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 حسابداري مديريت فصلنامه علمي پژوهشي
 1391بهار / دوازدهمشماره  /  سال پنجم

  
  
  

 ارائه الگو براي اندازه گيري مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در 

 بورس اوراق بهادار تهران
 

  1احمد يعقوب نژاد  
 2بهمن بني مهد    

  3اعظم شكري
   چكيده

در ايران، شناسايي عوامل تاثير گذار بر آن و ارائه يك الگو  "مديريت سود"هدف اين تحقيق بررسي پديده 
جامعه آماري . گيري مديريت سود بر اساس عوامل موثر شناسايي شده در شرايط محيطي ايران مي باشدبراي اندازه 

همچنين در . بوده است 1388تا  1382اين تحقيق، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 
ينه انتخاب شده و مورد استفاده به عنوان مدل به "مدل كازنيك"اين تحقيق براي محاسبه شاخص مديريت سود 

روش اين تحقيق از نوع همبستگي بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از رگرسيون چند متغيره به . قرار گرفته است
نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه متغيرهايي مثل نسبت بدهي، اندازه شركت، . روش پانل ديتا استفاده شده است

و شاخص مديريت سود سال قبل با شاخص مديريت سود سال ) بازده داراييها(دآوري تغيير مديريت، شاخص سو
از طرف ديگر بعضي متغيرها مثل ماليات، نوع مالكيت، نوع حسابرس، تغيير حسابرس و . جاري رابطه مستقيم دارند

الي و عملكرد نتايج اين تحقيق مي تواند در جهت ارزيابي وضعيت م. نوع صنعت اثري بر مديريت سود ندارند
واحدهاي تجاري، مورد استفاده تحليل گران مالي، سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان از صورتهاي مالي قرار 

  .گيرد
  
  .مديريت سود، اقالم تعهدي اختياري، مدل كازنيك :كليدي هاي هواژ

  

                                           
  گاه آزاد اسالمي، مدرس مدعو واحد علوم و تحقيقاتي دانشدانشيار، عضو هيات علم  -1
 مدرس مدعو واحد علوم و تحقيقاتاستاديار، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي،   -2

 (azam_shokri@kiau.ac.ir)   دانشجوي دكتراي حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران -  3

 1/7/90: تاريخ پذيرش    20/5/90: تاريخ دريافت
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  مقدمه -1
با توجه به اينكه سود يكي از مهمترين عوامل 

هاي اقتصادي است، آگاهي موثر بر تصميم گيري 
استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود مي تواند آنها 
را در اتخاذ تصميمات بهتر در مورد سودآوري و 

  .تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ياري دهد
يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي  

حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با 
مربوط و  مالي تصميمات نسبتاًهاي  اتكا بر صورت

پس نياز حرفه حسابداري به آن . صحيحي اتخاذ كنند
شيوه از گزارشگري است كه منافع تمام استفاده 

از سوي ديگر . كنندگان بصورتي مطلوب رعايت شود
مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقا منافع 
عده اي خاص را تامين مي كند ممكن است سود را 

گزارش كنند كه با هدف تامين منافع عمومي طوري 
حسابرسان . استفاده كنندگان مغايرت داشته باشد

هاي مالي  وظيفه دارند از طريق بررسي انطباق صورت
با چارچوب مشخص شده در استانداردهاي 

هاي مالي صحه  حسابداري بر مطلوبيت صورت
پذيري موجود در  در حالي كه انعطاف. بگذارند

ي حسابداري نيز در بعضي از موارد براي استانداردها
اي  انتخاب روش حسابداري بر قضاوت حرفه

در واقع مشكل از آنجا . حسابداران تاكيد كرده است
ناشي مي شود كه مديريت سود در بعضي مواقع 

هاي مالي مي شود،  باعث گمراه كننده شدن صورت
هاي مالي از نظر قرار گرفتن در  در حالي كه صورت

ستانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و چارچوب ا
هاي مالي  توانند بر صورت حسابرسان از اين نظر نمي

  . اشكالي بگيرند
پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه عوامل تاثير 
گذار بر مديريت سود در ايران چيست و اينكه آيا بر 
اساس عوامل تاثير گذار بر مديريت سود مي توان يك 

  ري آن ارائه نمود؟الگو براي اندازه گي

بنابراين هدف اين تحقيق تدوين يك مدل براي 
اهميت تدوين چنين . اندازه گيري مديريت سود است

مدلي از آنجا ناشي مي شود كه وجود چنين مدلي 
گيري مديريت سود، به مديران و ساير  براي اندازه

هاي مالي در ارزيابي  استفاده كنندگان از صورت
ذ تصميمات اقتصادي بهتر وضعيت سودآوري و اتخا

اين مدل معياري براي تاثيرگذاري بر . كمك مي كند
هاي استفاده كنندگان بر مبناي شاخصي  تصميم گيري

  .به نام شاخص مديريت سود فراهم مي كند
هاي ارائه شده در  از طرف ديگر، بررسي مدل

دهد كه به احتمال زياد به علت  ساير كشورها نشان مي
دي و سياسي كشور ما با ساير تفاوت فضاي اقتصا

كشورها، نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات مشابه 
نتايج تحقيقات گذشته در  .خارجي متفاوت باشد

اند كه مديران واحدهاي تجاري سود  ايران نشان داده
كنند اما هر يك از تحقيقات گذشته  را مديريت مي

اي محدود از مديريت سود را بررسي  تنها جنبه
اند و تا كنون هيچ يك از تحقيقات قبلي مدلي را  كرده

گيري شاخص مديريت سود پيشنهاد  براي اندازه
مزيت اين تحقيق اين است كه به دنبال . اند نداده

جامعيت بخشيدن به تحقيقات گذشته در زمينه 
مديريت سود مي باشد و سعي دارد عوامل تاثير گذار 

ن مدلي بر مديريت سود را  شناسايي و بر اساس آ
اين . گيري مديريت سود پيشنهاد دهد براي اندازه

تحقيق مي تواند در جهت ارزيابي بهتر وضعيت مالي 
گران  هاي تجاري مورد استفاده تحليلو عملكرد واحد

گذاران، اساتيد و دانشجويان حسابداري  مالي، سرمايه
  .قرار گيرد

  
  تحقيق و پيشينه مباني نظري -2

ادهايي را با اشخاص هر واحد تجاري قرارد 
آنچه . مختلف تنظيم نموده و با آنها در ارتباط است

در همه اين قراردادها براي همه افراد مشترك است 
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آن است كه هر شخص براي تامين منابع، تعهدي 
نسبت به واحد تجاري دارد و در مقابل نيز حقوقي از 

بنابراين واحد تجاري را مي . آن منافع خواهد داشت
ميان سهامدارن، موعه اي از قراردادها توان مج

 مديران، كاركنان، فروشندگان، مشتريان، اعتبار
در مدل قراردادي . فرض نمود... دهندگان، دولت و 

مذكور فرض مي شود كه طرفهاي درگير قرارداد همه 
طبق تئوري . به دنبال منافع شخصي خود هستند

را كارگزاري مالكان واحد هاي تجاري فرد يا گروهي 
به عنوان نماينده خود انتخاب نموده و اختيار تصميم 

در چنين قراردادي . گيري را به آن تفويض مي نمايد
و مالك هر دو مي دانند ) مدير(طرفين يعني نماينده 

. كه در راستاي منافع شخصي خود عمل مي كنند
بنابراين پيش بيني مي شود كه مدير با انجام رفتارهاي 

كاهش ارزش شركت و در فرصت طلبانه موجب 
انگيزه هاي مختلفي . نتيجه متضرر شدن مالك شود

براي اينگونه رفتارهاي مدير ذكر شده است كه يك 
 .مي باشد "مديريت سود"نمونه از اين رفتارها 

  
    (Earnings management)تعريف مديريت سود
تعريف زير را براي ) 1999(1هيلي و والن

مديريت سود زماني  " :مديريت سود ارائه كرده اند
دهد كه مدير براي گزارشگري مالي از قضاوت  رخ مي

كند، و اين كار را با هدف  شخصي خود استفاده مي
گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد 
واقعي اقتصادي و يا براي تاثير در نتايج قراردادهايي 
كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، 

 ".دهد يانجام م

مديريت سود اختيار ) 2000( 2از نظر اسكات
شركت در انتخاب روش ها و رويه هاي حسابداري 

به . براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير است
نظر مي رسد كه مديريت سود معموال از استفاده 

سهامداران  3مديران از مزاياي عدم تقارن اطالعاتي

ف ارائه شده اين مساله كانون تعري. ناشي مي شود
از طرف ديگر به نظر مي  .توسط اسكات نيز هست

رسد بتوان بين مباني نظري مربوط به مديريت سود و 
رابطه  4هاي اثباتي حسابداري ادبيات مربوط به تئوري

تئوري اثباتي حسابداري توسط . اي منطقي پيدا نمود
اصطالح اثباتي . معرفي و رواج يافت 5واتز و زيمرمن

حقيقات حسابداري كه به منظور توضيح براي تميز ت
پديده ها انجام مي شود از تحقيقات حسابداري كه به 
منظور اتخاذ و صدور حكم و دستور صورت مي 

به اعتقاد واتز و زيمرمن تئوري . گيرد، سودمند است
اثباتي حسابداري به تشريح رويه هاي حسابداري مي 

فتار اين تئوري براي توضيح و پيش بيني ر. پردازد
هايي كه مي خواهند از يك رويه خاص  شركت

هايي كه نمي خواهند  استفاده كنند و همچنين شركت
اين . از رويه اي مشخص استفاده كنند بكار مي رود

تئوري در مورد اينكه شركتها از چه رويه هايي بايد 
  .استفاده كنند توضيحي نمي دهد

تئوري اثباتي به روابط بين اشخاص مختلفي كه 
ابع واحد تجاري را تامين مي كنند توجه دارد و من

چگونگي كمك حسابداري در انجام اين وظيفه را 
نمونه هايي از اين روابط عبارتست . توضيح مي دهد

و ) تامين كنندگان سرمايه(از رابطه ميان مالكان 
يا رابطه بين ) عرضه كنندگان كار مديريت(مديران 

ابط مزبور مستلزم رو. اعتبار دهندگان و مديران شركت
به طرف ) لموك(تفويض تصميم گيري از يك طرف 

است كه از آن به عنوان رابطه ) وكيل يا نماينده(ديگر
تئوري اثباتي حسابداري بر . ياد مي شود 6كارگزاري

اين فرض اقتصادي مبتني است كه اعمال اشخاص 
براي نفع شخصي انجام مي شود و اشخاص اين 

ثروت خود و به طريقي اعمال را براي افزايش 
  . فرصت طلبانه انجام مي دهند
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 فرضيه هاي تحقيقات اثباتي

سه فرضيه اصلي كه اغلب در متون و مباحث 
تئوري اثباتي حسابداري براي توضيح و پيش بيني اين 
كه چرا يك سازمان با يك رويه ي حسابداري خاص 
. مخالف است و يا از آن حمايت مي كند وجود دارد

فرضيه ( فرضيه عبارت است از فرضيه پاداش اين سه 
فرضيه بدهي به (، فرضيه بدهي )طرح پاداش مديران 

در اين جا بر . و فرضيه هزينه هاي سياسي) سرمايه
اساس رويكرد فرصت طلبانه هريك از اين فرضيه ها 

  .تشريح مي شود
  

  7فرضيه پاداش مديريت
اين فرضيه پيش بيني مي كند كه اگر بر حسب 

ز معيارهاي عملكرد، نظير سود حسابداري به يكي ا
آن گاه وي تالش خواهد كرد ، مدير پاداش داده شود

تا از روش هاي حسابداري استفاده كند كه سود و در 
اگر مبالغ پرداختي به . نتيجه پاداش او افزايش يابد

مدير به طور مستقيم بر اساس ارقام حسابداري مانند 
هرگونه تغيير ، ه شوددارايي ها محاسب، سود، فروش

در روش هاي حسابداري كه شركت از آنها استفاده 
ممكن است بر مبالغ پرداختي پاداش مدير ، مي كند

اين تغيير ممكن است به واسطه . تاثير گذار باشد
بنابراين مديران . انتشار استانداردهاي جديد رخ دهد

در تالش خواهند بود تا از رويه هاي حسابداري 
  .ند كه موجب افزايش پاداش آنها شود استفاده كن

  
   8 فرضيه بدهي

اين فرضيه پيش بيني مي كند كه نسبت باالي  
به احتمال زياد منجر ، بدهي به سرمايه شركت ها

خواهد شد كه مديران از روش هاي حسابداري معيني 
نسبت باالي بدهي به . براي افزايش سود استفاده كنند

در قراردادهاي  سرمايه موجب مي شود تا شركت
بدهي خود با الزامات و شرط هايي از جانب وام 

الزامات مزبور، احتمال نقض . دهنده  رو به رو شود
هاي ناشي از نكول بدهي را  قرارداد و وقوع هزينه

هاي  مديران به واسطه انتخاب روش. دهد افزايش مي
حسابداري افزاينده سود در تالشند تا از الزامات 

  .هي و هزينه هاي نكول بكاهنداي بدقرارداده
  

     9فرضيه هزينه سياسي

اين فرضيه پيش بيني مي كند كه شركت هاي 
بزرگ در مقايسه با شركت هاي كوچك به احتمال 

كنند كه سود  زياد از رويه هاي حسابداري استفاده مي
اندازه و بزرگي شركت، . دهند را كمتر نشان مي

بر اين . است شاخصي براي توجه و مد نظر بودن آن
اساس فرض بر آن است كه اگر اشخاص طرف 
قرارداد شركت بدانند كه سود حسابداري نشان دهنده 
تملك انحصاري مالك نسبت به سود است، در آن 
صورت ممكن است اين آگاهي براي شركت ها گران 

از اين  رو اگر مديران شركت ها احساس . تمام شود
ر گرفته اند، اين كنند كه در كانون توجه سياسي قرا

انگيزه را دارند تا از روش هاي حسابداري اقتباس 
آن ها با اينگونه . كنند كه سود را كمتر نشان دهد

رفتار سعي دارند تا احتمال انجام اقدامات سياسي 
هاي مورد انتظار سياسي  عليه شركت و در نتيجه هزينه

  . را كاهش دهند
  

  سودانگيزه هاي مختلف براي انجام مديريت 
طور كه قبال نيز گفته شد فلسفه مديريت  همان

سود، بهره گيري از انعطاف پذيري روشهاي استاندارد 
انگيزه هاي . اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد

مختلفي براي مديريت سود وجود دارد كه عمده آنها 
  :به شرح زير مي باشد

كه در آن مدير براي دريافت : 10انگيزه پاداش
 .تر سود را مديريت مي كندپاداش بيش
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كه در آن مدير براي دريافت : 11انگيزه دريافت وام
 . وام از اعتبار دهنده سود را مديريت مي كند

كه در آن مدير براي كاهش : 12انگيزه سياسي
توجهات سياسي گروههاي مختلف در مواقع افزايش 
سود سعي مي كند با بكارگيري رويه هاي حسابداري 

 .را مديريت كند سود، كاهنده سود

كه در آن مدير براي كاهش : 13انگيزه مالياتي
 .پرداختهاي مالياتي، سود را مديريت مي كند

مديران اجرايي شركتها در مواقع : 14 تغيير مديريت
يعني در آخرين سال فعاليت ( بازنشستگي و يا تغيير 

با هدف دريافت پاداش بيشتر اقدام به ) در شركت
 .مديريت سود مي كنند

: 15ورود شركت براي اولين بار به بورس
هايي كه براي اولين بار به بورس وارد  شركت

شوند سعي مي كنند با مديريت سود، سود  را  مي
بيشتر نشان دهند تا وضعيت قيمت سهام آنها در 

  .بورس تثبيت شود
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در بعضي 

يت موارد ممكن است بين انگيزه هاي مختلف مدير
سود تناقض وجود داشته باشد كه اين موضوع 

مانند تناقض بين انگيزه پاداش . اجتناب ناپذير است
كه در آن مدير به دنبال افزايش سود گزارش شده 
شركت است و انگيزه مالياتي كه در آن مدير به دنبال 

 .كاهش سود گزارش شده مي باشد

  
  نقش اقالم تعهدي در مديريت سود

حق انتخاب قابل توجهي به  حسابداري تعهدي
هاي زماني متفاوت  مديران در تعيين سود در دوره

در واقع تحت اين نوع از سيستم . كند اعطا مي
حسابداري، مديران كنترل چشمگيري بر زمان 

هاي  تشخيص برخي اقالم هزينه از جمله هزينه
  . تبليغات و مخارج تحقيق و توسعه دارند

ين سود حسابداري و اقالم تعهدي بيانگر تفاوت ب
جزء نقدي آن است، كه شامل تغييرات در موجودي 

هاي پرداختني  هاي دريافتني و حساب كاال، حساب
در صورتيكه اقالم تعهدي مثبت بزرگ باشد، . است

بيانگر اين نكته است كه سود حسابداري از وجوه نقد 
. حاصل از عمليات واحد تجاري بسيار بيشتر است

داشت كه اين تفاوت به دليل اعمال البته بايد توجه 
اصول حسابداري در مورد زمان و نحوه شناسايي 

اصل شناخت درآمدها و اصل (ها  درآمدها و هزينه
اصول پذيرفته شده حسابداري در مورد . است) تطابق

ها به مديران  زمان شناسايي و مبلغ درآمدها و هزينه
ها آزادي عمل نسبي داده است و وقتي كه  شركت

ديران سود حسابداري را به مبلغي بيش از وجوه نقد م
. شوند كنند، اقالم تعهدي ايجاد مي حاصل شناسايي مي

يك عامل بنيادي در آزمون مديريت سود در 
ها، تخمين عامل اختيار و اعمال نظر مديران  شركت

بررسي متون مبتني بر مديريت . در تعيين سود است
اي  وت با شناسهسود، بيانگر وجود رويكردهاي متفا

گيري اختيار مديريت در  مختلف در تخمين و اندازي
يكي از مهمترين اين . تعيين سود گزارش شده است

مبتني بر كاربرد اقالم تعهدي رويكرد رويكردها، 
به عنوان شاخصي براي تعيين و كشف  16اختياري

  .مديريت سود در واحدهاي تجاري است
م تعهدي براي كشف مديريت سود از طريق اقال

هايي ارايه شده است كه مهم ترين آنها بدين  مدل
آنجلو  ، مدل دي)1985(مدل هيلي : باشد شرح مي

، )1991(، مدل جونز )1991(، مدل صنعت )1986(
، مدل كازنيك )1995(مدل تعديل شده جونز 

، مدل كوتاري و )2002(، مدل دچو و دچاو )1999(
شده  ، مدل دچو و دچاو تعديل)2005(همكاران 

  ).2010(و مدل استوبن ) 2006(
در اغلب تحقيقاتي كه تا كنون در مورد مديريت 
سود در ايران انجام شده است از مدل هاي جونز 
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اما در . تعديل شده و دچو و دچاو استفاده شده است
هاي فوق به  اين تحقيق شش مدل اصلي از مدل

داري و قابليت پيش  تفكيك هر صنعت از نظر معني
نندگي مورد بررسي قرار گرفته و مدل كازنيك بيني ك

جزئيات بيشتر . به عنوان مدل بهينه انتخاب شده است
  .درباره چگونگي انتخاب اين مدل در ادامه آمده است

  
  پيشينه تحقيق
در كشورهايي كه بازار  مديريت سود موضوع

باشد،  تري مي سرمايه آنها داراي سابقه فعاليت طوالني
بيشتر تحقيقات . دارداي  به توسعهادبيات غني و رو 

انجام شده در زمينه مديريت سود به اين موضوع 
توجه داشتند كه آيا مديريت سود با وجود انگيزه هاي 

هاي اغلب  يافته. خاص مديريتي رخ داده است يا خير
ها را  جود مديريت سود در شركتو اين  تحقيقات

اگر بخواهيم از ديد كلي به . اثبات كرده است
هاي انجام گرفته در مورد مديريت سود نگاه  پژوهش

هاي انجام شده در خصوص  كنيم بايد بگوييم پژوهش
هاي  تعيين رفتار مديريت سود بر توضيح روش

حسابداري جهت آزمون روابط ميان يك متغير روش 
در . حسابداري و تعدادي متغير توصيفي تمركز داشتند

فاده از تعريف متغير روش حسابداري رويكرد است
ز كل اقالم تعهدي بيشتر ااقالم تعهدي اختياري 

پژوهشي ) 1995( 17داچر و ملكون. استفاده شده است
هاي شيميايي  را در مورد مديريت سود در شركت

پژوهش آنها نيز وجود مديريت سود در . انجام دادند
  .ها را اثبات كرد اين شركت
در تحقيق خود به اين  )2001( 18و همكاران گوان

ه ها ب جه رسيدند كه يكي از داليلي كه شركتنتي
دهند باال بودن نسبت  خاطر آن مديريت سود انجام مي

كه هر چه اين  طوريه بدهي به سرمايه آنهاست ب
هاي افزاينده سود  نسبت باالتر باشد مديريت روش

و همكاران  گوان همچنين. بيشتري را انتخاب مي كند

شركتهاي بزرگ  در اين تحقيق نشان دادند كه مديران
هايشان از اقالم تعهدي براي كمتر كردن ماليات شركت

  .استفاده مي كنند
رابطه بين وجه نقد ناشي از ) 2002( 19يون و ميلر

هاي عملياتي و مديريت سود در كره جنوبي را  فعاليت
نتايج تحقيق آنها نشان داد كه وقتي . بررسي كردند

شركتها  عملكرد عملياتي شركتهاي ضعيف باشد، اين
با استفاده از تكنيك هاي مديريت سود اقدام به بيشتر 

 . نشان دادن سود خود مي نمايند

نيز در تحقيق خود به ) 2006( 20اوتمان و زگال
بررسي و مقايسه عوامل تاثير گذار بر مديريت سود 

 و 21هايي با مدل حسابداري آمريكايي در شركت
. ه اندپرداخت 22هايي با مدل حسابداري اروپايي شركت

هاي كانادايي و فرانسوي را  هايي از شركت آنها نمونه
انتخاب كرده و متغيرهايي مثل اندازه شركت، نوع 
حسابرس و نوع صنعت را در آنها مد نظر قرار 

اين محققان به اين نتيجه رسيدند كه . اند داده
هاي فرانسوي  هاي مديريت سود در شركت انگيزه

اي بدهي و نرخ موثر عمدتا مربوط به هزينه قرارداده
ماليات است اما انگيزه اصلي براي مديريت سود در 
كانادا كه داراي بازار سرمايه فعال تري است، فروش 

بعالوه در اين تحقيق نشان . بيشتر سهام در بازار است
داده شد كه اندازه شركت با مديريت سود رابطه 

همچنين . معكوس و با نوع صنعت رابطه مستقيم دارد
شركت  6هايي كه حسابرس آنها يكي از  شركت

بزرگ و بين المللي حسابرسي بوده است، كمتر از 
ساير شركتها از تكنيك هاي مديريت سود استفاده 

  . كرده اند
مطالعه اي جامع در رابطه ) 2008( 23راس و سان

آنها در نمونه . با مديريت سود در استراليا انجام دادند
در فاصله زماني  صنعت 9شركت در  4844خود، از  

نتايج اين تحقيق نشان . استفاده كردند 2006-2000
بطور اساسي در در استراليا داد كه مديريت سود 
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در اين تحقيق همچنين . گيرد چندين صنعت انجام مي
هايي كه از نظر اندازه  مشخص گرديد كه شركت

 كوچك هستند و از سودآوري كمتري برخوردارند
، به احتمال زياد آنها كمتر استهاي  يعني بازده دارائي

در اين تحقيق، . نمايند اقدام به مديريت سود مي
اقتصاد استراليا به دو بخش اصلي و پيراموني تقسيم 

هاي بخش پيراموني در  گرديد شركت شخصشد و م
به مديريت بيشتر هاي اصلي، احتماالً  مقايسه با شركت
ل اندازه متغيرهايي مث در اين تحقيق. سود مي پردازند

ها از مهمترين عوامل تعيين  شركت و بازده دارائي
  .كننده مديريت سود بوده است

نيز اين موضوع را ) 2008( 24اوتاما و سيرگار
هاي پذيرفته شده در  بررسي كردند كه آيا شركت

اقدام به ) اندونزي(بورس اوراق بهادار جاكارتا 
ر آنها د. مديريت سود فرصت طلبانه مي نمايند يا خير

تحقيق خود از متغيرهاي مستقلي مثل ساختار 
اندازه شركت و رويه هاي نظام راهبري ، مالكيت

استفاده كرده و با استفاده از ) حاكميت شركتي(
رگرسيون چند متغيره به اين نتيجه رسيدند كه در 
اندونزي مالكيت نهادي و اندازه شركت بر مديريت 

نتايج بدست اين نتايج با . سود تاثيرگذار نمي باشد
  .هاي پيشرفته مغايرت دارد آمده در شركت

در ايران نيز چند پژوهش در مورد مديريت سود 
در اغلب تحقيقات انجام شده نتايج . انجام شده است

تحقيق حاكي از وجود پديده مديريت سود در ميان 
در تحقيق انجام شده توسط . هاي ايراني است شركت

ين مديريت سود براي تعي) 1384(نوروش و همكاران 
اندازه ، نسبت بدهي به سرمايه(متغير  2تنها از 
ساير تحقيقات داخلي . استفاده شده است) شركت

انجام شده در زمينه مديريت سود نيز داراي ايرادات 
براي مثال در تحقيق بيتا مشايخي و . مشابهي مي باشد

تنها رابطه وجه نقد ناشي از ) 1385(مريم صفري 
هر چند  .ت سود بررسي شده استعمليات و مديري

با ) 1387(در رساله دكتراي آقاي عليرضا مهرآذين
هاي مبتني بر اقالم تعهدي در  ارزيابي مدل"عنوان 

هاي موجود براي كشف و  مدل "كشف مديريت سود
گيري مديريت سود از نظر خطاي نوع اول و  اندازه

دوم در استنتاج آماري بررسي شده است اما اين 
يز تنها به انتخاب و معرفي مدل بهينه براي تحقيق ن

اندازه گيري مديريت سود در ايران اكتفا نموده و مدل 
بهينه ارائه شده را براي تدوين يك الگو براي اندازه 

  .نموده استگيري مديريت سود  در ايران آزمون 
  
  هاي تحقيق فرضيه -3

  :هاي اين تحقيق عبارتند از فرضيه
نسبت بدهي رابطه بين شاخص مديريت سود و  )1

  .مستقيم و معني دار وجود دارد
بين شاخص مديريت سود و اندازه شركت رابطه  )2

 .مستقيم و معني دار وجود دارد

بين شاخص مديريت سود و تغيير مديريت  )3
 .رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد

بين شاخص مديريت سود و ماليات رابطه  )4
  مستقيم و معني دار وجود دارد

 
  تحقيق متغيرهاي -4

در اين تحقيق متغيرها به متغير وابسته و مستقل 
، متغير وابسته در تحقيق حاضر. دسته بندي مي شوند

اما متغيرهاي مستقلي كه . شاخص مديريت سود است
اثر آنها بر شاخص مديريت سود بعنوان متغير وابسته 
مورد بررسي قرار مي گيرند بر اساس مباني نظري 

  :شده انداب تحقيق به شرح زير انتخ
  مبلغ پاداش مديران، •
  نسبت بدهي،  •
  اندازه شركت،  •
  ماليات،  •
  .تغيير مديريت •
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 انگيزه هاي مديريت سود

 انگيزه مالياتي انگيزه سياسي انگيزه دريافت وام انگيزه پاداش
 

 تغيير مديريت

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
)صفر و يك(متغير كيفي ميزان مالياتاندازه شركتنسبت بدهي مبلغ پاداش مديران

  
از آنجا كه در هر تحقيق متغيرهاي مداخله گري 
وجود دارند كه مي توانند بر رابطه بين متغير وابسته و 
متغيرهاي مستقل اثرگذار باشند، در اين تحقيق نيز 
متغيرهاي مداخله گر يا كنترلي با توجه به ساير 

يقات خارجي انجام شده، به شرح زير شناسايي و تحق
اثر آنها بر رابطه بين متغيرهاي وابسته و مستقل كنترل 

نوع حسابرس، تغيير حسابرس، شاخص  :شده است
نوع مالكيت و شاخص ، )ها بازده دارايي(سودآوري 

 .مديريت سود سال قبل

  
  تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق

ن به ندرت در از آنجا كه مبلغ پاداش مديرا
هاي ايراني منعكس مي شود،  هاي مالي شركت صورت

كه تنها  طوريه دسترسي به آن امكان پذير نيست ب
هاي جامعه آماري اقدام به افشاء  تعداد كمي از شركت

هاي مالي خود  مبلغ پاداش هيات مديره در صورت
لذا به عنوان يكي از محدوديت هاي تحقيق، . اند نموده

  .گردد  متغير پاداش حذف مي
ها به  عبارت است از جمع بدهي: نسبت بدهي

  . ها جمع دارايي
عبارتست از لگاريتم طبيعي جمع : اندازه شركت

  ها  كل دارايي
براي محاسبه متغير ماليات از لگاريتم : ماليات

طبيعي مبلغ ماليات قطعي يا تشخيصي شركتها كه در 

هاي مالي افشا شده،  هاي همراه صورت يادداشت
  .ده استاستفاده ش

اين متغير يك متغير مجازي است : تغيير مديريت
درصورتي كه . كه با صفر و يك نشان داده مي شود

اعضاء هيات مديره شركت نسبت به سال قبل تغيير 
كرده باشد عدد يك و در غير اين صورت مقدار آن 

  .صفر در نظر گرفته شده است
يك متغير مجازي است كه با صفر : نوع حسابرس

در صورتي كه حسابرس . شان داده مي شودو يك ن
يك شركت سازمان حسابرسي باشد براي آن عدد يك 
و در صورتي كه حسابرس شركت موسسات 
حسابرسي خصوصي باشند براي آن عدد صفر در نظر 

  . گرفته شده است
يك متغير مجازي است كه با : تغيير حسابرس

در صورتي كه شركت . صفر و يك نشان داده مي شود
ر سال مورد نظر حسابرس خود را تغيير داده باشد، د

مقدار يك و در غير اين صورت مقدار آن صفر در 
  ..نظر گرفته شده است

يك متغير : )ها بازده دارايي(شاخص سودآوري 
كنترلي است و معموأل از اين شاخص به عنوان 

بازده . شاخص عملكرد مديريت استفاده مي شود
ها برابر است با سود خالص تقسيم بر متوسط  دارايي

  .ها جمع دارايي
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يك متغير مجازي  ) :نهادي و فردي(نوع مالكيت 
يت شركت كه اگر قسمت عمده مالك طوريه است ب

ها  ها و سازماندر اختيار نهاد) درصد 50بيش از (
باشد مقدار آن يك و در غير اينصورت مقدار آن صفر 

  .نظر گرفته مي شود در
اين متغير : شاخص مديريت سود سال قبل

شاخص مديريت سودي است كه براي سال قبل 
  25اين متغير يك متغير تاخيري. محاسبه شده است

  .است
ت كه براي همگن كردن اطالعات الزم به ذكر اس
ها با اندازه هاي مختلف، متغيرهاي  در سطح شركت

  .ها تقسيم شده اند تحقيق بر جمع دارايي
  
  روش شناسي تحقيق -5

جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق 
شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

ين نمونه ا.مي باشد 1388الي  1382طي سالهاي 
شركتهايي است كه از شرايط زير برخوردار شامل 
  :باشند

در بورس اوراق بهادار  1382تا ابتداي سال  -
 .تهران پذيرفته شده باشند

گري مالي  و واسطهگذاري  شركت سرمايه -
 .نباشند

اسفند  29هايي كه پايان سال مالي آنها  شركت -
 .ماه هر سال  باشد

هايي كه در دوره مورد بررسي توقف  شركت -
 .داشته باشندمعامله ن

دوره مورد  هاي آنها در  هايي كه داده شركت -
 .دسترس باشدبررسي در 

 
شركت در  92با توجه به مجموعه شرايط فوق، 

شرايط فوق را دارا بوده  1388الي  1382دوره زماني 
به  .ندانتخاب شد و لذا به عنوان نمونه آماري اوليه

علت اينكه شاخص مديريت سود بايد به تفكيك هر 
صنعت اصلي  9ها به  صنعت محاسبه شود اين شركت

منبع جمع آوري داده هاي مورد نياز اين  .تقسيم شدند
روش . ها بوده است هاي مالي شركت تحقيق، صورت
همبستگي اكتشافي از نوع روش ، مقالهتحقيق در اين 

همچنين براي تجزيه و تحليل و آزمون . است
ه گرديد هاستفادروش همبستگي از هاي تحقيق  فرضيه
ن است كه تعداد ايعلت انتخاب روش مزبور . است

متغيرهاي بازيگر در مورد موضوع پژوهش زياد بوده 
و تنها روش تحقيق همبستگي است كه به محقق 

دهد تا متغير هاي زيادي را اندازه گيري كند  اجازه مي
و همزمان همبستگي آنها را محاسبه و در نهايت يك 

همچنين در . ا استخراج نمايدمدل با استفاده از آنه
و  ها تحليل رگرسيون، براي تجزيه و تحليل داده

رگرسيون از ، هاي مورد مطالعهبررسي رابطه بين متغير
  .استفاده شده استروش پانل ديتا چند متغيره به 

  
چگونگي انتخاب مدل مناسب براي محاسبه  -6

  شاخص مديريت سود
اب يكي از مهم ترين مراحل اين تحقيق انتخ

بهترين مدل از ميان مدل هاي موجود براي محاسبه 
براي تعيين اينكه . شاخص مديريت سود است

هاي  هاي موجود براي تجزيه و تحليل كداميك از مدل
تر است، معني  ها مناسب اصلي تحقيق و آزمون فرضيه

ها به صورت جداگانه و به  داري هر يك از اين مدل
هاي زماني و با  تفكيك هر صنعت با استفاده از سري
، سطح F، آماره26استفاده از آماره هاي ضريب تعيين

واتسون آزمون گرديد  –و آماره دوربين  Fمعني داري 
كه با توجه به نتايج، مشخص شد مدل بهينه، مدل 

چون اين مدل در مقايسه با ساير مدلها . كازنيك است
و ضريب   )R 2(ضريب تعيين  در هر صنعت مقدار 

اين . بيشتري دارد Fشده و آماره  تعيين تعديل
موضوع بيانگر قدرت پيش بيني كنندگي بيشتر اين 
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بنابراين در . ها است مدل در مقايسه با ساير مدل
گيري  هاي تحقيق از اين مدل براي اندازه آزمون فرضيه

هاي  نتايج آزمون. مديريت سود استفاده شده است
 انجام شده در صنعت خودرو و ساخت قطعات براي

  .نمونه در جدول شماره يك آورده شده است
  
  ها آزمون فرضيه -7

خالصه  دو نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق در جدول
  .شده است
طور كه قبال نيز گفته شد در اين تحقيق  همان

هاي فوق، متغيرهاي ديگري نيز به عالوه بر متغير

عنوان متغير كنترل در نظر گرفته شده و اثر آنها بر 
اين متغيرها عبارتند . ه آزمون گرديده استمتغير وابست

دآوري، نوع حسابرس، تغيير شاخص سواز 
، نوع مالكيت و شاخص مديريت سود سال حسابرس

سطح معني داري اين متغيرها به ترتيب برابر  .قبل
درصد و صفر  2/70درصد،  3/99درصد،  8/52صفر، 

بنابراين شاخص سودآوري و شاخص . مي باشد
ل قبل با مديريت سود سال جاري مديريت سود سا

رابطه مستقيم و معني دار دارند، اما نوع حسابرس، 
اي با مديريت  تغيير حسابرس و نوع مالكيت رابطه

  .سود ندارند
  
  

  معني داري مدلهاي مختلف مديريت سود در صنعت خودرو و ساخت قطعات)  جدول شماره يك
سطح معني 
 داري مدل

 Fآماره 
 - آماره دوربين 

  سونوات
ضريب تعيين 
 تعديل شده

 ضريب تعيين
تعداد مشاهدات 

 )سال -شركت (
 مدل

 جونز 125 222/0 203/0 763/1 596/11 000/0

 جونز تعديل شده 125 066/0 043/0 879/1 865/2 040/0

 كوتاري 125 081/0 051/0 885/1 670/2 035/0

 كازنيك 125 559/0 544/0 776/1 281/38 000/0

 دچو و دچاو 125 014/0 -019/0 580/1 423/0 792/0

دچو و دچاو تعديل شده 125 080/0 033/0 583/1 721/1 122/0

  
  

  خالصه نتايج آزمون فرضيه ها) جدول شماره دو

  سطح معني داري  شرح فرضيه  شماره فرضيه
وضعيت رد يا تاييد 

  فرضيه

  تائيد مي شود  013/0 نسبت بدهي وجود رابطه مستقيم و معني دار  بين شاخص مديريت سود و  فرضيه اول
  تائيد مي شود  018/0 وجود رابطه مستقيم و معني دار  بين شاخص مديريت سود و اندازه شركت  فرضيه دوم
  تائيد مي شود  040/0 وجود رابطه مستقيم و معني دار  بين شاخص مديريت سود و تغيير مديريت  فرضيه سوم
  رد مي شود  109/0  ابطه بين شاخص مديريت سود و مالياتوجود مستقيم و معني دار ر  فرضيه چهارم
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  مدل شاخص مديريت سود براي كل نمونه آماري
در اين قسمت با توجه به نتايج حاصل از آزمون 

اندازه گيري آزمون مربوط به تدوين مدل ، ها فرضيه
براي كل شركتهاي نمونه  شاخص مديريت سود
 ص شد كهدر بخش قبل مشخ. آماري، انجام مي شود

بازده (نسبت بدهي، اندازه شركت، شاخص سودآوري 
، تغيير مديريت و شاخص مديريت سود سال )داراييها

قبل با شاخص مديريت سود سال جاري رابطه معني 
براي تدوين مدل . دار دارند و بر آن تاثير گذار هستند

نهايي، مجددأ رابطه متغيرهاي باال با متغير وابسته 
جدول شماره سه ضرايب . مي گيرد مورد بررسي قرار

  .و سطح معني داري آن ها را نشان مي دهد
با توجه به نتايج حاصل از آزمون مجدد رابطه بين 
متغيرهاي مستقل و وابسته كه در جـدول شـماره سـه    
آورده شده است، مدل مديريت سـود بـه شـرح زيـر     

 :تدوين مي شود

EM it = - 143/0 + 372/0  EMit-1 + 187/0  ROAit + 

0643/0 DEBTit + 01319/0 MCH it + 00538/0  SIZE it   + itε   
             
 EM it = شاخص مديريت سود هر شركت در هر سال 
DEBT it = نسبت بدهي هر شركت در هر سال 
ROA it =  هر شركت در هر سال) بازده داراييها(شاخص سودآوري  
SIZE it = اندازه شركت در هر سال 
MCH it = تغيير مديريت در هر سال    
EM it-1= شاخص مديريت سود هر شركت در سال قبل 

ميزان خطاي مدل
 

 =itε  
  

  بررسي اعتبار مدل
براي بررسي اعتبار مدل فوق، آزمونهاي زير انجام 

  :شده است
توان خط كه اين آزمون  27آناليز واريانس

هده شده متغير تابع را رگرسيون براي بيان مقادير مشا
شماره  ر جدولتايج اين آزمون دن .ارزيابي مي نمايد

  .آورده شده است چهار

  
  نتايج آزمون تدوين مدل نهايي شاخص مديريت سود -جدول شماره سه

  شرح متغيرها

ضرايب استاندارد شده ضرايب غير استاندارد

 Tآماره 
سطح معني 

  داري

  آماره هاي هم خطي

  بتا
انحراف 

ستانداردا
  تولرانس  بتا

عامل تورم 
  واريانس

  -  -  002/0  -184/3  -  045/0  -143/0  مقدار ثابت
  252/1  799/0  037/0  091/2  083/0  031/0  0643/0  نسبت بدهي

  253/1  798/0  000/0  292/5  211/0  035/0  187/0  شاخص سودآوري
  029/1  972/0  032/0  803/2  065/0  003/0  00538/0  اندازه شركت

  024/1  977/0  031/0  598/2  058/0  008/0  01319/0  ير مديريتتغي
  012/1  988/0  000/0  382/10  372/0  036/0  372/0  شاخص مديريت سود سال قبل

  
  آناليز واريانس -جدول شماره چهار

سطح معني داري  Fآماره   ميانگين مربعات درجه آزادي  مجموع مربعات  شرح
  315/0  5  575/1  واريانس بيان شده

  642  846/6  واريانس بيان نشده  000/0  536/29
011/0  

  647  421/8  جمع
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وجود خط رگرسيون در سطح  نتايج جدول فوق، 
آزمون  رو از اين. را تاييد مي نمايددرصد  95اعتماد 

  .فوق صحت مدل را تائيد مي نمايد
ضريب تعيين مطابق جدول شماره چهار همچنين  

اين . د استدرص 19حدود ) 2R(مدل رگرسيون
درصد تغييرات  19حدود موضوع بيانگر آن است كه 

متغير وابسته براساس تغييرات متغيرهاي مستقل مدل 
بيان مي شود و مابقي آن متاثر از ساير عواملي است 

   .و اندازه گيري نبوده اندكه قابل مشاهده 
براي برآورد وجود يا واتسون كه  -دوربينآزمون 

مقادير خطا يا جمله در عدم وجود خود همبستگي 

جدول در اينجا با توجه به  .شود استفاده مي 28پسماند
 874/1ن  برابر سووات -مقدار آماره دوربين شماره پنج

عدم وجود خود همبستگي در جمله  بنابراين. است
  .پسماند تائيد مي شود
هم وجود يا عدم وجود آزمون همچنين براي 

ريس همبستگي ماتميان متغيرهاي مستقل مدل، خطي 
در اين ماتريس ضريب همبستگي . است شده محاسبه

. بين هر زوج از متغيرهاي مستقل محاسبه مي شود
ميزان نوسانات هم خطي ميان متغيرهاي مستقل مدل 

كه طبق اين  آورده شده است جدول شماره ششدر 
   .نيست مستقل شديد يميان متغيرها خطيهم جدول 

  
  واتسون -ين و آماره دوربينضريب تعي -جدول شماره پنج

  واتسون- آماره دوربين  برآورد خطاي استاندارد  ضريب تعيين تعديل شده  ضريب تعيين  ضريب همبستگي
432/0  187/0  181/0  1032/0  874/1  

  
  بررسي خود همبستگي ميان متغيرهاي مستقل - جدول شماره شش

  تغيير مديريت  اندازه شركت  سودآوري  نسبت بدهي  شرح
ريت شاخص مدي

  سود سال قبل

  نسبت بدهي
  -064/0  052/0  043/0  -446/0  1  ضريب همبستگي
  105/0  188/0  276/0  000/0  -  سطح معني داري

  سودآوري
  045/0  -068/0  -052/0  1  -  ضريب همبستگي
  249/0  082/0  184/0  -  -  سطح معني داري

  اندازه شركت
  081/0  136/0  1  -  -  ضريب همبستگي
  040/0  001/0  -  -  -  سطح معني داري

  تغيير مديريت
  -007/0  1  -  -  -  ضريب همبستگي
  853/0  -  -  -  -  سطح معني داري

شاخص مديريت 
  سود سال قبل

  1  -  -  -  -  ضريب همبستگي
  -  -  -  -  -  سطح معني داري

  
  مقادير خطاي مدلنرمال بودن بررسي   -جدول شماره هفت

  مقادير خطا  شرح
  648  تعداد مشاهدات

  277/1  اسميرنف -كلوموگروف Zآماره 
  077/0  سطح معني داري
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يكي ديگر از مفروضات رگرسيون نرمال بودن 
اين موضوع با استفاده از . مقادير خطا در مدل است

. شده استنشان داده  اسميرنف  - كلموگروفآزمون 
بر اساس اين آزمون مقدار سطح اهميت بايد بيشتر از 

قدار سطح م جدول شماره هفت. درصد باشد 5
 7/7خطاي مدل را نشان مي دهد كه اين عدد اهميت 

مقادير بنابراين فرض نرمال بودن . درصد مي باشد
  .  تائيد مي شود خطاي مدل

  
  بحثو  نتيجه گيري -8

هدف تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر 
هاي پذيرفته شده در بورس  مديريت سود در شركت

ه يك الگو بر اساس اوراق بهادار تهران و سپس ارائ
در اين تحقيق بر . عوامل موثر شناخته شده مي باشد

هاي اثباتي  اساس مباني نظري مربوط به تئوري
حسابداري تاثير متغيرهايي مثل نسبت بدهي، اندازه 
شركت، تغيير مديريت و ماليات به عنوان اصلي ترين 
عوامل موثر بر مديريت سود و همچنين تاثير 

خص سودآوري، نوع حسابرس، متغيرهايي مثل شا
نوع مالكيت و شاخص مديريت سود ، تغيير حسابرس

سال قبل به عنوان متغيرهاي كنترلي بر شاخص 
بر اساس نتايج . مديريت سود مورد آزمون قرار گرفت

ها و ساير متغيرهاي  بدست آمده از آزمون فرضيه
گيري و  كنترلي موثر بر مديريت سود، نتيجه

  :  ل ارائه استپيشنهادات زير قاب
شاخص مديريت بر  ستقيمنسبت بدهي اثري م •

در افزايش يابد،  بدهي يعني اگر نسبت. دارد سود
آن صورت مديران تالش خواهند كرد تا از طريق 

اين نسبت را كاهش روشهاي مديريت سود، 
اين نتيجه با نتيجه بدست آمده در ساير . دهند

 29نگتحقيق اقبال و استراتحقيقات خارجي مثل 

  30دو و ديگراندر انگلستان و يا تحقيق ) 2010(
 .در تايوان مطابقت دارد) 2009(

شاخص بر  مستقيم اثرياندازه شركت  در ايران •
 اندازه شركت هر چهيعني . دارد مديريت سود

مديريت سود نيز در آن شركت بيشتر ، بيشتر شود
اين موضوع با فرضيه هزينه هاي سياسي . مي شود

تحقيقات اثباتي حسابداري و يا  مطرح شده در
تحقيقات انجام شده در كشورهاي پيشرفته مانند 

مغايرت در استراليا ) 2008( 31راس و سانتحقيق 
گذاران و تدوين  شود قانون پيشنهاد مي. دارد

كنندگان استاندارد الزامات جديد و بيشتري براي 
نحوه و ميزان افشاء اطالعات مالي شركتها وضع 

ها  هاي شركت ال بودن برخي از ويژگيبا. نمايند
مي تواند شاخصي  "نسبت بدهي"و  "اندازه"مثل 

براي الزام و نظارت بيشتر براي افشاء اطالعات در 
گزارش هاي مالي باشد تا بدين وسيله احتمال 

ها  بروز مديريت سود فرصت طلبانه در شركت
 .كاهش يابد

مديريت شركت اگر طبق نتايج آزمون فرضيه ها،  •
اين . مي يابد نيز افزايش مديريت سود، يير كندتغ

نتيجه با مباني نظري مديريت سود و نتايج بدست 
تحقيق گوان آمده در اغلب تحقيقات خارجي مثل 

پيشنهاد . مطابقت دارد) 2005( 32و همكاران
شود براي جلوگيري از آثار سوء تغييرات  مي

مكرر در مديريت شركت، نظام راهبري مناسب 
ت استقرار يابد بطوري كه عملكرد در شرك

اعضاي هيات مديره شركت تحت نظارت مستمر 
و منظم بوده و مانع هر گونه تغيير مديريت با 

 .انگيزه هاي خاص گردد

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در صورت افزايش  •
نيز افزايش مي  شاخص سودآوري، مديريت سود

هاي  اين بدان معناست كه مديران شركت .يابد
ونه آماري تحقيق با استفاده از مديريت سود نم

تر نشان  سعي دارند تا عملكرد خود را مطلوب
يون در اغلب تحقيقات مشابه مانند تحقيق . دهند
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در كره جنوبي، نتيجه يكساني ) 2002(  33و ميلر
كه سود  با توجه به اين. بدست آمده است

تواند معيار مناسب و كافي براي  حسابداري نمي
بنابراين . ها باشد عملكرد مديران شركتارزيابي 

پيشنهاد مي شود به جاي سود حسابداري از 
معيارهاي ديگري كه كمتر قابليت دستكاري دارند 

  .استفاده شود
طبق نتايج آزمونهاي آماري، شاخص مديريت   •

شاخص مديريت اثري مستقيم بر  سود سال قبل
اين موضوع نشان دهنده . داردسال جاري  سود

كه مديريت سود در ايران به شكل  اين است
هموارسازي سود است بطوري كه يكي از عوامل 
تاثير گذار بر مديران در زمان تصميم گيري در 
مورد مديريت سود سال جاري، مديريت سود 

 .سال قبل مي باشد

بررسي نتايج تحقيق همچنين نشان مي دهد در  •
ايران متغيرهايي مانند ماليات، نوع مالكيت، نوع 

ابرس و تغيير حسابرس بر شاخص مديريت حس
اين نتايج با نتايج . سود تاثير گذار نمي باشند

بدست آمده در ساير كشورها مانند  تحقيق تندلو 
اوتمان و در اروپا و ) 2005( 34نلو ون استرا

عدم . در اندونزي مغايرت دارد) 2006( 35زگال
وجود رابطه بين نوع مالكيت و مديريت سود در 

 ان دهنده ضعف سرمايه گذاران نهادي درايران نش
انجام صحيح مسئوليت هاي حاكميتي و نظارتي 

پيشنهاد مي شود براي آشنايي . خود مي باشد
بيشتر سرمايه گذاران نهادي با نقش مهم و غير 
قابل انكار خود در ايجاد تغييرات اساسي در 
شركت و پيشبرد اهداف آن، آموزشهاي الزم در 

عدم وجود همچنين . گيرداين زمينه صورت 
رابطه بين نوع حسابرس و تغيير حسابرس با 
مديريت سود نشان دهنده كيفيت پايين حسابرسي 
در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي پيشرفته مي 

باشد، بطوريكه هيچكدام از دو نوع حسابرس در 
سازمان حسابرسي (نظر گرفته شده در اين تحقيق 

نتوانستند مانع ) و موسسات حسابرسي خصوصي
پيشنهاد مي . بروز مديريت سود در شركتها شوند

شود حسابرسان با باال بردن كيفيت حسابرسي 
خود، زمينه كاهش مديريت سود فرصت طلبانه را 

  .فراهم نمايند

نتايج تحقيق حاضر با توجه به  به ذكر است كهالزم 
، حذف متغير پاداش از ميان هايي نظير  محدوديت

رضيه هاي مطابق ف. هاي مستقل تحقيق استمتغير
تئوري اثباتي حسابداري پاداش يكي از مهمترين 
انگيزه هاي مديريت سود است اما  مبلغ پاداش هيات 

هاي  هاي مالي شركت مديره به ندرت در صورت
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افشا مي 

لذا به اجبار اين متغير از ميان متغيرهاي مستقل . شود
براي تحقيقات آتي ضمناً  .حذف گرديد اين تحقيق

 :شود پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي

بررسي آثار تدوين استانداردهاي حسابداري بر  
 مديريت سود 

بررسي رابطه مديريت سود و نظريه اقتصاد  
 سياسي 

بررسي رابطه مديريت سود و فرضيه پاداش  
 تئوري اثباتي حسابداري 

بررسي اثر خصوصي سازي حسابرسي بر كيفيت  
 و مديريت سود 

 سود بر هزينه سرمايه شركت  بررسي اثر مديريت 
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