهش حاضر وجود داشته و بايد  ها وآن با احتياط بيان شود. محدوديت شود نتايجاست که باعث مي

 باشند.رار گيرند، به شرح زير ميحين تفسير يافته هاي پژوهش و تعميم آن مد نظر ق
هاي تحقيق و توسعه نيز به عنوان در تحقيقات مشابه که در خارج از کشور انجام شده است، دستکاري در فعاليت -3

 هزينه از متشکل اختياري هايهاي واقعي در نظر گرفته شده است.  هزينهفعاليتکارهاي دستکاري در يکي از راه
 سود موضوع، مديريت ادبيات به توجه با توسعه است. و پژوهش هاي هزينه نيز و فروش و اداري، عمومي هاي

 و هزينه پژوهش به مربوط اطالعات اينکه به توجه با متداول است؛ بسيار نيز توسعه و پژوهش هايهزينه ازطريق
 از مجزا يا و بود تلقي شده ايسرمايه )يا نبود استخراج قابل آماري هاي جامعهشرکت مالي هاي صورت از توسعه
 شد. نظر صرف معيار اين از ناچار به نبود( جاري هاي هزينه ساير

تهران که توليدي و سال مالي اق بهادار رواهاي پذيرفته شده بورس با توجه به محدود بودن نمونه آماري به شرکت -6
 ها بايستي احتياط انجام پذيرد.آنها منتهي به پايان اسفنده بوده تسري نتايج به ساير شرکت
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