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 چکیده

پردازد. این    ی میسود واقع تیریها و مد نهیهز یبا چسبندگ تیریمد ییبر رابطه توانا یحسابرس تهیکم ریبه تاثحاضر پژوهش 
جامعنه ممناری    باشند. منی علّی )پس رویدادی( وع از ن همبستگی از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسیپژوهش 
گیری حذف سیستماتیک، و با استفاده از روش نمونه بودهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران های شرکتکلیه پژوهش، 

منورد تحیینق قنرار     4921تا  4921های  بی  سالساله  7ی زمانی  دورهدر  شدهشرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب  491
گیری متغیرها از سنایت   های مربوط برای اندازه ده و دادهبوای  . روش مورد استفاده جهت جمع موری اطالعات، کتابخانهگرفتند

ی هنا  برای مزمنون فرضنیه  در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس و ها جمع موری شده  کدال و صورتهای مالی شرکت
ز پژوهش نشان انتایج حاصل  استفاده شده است. های تابلویی رگرسیون چندگانه با الگوی دادهو از  نرم افزار ایویوزاز پژوهش 

تناثیر کمیتنه   همچنی ،  دارد.و معنادار  واقعی تاثیر معکوس سود چسبندگی هزینه ها و مدیریت بر توانایی مدیریت دهد که می
ها معکوس و معنادار است و نیز، کمیته حسابرسی بنر رابطنه بنی     چسبندگی هزینه و حسابرسی بر رابطه بی  توانایی مدیریت

 سود واقعی تاثیرمعنادار معکوس دارد. تمدیری و توانایی مدیریت

 .یحسابرس تهیکم، تیریمد ییتوانای، سود واقع تیریمد ،ها نهیهز یچسبندگ واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

 و از حرفه حسابداری خارج سوی افراد از توجه قابل فشارهای با همراه زیان و سود صورتحساب شدن رایج 4291 دهه اواخر در
 حسنابداری  و نظرینه  در تفکر را تغییرات مهمی جاری، های از روش دانشگاهیان و حرفه ای درکارانان دست رضایت عدم نیز

 ترازنامنه  بنه  تر معطوف پیش زیان که و سود به صورتحساب بیشتر توجه و تأکید تغییرات تری  ای  مهم از مورد. یکی بوجود

کنارا،   سنود  (. در مندیریت 4924)حجنازی و همکناران،    شنود  مطنر   متولد و سود مدیریت نام به ای میوله تا شده بود، سبب
سنود   مندیریت  این  دیندگاه،   در شنود.  می اطالعاتی سود بهبود محتوای و تیارن اطالعاتی عدم کاهش موجب سود مدیریت
 کنارا، هندف   ننوع  سنود از  مدیریت در شود.می اطالعات حسابداری محسوب خارجی کنندگان برای استفاده سودمند ایپدیده
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 به منظنور  طلبانه، مدیریت فرصت سود است و در مدیریت صورت های مالی کنندگان استفاده و سهامداران ایش مطلوبیتافز

 مبنی (، شواهدی9119) 4همکاران و بالسام کند. می گزارش طلبانه ای فرصت رابه گونه سود خویش، مطلوبیت کردن حداکثر

 زیان گزارش از جلوگیری به منظور که مدیران داد نشان (9114) 9برگستالر کنند. ارایه می سود مدیریت بودن طلبانه فرصت بر

(. بنر اسناس   4921رودپشتی، )کریمی و رهنمای کنند بیشتری دریافت پاداش تا کنند می به مدیریت سود اقدام سود کاهش یا
قضاوت شخصی خنود اسنتفاده    دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از(، مدیریت سود زمانی رخ می4222) 9نظر هیلی و وال 

کند و ای  کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی کنه بنه   می
( به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخناب  9112) 1دهد. اسکاتارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارد انجام می

هنگنامی کنه شنرکتها در وضنعیت     کنند.  های حسابداری برای دستیابی به برخی از اهداف خاص مدیریت اشناره منی  سیاست
نماینند کنه سنطر مخنر     حسنابداری درخواسنت منی    گیرند، مدیران منها از واحند نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می

وای اطالعاتی من را تغییر دهند. حسنابداری بنا وجنود تمنامی     و بدی  وسیله محت ،بهبود بخشند راصورتهای مالی )یعنی سود( 
داده های مفید برای مدیریت در این  قبینل شنرایا باشند )هنو  و      رسد قادر به فراهم موردن نظر نمیاش، بهانعطاف پذیری

کننندگان از من،  ادهزیرا طیف متنوع اسنتف  (. داده های مورد نیاز تصمیم گیری میوله ای بسیار پیچیده می باشند،4221، 1هو 
گذاری در من دارنند(، مندیران   گذاران )از منجایی که نیاز به دانست  میزان سودموری و ثبات شرکت قبل از سرمایهنظیر سرمایه

کنندگان مالی )نیاز به اطالع از توانایی شرکت در بازپرداخنت وام(  ، بانکها و تأمی ()نیاز به اطالع از وضعیت مالی شرکت دارند

 فعالیت سطح تغییرات به نسبت هاهزینه رفتار چگونگی از مگاهی .(4981)نوروش و همکاران،  اطالعات گوناگونی نیاز داردبه 

 گذاری محصوالت،قیمت بندی،بودجه و ریزیبرنامه خصوص در مدیران گیریتصمیم مهم برای از اطالعات فروش سطح یا و

مندیریت،   حسنابداری  در هاهزینه رفتار های سنتیمدل (. در4978است )نمازی،  مدیریتی موارد سایر و سر به سر نیطه تعیی 
 در تغیینرات  که بزرگی معنا ای  به یابند.می کاهش یا افزایش متناسب طورفعالیت به حجم تغییرات به نسبت متغیر هایهزینه

 روی تأثیری فعالیت در حجم افزایش یا کاهش() تغییرات جهت و است وابسته فعالیت حجم در تغییرات به بزرگی تنها هاهزینه

 سنطح  در افنزایش  هنگنام  هنا در هزیننه  افزایش (. اما میزان9118 ،1ندارد )هورنگری  و همکاران هاهزینه در تغییرات بزرگی

 فتنار ر هایویژگی از یکی هااست. چسبندگی هزینه فعالیت کاهش در حجم هنگام هاهزینه در کاهش میزان از بیشتر فعالیت،

 فعالینت،  سنطح  افزایش هنگام هاهزینه در افزایش بزرگی که من است بیانگر فعالیت است و سطح تغییرات به نسبت هاهزینه

ای   به هاهزینه (. چسبندگی9111، 7است )کالجا و همکاران فعالیت سطح در کاهش هنگام ها درکاهش هزینه بزرگی از بیشتر
اسنت   کناهش فنروش   زمنان  در هنا هزینه میدار همان کاهش از فروش، بیشتر افزایش انزم در هاافزایش هزینه که معناست
 بنرای چسنبندگی   زیادی دالیل که کنند،می های پژوهش خود بیان( طی یافته9119) 2همکاران و (. مندرسون9141 ،8)ویس
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 های مرتباهزینه حجم فعالیت، کاهش هنگام کارمندان اخراج برای تمایل عدم توانمی من یجمله از که دارد ها وجودهزینه

 منورد  گونناگون  هایهزینه چسبندگی داخلی، پژوهش چند در .کرد اشاره فعالیت، حجم کاهش منظور به زمان به نیاز و من با

 صنفت  و هزیننه  و درممند فنروش   معلنولی  و علت رابطه من در که هاییپژوهش ای  از یکی نتایج مطابق گرفته، قرار بررسی

 شند،  بررسی 4989 تا 4971 زمانی دوره برای تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته هایشرکت در هازینهه چسبندگی

 (.4924 الهنی،  و نعمت )قائمی باشندمی چسبنده اداری و وعمومی فروش و توزیع هزینه و رفته فروش کاالی تمام شده بهای
شنود کنه در ینک     ف من یکی از بعدهای سرمایه سازمانی محسوب میهای مختل در یک دیدگاه کلی توانایی مدیریت و سنجه

توانایی مدیریت را به عنوان کارایی مدیران ( 9149) 41باشد. دمرجیان و همکاران های نامشهود می دارایی  بندی کلی، جزء طبیه
هنای   هنا، هزیننه   ای موجنودی ها شامل به کنند. ای  منابع در شرکت نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت به درممد تعریف می

هنای نامشنهود    های تحیینق و توسنعه و داراینی    های عملیاتی، هزینه های ثابت مشهود، اجاره فروش، اداری و عمومی، دارایی
موری و روند صنعت دارند و بنا اتکنای بیشنتری     ف  از تری مناسب درک تواناتر مدیران که است ای  بر اعتیادشود.  شرکت می

تنر و مندیریت کنارای     های باارزش تر در طر  گذاری مناسب بینی کنند. همچنی ، سرمایه ای محصوالت را پیشتوانند تیاض می
در کوتاه مدت ای  مدیران بتوانند درممد بیشتری با استفاده از سطح د ور کارمندان نیز از ویژگی مدیران توانمند است. انتظار می

 .(9149، و همکاران )دمرجیان نابع کمتر بتوانند به سطح معینی از درممد دست یابندمعینی از منابع کسب کنند یا با استفاده از م
 ی کمیته جایگاه .است سازمان برای افزوده ارزش خلق و عملیات کارمیی بهبود حسابرسی، ی کمیته تشکیل از از طرفی، هدف

 نظنران  صناحب  مینان  در سازمان تهایفعالی بر نظارت جهت من وجود ضرورت و اثربخش شرکتی راهبری نظام در حسابرسی
و کارامد در  یقو یحسابرس تهیکم وجود (.4982فر،  مذی  و )حساس یگانه. است گرفته قرار تاکید مورد دانشگاهی و ای حرفه

 بنا  ازمانسن  یدر بهبود امر راهبنر  تیریکمک به مد ،یحسابرس تیفیسطح ک شافزای موجب تیل،و مس یداخل یکنار حسابرس
 بنا  بننابرای   (.4924)ساسانی و شنریفی راد،   شودیم نفعانیدر برابر ذ ییپاسخگو تیسطح مسئول شیو افزا دیفم یها هتوصی
 با کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت :باشد کهمی ای  سوال به پاسخگویی پژوهش حاضر به دنبال مطالب فوق  توجه

 ؟رددا سود واقعی چه تاثیری مدیریت و چسبندگی هزینه ها
 

 پیشینۀ پژوهش
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصنول پذیرفتنه شنده حسنابداری منی باشند. البتنه تفسنیرهای         
گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دالیل وجود مدیریت سود می باشند.  

لی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک اسنتاندارد بسنیار انعطناف    ای  انعطاف پذیری دلیل اص
پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز منی توانند   

ماهه نخست سنال منالی خنود را بندون اضنافه      ، سود سه 49( شرکت کارباید4281) 44باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو
، معافیت های مالیاتی سرمایه گنذاری هنا و بنه    ه از روش تعهدی حسابداری استهالکنمودن به موجودی نید و تنها با استفاد

 حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که ای  کار برای ارائه ی صورت های مالی واقعنی تنر و  

                                                           
10

 Demerjian et al 
11 

Getschow 
12 

Carbide  

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                             م(                                                     )جلد چهار5318 ، پاییز51 ماره، ش2دوره 

 

99 
 

قابل میایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایر شرکت های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران منالی و  
نام می برند. ای  در حالی است که تمنامی این  اقندامات در چنارچوب     « ترفند  حسابداری»حسابرسان از ای  پدیده به عنوان 

 (. 4981 ،و همکارانوروش )ن اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است
از دیدگاه حسابداری واژه هزینه بسته به زمینه کاربرد من ، دارای معانی گوناگون و تعناریف مختلنف اسنت . در حسنابداری و     

 گزارشگری مالی ، واژه هزینه به شر  زیر تعریف شده است : 
ک دارایی های موجود من افزایش بدهی های یک خروج وجه نید و دارایی های دیگر از یک واحد انتفاعی یا مصرف یا استهال

، واقع و به کاهش حیوق صاحبان سرمایه منجنر منی   ی فعالیت های اصلی یا جانبی واحدواحد یا ترکیبی از منها در نتیجه اجرا
 (.4984شود )عالی ور، 

پرداخنت من در میننده و ینا     در سیستم اطالعات حسابداری، هزینه به طور کلی به شکل جریان خروج نید در گذشته یا تعهند 
. اما در حسابداری صنعتی و مدیریت به طور اخص، واژه هزینه به شنر  زینر   و مصرف دارایی ها تبلور می یابد انیضای ارزش

 تعریف شده است:
، در گذشته مصرف و فدا شده است ه یک میصود معی  یا یک مزیت مشخصاندازه پولی منابع اقتصادی که به خاطر رسیدن ب

 در نظر است در مینده مصرف یا فدا شود )همان منبع(. یا
گردد. بعد از وقوع ماجرای مک کیسون رابینز، کمیسیون بورس  باز می 4292پیشینه ایجاد کمیته حسابرسی در ممریکا به سال 

را گروهنی از   شده در بورس نیوینورک پیشننهاد داد تنا حسابرسنان مسنتیل      های پذیرفته به تمام شرکت 49اوراق بهادار ممریکا
الزحمه با منان منذاکره کننند.    ها معرفی و در مورد انعیاد قرارداد حسابرسی و تعیی  حق مدیره شرکت مدیران غیر موظف هیئت

به  4274اما ای  پیشنهاد با فاصله زمانی زیادی و در سال  با عنوان )کمیته حسابرسی( یادکرد،سازمان از ای  گروه غیر موظف 
های سهامی عام توصنیه   کمیسیون بورس اوراق بهادار به کلیه شرکت 4279ق بهادار ممریکا رسید. در سال تصویب بورس اورا

شده  های پذیرفته کرد تا در ساختار سازمانی خود، کمیته حسابرسی ایجاد کند. در نهایت، تشکیل کمیته حسابرسی برای شرکت
اسنتاندارد   41، انجمن  حسنابداران رسنمی ممریکنا    4288در سنال  الزامنی شند.    4287در بورس اوراق بهادار نیویورک از سال 

را با عنوان )تعامل با کمیته حسابرسی( منتشر کرد. ای  استاندارد در رابطه با ارتباط بی  حسابرس مستیل،  14حسابرسی شماره 
حسابداران رسمی ممریکنا،  کمیته حسابرسی و مدیریت با گزارشگری مالی، را به کمیسیون بورس اوراق بهادار ممریکا و انجم  

ای پیرامون بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی در راهبری شرکتی را ارائه کردند.  بر پایه نظرات کمیته ریبون بلو، قوانی  گسترده
های متعدد، قانون ساربینز مکسلی، استفاده از متخصصان مالی و متخصصان کشنف تیلنب در    و پس از رسوایی 9119در سال 

 (.4929ی را الزامی کرد )محمد پور و شهرابی، کمیته حسابرس

 جیپرداخنت،  نتنا   "سیوط سنهام  سکیو ر یگذار هیکارمیی سرما ،یتیریمد ییتوانا"تحت عنوان  ی( در پژوهش9141) 41بیحب
ل بنا کنتنر   یرابطه حت  یدارند ا یگذار هیسرما شیب ران،یمد گریبا د سهیتواناتر در میا رانیاز من است که مد یپژوهش حاک
 پابرجاست. زین یگذار هیعوانل موثر بر کارمیی سرما ریو سا یمال یگزارشگر تیفینمودن اثر ک

                                                           
13 

U.S. Securities and Exchange Commission 
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 American Institute of Certified Public Accountants 
15
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در  یتیریمند  ییتواننا  ریتاث یبه بررس ،مراحل چرخه عمر ،یتیریمد ییتحت عنوان توانا ی( در پژوهش9141) 41لوریو ت یالهاد
راحنل  مبا  یتیریمد ییاز من است که توانا یپژوهش حاک جیمراحل رشد، بلوغ، افول از مراحل چرخه عمر شرکت پرداختند. نتا

 بوده است.  یارتباط در مرحله افول منف  یو ا شتهدا یمثبت و معنادار طرشد و بلوغ ارتبا

 بنرای  منهنا  .پرداختنند  سنود  سیاسنت تیسنیم   بنر  مندیران  تواناییهنای  بررسی به پژوهشی در (9141) 47همکاران و جیراپورن

 .کردنند  استفاده( 9149) همکاران و دمرجیان وسیله به شده ارائه دادهها پوششی تحلیل الگوی از مدیران توانایی اندازهگیری
 کردند استنباط چنی  منها .کنند می پرداخت بیشتری تیسیمی سود تواناتر مدیران با شرکتهای که داد نشان منها پژوهش نتایج

 در و نماینند  پرداخنت  را بیشنتری  نیندی  سود تا اند مایل شرکت، سودموری حفظ در خود توانایی به اعتماد با توانا، مدیران که

 .ندارند نگرانی مینده در تیسیمی سود کاهش با ارتباط
در  یمنال  یو احتمنال تیلنب در صنورتها    یاسن یارتباطات س ت،یریمد ییتوانا  یرابطه ب ی( به بررس9147) 48وانگ و همکاران

 جینمونه خود اسنتفاده کردنند. نتنا    یبرا 9149تا  9117 یذکر شده در بازه زمان یتهاکردند. منها از شرک یرا بررس  یکشور چ
 یم زیشرکتها ن یاسیشود. ارتباطات س یکم م یمال یمنجر به تیلب در گزارشها رانیمد ییتوانا شیبدست ممده نشان داد افزا

 یدارا ینشنان داد شنرکتها   جینتنا   ی. عالوه برادیارا محدود نم یمال یدر احتمال تیلب در صورتها رانیمد ییتوانا ریتواند تاث
 .دارند ندگانینما یاز سو یادینظارت ز رانیمد گرینسبت به د رانیمد یباال ییتوانا

 یمنال  یگزارشگر تیفیدر ک ینیش کاف انریمد یها ییتوانا( در پژوهشی نشان دادند که 9148) 42گارسیا مکا و گارسیا سانچز
چند سال گذشنته و انتیناد از    یها در ط بانک سود تیفیبر ک ریموقع و مرتبا با تأکید اخ مطالعه به  یا کنند. می فایها ا در بانک
 . باشد می یپس از بحران مال یتیریهای مد توانایی

انند. نتنایج پنژوش     هزینه پرداخته چسبندگی رفتار بر مؤثر عوامل و تحلیل ( در پژوهشی به بررسی4929زنجیردار و همکاران )
 و هسنتند  چسنبنده  رفته فروش شده کاالی تمام بهای همچنی  و فروش و عمومی اداری، هایدهد که هزینه ها نشان میمن

 جاری دارایی میزان کارکنان، تعداد مانند هاییو شاخص باالست بسیار رفته فروش کاالی شده تمام بهای چسبندگی در شدت

 گذارد.تأثیر می رفته فروش کاالی شده تمام بهای و فروش و مومیاداری ع هزینه چسبندگی شدت بر بدهی نسبت شرکت و

 این   شنناخت  و ثابنت اسنت   هایدارایی از کمتر جاری هایدارایی در شده تمام چسبندگی بهای شدت که است حالی در ای 

 تنر جامع بندیبودجه و بهتر هایتحلیل و تجزیه برای مدیران به بسزایی کمک تواندمی هزینه بر رفتار من تأثیر و خصوصیات

 باشد.
 و یتعهند  یسنود بنا تأکیند بنر اجنرا      یداریو پا یریتمد ییرابطه توانا یبه بررس ی( در پژوهش4921زاده ) اصل و صالح بزرگ
سنال   ینان تنا پا  4981سال  یساله از ابتدا 7دوره  یشرکت ط 71های  پرداختند که در پژوهش خود از داده ینید های جریان
از مدل دمرجنان و همکناران    یریتمد ییگیری توانا اندازه یشده است برا یابیارز یرهچند متغ یخط یونرسبه کمک رگ 4921

 ییتواننا  ی سنود و همچنن   ینداری و پا یریتمند  ییتواننا  ی مؤید وجود رابطه مثبت ب یقتحی یج( استفاده شده است. نتا9149)
نسبت به بخش  یبخش تعهد یداریو پا یریتمد ی  تواناییرابطه ب یسود است، ول یو نید یتعهد یاجرا یداریو پا یریتمد
 تر است. قوی ینید
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نشان دادند که توانایی مدیران بنررابطننه بننی  کیفیننت گزارشننگری مننالی و       ی( در پژوهش4921) همکارانپور و  یکاشان
ی شننرایا  ثبننات  و بننی  نازار سننرمایه کارایی سرمایه گذاری اثرگذار نیست. ای  نتیجنه در بنازار اینران بنه علنت ناکنارایی ب

ناکارایی بازار سرمایه بحنث نامتیننارنی اطالعننات پننیش منی ینند ولننی اینن          انچرا که در زم ،اقتصادی قابل توجیه است
نامتیارنی اطالعات باعث نمیشود که هزینه های تأمی  مالی شرکتها به خاطرمخفی بنودن اطالعنات واقعننی منهننا از افکنار    

ی باال رود. درنتیجه، مدیران شرکتهای دارویی برای بحث تأمی  مالی با مشکل زینادی روبنهرو نیسنتند و دلیلنی بنرای   عموم
 .افزایش شفافیت و کیفیت گزارشهای خود نمیبینند؛ بننابرای ، در این  ارتبناط، تواننایی مندیران بنی تنأثیر است

 همی  به پرداختند. داراییها بازده و نهادی گذارانسرمایه، سود مدیریت ی ب رابطه بررسی ( به 4921زی  افرا و همکاران )
 موری جمع با و کرده انتخاب را تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت از شرکت 24 حجم به ای نمونه منظور
 ای  در وابسته متغیر. نمودند هشپژو فرضیات بررسی به اقدام 4921 الی 4988 سالهای طی در پژوهش به مربوط های داده

. است نهادی مالکیت و سود مدیریت شامل پژوهش ای  در اصلی مستیل متغیرهای و باشدمی داراییها بازده ساختار پژوهش
 داری معنی رابطه دارایی بازده و نهادی مالکیت دارای شرکتهای در سود مدیریت بی  که است من از حاکی پژوهش نتایج

 و دارند خود گذاری سرمایه تحت شرکتهای از باالتری بینی پیش قدرت نهادی سهامداران همچنی  زیرا. دنگردی مشاهده
  در را خود منافع ترتیب بدی  تا گردند شرکتها دارایی بازده از گذاران سرمایه سایر بینی پیش از مانع اقداماتی با است ممک 
 .دهند افزایش مینده

 

 شناسی پژوهش روش

 ننوع  از حاضنر  تحیینق ، تحیینق  طر  نوع باشد. از جهت می کاربردی هدف لحاظ از و همبستگی روش لحاظ از تحییق ای 
 بنه  کنه  محیطی از ها داده و است متغیرها بی  موجود روابا بررسی هدف، ها تحییق نوع ای  در. است رویدادی پس تحیییات

 و تجزینه  و موری جمنع ، اسنت  داده رخ گر پژوهش مستییم دخالت بدون که گذشته وقایع از یا و اند داشته وجود طبیعی ای گونه
 از ها  فرضیه مزمون برای تحییق ای  در. است( پانل دیتا) سال به سال و میطعی صورت به ها  داده بررسی روش. شود می  تحلیل
 اسنتنباطی  و توصنیفی   منار م روشهای از ممده بدست های  داده تحلیل منظور به. است شده استفاده چند متغیره رگرسیون  روش
 هنای   فرضیه مزمون برای استنباطی سطح  در و فراوانی توزیع جدول از ها  داده توصیف برای که ترتیب بدی . است شده استفاده
 مزمون، جمعی هم مزمون، سریالی همبستگی خود مزمون، واریانس  ناهمسانی مزمون، هاسم  مزمون، لیمر اف مزمون از پژوهش
 معی  و مشخص مماری جامعه است الزم پژوهش هر اجرای برای. شود  می استفاده چند متغیره رگرسیون مزمون و بودن نرمال
 اطالعنات : چراکنه ، خواهد شند  رجوع تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای به مماری جامعه انتخاب برای. شود

 اطالعنات  بنه  نسنبت  لذا، می شود حسابرسی، رسمی حسابداران توسا تهران بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته های شرکت
 بنه  تنر اسنت.    ها راحت سایر شرکت به نسبت اطالعات ای  به دسترسی و است، برخوردار باالتری اتکاء قابلیت  از شرکتها سایر
 ویژگیهای دارای که ،بهادار  اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای اطالعات، 4921 تا 4924 هایسال از، تحییق انجام منظور
  :خواهد گردید جمع موری می باشند زیر
  .باشد سال هر ماه اسفند پایان به منتهی شرکتها مالی سال، منها پذیری میایسه قابلیت رعایت برای  .4 
  .باشند نداده تغییر را خود مالی دوره و نداشته فعالیت توقف هیچگونه، پژوهش زمانی قلمرو طی  .9 
  .باشد دسترس در پژوهش برای شرکتها از نیاز مورد اطالعات کلیه  .9 
  .باشد دسترس در و ایران حسابداری استانداردهای مطابق من نید وجوه جریان صورت  .1 
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( بیمنه  و هنا  لیزینگ ، هلدینگ شرکت های، مالی واسطه گران، سرمایه گذاری هایشرکت) مالی موسسات و ها بانک جزء  .1 
  .نباشند

 باشند. شده پذیرفته بورس در 4924سال  از قبل شرکتها  .1 
 بنه  ممناری  نموننه  اندازه تحییق ای  در همچنی  ممد، نخواهند بشمار مماری نمونه جزو فوق نباشند شرایا حائز که شرکتهایی

 د. شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده ان 491صورت پذیرفته است که تعداد  سیستماتیک حذف روش

 

 متغیر مستقل 
 (MA)مدیریت  توانایی

شنرکت بندی  صنورت مشنخص     -در هنر سنال  (   )پس از انجام مزمون رگرسیون، کارایی مدیریت از طریق میدار باقیمانده 
ه گردد که: از طریق باقی مانده مدل رگرسیونی محاسبه شده و باقی مانده مثبت به معنای کارمیی زیاد و باقی مانده منفی ب می

باشند کنه بنه معننی تحلینل       منی  Data Envelopment Analysis مخفنف  DEA واژه معنای کارمیی کمتر مدیریت است.
چنندی   است که  (DMU) پوششی داده ها یک مدل برنامه ریزی ریاضی ،برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده ای

همیت من در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره منورد  گیری کارایی به دلیل ا ورودی و چندی  خروجی دارند. اندازه
، بنه  ازه گیری کارایی در مباحنث مهندسنی  ، با استفاده از روشی همانند اند4217فارل در سال  .رار داشته استتوجه محییی  ق

ر قرار داد شامل یک ورودی اندازه گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد.موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظ
چارنز ،کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را ارایه کردند که توانایی اندازه گیری کنارایی بنا    .و یک خروجی بود

 در رساله دکترای ادوارد ،ششی داده ها ،نام گرفت و اول بارتحت عنوان تحلیل پو ،ای  الگو ورودی و خروجی را داشت.چندی  
در دانشنگاه   ،4271ان مدارس ملی ممریکا در سنال  مموز نوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشرودز و به راهنمائی کوپر تحت ع

 بنه الگنوی   ،کوپر و رودرز ارائه گردیند  ،از من جا که ای  الگو توسا چارنز .(4989، کارنگی مورد استفاده قرار گرفت )مهرگان

(CCR)  در میاله ای با عنوان اندازه  4278معروف گردید و در سال  ،اد شده تشکیل شده استی که از حروف اول نام سه فرد
 بنر  مبتننی  هنا  داده پوششنی  تحلینل  واقنع  در .(4278، 91و همکناران  گیری کارایی واحد های تصمیم گیرنده ارائه شد )چارنز

 روش این   در .شنود  منی  گفتنه  نیز رامتریکناپا روش من به که باشد می خطی ریزی برنامه از استفاده با سازی بهینه یکسری
 منی  نیناط  ای  تعیی  برای .گردد می ایجاد شود می تعیی  خطی ریزی برنامه بوسیله که نیاط سری یک از کارا مرزی منحنی
 سنازی  بهینه سری یک از پس خطی ریزی برنامه روش .کرد استفاده مییاس به نسبت متغیر و ثابت بازدهی فرض دو از توان

 وسنیله  بدی  دارد؟ قرار من خارج یا و است گرفته قرار کارایی مرز روی نظر مورد گیرنده تصمیم واحد میا که کند یم مشخص
 دلینل  همنی   بنه  و داده قنرار  پوشش تحت را ها داده تمام DEA تکنیک .شوند می تفکیک یکدیگر از ناکارا و کارا های واحد
 تنری   معمنول  حنال  عی  در و تری  ابتدایی از یکی (.4989 دینی و هاشمی،ال معی )است  شده نامیده ها داده پوششی تحلیل
 بکنار  صنعتی و ،اقتصادی مالی مختلف های زمینه در ها نسبت باشد. می ها نسبت از ،استفاده کارایی گیری اندازه های روش
 بنرای  من تحلینل  و د، محاسنبه شنو  تعریف ها ورودی به ها خروجی از نسبتی عنوان به کارایی که صورتی در .شوند می گرفته

 خروجنی  و ورودی چندی  با واحدهایی با واقعی دنیای مسادل اکثر در اما بود خواهد مسان خروجی تک-ورودی تک واحدهای
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 معیار واحد،به شاخص یک صورت به ها خروجی و ها ورودی ترکیب با که هستیم هایی روش نیازمند نتیجه در و بوده رو به رو
 .یابیم دست کارایی شسنج جهت مناسبی

 برای اندازه گیری کارمیی مدیریت تحلیل پوششی
استفاده شده است. ایشان  9149در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمیرجان و همکاران در سال 

 ده اند.استفاده نمو 4به منظور اندازه گیری کارمیی شرکت از تحلیل پوششی داده ها از طریق رابطه 
 (4رابطه )

       
     

                                                       
 

 (4)تعریف متغیرهای بکار رفته در رابطه 
 تعریف عملیاتی نماد متغیر ورود به مدل

 میزان فروش شرکت Sales فروش متغیر خروجی

 متغیرهای ورودی

 میزان بهای تمام شده کاالی فروش رفته CoGS هبهای تمام شد

 خالص اموال، ماشی  مالت و تجهیزات NetPPE خالص دارایی ثابت

اره ها در یق و توسعه و اطالعات مرتبا با اجهزینه های تحی OpsLease هزینه اجاره عملیاتی
صورت های مالی شناسایی نمی شود از ای  رو اثر ای  دو متغیر 

 (.4921)حسنی و مرفوع،  ذف شده استدر مدل ها ح
 R & D هزینه تحییق و توسعه

 خالص دارایی های نامشهود Intan دارایی نامشهود 

میدار محاسبه شده برای کارمیی شرکت در محدوده صفر تا یک قرار می گیرد. شرکتهایی که نمره کارمیی منها کمتنر از ینک   
با کاهش هزینه ها یا افزایش درممدها به مرز کارمیی برسند. هدف از محاسنبه کنارمیی   است، زیر مرز کارمیی قرار دارند و باید 

شرکت، سنجش توانایی مدیریت است و از منجا که در محاسبات مربوط به کارمیی، ویژگی های ذاتی شرکت نیز دخالت دارند، 
ویژگی ها، بیشتر یا کمتر از میدار واقعی محاسبه می نمی توان توانایی مدیریت را به درستی اندازه گیری کرد. زیرا متاثر از ای  

 شود.

 

 متغیر وابسته
 (RM) مدیریت سود واقعی سود

 به عنوان متغیر وابسته مطر  می شود.با توجه به ابعاد من  (RM)در ای  پژوهش مدیریت واقعی سود 
 عادی اندازه گیری جریانهای نید عملیاتی غیر -4

( از رابطه زیر برای برمورد جریان های نیند عملیناتی غینر عنادی     9141) 94در ای  پژوهش مطابق با پژوهش کوه  و زاروی 
Aocf)

 ( در نظر گرفته شده است.99
      (9) رابطه

      

   

 

      

   

        
      

   

       
      

     

  tدر پایان سال  i :  جریان های نید عملیاتی شرکت      
                                                           
21

 Cohen & Zarowin 
22

 Abnormal operating cash flows 
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  t-4در پایان سال  i : جمع کل دارایی های شرکت       
 tدر طی سال  i: فروش شرکت         

 t-1که برابر است با فروش سال  tدر پایان سال  i : تغییرات فروش شرکت         
 tشرکت در پایان سال  های نید عملیاتی غیر عادی جریان: باقیمانده مدل     
 گیری هزینه های غیر عادی تولیداندازه -9

(، تولید غیرعادی از طریق رابطه زیر برمورد شده است، به نحوی که باقیمانده مندل  9141مشابه با پژوهش کوه  و زارووی  )
APC) به عنوان معیار بهای تولید غیر عادی

 .( در نظر گرفته شده است99
       (9) رابطه

          

   

 

          

   

       
          

     

       (1) رابطه

          

   

 

          

   

        
          

   

          

          

     

 مید.بدست می بهای تولید غیر عادیگیری ی فوق و ترکیب منها  رابطه زیر برای اندازهبا استفاده از مدل ها
       (1) رابطه

      

   

 

      

   

       
      

   

        
      

   

          

      

     

 پایان سال که برابر است با بهای تمام شده کاالی فروش رفته + تغییرات در موجودی کاال  : بهای تولید شرکت در      
 : تغییرات فروش شرکت در پایان سال که برابر با تفاوت فروش بی  سال است          

δ
  

 tبهای تولید غیرعادی شرکت در پایان سال  -: باقیمانده مدل 
 غیر عادی اندازه گیری هزینه های اختیاری -9

(، هزینه اختیاری غیر عادی از طریق رابطه زیر بر مورد شده است و باقیماننده مندل بنه    9141طبق پژوهش کوه  و زاروی  )
24) عنوان معیار هزینه اختیاری غیر عادی

ADE) . در نظر گرفته شده است 
         1 رابطه

      

   

 

      

   

       
      

 λ
  

 

 هزینه اختیاری شرکت در پایان سال که برابر است با هزینه اداری عمومی و فروش و مخارج تحییق و توسعه :         

λ
  

 t: باقیمانده مدل هزینه اختیاری غیرعادی شرکت در پایان سال  
باشند.  استفاده به عنوان معیار تشخیص مدیریت سود واقعی شنرکت منی  های فوق عامل باقی مانده مدل مورد در تمامی مدل

 کرده استاندارد را سه مدل باال باقیمانده جزء سود، واقعی مدیریت متغیر موردن بدست برای گذشته های پژوهش همچون حال

 (.4929و همکاران، سود بدست مید )انصاری  واقعی مدیریت متغیر تا کنیم می جمع یکدیگر رگرسیون ( معادلهεبا ) و
 (Sticky) چسبندگی هزینه ها

از  (9149) 91همکناران  و چ  مطالعه طبق هزینه چسبندگی اندازه گیری برای. میباشد سنجش نسبی مییاس دارای متغیر ای 
 (.4929است )صفرزاده،  شده استفاده فروش درممد بر فروش و اداری، عمومی هزینه های نسبت

 

                                                           
23

 Abnormal production costs 
24

 Abnormal discretionary expenses 
25

 Chen et al 
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 متغیر تعدیلگر
 (Committee)کمیته حسابرسی 

جامعه مماری به دو دسته تیسیم می شود، شرکتهای که دارای  کمیته حسابرسی هستند با عندد ینک مشنخص منی شنوند و       
 شرکتهایی که فاقد کمیته حسابرسی  هستند، صفر در نظر گرفته می شوند. 

 

 کنترلی متغیرهای
SIZE (شرکت اندازه) :ارایی ها اندازه گیری خواهد شد.کل د طبیعی از طریق لگاریتم 
LEV (اهرم) :اندازه گیری خواهد شد. هادارایی کل به بدهیها از طریق نسبت کل 

GROWTH تغییرات فنروش بنه فنروش     نسبت طریق از و فروش میزان در رشد بوسیله رشد )فرصت های رشد(: فرصتهای
 شود.  می گیری اندازه سال قبل

 

 های پژوهش یافته
 ی توصیف ممار
ها، مشنایی با ممار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است.  و تحلیل دقیق من  منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه به

 491دهد. ممار توصیفی مربوط بنه   های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحییق را نشان می (، ممار توصیفی داده4جدول )
 باشد. ( می4921تا  4921ساله ) 7شرکت نمونه طی دوره زمانی 

 

 آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش (:5)جدول 
 انحراف معیار کمتری  بیشتری  میانه میانگی  تعداد نماد نام متغیر

 Sticky 818 18189 18119 98971 18111 18491 ها نهیهز یچسبندگ

 RM 818 18114 18114- 18114 18114- 18418 واقعیمدیریت سود 

 MA 818 18184 18179 18897 18498 18914 تیریمد ییتوانا

 SIZE 818 418481 498821 428971 418111 48119 اندازه شرکت

 LEV 818 18128 181 18119 1812 18911 مالی اهرم

 GROWTH 818 18427 18411 98719 18811- 18979 رشد یفرصت ها

طه تعادل و مرکز ثیل توزیع است و شاخص خنوبی بنرای نشنان    دهنده نی تری  شاخص مرکزی، میانگی  است که نشان اصلی
دهند   باشد که نشنان منی   ( می18184برابر با ) تیریمد ییهاست. برای مثال میدار میانگی  برای متغیر توانا دادن مرکزیت داده

  میزان پراکندگی از یکندیگر  طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیی به. اند ها حول ای  نیطه تمرکز یافته بیشتر داده
تری  پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. میدار ای  پارامتر برای  ها نسبت به میانگی  است. از مهم یا میزان پراکندگی من
رتینب  دهد ای  دو متغیر به ت باشد که نشان می می 18491برابر است با  هانهیهز یچسبندگو برای  48119اندازه شرکت برابر با 

دهند.   کمینه و بیشنینه نینز کمتنری  و بیشنتری  را در هنر متغینر نشنان منی         .دارای بیشتری  و کمتری  انحراف معیار هستند
می باشد  4921است. که مربوط به شرکت پتروشیمی فارابی در سال  18119تری  میدار اهرم مالی برابر با  مثال بزرگ عنوان به
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هنا  می باشد که از تیسیم کل بدهی ها بر کل دارایی 918،998ه و کل دارایی های من بود 4،921،921های من که کل بدهی
 بدست می مید. 18119عدد 

 یحسابرس تهیکمتوزیع فراوانی متغیر  (:2)جدول 
 درصد فراوانی فراوانی شر 

 92871 911 یحسابرس تهیکمهای فاقد  شرکت

 11891 199 یحسابرس تهیکم دارایهای  شرکت

 411 818 جمع کل

ها  باشد که از بی  من می 818های مورد بررسی برابر با  سال -قابل مشاهده است، جمع کل شرکت  9طور که در جدول  همان
درصند   92871سال معنادل   -شرکت  911ی و  حسابرس تهیکم دارایهای  شرکتدرصد  11891سال یعنی -شرکت 199تعداد 
 ی هستند.حسابرس تهیکم فاقدهای  شرکت

 

 ها ون نرمال بودن دادهآزم
باشد.  های پارامتریک می ، شرط اولیه انجام کلیه مزمونهای رگرسیونی( )به خصوص متغیر وابسته در مدل نرمال بودن متغیرها

 شده است.  برا استفاده-منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از مزمون جارک به
 

 برا-آزمون جارک (:3)جدول 
 نتیجه سطح معناداری مماره مزمون متغیر

Sticky 119489881 181111 ندارد نرمال توزیع 

RM 417819 181111 ندارد نرمال توزیع 

MA 178882 181111 ندارد نرمال توزیع 

SIZE 4278119 181111 ندارد نرمال توزیع 

LEV 71884821 181111 ندارد نرمال توزیع 

GROWTH 98878411 181111 ندارد نرمال توزیع 

همه  برا-جارکداری طبق مزمون تشخیص توزیع نرمال  شود سطح معنی، مشاهده می9ا توجه به نتایج بدست ممده در جدول ب
ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. از منجایی که نرمال بودن خطاهای مدلها نشنان   باشند. لذا داده درصد می 1متغیرها کمتر از 

ا می باشد مزمون نرمال بودن خطاهای مدلها بررسی گردید و مشخص شد که خطاهنا از  دهنده ی نرمال بودن ترکیب متغیره
 توزیع نرمال برخوردارند. 

 
 وابسته هاینتایج آزمون تبدیالت جانسون برای متغیر (:4)دول ج

 

 

 نتیجه نرمال سازی پس از تبدیالت نرمال سازی قبل از تبدیالت نام متغیر

 وزیع نرمال داردت 18949 18111 ها نهیهز یچسبندگ

 توزیع نرمال دارد 18111 18111 واقعیمدیریت سود 
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سنود   مندیریت و  هنا  نهیهز یچسبندگ هایسطح معنی داری متغیرشود ، مشاهده می1با توجه به نتایج بدست ممده در جدول 
 هایو بیانگر نرمال نبودن متغیر درصد بوده 1می باشد که کمتر از  18111قبل از انجام مزمون تبدیالت جانسون برابر با ی واقع

پس از انجنام مزمنون تبندیالت     هاباشد. در صورتیکه سطح معنی داری متغیر وابسته قبل از عملیات نرمال سازی جانسون می
وابسته پس  هایدرصد بوده و بیانگر نرمال بودن توزیع متغیر 1می باشد که بیش از  18111و  18949برابر با به ترتیب جانسون 

  باشد. ملیات نرمال سازی جانسون میاز ع
 

 ها مانده یباقآزمون جارکوبرا برای 
 ها نتایج آزمون جارکوبرا برای باقیمانده :(1)جدول 

 نتیجه سطح معناداری مماره مزمون فرضیه )مدل(

 توزیع نرمال دارد 18141 18271 )مدل( اول فرضیه

 توزیع نرمال دارد 18417 98899 )مدل( دوم فرضیه

 توزیع نرمال دارد 18118 18119 )مدل( سوم رضیهف

 توزیع نرمال دارد 18141 18271 )مدل( چهارم فرضیه

درصند   1های پنژوهش بیشنتر از    شود سطح معناداری مزمون برای مدل، مشاهده می1با توجه به نتایج بدست ممده در جدول 
 باشد. باشد بنابرای  بیانگر نرمال بودن جمالت اخالل می می

 

 آزمون مانایی متغیرها
مطابق ادبیات اقتصادسنجی الزم است قبل از برمورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. برای بررسنی وجنود ریشنه واحند در     

 گردد. عرضه می 1صورت جدول  کرد که نتایج من به استفاده و چو  یل  ،یلوتوان از مزمون  های پانل، می داده
 

 پژوهش یرهایمتغ یتمام ی( براین، لین و چولو) ییآزمون مانا (:6)جدول 
 نتیجه سطح معناداری مماره مزمون متغیر

Sticky 4988814- 181111 مانا است 

RM 9187187- 181111 مانا است 

MA 498121- 181111 مانا است 

SIZE 9481141- 181111 مانا است 

LEV 2891148- 181111 مانا است 

GROWTH 9181191- 181111 است مانا 

 1داری متغیرها در مزمون مانایی همه متغیرهنا کمتنر از    شود سطح معنی، مشاهده می1با توجه به نتایج بدست ممده در جدول 
 درصد بوده و بیانگر مانا بودن متغیرها است.

 

 اف لیمر )چاو(آزمون 
 گیرد.  ( صورت میpanelهای تابلویی ) ( و دادهpoolای  مزمون برای تشخیص بی  الگوهای اثرات معمولی )
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 نتایج آزمون اف لیمر )چاو( (:7)جدول 
 نتیجه مزمون داری سطح معنی مماره مزمون مدل مزمون

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 181111 98497 )مدل( اول فرضیه

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 181111 18994 )مدل( دوم فرضیه

 های تابلویی رش الگوی دادهپذی 181111 98418 )مدل( سوم فرضیه

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 181111 18412 )مدل( چهارم فرضیه

درصد بوده و  1ها کمتر از  ی مدل شود سطح معناداری مزمون برای همه، مشاهده می7با توجه به نتایج بدست ممده در جدول 
 باشد. های تابلویی )پانل( می بیانگر پذیرش الگوی داده

 

 ن هاسمنآزمو
 گیرد.  ( صورت میpanel( و اثرات تصادفی )panelای  مزمون برای تشخیص بی  اثرات ثابت )

 نتایج آزمون هاسمن (:8)جدول 

 نتیجه مزمون داری سطح معنی مماره مزمون مدل مزمون

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 181144 48894 )مدل( اول فرضیه

 ثابت عرض از مبدأ اثرات 181111 428919 )مدل( دوم فرضیه

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 181142 918242 )مدل( سوم فرضیه

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 181111 118192 )مدل( چهارم فرضیه

درصند بنوده و    1ها کمتنر از   شود سطح معناداری مزمون در همه فرضیه، مشاهده می8با توجه به نتایج بدست ممده در جدول 
 باشد. ثابت می بیانگر پذیرش اثرات

 

 اول نتیجه آزمون فرضیه
 . دارد ریها تاث نهیهز یبر چسبندگ تیریمد ییدارد: توانا بیان می اولفرضیه 

 اول هیفرض آزمون یجهنت :(1) جدول

                                                 

 هانهیهز یمتغیر وابسته: چسبندگ

 هم خطی سطح معناداری tمماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

 MA 1814- 18111 98171- 181419 48144 تیریمد ییتوانا

 SIZE 18111 18119 98111 181191 48118 اندازه شرکت

 LEV 18199 18111 18111 181111 48112 مالی اهرم

 GROWTH 18199- 18114 41882- 181111 48118 رشد یفرصت ها

C 18197- 18199 18818- 189211 ----- 

AR (1) 18928 18191 88918 181111 ---- 

 درصد 11 ضریب تعیی 

 درصد 19 ضریب تعیی  تعدیل شده
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 F 948148مماره 

 181111 سطح معناداری

 48217 دوربی  واتسون

( تناثیر معکنوس و   181419سنطح معنناداری )   ( و-1814بنا ضنریب )   تیریمند  ییتوانادهد که متغیر  ، نشان می2نتایج جدول 
ی دارای ضریب اهرم مالو  اندازه شرکتشود. متغیرهای کنترلی  دارد و فرضیه اول پذیرفته میها نهیهز یچسبندگمعناداری بر 

نترلنی  رو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارند ولنی متغینر ک   درصد هستند ازای  1مثبت و سطح معناداری کمتر از 
رو رابطه معکوس و معناداری بنا متغینر    باشد ازای درصد می 1دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از  رشد یفرصت ها

دهد متغیرهای مستیل و کنترلی موجود در مدل  باشد که نشان می درصد می 19ضریب تعیی  تعدیل شده برابر با وابسته دارد. 
 1و سنطح معنناداری من کمتنر از     948148متغیر وابسته را توضیح دهند. مماره فیشر برابنر بنا   درصد از تغییرات  19اند  توانسته

 48217واتسون برابر با  -توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. مماره دوربی  رو می باشد ازای  درصد می
باشد. عامل تورم واریانس  ودهمبستگی بی  متغیرهای پژوهش میناشی از عدم خ 981الی  481باشد و با قرار گرفت  در بازه  می

 باشد.می باشد که نشان از عدم وجود هم خطی باال می 41کمتر از عدد 
 

 دوم  نتیجه آزمون فرضیه
 . دارد ریتاث یسود واقع تیریبر مد تیریمد ییدارد: توانا فرضیه دوم بیان می

 دوم هیفرض آزمون یجهنت(: 51) جدول

                                              

 یمتغیر وابسته: مدیریت سود واقع

 هم خطی سطح معناداری tمماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

 MA 18111- 18194 98447- 181911 48144 تیریمد ییتوانا

 SIZE 18114- 18112 18921- 181111 48118 اندازه شرکت

 LEV 18112- 18197 98472- 181927 48112 مالی اهرم

 GROWTH 1819- 18118 98971- 181478 48118 رشد یفرصت ها

C 18111 18419 18111 181111 ---- 

AR (1) 18191- 18191 18791- 18112 ----- 

 درصد 19 ضریب تعیی 

 درصد 19 ضریب تعیی  تعدیل شده

 F 18119مماره 

 181111 معناداری سطح

 98191 دوربی  واتسون

( تناثیر معکنوس و   181911( و سنطح معنناداری )  -18111با ضریب ) تیریمد ییتوانادهد که متغیر  ، نشان می41نتایج جدول 
 یفرصت های و اهرم مال، اندازه شرکتشود. متغیرهای کنترلی  دارد و فرضیه دوم پذیرفته میها نهیهز یچسبندگمعناداری بر 

رو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسنته دارنند.    درصد هستند ازای  1دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  رشد
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انند   دهد متغیرهای مستیل و کنترلی موجود در مدل توانسنته  باشد که نشان می درصد می 19ضریب تعیی  تعدیل شده برابر با 
باشند   درصد منی  1و سطح معناداری من کمتر از  18119توضیح دهند. مماره فیشر برابر با  درصد از تغییرات متغیر وابسته را 19
باشند و بنا    می 98191واتسون برابر با  -توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. مماره دوربی  رو می ازای 

میادیر عامل تورم واریانس کمتر  باشد. غیرهای پژوهش میناشی از عدم خودهمبستگی بی  مت 981الی  481قرار گرفت  در بازه 
 باشد. باشد که بیانگر عدم وجود هم خطی می می 41از عدد 

 

 سوم  نتیجه آزمون فرضیه
 . دارد ریها تاث نهیهز یو چسبندگ تیریمد ییتوانا  یبر رابطه ب یحسابرس تهیدارد: کم بیان می سومفرضیه 

 سوم هیضفر آزمون یجهنت (:55) جدول

                                                              

                      

 هانهیهز یمتغیر وابسته: چسبندگ

 هم خطی سطح معناداری tمماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

 MA 18144- 18111 98181- 181171 48149 تیریمد ییتوانا

 Committee 181118 18119 181918 187491 48127 یحسابرس تهیکم

* یحسابرس تهیکم
 تیریمد ییتوانا

Committee* 

MA 
18142- 18111 1891- 181111 48449 

 SIZE 118112 18114 18824 181111 48442 اندازه شرکت

 LEV 18191 18111 18297 181111 48181 مالی اهرم

 GROWTH 18191- 18114 418111- 181111 48198 رشد یفرصت ها

C 18111 18199 48719 181781 ---- 

AR (1) 18917 18197 78411 181111 ---- 

 درصد 78 ضریب تعیی 

 درصد 71 ضریب تعیی  تعدیل شده

 F 918717مماره 

 181111 سطح معناداری

 48221 دوربی  واتسون

( و سنطح معنناداری   -18142دارای ضنریب )  تیریمند  یی*توانایحسابرسن  تنه یکمدهد کنه متغینر    ن می، نشا44نتایج جدول 
 اندازه شرکتشود. متغیرهای کنترلی  دارد و فرضیه سوم پذیرفته میها نهیهز یچسبندگ( تاثیر معکوس و معناداری بر 181111)
رو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسنته   ند ازای درصد هست 1ی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از اهرم مالو 

رو رابطنه   باشند ازاین   درصند منی   1دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتنر از   رشد یفرصت هادارند ولی متغیر کنترلی 
متغیرهنای  دهند   باشد که نشنان منی   درصد می 71ضریب تعیی  تعدیل شده برابر با معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارد. 
و  918717درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. مماره فیشر برابنر بنا    71اند  مستیل و کنترلی موجود در مدل توانسته

توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار اسنت. ممناره    رو می باشد ازای  درصد می 1سطح معناداری من کمتر از 
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ناشنی از عندم خودهمبسنتگی بنی  متغیرهنای       981الی  481باشد و با قرار گرفت  در بازه  می 48221ر با واتسون براب -دوربی 
 باشد. باشد که بیانگر عدم وجود هم خطی می می 41میادیر عامل تورم واریانس کمتر از عدد  باشد. پژوهش می

 

 چهارم  نتیجه آزمون فرضیه
 . دارد ریتاث یسود واقع تیریو مد تیریمد ییتوانا  یبر رابطه ب یحسابرس تهیدارد: کم فرضیه چهارم بیان می

 
 چهارم هیفرض آزمون یجهنت (:52) جدول

( و سنطح معنناداری   -18111دارای ضنریب )  تیریمند  یی*توانایحسابرسن  تنه یکمدهد کنه متغینر    ، نشان می49نتایج جدول 
ی اهنرم منال  غینر کنترلنی   شود. مت دارد و فرضیه چهارم پذیرفته میها نهیهز یچسبندگ( تاثیر معکوس و معناداری بر 181111)

رو رابطه مستییم و معناداری بنا متغینر وابسنته دارد ولنی      باشد ازای درصد می 1دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 
رو رابطنه معکنوس و    باشند ازاین   درصند منی   1دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از  رشد یفرصت هامتغیر کنترلی 

ضریب تعیی  تعدیل شده برابنر  تأثیر معناداری با متغیر وابسته ندارد.  اندازه شرکتبسته دارد. متغیر کنترلی معناداری با متغیر وا
درصند از تغیینرات متغینر     79انند   دهد متغیرهای مستیل و کنترلی موجود در مدل توانسنته  باشد که نشان می درصد می 79با 

توان گفنت کنه    رو می باشد ازای  درصد می 1و سطح معناداری من کمتر از  418712وابسته را توضیح دهند. مماره فیشر برابر با 
الی  481باشد و با قرار گرفت  در بازه  می 98112واتسون برابر با  -مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. مماره دوربی 

 باشد. ناشی از عدم خودهمبستگی بی  متغیرهای پژوهش می 981

                                                           

                      

 یمتغیر وابسته: مدیریت سود واقع

 هم خطی سطح معناداری tمماره  خطای استاندارد ضرایب نماد تغیرهام

 MA 18111- 18147 98492- 181148 48149 تیریمد ییتوانا

 Committee 18111 18111 1872 181927 48127 یحسابرس تهیکم

* یحسابرس تهیکم
 تیریمد ییتوانا

Committee

* MA 
18111- 18141 118982- 181111 48449 

 SIZE 18114- 18111 18911- 188989 48442 رکتاندازه ش

 LEV 18119 18148 9899 181917 48181 مالی اهرم

 GROWTH 18117- 18117 18194- 181111 48198 رشد یفرصت ها

C 18117- 18181 18814- 181991 ---- 

AR (1) 18479 18184 98499 181919 ---- 

 درصد 71 ضریب تعیی 

 درصد 79 ضریب تعیی  تعدیل شده

 F 418712مماره 

 181111 سطح معناداری

 98112 دوربی  واتسون
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 یشنهاداتنتیجه گیری و پ

ی پرداختنه شند. در   سود واقع تیریها و مد نهیهز یبا چسبندگ تیریمد ییبر رابطه توانا یحسابرس تهیکم ریتاثدر ای  پژوهش 
واقعی به عنوان متغیرهای وابسته، توانایی مدیریت به عننوان متغینر مسنتیل و     سود تیریمدو ها  نهیهز یچسبندگای  راستا 

یر تعدیلگر پژوهش بودند. جامعه مماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهنادار  کمیته حسابرسی به عنوان متغ
مورد تحییق قنرار   4921تا  4921ساله بی  سالهای  7شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی  491تهران بود که تعداد 

 ییتواناای مربوط به فرضیه اول مشخص گردید که فرضیه در ای  پژوهش مطر  گردید که پس از بررسی و مزمونه 1گرفتند. 
بیشتر باشد چسبندگی  تیریمد ییتوانا. بدی  معنی که هر چیدر داردمعکوس و معناداری  ریها تاث نهیهز یبر چسبندگ تیریمد

د. نتنایج  یابد و شرکتهای دارای مدیرانی با توانایی های باال کمتر درگیر چسبندگی هزینه هستنهزینه های شرکت کاهش می
 و دمرجینان است. همچنی ، مطابق بنا  ( 4924کردستانی و مرتضوی )حاصل از ای  فرضیه مطابق با مبانی نظری و تحیییات 

. داردمعکوس و معناداری  ریتاثمدیریت سود واقعی بر  تیریمد ییتوانا. طبق فرضیه دوم می توان گفت است( 9149) همکاران
یابد و شرکتهای دارای مدیرانی با تواننایی  کاهش می مدیریت سود واقعیبیشتر باشد  تیریمد ییتوانابدی  معنی که هر چیدر 
و  (4929و همکناران )  یرین پهستند. نتایج حاصل از ای  فرضیه مطابق با پنژوهش  مدیریت سود واقعی های باال کمتر درگیر 

اسنت.   (4921) همکناران پنور و   یکاشنان ات مخالف با مبانی نظنری و تحییین  است. ولی ( 9148گارسیا مکا و گارسیا سانچز )
 یحسابرس تهیکماست. طبق نتایج فرضیه سوم می توان گفت که ( 4929زاده ) اصل و صالح بزرگهمچنی ، مخالف با پژوهش 

و  یحسابرسن  تنه یکم. بدی  معنی که تعامل داردمعکوس و معناداری  ریها تاث نهیهز یو چسبندگ تیریمد ییتوانا  یبر رابطه ب
تنوان  شود. در نهایت مطابق با نتایج فرضیه چهارم میمیها  نهیهز یچسبندگو افزایش منها منجر به کاهش  تیریمد ییاتوان

و ای  تاثیر معکنوس اسنت.    داردمعناداری  ریتاث یسود واقع تیریو مد تیریمد ییتوانا  یبر رابطه ب یحسابرس تهیکمگفت که 
 شود.می یسود واقع تیریمدو افزایش منها منجر به کاهش  تیریمد ییناو توا یحسابرس تهیکمبدی  معنی که تعامل 

 

 منابع
 های واقعی بر مندیریت  بررسی تاثیر دستکاری فعالیت ،(4929) ،سده، مصطفی، نرگسی، مسعودانصاری، عبدالمهدی، دری

 های پذیرفته شده در بورس، یازدهمی  همایش ملی حسابداری ایران.سود تعهدی در شرکت

 1دوره داننش حسنابداری،    ،یتوانایی مدیریت و کیفیت اقنالم تعهند   ،(4929) ،زاده، بیستون گ اصل، موسی و صالحبزر ،
 .492-442 ، صص47شماره 

 رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجرای تعهدی و جریان  ،(4921)، زاده، بیستون اصل، موسی، صالح بزرگ
           ،18، شننماره 41دوره دانننش حسابرسننی،  ،شننده در بننورس اوراق بهننادار تهننران رفتننههننای پذی هننای نینندی در شننرکت

 .471-419صص 

 بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طنول   ،(4929) ،خدایاریگانه، سیما ،دیدار، حمزه ،پیری، پرویز
  ، 9، شنماره  1دوره ان، پنژوهش هنای حسنابداری منالی،     شده در بورس اوراق بهادار تهنر  های پذیرفته چرخه عمر شرکت

 .448-22صص 
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 پیش بینی مدیریت سود بنا اسنتفاده از شنبکه     ،(4924) ،ور، اصالنی، زهرا، مقاجانی، مجیدحجازی، رضوان، محمدی، شاپ
 دوره ی،بررسی های حسنابداری و حسابرسن   ،رفته در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیعصبی و درخت تصمیم در شرکت

 .11-94صص ، 9، شماره 42
 بررسنی هنای   ،رابطه بی  کیفینت حسابرسنی و انندازه مؤسسنه حسابرسی     ،(4982) ،مذی  فر، کاوه ،حساس یگانه، یحیی.

 .28-81صص ، 14، شماره 47دوره حسابداری و حسابرسی، 
 هنا  مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه بررسی و تحلیل عوامل ،(4929) ،زهرا مداحی ،زنجیردار، مجید، غفاری مشتیانی، پیمان، 

 .24-72، صص 91، پیاپی 4، شماره 7دوره ،حسابداری مدیریت

 نیش سرمایه گذاران نهادی در رابطه بی  مدیریت سود و بنازده   ،(4921) ،اکبریان، مریم ،ذالفیاری، مهدی ،نازی  افزا، می
 .991-991صص ، 1، شماره 9دوره دارایی ها، مدیریت و حسابداری، 

 24-24، صص 19حسابرس، شماره  دمندی واحد حسابرسی داخلی،سو، (4924) ،محمدشریفی راد،  ،ساسانی، علیرضا. 

 ،مرکز تحیییات تخصصنی حسنابداری و حسابرسنی    71های مالی اساسی، نشریه شماره  صورت ،(4984) ،عزیز عالی ور ،
 سازمان حسابرسی: تهران.

 هنای  ی منالی در شنرکت  های عملیاتی و هزینهرفتار و ساختار هزینه ،(4981) ،الهی، معصومهنعمت ،حمدحسی قائمی، م
 .92-41صص  ،91، پیاپی99شماره مطالعات حسابداری،  ،در بورس اوراق بهادار تهرانتولیدی پذیرفته شده 

 هنا  بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بنر چسنبندگی هزیننه    ،(4924) ،یمرتضوی، سیدمرتض ،کردستانی، غالمرضا، 
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