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  مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
  )43پياپي (1384 بستانات، موددوره بيست و دوم، شماره 

  )يابدارسحنامه  ويژه (
 
  هاي پذيرفته شده در بورس تهران بررسي مديريت سود در شركت

 
  ∗∗∗ختب محمدرضا نيك دكتر            ∗∗يساسپرحس               ∗رج نوروشاي دكتر              

    تهراندانشگاه                                                                    
  

  چكيده              
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در   چگونگي مديريت سود در شركتشهپژواين 
 انجام شده در هاي پژوهشز  برخي اايه هيافت. دهد  مورد بررسي قرار مي1382  تا1375هاي  طي سال

مديريت .  دلخواه مديريت داردهاي ه نتيجبازتاو ب سود  نامناسب حكايت از مديريت،ساير كشورها
 مورد بررسي قرار ،سود با استفاده از پارامترهاي اندازه، نسبت بدهي به سرمايه و نرخ مؤثر ماليات

  . گرفت
زرگ در ايران نيز اقدام به مديريت سود هاي ب شركتكه دهد   نشان ميپژوهشهاي اين  يافته

 دهد كه  همچنين نشان ميها فتهاي. شود  و انگيزه اعمال اين مديريت با افزايش بدهي بيشتر مياند دهكر
 با .نمايند هايشان استفاده مي دن ماليات شركت كرركمت براي تعهديهاي بزرگ از اقالم  مديران شركت

گيري   با بهرهپژوهشاين  . به مديريت سودشان بيشتر خواهد شد تمايل مديران،ها شركتشدن بزرگتر 
 به بررسي مديريت ،هاي حسابداري ي است كه با استفاده از شاخصپژوهشين نخست جونز، روشاز 

  .پردازد هاي ايراني مي سود در شركت

  خ موثر مالياتاندازه و نر .4نسبت بدهي به سرمايه . 3مديريت سود . 2اقالم تعهدي . 1: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1
وهلن و ( گرفته است انجام تجربي با هموارسازي سود در كشورهاي مختلف ياه پژوهشي از ا تردهسگحجم 

المللي مورد بررسي   هموارسازي سود را در سطح بين، ديگرياه پژوهشبرخي ). 2001 2 و بنيش1999 1هيلي
 هاي پژوهشفاكتورهايي كه در ). 2001 4 داوك و ولكر،باتاچاريا، 1999 3و سوداگران  پورجاللي،داروغ(اند  قرارداده

هاي استقراض، اندازه، مالكيت و پاداش مديريت   مواردي چون هزينهي دربرگيرنده مورد توجه قرار گرفته است، شينيپ
 .باشد مي

 ه دليل  ب.رود  حسابداري به شمار ميياه پژوهشوضوعات بحث برانگيز و جذاب در  از م يكيمديريت سودامروزه 
ا از ه پژوهشگيري به رقم سود توجه خاصي دارند، اين  عنوان يكي از فاكتورهاي مهم تصميم گذاران به كه سرمايه اين

 حكايت از كيفيت آن ، كه نوسان كم و پايدار سود است دادها نشانه پژوهش . اهميت خاص خود را دارد،جنبه رفتاري
كنند كه روند سود  گذاري مي هايي سرمايه ان با اطمينان خاطر بيشتر در سهام شركتگذار ترتيب، سرمايه  ينه اب. دارد

  .تر است آنها باثبات

                                                           
  دانشيار حسابداري  ∗
  كارشناس ارشد حسابداري دانشگاه تهران∗∗
  استاديار حسابداري∗∗∗
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166 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

ها از واحد  آنگيرند، مديران   اقتصادي تحت فشار فزاينده قرار ميوضعيت نامطلوبها در  هنگامي كه شركت
 و بدين وسيله محتواي ،ا بهبود بخشندر)  سوديعني(هاي مالي   آخر صورتسطرنمايند كه   درخواست ميحسابداري
 ياه دهادرسد قادر به فراهم آوردن  ميننظر  اش، به حسابداري با وجود تمامي انعطاف پذيري. را تغيير دهند   آناطالعاتي

ي بسيار ا يري مقولهگ تصميممورد نياز  ياه دهاد). 1996 ،5هوپ و هوپ(در اين قبيل شرايط باشد براي مديريت مفيد 
جايي كه نياز به دانستن ميزان  از آن(گذاران   سرمايه نظير،كنندگان از آن زيرا طيف متنوع استفاده ،باشد ده ميپيچي

، )نياز به اطالع از وضعيت مالي شركت دارند(، مديران )ارندگذاري در آن د سودآوري و ثبات شركت قبل از سرمايه
  .به اطالعات گوناگوني نياز دارد) توانايي شركت در بازپرداخت وامنياز به اطالع از ( كنندگان مالي  ها و تأمين بانك

گيرد،  مي ها مورد استفاده قرار  شركترساني وضعيت مطلوب براي آرايش اطالع كه گاهي اوقات هايي روشيكي از 
اهداف مديريت سود به مداخله عمومي مديريت در فرآيند تعيين سود كه غالباً در راستاي . باشد مديريت سود مي
 است كه توسط يروشمديريت سود .  )2001: 120و همكاران،  6وايلد(گردد  باشد، اطالق مي  ميدلخواه مديريت

نمودن سود براي كسب اطمينان بيشتر  عنوان مثال، هموار  به.رود كار ميه ا به دهادمديريت جهت دستكاري 
 ياه دهاداين قبيل اقدامات ممكن است . شود  محسوب مياه دهاداي از دستكاري  ، نمونه از پايداري سودگذاران سرمايه

هاي مختلفي وجود دارد كه طي آن  راه. اي تحت تأثير قرار دهد هاي مالي را به ميزان قابل مالحظه موجود در صورت
 هاينامشروع در دفترهاي   از ثبتها نازمر بيشتدر . دكرهاي دفتري در جهت مديريت سود استفاده  توان از ثبت مي

عنوان  به ها  در ساير مواقع از ثبت،شود  استفاده ميهاي مالي حسابداري به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده
 از  كه هدفددان  ميآشكارا  مديريت سود،اعمالمديريت شركت در هنگام . دشو ابزاري براي مديريت سود استفاده مي

حتي در موارد ديگر مديريت سود به منظور كسب . باشد  ميدصاحبان سو شركت در مقابل افع از مننگهداري، كار اين
  . استحبان سوداص هر چه بيشتر از شركت در برابر نگهداريعلت  پاداش اختصاص يافته به مديران به

  

  بيان مسأله. 2
 انجام شده بدون ياه پژوهشدر بيشتر . كي در زمينه مديريت سود در ايران انجام گرفته استاند ياه پژوهش

   .است  اي ديگر آن تأكيد شدهـه  داري با مديريت سود به جنبهـه به ارتباط اعداد حسابـتوج
باشد كه   در زمينه مديريتي مي دو پژوهش. در زمينه هموارسازي سود انجام شده استپژوهش سهدر ايران تنها 

-1372( سال سهه دي باز براتنهاسازي و  هاي سيمان  در شركتتنهاهموارسازي سود ) 1380وند،  حاجي( در يكي
 39نيز اثرات هموارسازي سود بر بازار سهام در ) 1382معتصمي، (  مورد بررسي قرار گرفته است و در دومي) 1374

دهد كه  ا نشان ميه پژوهش اين هاي فتهاي.  استهگرفت مورد ارزيابي قرار 1372-1370هاي  شركت و براي سال
  ازباشد، چراكه تنها در تعداد اندكي  بسيار پايين ميپژوهشاعتبار اين دو . اند ها به هموارسازي سود پرداخته شركت
هاي   تنها از شاخصپژوهش ياد شدهكه دو   اينوهعال هب. هي صورت گرفته استدباززمان كوتاه  و آن هم براي ها شركت

  .اند دهكرمديريتي استفاده 
 خصوص بررسي هموارسازي سود از طريق ي درپژوهش حسابداري انجام شده در اين راستا، پژوهشتنها 

  نيز بهپژوهشاين . عمل آمده است هاي بورسي به  كه در شركت،باشد مي) 1381كوچكي، (  ها بندي فروش دارايي زمان
ها به عنوان ابزار هموارسازي، اندازه جامعي از معيارهاي مورد   استفاده از معيار سود حاصل از فروش داراييغير از

هاي درگير در  اكثر شاخص،  حاضرپژوهشرو در  از اين. مديريت سود را در اختيار محقق قرار نداده استاستفاده در 
  .   ساله مورد مطالعه قرار گرفته است15اي  هدمديريت سود در كليه صنايع سازمان بورس اوراق بهادار براي باز

ابداري دراين خصوص و همچنين اي حسه پژوهشتر نمودن   غني به در راستاي احساس نياز، حاضرپژوهش
هاي پذيرفته شده در   در مورد اين موضوع است كه آيا مديران شركت، سودنحبااص و انگذار آگاهي بخشيدن به سرمايه

  جونزروشمديريت سود براساس ي است كه در ايران به بررسي پژوهشاين اولين  كنند؟ را اجرا مي بورس مديريت سود
  .پردازد مي
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 هاي پذيرفته شده در بورس تهران شركتبررسي مديريت سود در 
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  : عبارتند ازهشهاي پژو پرسش
 هاي هموارسازي سود مثبت  تمايل مديريت به انتخاب روش، سرمايه شركتبهبا افزايش نسبت بدهي آيا  .1
  يابد؟  افزايش مي،)افزاينده(
، )افزاينده( هاي هموارسازي سود مثبت  اندازه يك شركت، تمايل مديريت به استفاده از روش شدنتربا بزرگآيا . 2

  يابد؟ افزايش مي
 هموارسازي سود، افزايش )كاهنده(هاي منفي  تمايل مديريت به استفاده از روش با افزايش نرخ مؤثر ماليات،آيا . 3

  يابد؟ مي
  

  پژوهشاهداف و فرضيات . 3
انجام گرفته  گوناگون حسابداري در كشورهاي تعهدي تأثيرگذار بر اقالم هاي  عاملدر مورد  زياديياه پژوهش

  .و پاداششركت نسبت بدهي به سرمايه ، اندازه :  عبارتند ازها لاين عامبرخي از . است
ها با   را تحت تأثير قرار دهند، نرخ ماليات مؤثري است كه شركتتعهدي متغيرهايي كه ممكن است اقالم ديگراز 

  . ندستهروي ايورآن 
شان   نسبت بدهي به سرمايهباال بودن  ،آورند مي به مديريت سود رو كه شركت ها به سبب آن، هايي يكي از دليل

هاي افزاينده سود بيشتري را   روش،هرچه اين نسبت بدهي به سرمايه باالتر باشد، مديريت. )2001، 7گوان( است
، به گيرد ميها مورد بررسي قرار  براين اساس يكي از فرضياتي كه جهت بررسي مديريت سود شركت. ندك انتخاب مي

  :شرح زير است
H1:بيشتر خواهد شد) افزاينده(ت بدهي به سرمايه، مديريت سود مثبت  با افزايش نسب.  

تر باشد،  هر چه شركتي بزرگ. هاست  شركتي اندازه  ها مؤثر است،  كه در مديريت سود شركتهايي از ديگر عامل
اي در اقتصاد  كننده ، زيرا نقش تعيين) دولت و عموم قرار دارد توجهبيشتر مورد( بين سياست قرار دارد بيشتر زير ذره
هاي بارز اين مورد، شركت مايكروسافت در اياالت متحده آمريكاست كه مشكالتي با  يكي از مثال. كند كشور بازي مي

  .هاي قانوني اين كشور دارد تشكل
 ديگري به غير از حساسيت ياهتواند نشان دهنده تأثير  مي“ شركتاندازه”  كه متغيرداشتالبته نبايد از نظر دور 

 كه به ميزان زيادي ، كمتر هستندرييپذرخط هايي نظير ويژگي داراي ،هاي كوچكتر براي مثال شركت. ي باشدسياس
هاي  روشگزينش  اندازه بر مديريت سود و ياهرو، تأثير از اين. )2001، گوان(  استويژگي حساسيت سياسيمتفاوت از 

 :گيرد  مورد بررسي قرار ميريز با فرضيه تعهدي

2:H بيشتر خواهد شد) افزاينده(شدن اندازه شركت، مديريت سود مثبت  با بزرگ .  
 تعهديهاي بزرگ از اقالم  مديران شركت.  تأثيرگذار بر مديريت سود، نرخ مؤثر ماليات استهاي از ديگر عامل

ز ماليات را  استفاده از مديريت سود با استفاده اي انگيزه. نمايند هايشان استفاده مي دن ماليات شركت كرركمتبراي 
هاي كاهنده سود، توسط  استفاده از روش تمايل به هرچه اين نرخ باالتر باشد، . توان به نرخ هاي مالياتي نسبت داد مي

تعيين نرخ ماليات بدون در نظر (ماليات » واقعي«از آنجا كه تعيين نرخ . )2001گوان، ( شود بيشتر ميها  مديران شركت
 از ميانگين نرخ مؤثر مالياتي كه براساس كل ماليات پرداختني شركت و كل  باشد، ر نميپذي امكان) گرفتن مديريت سود

  : فرضيه زير مورد آزمون قرار خواهيم دادبااين ادعا را . شود، استفاده نموديم درآمد مشمول ماليات شركت محاسبه مي
3H:  شدبيشتر خواهد ) كاهنده(با افزايش نرخ مؤثر ماليات، مديريت سود منفي .  
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168 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

  مديريت سود. 4
 .باشد ميپذيرفته شده حسابداري اصول   وهاي استاندارد روشپذيري   انعطافگيري از  بهرهفلسفه مديريت سود،

د، از ديگر داليل وجود برداشت كرحسابداري هاي اجرايي يك استاندارد  روشتوان از  ي كه ميگوناگونالبته تفسيرهاي 
 تفسير كه ينازمدر .  حسابداري استهاي روش تنوع موجود در اصليپذيري دليل  افاين انعط. باشد مديريت سود مي

اصول تطابق و . شود هاي مالي كمتر مي  ارائه شده در صورتها دهادپذير است، يكپارچگي   بسيار انعطافاستاندارديك 
 نخست، سود سه ماهه 9اربايدك، شركت )1986( 8گتشو گفته نابرب. دشو مديريت سود اعثتواند ب كاري نيز مي محافظه

حسابداري استهالك، تعهدي هاي   خود را بدون اضافه نمودن به موجودي نقد و تنها با استفاده از روشسال مالي
ند كه اين ا هدكر تأكيد مديران شركت. ، افزايش دادبه حساب دارايي بردن بهرهو  ها گذاري  مالياتي سرمايههاي معافيت

هاي در صنعت   با ساير شركت،هاي مالي شركت دن صورتكرتر و قابل مقايسه  هاي مالي واقعي  صورتي  براي ارائهكار
 اين در .برند نام مي»  حسابداريترفند«گران مالي و حسابرسان از اين پديده به عنوان  تحليل. مشابه، صورت گرفته است

ا نشان ه پژوهش. ي صورت گرفته استحالي است كه تمامي اين اقدامات در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابدار
 هاي حسابداري خاص سياستانتخاب  سودهاي گزارش شده را با استفاده از قصد،از روي ها  دهد كه مديران شركت مي
ميلر و . (نظر خود برسندورد مهاي ند تا به هدفكن ، دستكاري ميتعهدي تغيير در برآوردهاي حسابداري و اقالم خود
  .)2001: 402 ،10جون

نداشته باشند، اين مهم مغايرتي ه برسند و انجام گرفتهاي  بيني ها به پيش  مالي انتظار دارند كه شركتگران تحليل
 مقادير از انحراف ميانگذاران   و سرمايهمالي گران تحليل.  بيشتر صادق است،هايي كه قابل اتكاءتر هستند براي شركت

  ). 2001، 11كولينگ وود(شد  خواهند خشنودبيني شده و واقعي بسيار نا پيش
، مديريت  سودانصاحبدر مغايرت منفي، . شود  مديريت سود، بيشتر استفاده مي باخصوص در ها اين مغايرتاز 

 طبق صالحديد مديريت مي بدون مشكل و را اقدامديريت سود  كه در مغايرت مثبت، حالي دانند در سود را تقلب مي
برخالف اينكه، اكثر افراد هموارسازي را سوءاستفاده از « ).2002: 11، 12رزآلوا فريدسون و( نمايند قلمداد مي

در ، باشد شان مييها  افزايش ارزش شركتهدفشان كه خرداب نظر ما، مديران بهدانند،  پذيري در گزارشگري مي انعطاف
» .نمايند ده ميخود، استفانظر  شركت تحت  ارزشدنكريشتر ببه اقدام  الزامات قانوني و حسابداري چارچوب

 تغيير  سودانصاحبهاي مالي به زيان   آورده شده در صورتياه دهاد اگر در مقابل،.  )2002، 13ملومندو كيرشنهايتر (
    .گردد اش محسوب مي تقلب مديريت در جهت مقاصد فرديد، كن

، بر شود  مياعمالسود ند كه آيا صالحديد مديريت كه در مديريت ا كرده، بررسي )1997 (14هانت، موير و شلوين
 حاصل از تر براي سود  نشان دادن رقم پاييننشان داد كهآنها  هاي پژوهش هاي فتهاي. ارزش شركت اثري دارد يا خير

 كاهش باعثكه نظرات شخصي مديريت   هنگامي است آشكار. شود  ارزش بازار سرمايه مي، باعث افزايشاقالم معوق
  .هاي مالي تحت تأثير قرار خواهد گرفت رائه شده در صورت اياه دهاد، يكپارچگي شود سود مي

 در ،منفي  تواند تأثير كامالً ، مي)رود كار ميه نامي كه گاهي اوقات براي مديريت سود ب(» ارقام مالي«بازي با 
به تواند تصورات سايرين نسبت  مديريت مي  با استفاده از حسابداري مديريت سود،«. هنگام كشف شدن باقي گذارد

ارزيابي قدرت سودآوري شركت ممكن است به اشتباه تعبير شود و باعث تعيين . اش را تغيير دهد عملكرد شركت
دست  هديگر اطمينان بازار را بشود، شركت   كشف مييهنگامي كه اشتباهات. نامناسب قيمت اوراق بدهي و سرمايه شود

   )2002: 8، 15مافورد و كوميسكي(» . خواهد شداش سرمايهباعث كاهش شديد قيمت اوراق بدهي و اين  و .نخواهد آورد
يند گزارشگري مالي آ عمدي در فرتلامديريت سود، دخ«: )1989: 92( 16شيپر: تعريف مديريت سود. 4. 1

  ».دست آوردن سود استه خارجي با قصد ب
شخصي خود در هاي  دهد كه مديران از قضاوت مديريت سود هنگامي رخ مي«: )1999: 368(هيلي و وهلن 

اين هدف يا به . نمايند ي ميكار گزارشگري مالي استفاده كنند و ساختار معامالت را جهت تغيير گزارشگري مالي دست
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كه است  درخصوص عملكرد اقتصادي شركت يا تأثير بر نتايج قراردادهايي ن سوداصاحبقصد گمراه نمودن برخي از 
  . »گيرد باشد، صورت مي مي آنها منوط به دستيابي به سود شخصي انعقاد

 ،است وارشد، كمي ها  اين تعريفما كاربرد عملياتي ، استارد پذيرش در سطح وسيع مو ها هرچند كه اين تعريف
  .گذارد شواهد عيني در اختيار نمي ، قصد و نيت مديريتزيرا

هاي  ديريت سود و تقلب زيرا مرز ميان م،است از مديريت سود مشكل روشن تعريف ي  ارائهسابداري ادبيات حدر
هاي حسابداري است كه در كنار   يا دادهاصليكاري عمدي واقعيات  تقلب مالي، حذف يا دست. باشد مالي مشخص نمي

  . ا خواهد شده دهادگيري استفاده كننده از   موجود، باعث تغيير قضاوت و يا تصميمياه دهادساير 
در  بحث امگهنتري از تقلب مالي در   وسيعياه وراق بهادار فرضگذاران كميسيون بورس ا  قانون ادبيات مربوط،در
تواند در مرزهاي اصول پذيرفته شده حسابداري انجام  كه مديريت سود مي اين .گيرند در نظر مي  مديريت سود، خصوص

ريت سود گونه مدي  ولي اين بيم وجود دارد كه اين، نداردباال علمي ارائه شده در هاي ي با تعريفرازگاناسشود 
 چرا كه پاسخ به اين ،آيد اين مقوله بحثي مهم به شمار مي. هاي مالي داشته باشد  براي شركت همانند تقلبييپيامدها

كه آيا مديريت سود، نوعي تقلب مالي  گيرد يا خير و اين  سود قرار ميكاري دستسؤال كه آيا مديريت سود در حيطه 
  . گيرد مي در اين بحث قرار ،د يا خيرشو محسوب مي
. ايم  توسط مديريت، تمايز قايل شدهپذيرشدار ولي قابل  هاي مشكل  و روشيهاي تقلب جا ما ميان روش در اين

هاي حسابداري   اين است كه تفاوت مفهومي آشكاري ميان فعاليت،كنيم آن اشاره هاي كه در اينجا بايد ب ترين نكته مهم
توان جهت  گيرند و از آنها مي چوب اصول پذيرفته شده حسابداري قرار ميو برآوردهايي كه در چار ها  و قضاوتيتقلب

 مبني بر شواهد عيني بوداما در مورد دوم در بسياري از موارد به علت ن. مديريت سود سالم استفاده نمود، وجود دارد
 پژوهشدر اين . ست اوارشد تمايز قائل شدن ميان مديريت سود قانوني و تقلب مالي كمي ،قصد و نيت مديريت

  .مديريت سود به عنوان نوع مثبت از مديريت سود به كاربرد شده است
 اخير از كميسيون بورس ياهنظرجهت تعيين خط مشي كميسيون بورس اوراق بهادار درخصوص مديريت سود، 

 اين منابع به واژه ربيشتكه  در حالي. 17يما همورد تجزيه وتحليل قرار داد در نشريات و منابع مختلف اوراق بهادار را
هر چند كه . اند هي از مديريت سود ارائه ندادشنور از اين منابع تعريف دامك هيچولي ، اشاره داشتند» مديريت سود«

  :سازد كه خاطرنشان مي )1998: 3 (18لويت
يريت انحرافاتي چون مد. هايي داشته باشد آوريردهد كه ف پذيري در حسابداري به اين حرفه اجازه مي انعطاف

 از اين انحرافات جهت پوشش  ونمايند  استفاده ميءپذيري سو دهد كه افراد از اين انعطاف  هنگامي رخ مي،سود
  .دشو مديريت آشكار نعملكردشود نتايج واقعي  اين مهم، باعث مي. شود  مالي واقعي استفاده ميياه نوسان

تصميمات حسابداري در جهت اگر شده حسابداري،  كه در چارچوب اصول پذيرفته  بر اين داللت دارد،رتاين عبا
تواند مديريت سود تلقي   مي، يا پنهان نمودن عملكرد اقتصادي واقعي شركت مورد استفاده قرارگيردسازي دگرگون

  . شود
ا ب. هاي قابل اتكاء دارد  نياز به مقياسها گونه تعريف  استفاده از اين،اند  كه محققان حسابداري دريافتهنهوگ همان

  . تر خواهد شد  موضوع روشن، مديريت سودي باره مثالي دري ارائه
 تا ،داده شوداتقاء  هراوهمافزار اشتغال دارد و نرم افزارهايش بايد  شركتي را در نظر بگيريد كه در امر توليد نرم

بخشي از   و شركتكنند  مشتريان در ازاء خريد كاال وجه نقد پرداخت مي. را حفظ كند خودبتواند سهم بازار فروش
كه مشتري رضايت خود را از   است كه درآمد تا زمانيوراباين  برآن  زيرا مديريت ،كند  شناسايي ميبا تأخيردرآمد را 

از اين . شود درآمد معوق پس از اطمينان از رضايت مشتري شناسايي مي. ده است، نبايد شناسايي شودكركاال اعالم ن
 اي گونه هكند و ب  درآمد معوق بيشتري شناسايي ميرود،  مي ميزان غيرعادي باال زماني كه فروش به، مديريت،رو

بنابراين از آنجايي كه مديريت بهترين . شود  درآمد معوق كمتري شناسايي مي،هاي بسيار پايين معكوس در زمان فروش
 بسيار ،ده در اين شركت نمايد، درآمدها و سودهاي گزارش شتعيينتواند زمان تحقق درآمد را  فردي است كه مي

  .كند  تمامي درآمد فروشش را در زمان تحويل كاال به مشتري شناسايي مي،هموارتر از شركتي خواهد بود كه
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 همان مديريت سود ، كه در اصل“بد”در مديريت سود  :مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد. 4. 2
هاي حسابداري مصنوعي يا تغيير  ركت با استفاده از ايجاد ثبتشود عملكرد عملياتي واقعي ش نامناسب است، تالش مي

 يك شركت ممكن است تأثيرات يك حاشيه سود ي براي مثال، هيأت اجرائيه. برآوردها از ميزان معقول، مخفي بماند
دن كر پنهان. سوخت شده ، افزايش دهندمطالبات هاي  كم را با ثبت درآمدهاي دوره بعد در اين دوره يا كاهش هزينه

 كه .باشد روند عمليات واقعي با استفاده از تهاترهاي حسابداري مصنوعي و افشا نشده از مصاديق مديريت سود بد مي
هاي  اين دليل وجود ذخاير مخفي، شناخت نادرست درآمد، قضاوتبه . باشد اغلب نيز امري غير قانوني مي

  . دشو دترين حالت، اينها به تقلب منجر ميدر ب. باشد  بيش از حد يا كمتر از حد مي،كارانه محافظه
 و مناسب كه بخشي از فرآيند مديريت مالي و نهقالا يك فعاليت ع. نيز وجود دارد“خوب”در مقابل، مديريت سود 

يند روزمره اداره آمديريت سود خوب از فر. رود باشد، از موارد مديريت خوب سود به شمار مي ياعاده ارزش سهامداران م
 و ها هنمايد، نتيج  بودجه معقول تعيين مي، كه در طي آن مديريت،شود  محسوب مي،با مديريت عالييك شركت 

دهد و تعهدات  هاي غير منتظره واكنش مثبت نشان مي كند، در برابر تمامي تهديدات و فرصت شرايط بازار را بررسي مي
ريزي، داشتن هدف، سازماندهي عمليات داخلي   بودجه يك شركت نياز به.رساند رد به انجام ميار يا تمامي موبيشترا در 

رسيدن به . گذارانش دارد  جهت آگاهي سرمايه، كاركنانش در كنار ايجاد يك سيستم بازخورده درانگيزايجاد و 
ريزي و عملياتي خوب،  هاي طرح بيني و رسيدن به روند مثبت سود با استفاده از محرك  با ثبات و قابل پيشهاي هنتيج
 آن است و به آن پاداش ر پيبازار دپيشرفت است كه ها و  اي از مهارت نشانه. ير قانوني است و نه غير اخالقينه غ
  . دهد مي

 آن مديريت در كه )1999، 19دجورج( شود  گفته مي“عملياتي”مديريت سود   ،“خوب”گاهي اوقات به اين مديريت سود 
انجام ) با استفاده از تصميمات قابل قبول و داوطلبانه(لي باثبات اقداماتي را در جهت تالش براي ايجاد عملكرد ما

 از بعد  و به كارگراندن كعطيلت كارخانه را چند ساعت زودتر  فعاليت روزانهبراي مثال، مديريت ممكن است. دهد مي
 كه سطح ن استخاطر آيا به  برسند  كه آنان به اهداف توليد به خوبياين تصميم به خاطر آن است.  دهديظهر مرخص

را به كارگران به عكس كه  اين يا .ستبيشتر ني به موجودي يباشد و نياز موجودي توليد شده به اندازه كافي باال مي
افتد، تجارت چيزي جز تالش در رسيدن به  تمامي اين موارد اتفاق مي.  به اهداف توليد، تنبيه نمايدنرسيدندليل 

   . نيستالعمل در مقابل رقبا و توسعه بازار  در كنار عكس، اتكااهداف و رسيدن به رشد باثبات و قابل
اي كه درآمد عملياتي پايين است،  گيري كند كه به اختيار در دوره  ممكن است تصميم،يك مديريت سود خوب

 شايد شركت در حال بستن يك قرارداد خوب باشد كه در دوره بعد درآمدزايي دارد –ها به فروش رود  تعدادي از دارايي
 روند ايجاد   مناسب،انيبدر صورت . -و نشان دادن اين سود در جهت لطمه وارد نكردن به اعتبار شركت، مورد نياز باشد

نمايد و كيفيت  دار مي ري را خدشهگي تصميم ند كه چنين عملي ، داربرخي افراد باور. شده ، گمراه كننده نخواهد بود
دست آمده قابل اتكاء است و آيا ه  بهاي هگيري بر اين پايه استوار است كه آيا نتيج دهد ولي تصميم سود را كاهش مي

در . توان نتيجه گرفت كه مديريت سود، بد نيست از اين رو مي . شده است يا خيرنابي مناسب اي گونه به ها همبادل
  .باشد بازار سرمايه مي سودان صاحببرون شركت توسط تمامي   و مورد نياز در درون وپذيرشي مورد ا حقيقت مقوله

   
  پژوهشيشينه پ. 5

گوردون، هورويتز و ميرز . اند  مديريت سود، رويكرد محدودي داشتهردوم رد  پيشينيها پژوهشبسياري از 
)GHM (دندكراز سطح عادي است، استفاده  تر پايينيا ر سهم شركت، باالت كه سود هر از سه روش جهت تعيين اين .

 سود نرمال دوره قبل و سود واقعي دوره جاري، سود نرمال دوره جاري را معيار كردنين روش با استفاده از نخست
شود   ميمعيار سال گذشته 2نرخ رشد يك سال كه در محاسبات سود نرمال نهفته است، سپس براي . نمايد محاسبه مي

اين مقايسه جهت تعيين كمتر يا بيشتر بودن سود شركت از سطح . دشو  رشد متوسط صنعت مقايسه ميو با نرخ
نمايد و   شده تعديل ميمعيار را با استفاده از نرخ رشد يك سال “نرمال” سود ،دومين روش. گيرد نرمال، صورت مي
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روش سوم بر . دست آيده انحراف از نرمال ب تا مسير ،نمايد سپس سود تعديل شده را با سود واقعي هر سهم مقايسه مي
د تا شو  ميضرباين نرخ در ارزش دفتري واقعي . باشد مبناي نرخ بازده دفتري سهام هموارسازي شده براي دو دوره مي

در هر . شوند تا مسير هموارسازي واقعي تعيين شود سود عادي و واقعي با هم مقايسه مي. دست آيده  ب“نرمال”سود 
  . شوند ها به اختيار داده ميرمعياروش، 
ها در تالش براي مديريت سود  ، شواهد كمي را براي اثبات اين فرضيه كه شركت)GHM( آزمون هاي فتهاي

 از دوبار هموارسازي و يا استفاده از يد آمدهدپ مشكالت يللدتوان به   را ميها فتهاياين . فراهم مي آوردباشند،  مي
 ساله را در شركت 12 سري زماني پژوهش همچنين يك "GHM". توان دانست ه ميها در دوره زماني كوتا داده

 نيز نتوانست هموارسازي را نشان دهد؛ پژوهشاين . سازي اياالت متحده براي آزمون هموارسازي انجام داد استيل
  . محدود بودپژوهشاحتماالً به اين علت كه ابزارهاي مديريت سودشان در اين 

 آرچيبالد، كوپلند، كوپلن، ليكاسترو و  مديريت سود توسط زمينه در)2003، 20دالبرنز (جام شدههاي ان ساير آزمون
. گيرد  كه در آنها سود نرمال يا هدف براي تعيين مجدد سود سال قبل، مورد استفاده قرار مي، انجام شده استوايت
 طوري ،ها   به اين علت كه آزمون زياداحتمالبه ، ندكقوي مديريت سود را اثبات اي  گونه به آنان نيز نتوانست هاي هيافت

 ياه  جهت كاهش نوسانگوناگونكه با استفاده از ابزارهاي اختياري (طراحي نشده بود كه بتواند الگوهاي مديريت سود 
  .را شناسايي كنند) سود گزارش شده در طول زمان مورد بررسي قرار گرفته بود

ها در يك سال خاص  ها براساس تجزيه و تحليل موردي شركت ير آزمون، سا1995در سال  كپلند پژوهشبه جز 
راه گريزي كپلند . ها در مديريت سود، ناتوان بودند هاي مكرر شركت  در شناسايي تالشها همگي آن صورت گرفت و

 نشان ها هفتاياما . دكرهم طراحي   خود را با استفاده از چندين دوره پشت سرپژوهشبراي اين مشكل يافت؛ وي روش 
هر چند . ندكن اقدام به مديريت سود مي)  سال8 تا 2 (پژوهش اوهاي سري زماني  ها به سختي در دوره ركت شداد كه

 نشان داد كه افزايش در دوره پژوهش او هاي فتهاي ولي ،باشند  ميكليكه شواهد كوپلند درخصوص مديريت سود، 
د و در آن كروايت از آزمون ديگري استفاده . گردد  هموارسازي ميبندي غلط زماني باعث كاهش خطاهاي ناشي از طبقه

هم خطوط منحني و هم خطوط . داد مورد بررسي قرار ،هاي يك دوره ده ساله را به عنوان معيار سود نرمال ارزش
 اين. ها مورد استفاده قرار گرفت لگاريتمي، گزارش شدند و باالترين ضريب تعيين براي مدل هموارسازي شركت

. دست آمده، طراحي شده بود ه ساالنه بياه  سود هر سهم براي يك سال خاص كه از گزارشياهها براساس تأثير آزمون
  .ده بودندكر استفاده تعهديهاي حسابداري اقالم  هاي با سود هموارتر، از روش  شركت،دهد كه  وي نشان ميايه فتهاي

 گزارش حسابرسي 666ابداري را بر سود هر سهم در هاي حس  تأثيرات تغيير در روش1988: 127 21كوشينگ
گيري   دوره قبلي، نتيجه4با استفاده از ميانگين وزني سود .  مورد بررسي قرار داد)1966 تا 1955(هاي  مشروط در سال

تغييرات با اهميت كه باعث مشروط شدن گزارش حسابرسي شده بود، باعث مديريت سود شده انجام د كه زمان كر
هايشان وجود  هاي شيميايي انجام دادند كه يافته آزموني را در شركت) 1995: 28 (22داشر و ملكن طور مشابه، به. است

 ياه آنان كاهش در نوسان.  سال بود11 و 6هاي  آزمون آنها شامل داده. دكرمديريت سود در اين شركت ها را اثبات 
ها به كمك روش تحقيق  اين يافته. ي مورد آزمون قرار دادندرا با استفاده از روند لگاريتمي متغيرهاي هموارسازسود 

  .دست آمده استه سري زماني و ابزارهاي هموارسازي ب
 ساله جهت شناسايي وجود و تعيين 10هاي سري زماني  داده)2002(23  بورفيلد و كوميسكييا زهات پژوهشدر 

ها نيز جهت اطمينان  هاي فرعي اين شركت  شركت و از سودهايمورد استفاده قرار گرفتها   نرخ رشد شركتيانگينم
 ، هر چندشود  كه هموارسازي به ميزان كمي انجام مي نشان دادپژوهش اين هاي فتهاي. شداز مديريت سود استفاده 

  . روايي آزمون نيز خيلي باال نبود
 ياه پژوهشم،  صورت گرفته درخصوص سنجش مديريت سود نگاه كنيياه پژوهشاگر بخواهيم از ديد كلي به 

هاي حسابداري جهت آزمون روابط ميان يك متغير روش   بر توضيح روش،قبلي در خصوص تعيين رفتار مديريت سود
 چهار )2004 ،24اسپوهر( در تعريف متغير روش حسابداري. اند حسابداري و تعدادي متغير توصيفي، تمركز داشته

  :ه است بيشتر از بقيه مورد استفاده قرار گرفت زيررويكرد
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  )1981هگرمن و زميجويسكي، براي مثال، (اي  تك رويه. 1
  )1996،  توماس و جونز،1990،  پرس و وين تراپ؛1981، هگرمن و زميجويسكيبراي مثال، (اي  چند رويه. 2
  )1988، دآنجلو  ،1985،  هيليبراي مثال، (تعهديخالص . 3
  )1991، جونزبراي مثال،  (تعهدياقالم اختياري از كل اقالم . 4

اند و درنتيجه   قرارگرفتهشديدهاي حسابداري به علت ضعيف بودنشان مورد انتقادات  از روشنخست سه تعريف 
، سلون و 25دچو، )2004، اسپوهر ،1990،واتز و زيمرمن(اند  ه شدهانجام گرفتهاي  باعث نتيجه ضعيف در آزمون

 از آگاهي تعديل شده براي و جونز 26هيلي، دآنجلوي را  اقالم معوق اختيارپنج روشعملكرد نسبي ) 1995( سوئيتني
، به اين نتيجه رسيدند كه نسخه انجام گرفتههاي   سري از آزمونچهاربراساس . مديريت سود، مورد ارزيابي قرار دادند

 روش  ازمقالهرو در اين  از اين. شدبا تري براي بررسي مديريت سود مي آزمون قوي) 1991 (27جونز روشتعديل شده 
كل اقالم معوق به عنوان . گيري اقالم معوق اختياري استفاده گرديد براي اندازه) 1991( جونزچند قسمتي تعديل شده 

منهاي كل ) با خارج نمودن حصه جاري اقالم بلندمدت(دي قمعياري براي تغييرات در سرمايه در گردش غيرن
بندي شده   مقياسt-1هاي سال  باشد كه توسط كل دارايي  ميzهاي استهالك براي دوره زماني كنوني در سال  هزينه

  :است؛ يعني داريم
[ ] 1−−∆−∆−∆−∆= ttttttt ADEPCMLTDLCLCASHCATA /)()(         )1(  

  :كه در آن 
TAt  =  كل اقالم معوق در سالt  
CAt ∆ = هاي جاري در سال  تغييرات در داراييt 

CASHt  ∆ = ه نقد در سال تغييرات در وجt  
CLt  ∆ = هاي جاري در سال  تغييرات در بدهيt 

CMLTDt  ∆ = مدت در سال  هاي بلند تغييرات در حصه جاري بدهيt 
DEPt   = هاي استهالك در سال  هزينهt 

At-1  = ها درپايان سال  كل داراييt-1  
  . نيز با كمك فرمول زير محاسبه شدt را در سال I شركت 28ريتعهدي غير اختيااقالم  

)/()//()/( 1211111 −−−− ∆−∆++= itititititititititiit APPEARECAREVANDA ββα       )2(  
  :كه در آن 
REVit ∆ =  تغييرات در درآمد شركتI در سال t 
RECit ∆ =  تغييرات در خالص دريافتي شركتI در سال t 
PPEit = ،آالت و تجهيزات شركت   ماشينخالص اموالI در سال t 

ititit αββ ,,   t در سال Iپارامترهاي خاص شركت  = 12
itititپارامترهاي خاص  αββ ,,  ونزج ، براساس صنعت مربوط شركت از مدل تعديل شده I براي هر شركت 12

  .گرفته شده است) 1991(
     )/()//()/( 1211111 −−−− +∆−∆+= jtjtitjtjtjtjtitjtitjt APPEARECAREVATA ββα    )3(  

  . شود  به شرح زير تعريف ميt در سال Iم معوق اختياري براي شركت اقال
        DAit = TAit  - NDAit  
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  پژوهشروش . 6
از ميان جامعه مورد . باشد هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي ، كليه شركتپژوهشجامعه آماري 

هاي مالي   مربوط به مديريت سود آنان از صورتياه دهاد كه گيري تصادفي انتخاب شد صورت نمونه   شركت به نودنظر
نسبت بدهي،  (ها از چهار متغير مديريت سود  جهت تعيين مديريت سود در شركت. آوري گرديد ها جمع اين شركت

نه بودن از متغير پاداش مديريت به علت محرما.  به جز متغير پاداش استفاده گرديد)سرمايه، اندازه، پاداش و نرخ ماليات
يعني متغير ديگر مديريت سود . ها در اين تحقيق استفاده نشده است هاي مالي شركت و عدم افشاي آن در صورت

، با استفاده از ميانگين نرخ مؤثر مالياتي قبل از مديريت سودنرخ ماليات نشدن  نيز به علت تعيين “ماليات”
 كل درآمد مشمول ماليات بركل ماليات پرداختي شركت تقسيم از ثر مالياتي با استفاده ؤميانگين نرخ م. گرديد محاسبه

  . دششركت تعيين 
هاي مالي حسابرسي شده  جهت تجزيه و تحليل اين سه متغير، پارامترهاي مربوط به مديريت سود از صورت

 وجود  داده جهت بررسي19440.استخراج گرديد) 1382 تا 1375هاي  سال (29 سال8ه دهاي نمونه براي باز شركت
هاي مقطعي  زمان داده  مقايسه هم– هاي مورد مطالعه  نوع دادهيللدبه . مديريت سود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

زمان  افزاري اقتصاد سنجي است كه جهت مقايسه هم افزار، نرم اين نرم. شد استفاده Eviews 6.0 نرم افزاراز  -و طولي
  . دازدپر نل ديتا ميپافزار، به تجزيه و تحليل  اين نرم. رود ر ميكا هاي مقطعي به هاي طولي و داده داده

  : عبارتست ازpanel data رگرسيوني روش
)(............ VitiUitUititXitXLitYit +=++++= µββα 2211  

Uiباشد  داراي ميانگين صفر و واريانس ثابت مي .  
iµباشد ها در ويژگي خاص فردي، بنگاه يا شركت مي  نشانگر تفاوت .  

∑
=

+++=
k

k
vitikititYit

2
µβα  

  

∑
=

+×+=
k

k
vitkitkititYit

2
βα  

  . شوند  برآورد ميµ و β وαكه
),(    :هاي خاصي است  داراي ويژگيvitجزء اخالل  2

vpIVit δo=  
vit براي تمام i  ها وt ها مستقل از Xitباشند  مي .  

  
  . باشد مي) مديريت سود( متغير وابسته Yو ) متغيرهاي مديريت سود( متغير مستقل X، روشه در اين ك
  
 

 ها افتهتفسير ي. 7
بزرگتر است كه نشان ) t≤2 (2 آن از tو آماره 239/0 رگرسيوني، برابر روش) C (انحراف معيار عرض از مبدأ .1

  .دار است ر، معنيدهد عرض از مبداء موردنظ مي
  .  )probe = 000/0( شود ميرد   H0  بنابراينprobe ≥ 05/0 و از آنجا كه 

، به بررسي تغييرات متغير نسبت بدهي به سرمايه به عنوان يكي از متغيرهاي پژوهش نخست در فرضيه .2
باشد و  مي )probe = 0001/0 (%5كمتر از  H0فرضيه  نشان داد كه احتمال وقوع ها افتهي. مديريت سود پرداخته شد

 بيشتر ،به عبارت ديگر با افزايش نسبت بدهي به سرمايه، مديريت سود مثبت. شود ميقبول واقع نرد مودر نتيجه 
  . دكنن ها از شاخص بدهي به سرمايه جهت مديريت سود خود استفاده مي خواهد شد و مديران شركت
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تر   اين فرضيه بزرگtآماره . ها پرداخته شد رسي تأثير اندازه شركت بر مديريت سود شركتدر فرضيه دوم به بر. 3
  .شود شود و فرضيه اصلي پذيرفته مي رد مي H0باشد و در نتيجه فرضيه  مي) t – statistic = 2325/5 (2از 

  .شود بيشتر ميها تمايل مديران به مديريت سود  تر شدن شركت دهد در راستاي بزرگ اين مهم نشان مي
  . فرضيه سوم مبني بر تمايل به مديريت سود منفي در صورت افزايش نرخ مؤثر ماليات نيز تأييد گرديد.4
قبول رد موباشد و در نتيجه  مي )probe = 0024/0 (%5كمتر از  H0 نشان داد كه احتمال وقوع فرضيه ها افتهي
ه مديريت سود منفي بماليات، تمايل  اشت كه با افزايش نرخ مؤثرتوان اذعان د با تأييد فرضيه اصلي مي .شود ميواقع ن

  .ها بيشتر خواهد شد در مديران شركت
ها بيشترين رابطه   رابطه و تأثير داشته است و از بين آنyبا ) X4 تا X2از (در كل بايد گفت كه تك تك متغيرها 

) اندازه( X3و كمترين رابطه و تأثير مربوط به متغير ) 473159/0( بوده است )نرخ مؤثر مالياتي (X4و تأثير مربوط به 
  ).003646/0(بوده است 

 در مورد  مثاليارب. شود  ميyها چقدر باعث تغيير در   در آن،دهند كه يك واحد افزايش  نشان ميها اين ضريب
X2 دهد يك واحد تغير در   است كه نشان مي443200/0 ضريبX2تغيير در 443200/0 باعث yشود  مي.  

دار بودن كليه متغيرها   معنيجهت سنجش Fدار بودن تك تك متغيرها و از آماره   براي بررسي معنيtاز آزمون 
  :شود به اين صورت كه   استفاده ميyدر 

دهد   كه نشان مي0000/0 و 2049/129 اين مدل به ترتيب probe (F – statistic) و F – statisticمقدار 
تر است و اين موضوع   كوچك05/0 از probe (F-statistic) زيرادار هستند  ي معنيطور جمع ه بها  ضريبتمامي

  . اند صورت جمعي درست انتخاب شده  هطور انفرادي و هم ب  دهد كه متغيرها انتخاب شده هم به نشان مي
  .شوند مياييد  تX4 تا X2 مربوط به تأثيري ها هو در كل بايد گفت كه كليه فرضي

R – Squaredتغييرات  %70دهد كه است كه نشان مي %70ل در حدود مدyخاطر تغييرات ه  بXاست   بوده .  
 ما داراي خود همبستگي روشدهد   است كه نشان مي141/2 در حدود Durbin – Watson t آماره مقدار

 .نيست
  

  گيري نتيجه. 8
 خالص را در بر دارد، دست به  سودياههايي كه كاهش نوسان باور بر اين است كه مديران اغلب با اتخاذ روش

گذاري در  گذاران براي سرمايه كنند سرمايه از داليل اين امر آن است كه مديران تصور مي. زنند مديريت سود مي
  .پردازند ميشركتي كه داراي جريان هموار سود است، مبلغ بيشتري 

 با بررسياين . ر تهران پرداخته شدهاي عضو بورس اوراق بهادا ، به بررسي مديريت سود در شركتپژوهشدر اين 
از ميان .  گرفتصورت، )اندازه شركت، نسبت بدهي به سرمايه و نرخ مؤثر ماليات( متغيرهاي مديريت سود استفاده از

  . اطالعات مربوط حذف گرديدنداشتن متغير پاداش به علت ،متغيرهاي مديريت سود
هاي بزرگ   مديران شركتدهد كه  نشان ميها افتهي. گرفتر  جونز براي اثبات مديريت سود مورد استفاده قراروش

 همچنين در صورت بزرگ بودن شركت .ندكن هايشان استفاده مي  براي به حداقل رساندن ماليات شركتتعهدياز اقالم 
 هاي ، مديريت سود در شركتها هيافت.  تمايل مديران به مديريت سودشان بيشتر خواهد شد، بودن بدهي شركتزيادو 

ين كاري است كه مديريت سود را با استفاده از سه شاخص اندازه، نسبت نخست، پژوهش اين .دكن بورسي را اثبات مي
 در زمينه مديريت پژوهش رينت لامك حاضر، پژوهشرو   از اين.داد بدهي به سرمايه و نرخ مؤثر ماليات مورد بررسي قرار 

 روشاستفاده از  با  را)شينيهاي پ هاي پژوهش  عيباز به دور (ييد جدهاي افتهيسعي دارد تا است كه سود در ايران 
  . ه دهدئها ارا  بررسي مديريت سود در شركتجهت جونز
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