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 فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت

 6921بهار / دوم و سيشماره  /  دهمسال 

 
 

 

 

 

 رکـود اقتصـادی و مدیریـت سـود 

 
 

 

 1رافیک باغومیان 

 2حجت محمدی   

 3منصور طاهری

 

 

  چكیده

بر مدیریت سود  (1اقتصادی )رشد منفی تولید ناخالص داخلیهدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر رکود 

تا  1811های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 111. نمونه پژوهش شامل استها  شرکت

شده جونز  بوده است.در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی، از مدل تعدیل 1838

دهد که میان رکود اقتصادی و  های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می ت.تحلیل یافتهاستفاده شده اس

رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش رشد منفی تولید ناخالص  ها، مدیریت سود شرکت

ر نشان دادن وضعیت مالی شرکت مانع از کنند تا بابهت ها اقدام به مدیریت سود بیشتری می داخلی، مدیران شرکت

عنوان  های تولید ناخالص داخلی به ورشکستگی شوند. عالوه بر این، نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که نوسان

تواند برمدیریت سود تاثیرگذارباشد. به عبارت دیگر عالوه بر انگیزه های مدیریت  یکی از متغیرهای کالن اقتصادی می

 .پاداش ، می توان رکود اقتصادی را یکی از عوامل تاثیر گزار بر مدیریت سود دانستسود مانند 

 

 .های تولید ناخالص داخلی، رکود اقتصادی مدیریت سود، نوسان كلیدی: های هواژ
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 مقدمه -1

مفاهیم  1-1های مالی براساس بند  صورت هدف

اطالعاتی نظری استانداردهای حسابداری ایران، ارائه 

شده درباره وضعیت مالی،  بندی تلخیص و طبقه

پذیری مالی واحد تجاری است  عملکرد مالی و انعطاف

های  کنندگان گزارش که برای طیف وسیعی از استفاده

های اقتصادی مفید واقع  مالی در اتخاذ تصمیم

های مالی است  شود.رقم سود نیز یکی از اجزای صورت

سازمانی جهت  برونگیری اشخاص  که در تصمیم

گذاری )برآورد وجوه نقد آتی  برآورد ارزش سرمایه

دریافتی شرکت(، ارزیابی عملکرد شرکت، ارزیابی 

پاسخگویی و غیره، موثر است. حال پرسش اینجاست 

که آیا امکان دارد این اطالعات مورد دستکاری قرار 

گیرد؟ مسلم است با توجه به وجود بسترهایی مانند 

تقارن اطالعاتی بین مالکیت و  و عدمتضاد منافع 

مدیریت، امکان تحریف و دستکاری سود توسط 

ها و  مدیریت وجود دارد. همچنین، در عمل نیز تحریف

ها مانند بار آن های جهانی و نتایج اسف رسوایی

هایی مثل وردکام و انرون، امکان ورشکستگی شرکت

 کند. دستکاری سود توسط مدیریت را تایید می

های جذاب  زه بحث مدیریت سودیکی از بحثامرو

رود.  شمار می برانگیز در حسابداری مالی به و بحث

های مرتبط با مدیریت سود  های اخیر، پژوهش درسال

حجم زیادی از متون و ادبیات حسابداری را به خود 

 2003های  اختصاص داده است؛ به طوری که در سال

رشده در های منتش % کل مقاله20، تقریبا 2010و 

هشت مجله معتبر حسابداری آمریکا، به موضوع 

-مدیریت سود اختصاص داشته است. به طورکلی می

توان عوامل موثر بر مدیریت سود توسط مدیران را به 

ها  شرکتی و عوامل خاص شرکت برون عوامل

شرکتی،  بندی کرد. اطالعات درباره عوامل برون تقسیم

رافرا گرفته و بر شامل اطالعاتی است که کل اقتصاد

گذارد؛ اما اطالعات درباره ها تاثیر می تمام شرکت

ها، شامل اطالعاتی درباره تغییر  عوامل خاص شرکت

باشد. اغلب مدیران، وضعیت شرکت و نظیر آن می

های پیشین مدیریت سود در زمینه  پژوهش

کاری و مدیریت سود  رابطه محافظه هایی مانند موضوع

(، نقش اقالم تعهدی در 1832 )انصاری و همکاران،

( و ارزیابی 1811و همکاران،  مدیریت سود )کرمی

های مبتنی براقالم تعهدی برای کشف مدیریت  الگو

(، بوده است. در این 1811ن،اسود )نیکومرام و همکار

ها به بررسی تاثیر عوامل خاص شرکت بر  پژوهش

مدیریت سود پرداخته شده و بررسی تاثیر عوامل 

های تولید ناخالص داخلی  تصادیمانند نوسانکالن اق

شرکتی، مغفول مانده  عنوان یکی از عوامل برون به

شود عوامل  است. این در حالی است که امروزه ادعا می

ها تاثیر  تواند بر عملکرد شرکت کالن اقتصادی می

(.از سوی دیگر، 2،1333بااهمیتی بگذارد )جانسون

از متغیرهای کالن  عنوان یکی تولید ناخالص داخلی به

های  های اخیر در ایران نوسان اقتصادی، طی سال

شده داشته و با  های ناعادالنه وضع زیادیبر اثر تحریم

رشد منفی آن، کشور وارد رکود اقتصادی شده است. 

بنابراین در این پژوهش به بررسی رابطه بین تغییرات 

شود. تولید ناخالص داخلی و مدیریت سود پرداخته می

تواند به ادبیات حسابداری حوزه تایج این پژوهش مین

ویژه درخصوص تاثیر عوامل کالن  مدیریت سود به

ترتیب، هدف اصلی  بدین اقتصادی بر آن، کمک کند.

های تولید ناخالص  این پژوهش بررسی تاثیر نوسان

عنوان یکی از عوامل کالن اقتصادی بر  داخلی به

 باشد.مدیریت سود می

انی نظری پژوهش و پیشینه پژوهش در ادامه مب

های  های بعدی به فرضیه بیان شده است و در بخش

شود و در  پژوهش و روش انجام پژوهش پرداخته می

های آماری، نتایج کلی و  نهایت نیز نتایج آزمون فرضیه

 ها ارائه شده است. پیشنهاد

 

 مبانی نظری  و مروری بر پیشینه پژوهش -2

 مدیریت سود

حسابداری، تعاریف مختلفی از مدیریت در ادبیات 

ارائه  بیان شده است؛ هرچند سود توسط پژوهشگران

تعریفی مناسب از مدیریت سود، مستلزم شناخت 

 های مدیریت سود  و کاربرد آن است. اهداف و انگیزه
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اختیار  عنوان ( به مدیریت سود به2000)8اسکات

های حسابداری برای دستیابی به  در انتخاب سیاست

 نگرد.برخی از اهداف خاص مدیر، می

عنوان  (، مدیریت سود را به1331و همکاران) 1فرن

منظوردستیابی به  دستکاری سود توسط مدیریت به

های مربوط به سود مورد انتظار  داوری قسمتی از پیش

 کنند. تعریف می
(، مدیریت سود را 1333و همکاران) 1دیجورج

عنوان نوعی دستکاری سود توسط مدیریت جهت  به

حصول به سطح سود مورد انتظار برای دستیابی به 

بینی  پیش )از جمله حصول به برخی اهداف خاص

برآورد روند سودهای قبلی برای  گران و تحلیل

 اند.بینی سودهای آتی( تعریف کرده پیش

معتقدندمدیریت سود  (1333) 6هلی و والن

های شخصی دهد که مدیران از قضاوترخ می  هنگامی

خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار 

. عوض کنندمعامالت را جهت تغییر گزارشگری مالی 

این هدف یا به قصد گمراه ساختن برخی از صاحبان 

منظور  سهام نسبت به عملکرد اقتصادی است و یا به

ها منوط یج قراردادهایی است که انعقاد آنتاثیر در نتا

باشد.در ضمن باید  به دستیابی به سود مشخصی می

گفته برای مدیریت  توجه داشت که در تعاریف پیش

ها و کاربردهای خاصی مشخص  سود، اهداف، انگیزه

 شده است.
ها و نظرهای متفاوتی  در ادبیات حسابداری، فرضیه

آن ارائه شده است. درباره مدیریت سود و پیامدهای 

 ،1، بازار کارا7ها عبارتند از:  فرضیه مکانیکیاین فرضیه

 .10و  نظریه نمایندگی 3نظریه اثباتی

 

 فرضیه مكانیكی

ارائه شد، بیانگر آن  1360این فرضیه که در دهه 

های مالی منبع انحصاری  است که گزارش

باشند و هیچ جایگزینی برای  می گیری تصمیم

حسابداری وجود ندارد؛ اگرهم وجود داشته اطالعات 

، 12؛ دچو1336، 11)گانزاچ شود باشد، استفاده نمی

های  کنندگان فقط از گزارش (. بنابراین استفاده1331

کنند. طبق  گیری استفاده می مالی در جهت تصمیم

های  کنندگان با انتخاب رویه این فرضیه، استفاده

براین، این شوند. بنا متفاوت حسابداری، گمراه می

؛ 1331، 18فرضیه بر ناکارایی بازار اشاره دارد)ولکر

 (.1378، 11و رول 11کاپالن

 

 فرضیه بازار كارا

های  فرضیه بازار کارا )پارادایم حاکم بر پژوهش

(، بیانگر آن است که 70حسابداری مالی در دهه 

طور  های بازار، تمام اطالعات در دسترس را به قیمت

(. در شکل 1362 ،16ینزکنند)ه کامل منعکس می

تواند اثر  شود که بازار می قوی بازار کارا گفته می نیمه

تغییرات حسابداری تصنعی )مدیریت سود( را 

طور  تواند بازار را به دهد؛ لذا مدیریت نمی تشخیص 

 (.1331منظم گمراه نماید )ولکر، 

 

 نظریه اثباتی

های  هایی به غیر از انگیزه نظریه اثباتی، انگیزه

تبط با بازار سرمایه را برای توضیح مدیریت سود مر

های  منظور، نظریه اثباتی فرضیه نماید. بدین مطرح می

کند، بلکه به جای آن بر استفاده از  قبلی را نقض نمی

های قراردادی  های متفاوت حسابداری بر انگیزه گزینه

کند. مطابق نظریه اثباتی  داخلی شرکت تاکید می

ی که متغیرهای حسابداری مبنایی حسابداری، از آنجای

گیری مربوط به تخصیص منابع، جبران  برای تصمیم

خدمات مدیریت و اجتناب از نقض قراردادهای بدهی 

تواند از طریق برآوردها و کند، مدیریت می فراهم می

های مختلف حسابداری، سود را مدیریت  گزینش رویه

گذارد ها اثر  بر نتایج و پیامدهای این تصمیم کند و

ترتیب، نظریه اثباتی  (. بدین1371 ،17)واتز و زیمرمن

از آزمون  را های مدیریت سود پژوهش گیری جهت

های مبتنی بر بازار سرمایه به سمت دالیل  انگیزه

قراردادهای داخلی شرکت سوق داد )نوروش و 

 (.1811حسینی، 

 

 نظریه نمایندگی

هرچند از دیدگاه قانونی، شرکت یک شخصیت 

های  شود، اما در سال و جداگانه محسوب میمستقل 
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عنوان  اخیر بسیار معمول شده است که شرکت را به

های مختلف،  ای از قراردادهای میان طرف مجموعه

طور معمول قرارداد میان  کنند. این قراردادها به تلقی 

باشد. در قرارداد میان  سهامداران و مدیریت می

عنوان بهترین  به مدیران و سهامداران، سود حسابداری

شود که محصول  شاخص عملکرد اقتصادی تلقی می

فرایند حسابداری مالی است و برای مقاصد مختلفی 

های جبران خدمات مدیریت و ارزیابی  نظیر طرح

کند.  دیریت، نقش اساسی بازی میوظیفه مباشرت م

ابراین با توجه به اهمیت سود حسابداری ونقش بن

وجود قرارداد میان مدیران  کننده آن در شرایط تعیین

گیرد که به دلیل  و سهامداران، این فرض قوت می

وجود تضاد منافع، مدیران کیفیت سود را تحت تاثیر 

 دهند و این به معنای مدیریت سود است. قرار می

گذاران ارکان اصلی بازارها و نهاد مالی  سرمایه

روند و همواره در پی اطالعاتی هستند که  شمار می به

های مناسبی بگیرند.شرط ا استفاده از آن، تصمیمب

گیری مناسب، وجود اطالعاتی شفاف  تصمیم الزم برای

و صحیح است. سود حسابداری، یکی از فراگیرترین 

گذاران همواره به آن توجه  اطالعاتی است که سرمایه

شده آن است که سود  کنند؛ اما مسئله اصلی مطرح می

و همچنین عواملی در تحت تاثیر عواملی در داخل 

خارج از شرکت قرار دارد. مطالعات زیادی در این 

توان به  زمینه انجام شده است که از جمله آنها می

( اشاره کرد. آنها 2010)11پژوهش دانلسون و همکاران

اند که آیا  در بررسی خود به این موضوع پرداخته

هزینه، ناشی از عوامل داخل ـ  تغییرات در رابطه درآمد

کت بوده یا عوامل اقتصادی بر آن تاثیرگذار شر

های دانلسون و همکاران نشان داد که  اند. یافته بوده

طور چشمگیری بر  عوامل و تغییرات اقتصادی به

گذارد. همچنین،  های حسابداری اثر می ها و روش رویه

اند که بخشی از این تغییرات به دلیل  ها دریافتهآن

بوده است. بنابراین، آگاهی تغییر در شرایط اقتصادی 

کنندگان در اتخاذ  تواند به شرکت از این تاثیرهامی

 های مناسب یاری رساند. تصمیم

 

 

 پیشینه پژوهش

 های خارجی پژوهش

 در مطالعات گذشته، بیشتر تاثیر عوامل درون

شرکتی بر سود در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته  

های دچو و  پژوهشتوان به  است که از جمله آن می

(، 2001و همکاران ) 20( و ریچاردسون2002) 13دیچو

ها  گیری مقاله های اخیر، جهت اشاره کرد. اما در سال

سو بوده است که به بررسی تاثیر عوامل  بدین

 21شرکتی نیز بپردازند. مطالعه جنکینز و همکاران برون

( در این 1333( و جانسون )2012) 22(، تامی2003)

 ت قرار دارند.دسته مطالعا
( طی پژوهشی به 2011و همکاران ) 28کایریاکو

اطمینان اقتصادی و مدیریت  بررسی رابطه بین عدم

سود در کشورهای اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا و 

ایرلند پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در 

های اسپانیا و یونان در هنگام وجود رکود  کشور

گیرد؛ ولی  کمتری صورت میاقتصادی، مدیریت سود 

در کشورهای پرتغال و ایتالیا و ایرلند، به نتایج 

شده در این کشورها  های ثبت متفاوتی رسیدند. شرکت

تمایل دارند مدیریت سود را کاهش دهند؛ ولی در 

های کشور ایرلند با  وجود بعضی شرایط  شرکت

گیرانه نسبت به مدیریت سود و شفافیت  قوانین سخت

گیرند. تی، تصمیم به افزایش مدیریت سود میاطالعا

های  توان نتیجه گرفت که شرکت بنابراین می

کشورهای مختلف، رفتار متفاوتی نسبت به مدیریت 

 سود دارند.

( طی پژوهشی به 2018)21ایتریدیس و دیمیتراس

های اروپایی بررسی مدیریت سود در بین شرکت

یدند پرداختند. این پژوهشگران به این نتیجه رس

( 2001هایی که قبل از وقوع بحران مالی سال ) شرکت

وضعیت مالی خوبی نداشتند و با افزایش بحران 

وضعیت مالی آنها بدتر شده بود، اقدام به مدیریت سود 

بیشتری کردند تا با بیشتر نشان دادن سود، ورشکست 

نشوند. بنابراین براساس نتایج پژوهش این 

رفت که با افزایش رکود توان نتیجه گ پژوهشگران، می

هایی که وضعیت مالی خوبی ندارند؛  اقتصادی، شرکت

 کنند. اقدام به مدیریت سود بیشتری می
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( در پژوهش خود به بررسی رابطه 2012) تامی

های شرایط اقتصادی )رونق  بین پایداری سود و نوسان

یا رکورد( پرداخت و به این نتیجه رسید که سود 

شرایط اقتصادی )رونق یا رکود( حسابداری تحت تاثیر 

گیرد. در دوره رونق، تقاضا برای کاال و خدمات  قرار می

از پایداری رو به رشدی برخوردار است. همچنین، 

  های وی نشان داد که در دوره رونق، عدمیافته

اطمینان اقتصادی در شرایط پایینی قرار دارد؛ 

رود که وضعیت شرکت نوسان  بنابراین، انتظار می

کمتری داشته باشد و در نتیجه آن، سود شرکت که 

شاخصی از وضعیت کلی شرکت است، از پایداری 

بیشتری برخوردار باشد. در دوره رکود نیز چون تقاضا 

باشد، رکود کل اقتصاد را فرا  برای کاالها کاهش می

ها نیز در این محیط  گیرد و از آنجا که شرکت می

ه وضعیت شرکت نیز رود ک اقتصادی هستند، انتظار می

دچار نوسان شود. بنابراین، سود در دوره رکود از 

 پایداری کمتری برخوردار است. 

( طی پژوهشی عواملی 2006)21بلکویی و النجار

المللی بر مدیریت سود اثرگذار  که در سطح بین

کردند که این ها فرض هستند، شناسایی کردند. آن

و اجتماعی عوامل شامل عوامل اقتصادی، حسابداری 

باشد. عوامل اقتصادی را شامل رشد اقتصادی و می

آزادی اقتصادی، عوامل حسابداری را شامل سطح 

های  استانداردافشا، تعداد حسابرسان و پذیرش 

المللی حسابداری و عوامل اجتماعی شامل کیفیت  بین

زندگی، فساد و حاکمیت قانونی را  در نظر گرفتند. 

ن داد که مدیریت سود ارتباط ها نشانتیجه پژوهش آن

 معکوسی با سطح آزادی اقتصادی و کیفیت زندگی

و با سطح فساد، رشد اقتصادی و حاکمیت  داشته

های  قانون، رابطه مستقیمی دارد و از بین متغیر

حسابداری؛ یعنی سطح افشا، تعداد حسابرسان و 

المللی فقط تعداد  پذیرش استانداردهای بین

کوس و معناداری با مدیریت سود حسابرسان ارتباط مع

 دارد.

(، به بررسی رابطه بین تغییرات 2001)26جین

تولید ناخالص داخلی و پنج متغیر حسابداری شامل 

رشد فروش، تغییر در حاشیه فروش، سود قبل از اقالم 

ها پرداخته است.  مترقبه، سود خالص و رشد دارایی

ق دهد که همه متغیرهای فو های وی نشان می یافته

رابطه مستقیم و معناداری با تغییرات تولید ناخالص 

داخلی دارند، اما شدت این رابطه در دوره رکود نسبت 

به دوره رونق بیشتر است. این حساسیت متفاوت را 

های خاص شرکت و  توان با استفاده از ویژگی می

های نمونه  صنعت توضیح داد. همچنین، ایشان شرکت

ای تقسیم کرد   غیرچرخه و 27ای را به دو گروه چرخه

های او این حساسیت نسبت به  که براساس یافته

های تجاری برای پنج متغیر مورد بررسی  چرخه

ای وجود داشته است؛ در حالی  های چرخه درشرکت

ای، فقط برای دو  های غیر چرخه که برای شرکت

ها وجود داشته است. همچنین،  متغیر فروش و دارایی

یابد؛  اندازه شرکت کاهش می این حساسیت از طریق

ترتیب که هرچه اندازه شرکت کوچکتر باشد،   بدین

 حساسیتش بیشتر خواهد بود. 

  (، طی پژوهشی عدم2008و همکاران ) 21باتاچاریا

گیری کردند و  کشور اندازه 81شفافیت سود را در 

شفافیت بر دو ویژگی بازار سرمایه؛  سپس تاثیر عدم

ها داران و میزان معامالت آنیعنی تقاضای بازده سهام

دهنده  را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه پژوهش نشان

شفافیت سود در  این بود که افزایش در معیار کلی عدم

مالحظه در هزینه سرمایه و  یک کشور، با افزایش قابل

مالحظه در میزان معامالت بازار سرمایه در  کاهش قابل

 آن کشور، همراه بوده است.

 

 های داخلی پژوهش

طور که قبل از این نیز اشاره شد، توجه به  همان

های کالن اقتصادی مدیریت سود یکی از مواردی  جنبه

های دیگر متمایز  است که این پژوهش را از پژوهش

های داخلی  باشد که پژوهش کند و این در حالی می می

اند. در ادامه به  کمتر به این جنبه توجه کرده

 شود: از این دسته مطالعات اشاره میهایی  نمونه
( طی پژوهشی به بررسی 1838نمازی و غالمی)

تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بر کارایی 

شده در بورس  های پذیرفته گذاری در شرکت سرمایه

های پژوهش آنها  اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته
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ود حاکی از وجود رابطه معناداری بین مدیریت س

گذاری ناکارای  مبتنی بر اقالم تعهدی و سرمایه

فت که با رتوان نتیجه گ ها بود. در نتیجه می شرکت

افزایش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی، میزان 

یابد.  ها نیز افزایش می گذاری ناکارای شرکت سرمایه

همچنین، آنان چنین نتیجه گرفتند که بین اقالم 

گذاری ناکارای دوره بعد نیز  تعهدی اختیاری و سرمایه

 رابطه معناداری وجود دارد.

( طی پژوهشی به 1832مشایخ و همکاران )

های مدیریت سود توسط مدیران در  مقایسه انگیزه

ایران و کشورهای خارجی پرداختند  و به این نتیجه 

دست یافتند که با وجود تفاوت شرایط و محیط 

های  تاقتصادی ایران و اندازه و ساختار شرک

شده در بورس اوراق بهادار تهران با کشورهای  پذیرفته

های مدیریت سود در  خارجی متفاوت است، انگیزه

 ایران و سایر کشورها تقریباٌ مشابه است.

( به بررسی رابطه ابهام 1811سماواتی )

گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام پرداخته است. 

 ،ین پژوهشهای مالی در ا معیار تعیین ابهام صورت

مدیریت سود با استفاده از دستکاری در اقالم تعهدی 

باشد. شاخص ابهام برابر با مجموع  اختیاری می

متحرک دوساله قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری است 

شده جونز  که این اقالم نیز با استفاده از الگوی تعدیل

مشاهده  818محاسبه گردیده است. پس از بررسی 

، مشخص شد که ابهام 1816تا  1812های  طی سال

های قیمت و  های مالی با ریسک شرکت، نوسان صورت

میزان هماهنگی تغییرات بازده سهام با بازده کل، 

 ارتباط معناداری ندارد.

( به بررسی رابطه 1830و همکاران ) دادنوش فر

بین مدیریت سود و بازده واقعی و غیرعادی سهام 

اوراق بهادار تهران شرکت های پذیرفته شده در بورس 

پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که مدیریت 

سود در شرکت های مورد بررسی وجود داشته و با 

 بازده واقعی و غیرعادی سهام رابطه معناداری دارد .

های  ( به ارزیابی الگو1811نیکومرام و همکاران )

مبتنی بر اقالم تعهدی برای کشف مدیریت سود 

های مورد  این نتیجه رسیدند که از الگو پرداختند و به

های مبتنی بر برآورد رگرسیونی، از توان بررسی، الگو

آنجلو و  بیشتری نسبت به سه الگوی هیلی، دی

آنجلو برخوردارند. همچنین، از میان  شده دی تعدیل

( از 1331های رگرسیونی روش اصلی جونز ) روش

ار است. توان کمتری برای تبیین مدیریت سود برخورد

شده  درباره نسخه بعدی الگوی جونز، ویرایش تعدیل

(،  الگوی 2002چاو ) (، الگوی ساده دی1331جونز )

شده آن از توان  زدایی های تورم چاو و نسخه جامع دی

 بیشتری برای تبیین مدیریت سود برخوردارند.

( طی پژوهشی با عنوان 1811مدرس و همکاران )

ود درشرکت های بررسی انگیزه های مدیریت س

پذیرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران)صنایع نفتی 

، شیمیایی و فلزی ( پرداخته و به این نتیجه رسیدند 

که اندازه شرکت و قراردادهای بدهی محرکی برای 

مدیریت سود در هر دو گروه صنعت نفتی و فلزی می 

باشد . همچنین نتایج تحقیق ایشان حاکی از این بود 

انحراف در فعالیت های عملیاتی و مدیریت که بین 

 سود شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد .

( در رساله خود با عنوان نقش 1818شعری )

بینی بازده سهام،  اطالعات بنیادی حسابداری در پیش

های بازار و انتخاب  شناسی پژوهش با استفاده از روش

ی بینی، درصدد آزمون تجرب بازده سهام و جهت پیش

سودمندی اطالعات برآمد. هدف دیگر این پژوهش، 

ایجاد ارتباط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی 

وتحلیل  ای که با استفاده از تجزیه بود؛ به گونه

های مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتصادی  صورت

استفاده کرد. شرایط اقتصادی براساس متغیرهای 

گاز به دالر، رشد  کالن شامل  تورم، صادرات نفت و

واقعی ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی مورد توجه 

قرار گرفت و این شرایط برای هر متغیر به سه سطح  

بندی  کم، متوسط و زیاد طبقه بندی شد. طبقه

ها بر حسب  های برازش شده برای هریک از سال مدل

شرایط مختلف اقتصادی، نشان داد که قابلیت 

حسابداری در شرایط مختلف بینی متغیرهای  پیش

اقتصادی و  بر حسب نوع متغیرهای کالن اقتصادی 

 کند. تغییر می
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 فرضیه پژوهش -3

نظر   به ،و پیشینه پژوهش با توجه به مبانی نظری

 بحث و ترینجذاب از یکی رسد مدیریت سود می

های اخیر  طی سال برانگیزترین مباحث حسابداری 

عملکرد  که اشاره شد، گونه همان آید. شمار می به

عوامل داخلی و خارجی هستند.  ها تحت تاثیر شرکت

ها را تحت  یکی از عوامل خارجی که عملکرد شرکت

الزم به  باشد. می اقتصادی رکود دهد، تاثیر قرار می

های  دلیل تحریم های اخیر به ذکر است که طی سال

 شده از شورای امنیت سازمان ملل، ناعادالنه اعمال

اقتصادی درکشورمان  رکود اتحادیه اروپا، ا وآمریک

افزایش یافته و این در حالی است که هیچ پژوهشی 

 در ایران به بررسی تاثیر این رکود اقتصادی بر تاکنون

 مدیریت سود نپرداخته است. از سوی دیگر،

های تولید ناخالص داخلی  پژوهشگران زیادی از نوسان

 و رونق اقتصادیرکود عنوان شاخصی برای بررسی  به

؛ 2011، 23اند)گروپ و النجاستفاده کرده

؛ هونگ و  2011، 81؛ ایچنگرین2011، 80هونکاپوهجا

، 81؛ کامین88،2012؛ هونگ و تانگ 2010، 82همکاران

(. در نتیجه در این 2001 ،81؛ هونگ و تورنل1333

عنوان  پژوهش نیز از تغییرات تولید ناخالص داخلی به

گیری رکود اقتصادی استفاده شده  شاخصی برای اندازه

و به بررسی رابطه بین رشدمنفی تولید ناخالص 

داخلی)شاخص رکود اقتصادی( و مدیریت سود 

 پرداخته شده است.

براساس آنچه که از نظر گذشت، فرضیه پژوهش 

 شود: صورت مطرح می بدین

تولید ناخالص داخلی)ركود اقتصادی(  منفی رشد بین

 معناداری وجود دارد. و مدیریت سود رابطه

 

 روش شناسی پژوهش -4

در این قسمت ابتدا الگوی مورد استفاده برای آزمون 

گیری  فرضیه پژوهش تشریح و سپس نحوه اندازه

شود. در نهایت نیز جامعه آماری،  متغیرها بیان می

-نمونه و قلمرو زمانی پژوهش، مورد بررسی قرار می

( 1رابطه )پژوهش از  گیرند. برای آزمون فرضیه

 استفاده شده است:

 (1رابطه )

 
                                  

                       
 

DAاقالم تعهدی اختیاری : 

D : متغیر مجازی که در صورت منفی بودن رشد تولید

ناخالص داخلی برابر یک و در غیر این صورت، برابر 

 صفر است.

SIZEاندازه شرکت : 

ROA ها دارایی: بازده 

Salesgrowthرشد فروش : 

 

 های شرکت کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه

. باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده  پذیرفته

 دارای که است هایی شرکت شامل آماری نمونه

 :هستند زیر های ویژگی

 1838 تا1811 های سال بین هاآن سهام 

 .باشد گرفته قرار معامله مورد

 در پژوهش زمانی دوره برای مربوط های داده 

 .باشد دسترس

 اسفندماه پایان به منتهی آنها مالی سال 

 باشد.

 گری مالی  گذاری و واسطه شرکت سرمایه

 نباشند.

  طی دوره مورد بررسی سال مالی خود را

 تغییر نداده باشند. 

 مجموع از باال، در شده  اشاره شرایط به باتوجه

 111 یها داده از بورس، در شده پذیرفته یها شرکت

 .است شده استفاده پژوهش نمونه عنوان  به شرکت

 

گیری  متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه -5

 متغیرها

در این بخش نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 

 گردد.تشریح می

 متغیر وابسته

پژوهشگران زیادی به مقایسه الگوهای بررسی 

ها به این  پژوهشمدیریت سود پرداخته اند. اکثر این 
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شده جونز بهتر از  اند که الگوی تعدیل نتیجه رسیده

تواند مدیریت سود را تبیین کند  سایر الگوهامی

(. بنابراین در این پژوهش 1811)نیکومرام و همکاران، 

عنوان  گیری اقالم تعهدی اختیاری به برای اندازه

شده  معیاری برای مدیریت سود، از مدل تعدیل

استفاده شده است )مشابه مشایخی و  (1331جونز) 

(. در این 1832؛ انصاری و همکاران،1811همکاران، 

 شود : ( ضرایب برآورد می2الگو ابتدا از رابطه )

 (2رابطه)

      

          
   

 

          
    

         

          
 

  
      

          
     

 

اقالم (، 8پس از برآورد ضرایب با استفاده از رابطه )

 گردد : تعهدی غیراختیاری محاسبه می

 ( 8رابطه )
      
          

   
 

          

    (
               
          

)

   
      

          
     

 

و در نهایت برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری از 

 شود:( استفاده می1رابطه )

 (1رابطه )
     

          
 

     
          

  
      
          

 

 

: TAاقالم تعهدی 

: Assetsها جمع دارایی 

: Salesفروش 

: ARهای دریافتنی حساب 

: PPE)اموال،ماشین آالت و تجهیزات )ناخالص 

NDA:اقالم تعهدی غیراختیاری 

 DAاقالم تعهدی اختیاری : 

همچنین، در این پژوهش برای محاسبه اقالم تعهدی 

 ( استفاده شده است:1از رابطه )

 (1ه )رابط
 سود قبل از اقالم غیرمترقبه = اقالم تعهدی  -جریان نقد عملیاتی 

 

 متغیر مستقل

طور که اشاره شد، در این پژوهش قصد بر  همان

این است تا اثر رشدمنفی تولید ناخالص داخلی بر 

مدیریت سود بررسی شود. بنابراین از متغیر مجازی 

رونق  برای تقسیم دوره زمانی پژوهش به دوره رکود و

ای که وقتی رشد تولید  گونه استفاده شده است؛ به

ناخالص داخلی منفی باشد)رکود اقتصادی(، مقدار 

و در صورتی که رشد تولید ناخالص  1متغیر مجازی 

داخلی مثبت باشد)رونق اقتصادی(، مقدار متغیر 

 شود. مجازی صفر در نظر گرفته می

 

 متغیرهای كنترلی پژوهش

استفاده  در این پژوهش مورد متغیرهای کنترلی که

 قرار گرفته اند به صورت زیر می باشند :

 اندازه شركت 

( ارائه شده 1در رابطه )sizeاین متغیر کنترلی با نماد 

( استفاده می 6است و برای محاسبه آن از رابطه )

 شود:

 (6) رابطه

Size=Ln )Total Asset( 

 

شرکت های دارایی طبیعی = لگاریتم Ln (Total 

Asset( 
 

 بازده دارایی ها 

ارائه شده ( 1در رابطه )ROAاین متغیر کنترلی با نماد

 شود: ( استفاده می7است و برای محاسبه آن ازرابطه )

 (7رابطه )

 ها رابطه محاسبه بازده دارایی
 

    
            

                  
 

 

 

            :سود خالص شرکت

میانگین کل دارایی های 

                      :شرکت
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  رشد فروش 

ــن ــر ای ــی متغی ــاد کنترل  درSalesgrowth بانم

 از آن محاسـبه  بـرای  و.  است شده ارائه( 1) رابطه

 : میشود استفاده( 1) رابطه

( : نحوه محاسبه رشد فروش1رابطه )  

                
               

        
      

 

 tفروش در دوره مالی       

 t-1فروش در دوره مالی         

 

 نتایج پژوهش -6

 آمارتوصیفی 

 ارائه (1) جدول در پژوهش متغیرهای توصیفی آمار

 است. شده

 

 پژوهش های داده آمارتوصیفی(: 1) جدول

 متغیرنام 
نماد 

 متغیر
 حداكثر حداقل میانگین

DA 013/0 تعهدی اختیاری اقالم  - 111/0  627/0  

GDP 011/0 داخلی ناخالص تولید  0671/0-  0771/0  

SIZE 731/18 اندازه شرکت  182/11  711/11  

ROA 118/0 ها بازده دارایی  - 827/0  171/0  

Salesgro رشد فروش

wth 203/0 717/0- 716/1 

های پژوهشگرانیافتهمأخذ:   

 

 استنباطی آمار 

 تحلیل از ها داده تحلیل برای پژوهش این در

 روشی رگرسیون تحلیل. است شده استفاده رگرسیون

 در مستقل متغیر یاچند یک نقش میزان بررسی برای

  . باشد می وابسته متغیرهای یا متغیر بینی پیش

 شده استفاده آماره ونوع و الزم آماری های آزمون

 در حاضر، پژوهش چندمتغیره رگرسیون تحلیل جهت

 .است شده ارائه (2جدول )

 صورت به پژوهش این های داده اینکه به باتوجه

 برای لیمر F آزمون باید از ابتدا ،است ترکیبی

 .شود استفاده ها داده بودن تابلویی یا تلفیقی تشخیص

 که دهد می ( نشان8نتایج آزمون مندرج درجدول )

 چون. باشد می 01/0 از کمتر لیمر F آزمون احتمال

 مدل برآورد در لذا است، 01/0 از مقدارکمتر این

. شود می تابلویی استفاده یها داده روش رگرسیونی از

 است الزم لیمر، F آزمون نتایج به باتوجه همچنین

 سمنها تابلویی از آزمون  یها داده نوع تعیین برای

 شده در  آزمون ارائه نتایج با توجه به شود. استفاده

 از آمده دست به احتمال مشخصاست که (،8جدول )

 دلیل، همین به. است 01/0 از سمن کمترها  آزمون

 آثار با تابلویی یها داده شیوه از الگو این برآورد برای

 است . شده استفاده ثابت

 
 تحلیل جهت الزم آماری های آزمون(: 2) جدول

چندمتغیره رگرسیون  

 شده نوع آماره استفاده شده استفادهنوع آزمون 

 87هاسمن و 86لیمر F نوع روش تخمین

 81برا –جارک  آزمون نرمال بودن

 Tآماره بودن متغیرهامعنادارآزمون

 83(VIFعامل تورم واریانس) خطی متغیرهای مستقلهم

های  خودهمبستگی جملهعدم

 خطا
 10آمارهدوربینواتسون

 F الگوی پژوهشمعناداری

(1832مرادزاده فرد و همکاران) مأخذ:  

 

 سمنها  آزمون و لیمر F آزمون نتایج خالصه(: 3) جدول

 نتیجه احتمال آماره نوع آزمون

Fتابلویی 000/0 8013/2 لیمر 

 آثار ثابت 0076/0 3016/18 هاسمن

های پژوهشگرانمأخذ: یافته  

 

 بودن نرمال باید پژوهش، فرضیه آزمون از قبل

 این غیرنرمال توزیع. گردد مشخص وابسته متغیر

 الگوی کالسیک های فرض از تخطی به منجر متغیر

 این بودن نرمال است الزم لذا. شود می رگرسیون

 انجام طریق از کار این گیرد. قرار بررسی مورد متغیر

 آماره از استفاده با و زیر شرح به بودن نرمال آزمون

 .پذیرد می صورت برا – جارک

{
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نتیجه حاصل از انجام آزمون نرمال بودن در 

( ارائه شده است. با توجه به اینکه احتمال 1جدول)

% است، فرضیه صفر مبنی بر نرمال 1آماره بیشتر از 

 شود. بودن متغیر وابسته رد نمی

 
 برا -(: نتایج حاصل از آزمون جارک 4جدول )

معناداری سطح  متغیر وابسته آماره 

 اقالم تعهدی اختیاری 611/0 111/0

های پژوهشگرانمأخذ: یافته  

 

 نتایج آزمون فرضیه پژوهش

در جدول نتایج مربوط به آزمون فرضیه پژوهش 

ارائه شده است. قبل از انجام آزمون الزم است تا  (1)

خطی بین متغیرهای مستقل پژوهش بررسی  نبود هم

منظور، در این پژوهش از شاخصعامل تورم  بدینشود. 

واریانس استفاده شده است. اگر این شاخص پایین 

 خطی وجود ندارد. مقادیر ارائه (، هم1باشد )کمتر از 

خطی بین  (، بیانگر نبودن هم1شده درجدول ) 

 متغیرهاست.

، شود می مشاهده (1در جدول ) طورکه همان

 کلی بودن معنادار بیانگر F آماره احتمال و مقدار

مقدار ضریب . است %31 سطح در رگرسیون معادله

 مقدار این. است% 80 با برابر کلنیز شده تعیین تعدیل

، شده ارائه الگوی مستقل متغیرهای که است آن بیانگر

در اقالم تعهدی  تغییرات از% 80تبیین به قادر

 اختیاری هستند. 
 شده استفاده t آماره از پژوهش فرضیه بررسی در

، شود مشاهده می (1درجدول ) که گونه  همان. است

تغییرات  به مربوط معناداری بررسی ضریب وسطح

 است آن تولید ناخالص داخلی )متغیر مجازی( بیانگر

و اقالم تعهدی  متغیر تغییرات منفی این بین که

وجود دارد که در سطح   اختیاری، رابطه مستقیمی

عبارتی با افزایش رکود %معنادار است. به 31اطمینان 

اقتصادی )تغییرات منفی تولید ناخالص داخلی(، 

ها صورت مدیریت سود بیشتری توسط شرکت

از بین متغیرهای کنترلی که در این پژوهش  گیرد. می

مورد بررسی قرار گرفتند، فقط رشد فروش رابطه 

 معناداری با متغیر وابسته ندارد.

ها در نمود که شرکتتوان بیان با توجه به نتایج می

کنند. به عبارت دوران رکود اقدام به مدیریت سود می

های مدیریت سود از قبیل افزایش دیگر عالوه بر انگیزه

توان پاداش و جلوگیری از نقض مفاد قراردادها می

رکود اقتصادی را نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر 

ین توان دلیل اها دانست. میمدیریت سود شرکت

موضوع را اینگونه بیان نمود که از آنجایی که رکود 

-اقتصادی از جمله عوامل کالن اقتصادی است که می

ها داشته باشد، لذا تواند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت

ها سعی دارند تا با مدیریت سود عملکرد خود شرکت

 را بهتر نشان دهند.
 

 (: نتایج رگرسیون5جدول )

                                                         

 متغیر
ضرایب متغیرهای الگوی 

 رگرسیون
 VIF سطح معناداری tآماره

 - 000/0 -171/8 -3160/0    عرض از مبدا

 322/1 0862/0 100/2 021/0    متغیر مجازی

 180/1 000/0 176/8 0711/0    اندازه شرکت

 312/1 000/0 013/1 8111/0    بازده دارایی

 611/1 1108/0 6127/0 0103/0    رشد فروش

 11/0 ضریب تعیین
 F 1316/8آماره

 80/0 شده ضریب تعیین تعدیل

 F 000/0سطح معناداری آماره 21/2 واتسون –آماره دوربین 

های پژوهشگرانمأخذ: یافته  
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 بحثو نتیجه گیری  -7

از مباحث حسابداری مالی مدیریت سودیکی 

های  های اخیر، پژوهش شودکه طی سالمحسوب می

حجم زیادی از متون و ادبیات  مرتبط با مدیریت سود،

حسابداری را به خود اختصاص داده است. به طورکلی، 

شرکتی)سیستماتیک( و  برون توان گفت که عواملمی

ها)غیر سیستماتیک(بر مدیریت  عوامل خاص شرکت

مدیران تاثیرگذارند. عوامل سیستماتیک، سود توسط 

فرا گرفته و بر  شامل عواملی است که کل اقتصاد را

گذارد؛ اما اطالعات درباره ها تاثیر می تمام شرکت

)غیر سیستمانیک(، شامل  ها عوامل خاص شرکت

اطالعاتی درباره تغییر مدیران، وضعیت شرکت و سایر 

بطه با های پیشین دررا بیشتر پژوهش موارداست.

مدیریت سود،بیشتر بر تاثیر عوامل خاص شرکت بر 

از عوامل  تاثیر یکی اند و مدیریت سود پرداخته

های عوامل کالن اقتصادی  شرکتی مانند نوسان برون

بر مدیریت سود،مورد بررسی قرار نگرفته است.از سوی 

دیگر، موضوعی که امروزه اهمیت زیادی دارد،آن است 

ها  تواند بر عملکرد شرکت دی میکه عوامل کالن اقتصا

(.از طرفی تولید ناخالص 1333تاثیر گذارد )جانسون،

عنوان یکی از متغیرهای کالن اقتصادی در  داخلی به

های زیادی داشته، که  ناشی از  های اخیر نوسان سال

های ناعادالنه شورای امنیت، آمریکا  اعمال تحریم

این پژوهش به باشد. بدین منظور در  واتحادیه اروپا می

بررسی تاثیررشد منفی تولید ناخالص داخلی)رکود 

اقتصادی( بر مدیریت سود پرداخته شده است. نتیجه 

آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که رابطه مستقیم و 

معناداری بین رکود اقتصادی)افزایش رشد منفی تولید 

ناخالص داخلی( و مدیریت سود وجود دارد. درواقع با 

اقتصادی، تمایل مدیران برای مدیریت افزایش رکود 

شود تا با بهتر نشان دادن وضعیت  سود بیشتر می

شرکت)افزایش سود با استفاده از انتخاب روش های 

ها  مختلف حسابداری(، مانع از ورشکستگی شرکت

 شوند. نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهش

(، 1331) 11و همکاران آنجلو دی پژوهشگرانی مانند

 ( وکایریاکو و همکاران1331)12جیمبالوودیفوند و 

همخوانی دارد و مخالف نتایج پژوهش  (2011)

( و 2011) 18مانند چاریتوا و همکاران پژوهشگرانی

 باشد. (می2018) 11حبیب و همکاران

و پژوهش های  با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه

تحلیل آن در چارچوب شرایط محیطی کشورمان، 

 شود. کاربردی زیر پیشنهاد میپیشنهادهای 

 های پژوهش حاضر عاملی است در جهت  یافته

 گذاران و تدوین آگاه ساختن مجموعه سیاست

کنندگان استانداردهای حسابداری تا به تاثیر  

مستقیم برخی متغیرهای کالن اقتصادی بر 

 مدیریت سود، توجه بیشتری داشته باشند .

 اقتصادی  کالن متغیرهای  نوسان دامنه به باتوجه

-به از جمله نوسانات تولید ناخالص درکشورمان

 های تحریم اعمال از حاصل اقتصادی شرایط دلیل

 سایر گذاران، تحلیل گران و سرمایه به ناعادالنه،

 ها  شرکت مالی هایصورت کنندگان  استفاده

 پژوهش های یافته به باتوجه تا شودمی توصیه

 ارقام برمبنای خود های گیری تصمیم در حاضر،

تاثیر رشد منفی تولید ناخالص داخلی بر  به سود،

 .دارند مبذول بیشتری توجه مدیریت سود

برخالف سایر کشورها که هنگام بررسی مدیریت 

سود، متغیرهای کالن اقتصادی نیز در نظر گرفته 

شود، در ایران کمتر به این موضوع توجه شده  می

پژوهش به صورت زیر است. بنابراین پیشنهادهای این 

 شود: بیان می

   هنگام بررسی مدیریت سود، سایر متغیرهای

های نرخ تورم، نرخ ارز  کالن اقتصادی مانند نوسان

 و نقدینگی، مورد بررسی قرار گیرد.

 های متغیرهای کالن اقتصادی  بررسی تاثیرنوسان

بر مدیریت سود در یک صنعت خاص مورد بررسی 

 .واقع شود

 

 فهرست منابع

 دری، مصطفی و شیرزاد،  انصاری، عبدالمهدی؛

( ،بررسی تاثیر محافظه کاری بر 1832) علی،

مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی، مدیریت 

های  سود و سطح و کلی مدیریت سود در شرکت

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
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پژوهشی حسابداری مدیریت، سال   فصلنامه علمی

 .81-11ص  (، ص13)6

 (،رابطه ابهام گزارشگری 1811سماواتی، پیمان ،)

مالی و توزیع بازده سهام، پایان نامه کارشناسی 

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 ،(، نقش اطالعات 1818) شعری آناقیز، صابر

 ،"یبنی بازده سهام بنیادی حسابداری در پیش
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