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 چکيده 
است. این  تاثير مدیریت سود واقعی بر محتواي اطالعاتی سود شركتهاي خودرو سازي ایرانهدف این پژوهش، بررسی 

ي كليه شركتهاي خودروساز شامل تحقيق این آماري جامعه علی بوده است. -اي و تحليلیپژوهش از نوع مطالعه كتابخانه

می باشد.با توجه به تعداد  1393تا  1387پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی هفت ساله، از سال 

پایين شركتهاي خودروسازي پذیرفته در بورس اوراق بهادار نياز به نمونه گيري نبوده و از اطالعات مالی كل این شركتها از 

شركت است  27استفاده شد. تعداد شركت هاي خودروسازي در بازه زمانی مورد نظر طریق روش سرشماري طی این سالها 

كه همه این شركت ها به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. نتایج تحقيق نشان داد كه محتواي اطالعاتی سود براي شركت 

یت سود واقعی معمولی یا پائين تر هایی با مدیریت سود واقعی باالتر با محتواي اطالعاتی سود براي شركت هایی با مدیر

 تفاوت معناداري وجود دارد.

 محتواي اطالعاتی سود، مدیریت سود واقعی،شركتهاي خودرو سازيهاي كليدي: واژه
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Abstract  

The purpose of this investigation was to effect of  real earnings management on the information 
content of earnings of  Iran's Auto Co. This study literature and analytical study was causal. 
The study population consisted of all automotive over a period of seven years, from 2008 to 
2014. According to low number of auto companies not listed on the stock exchange of financial 
information requires sampling of the company through the census method was used over the 
years. The results showed that the information content of earnings for companies with real 
earnings management higher information content of earnings for companies with real earnings 
management lower than normal or there is a significant difference. 

Keywords: Information Content of Earnings, Real Earnings Management, Auto Companies 
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 ه مقدم
 خود رفاه و مطلوبيت سهام، پيشينه سازي قيمت بر گذاشتن تأثير جمله؛ از مختلفی انگيزه هاي و اهداف به توجه با مدیران

 چگونگی بر مایهسر بازار در موجود اطالعات نمایند می شده سود گزارش مدیریت به اقدام بدهی، قراردادهاي نقض از پرهيز و

 توانایی بر ميزان بنابراین و می گذارد اثر شركتها توسط شده افشا مالی اطالعات به نسبت ها آن و واكنش گذاران سرمایه تفسير

 (.1393،2است)باباخانی و همکاران، نيز موثر شده كاري دست مالی گري گزارش طریق از بازار بر تاثيرگذاري در مدیریت

 دقت و صحت به تصميم ها كيفيت شک، بدون و آید می شمار به هاي اقتصادي گيري تصميم در همم ابزاري اطالعات،

 رابطه در مفيد اطالعاتی فراهم كردن مالی اطالعات افشاي و مالی هاي تهيه صورت اصلی دارد كه هدف بستگی موجود اطالعات

تواند  می مختلفی منابع از اطالعات این .است ه كنندگاناستفاد تصميم گيري براي تجاري واحد نتایج عمليات و مالی وضعيت با

  .(1390،42آید)دارابی، دست به

 در .است نياز مورد به اطالعات دستيابی در گذاران سرمایه ویژه به برون سازمانی اشخاص منبع ترین مهم مالی هاي صورت

 را به گذاران سرمایه از بسياري توجه تجاري، واحدهاي سودآوري توان درباره مفيد اطالعات ارائه با و زیان سود صورت بين، این

 اتکاء قابليت مورد در را نگرانی هایی مالی، هاي صورت تهيه در مدیران قضاوت توسط اعمال طرفی از .است نموده جلب خود

 در ريحسابدا هاي گزینش زمينه در اختيارات خود اعمال طریق از مدیران چنانچه .است ایجاد كرده حسابداري سود

 یا مدیریت دستکاري احتمال باشند، داشته مالی هاي كنندگان صورت استفاده كردن گمراه براي هایی انگيزه گزارشگري مالی

 .(1392،46دارد)سعيدي، وجود سود

 كه دليل این به .می رود شمار حسابداري به هاي پژوهش در جذاب و برانگيز بحث موضوعات از یکی سود مدیریت امروزه

رفتااري،  از جنبه ها پژوهش این دارند، خاصی توجه سود رقم به گيري تصميم هم  فاكتورهاي از یکی عنوان به گذاران هسرمای

 ترتياب، ایان به .آن دارد كيفيت از حکایت سود، پایدار و كم نوسان كه است داده نشان ها پژوهش .دارد را خود خاص اهميت

ساود  .اسات تار باثباات سود آنها روند كه كنند می گذاري سرمایه شركتهایی سهام در بيشتر خاطر اطمينان با گذاران سرمایه

مای گاذاران باه حسااب  یکی از مهمترین منابع براي ارزیابی عملکرد واحد اقتصادي و شاخصی مناسب براي تصميمات سرمایه

عملکرد شركت، معيااري باراي تعياين . همچنين سود به عنوان مبنایی براي محاسبه ماليات، معياري براي ارزیابی موفقيت آید

ميزان سودهاي قابل تقسيم، معياري براي مدیریت توزیع سود سهام و مبنایی براي ارزیاابی موفقيات مادیریت واحاد اقتصاادي 

 كنندگان داخلی و خارجی هستند به وسيله مدیران مدیریت می عات مهمی براي استفادهالبنابراین چون سودها حاوي اط .است

 (.1،2012،129)سانجياگذاران خارجی آگاهی دهند كه عملکرد شركت مطلوب است به سرمایهشوند تا 

 

 ایان .است كنترل قابل و بازارها ها سازمان افراد، اطالعاتی پشتوانه هاي واسطه به تنها امروز، جهان سریع تحوالت و تغيير

 شاده موضاوع به مربوط اطالعات صحت و اطالعات به ااساسی آنه توجه باعث ها، تصميم گيري در امروز مدیران فرارو چالشها

 پيادایش در را رشاد باه رو روناد مناسب، ها استراتژي انتخاب و جهت تصميم گيري موقع به و صحيح اطالعات به نياز .است

 و بازارها، ها سازمان ، لذا .است داشته بازارها و سازمانها تمامی در اطالعاتی شبکه هاي و ارتباطی مختلف جریانهاي هاي شکل

 باازار، در شاركت كنناده توانایی افراد به بازار، اطالعاتی شفافيت .می كنند احساس خود در وفور به را اطالعاتی شفافيت ایجاد

 عنصار بازارهاا، و سازمانها در اطالعاتی شفافيت ایجاد واقع دارد در بستگی معامله ها، فرایند به مربوط اطالعات مشاهده جهت

 (.435،2005و همکاران، 2است)مدهاوان اطالعات صحيح جریان كنترل و جهت تصميم گيري مهمی بسيار
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یک شركت باید تالش كند كه نوسانات سود را كاهش دهد، بدین منظور كه قيمت سهام را حداكثر نماید. زیرا الگوي 

كت ها، كه الگوي سود با ثبات تري پرنوسان سود بيانگر ریسک می باشد، بنابراین ارزش سهام شركت در مقایسه با سایر شر

دارند، كاهش می یابد. در نتيجه شركت ها به انجام مدیریت سود تحریک می شوند، تا به یک منبع سود هموار و در حال رشد 

 دست یابند. نوسانات زیاد سود منجر به مزایایی اطالعاتی بيشتر براي سرمایه گذاران آگاه نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه می

گردد. اگر تعدادي از سرمایه گذاران جاري ناآگاه باشند، آنها ترجيح می دهند، مدیران تا جایی كه امکان دارد سود هموارتري را 

 (.1،55،2008گزارش می دهند. )جاگر

 

 صورتی در این سود و است شركت مالی هاي صورت از كنندگان استفاده گيري تصميم در اطالعاتی منبع ترین مهم سود ،

 بيشتر شفافيت دیگر به عبارت .باشد وشفافيت كيفيت داراي كه است اطالعاتی محتواي داراي و بوده اثربخش تصميمات بر

 در این پژوهش نيز تمركز اصلی بر روي مدیریت واقعی سود می شود می حسابداري سود اطالعاتی محتواي افزایش به منجر

تاثير مدیریت سود واقعی بر محتواي اطالعاتی سود تعيين این پژوهش  از هدف بنابراین با توجه به مطالب ذكر شده .باشد

 می باشد. شركتهاي خودرو سازي ایران

 

 مديريت سود واقعي
مدیریت سود زمانی رخ می دهد كه مدیران از قضاوت در  "( مدیریت سود را چنين تعریف می كنند1999هلی ووالن)

کاري گزارش هاي مالی و گمراه كردن برخی افراد ذینفع در مورد فعاليت هاي گزارشگري مالی و ساختار معامالت براي دست

 "تجاري شركت یا اثر گذاري بر نتایج قراردادهاي مبتنی بر ارقام حسابداري گزارش شده استفاده كنند

مدیریت سود، دخالت عمدي در فرآیند گزارشگري مالی خارجی با قصد به دست آوردن سود است)مافورد و "

 "(2002،8سکی،كومي
 

 در این پژوهش براي سنجش مدیریت واقعی سود از مدلهاي  هزینه هاي اختياري و هزینه هاي توليد به شرح زیر  استفاده شد:

 : بصورت زیر محاسبه شده است ساالنهانتخابی بطور  هايشركتبراي   اختياري تعهدي اقالم

DISEXP t /At1 = 0 + 1 *(1/ A t1 ) + 1 *(S t1 / A t1 ) + t 

 
 : بصورت زیر محاسبه شده است ساالنهانتخابی بطور  هايشركتبراي  هزینه هاي توليد

PRODt / A t-1= 0+1 *(1/ A t-1 ) +1 *(St / A t-1 ) +2 *(St / A t-1 ) +3 *(S t-1 / A 

t-1 ) +t 

 محتوي اطالعاتي سود
 هاي گذاري سرمایه در و بيشتر است خاصی افراد دست در كه را اطالعاتی الی،م بازارهاي در كارا اطالعاتی ایجادمحتوي

 و می برد پيش همگان براي اطالعاتی افشاي با - گذاري هاي افرد سرمایه سمت به می گيرد را قرار استفاده مورد سازمانی

 می كاهش را سازمان كنترل مشکالت نينهمچ و مالی سهامداران و سازمان - مدیریت بين متناقب اطالعات بازار، باال شفافيت

 (1388،2دهد)ابراهيمی نژاد و همکاران،

توجيه  در سود سودمندي آتی، سودهاي اطالعاتی پيرامون بار داشتن سهام، بازدهی توجيه سود، ظرفيت اطالعاتی محتواي

 . (1390،42و،سود می باشد)دارابی و مرادل به تغييرات واكنش در سهام قيمت در تغيير و سهام بازدهی

                                                           
1 Jagger 
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 (استفاده می شود.1986براون) و بال از تبعيت به حسابداري سود محتواي اطالعاتی گيري اندازه

 

AR it=α0 + β1 ΔNIi,t+εi,t 

 

it AR= .بازده غير عادالنه سهام شركت از تفاوت بازده واقعی شركت و بازده بازار محاسبه می شود  
AR i,t= R i,t - Rm ,t 

 

 بازده سهام 
 كه از طریق فرمول بازده جامع به شکل زیر محاسبه می شود كه در آنt در سال iزده ساالنه سهام با

 

1.  

Ptدوره پایان در سهام : قيمتt 

Pt-1دوره ابتداي در سهام : قيمتt 

:Dtسال در پرداختی نقدي سود t 

:α نقدي  آورده و مطالبات محل از سرمایه افزایش درصد 

β اندوخته محل از سرمایه شافزای درصد 

Cنقدي آورده محل از سرمایه افزایش گذار بابت سرمایه توسط شده پرداخت اسمی : مبلغ 

Rm,tتهران بهادار اوراق قيمت بورس و نقدي بازده شاخص بازده از بازار محاسبه بازده براي بازار، بازده نرخ با است : برابر 

(TEDPIX) زیراستفاده می شود شرح به. 

 
 ازده سهامب

معموالً مهم ترین معيار ارزیابی عملکرد موسسات،در حال حاضر نرخ بازده سهام است.این معيار به تنهایی داراي محتوي 

اطالعاتی براي سرمایه گذران بوده و براي ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گيرد.وقتی این معيار كاهش یابد زنگ خطري 

ركت را مناسب نشان نمی دهد.این معيار داراي محتوي اطالعاتی زیادي می باشد، زیرا ارزیابی براي شركت است و عملکرد ش

 .(1388عملکرد برمبناي ارزش بازار،اطالعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می كند)ذبيح خانی، 

Rt =a0 + a1*Xt-1 + a2*Xt + a3*Xt3 + a4*Hight + a5* (Hight*Xt-1)+ a6* (Hight*Xt )+ a7* 

(Hight*Xt3) + a8*INSTt + _t 
 

 مدل مفهومی پژوهش 
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 iبه شرح زیر بهره گرفته خواهد شد. در این مدل اگر ضرایب  3تا  1براي آزمون فرضيه پژوهش به ترتيب از مدل شماره 

مورد تأیيد قرار خواهد گرفت.  پژوهش دار باشد فرضيهمعنی %95)ضرایب مربوط به متغيرهاي مستقل( در سطح اطمينان 

 اند:( به صورت زیر برآورد شده2015) 1هاي پژوهش برگرفته از پژوهش ویلسونمدل

 

 :  1مدل شماره 
DISEXP t /At1 = 0 + 1 *(1/ A t1 ) + 1 *(S t1 / A t1 ) + t 

 
DISEXP t هزینه هاي اختياري براي دوره t  

At-1 1 رهجمع دارایيها در پایان دو-t  

St-1  1 جمع فروش براي مدت زمان-t 

 

 :  2مدل شماره 
PRODt / A t-1= 0+1 *(1/ A t-1 ) +1 *(St / A t-1 ) +2 *(St / A t-1 ) +3 *(S t-1 / A 

t-1 ) +t 

tPROD كل هزینه هاي توليد براي دورهt   

1-tA 1 جمع دارایيها در پایان دوره-t  

 t S  راي مدت زماندرآمد فروش بجمعt  

DS t تغيير در فروش از دوره t 1 نسبت به دوره-t 

DS t−1 1 تغيير درآمد فروش از دوره-t 2نسبت به دوره-t  

 :  3مدل شماره 
Rt =a0 + a1*Xt-1 + a2*Xt + a3*Xt3 + a4*Hight + a5* (Hight*Xt-1)+ a6* (Hight*Xt )+ a7* 

(Hight*Xt3) + a8*INSTt + _t 

=RT  ام در دورهبازده سهt  

Xt-1 1سود قبل از اقالم غير مترقبه سال-t  

Xt سود قبل از اقالم غير مترقبه سالt 

Xt3  1جمع سودهاي قبل از اقالم غيرمترقبه سالهاي+t  3و+t 

Hight  متغير مجازي كه نشان می دهد اگر سال شركت در در دهه نهم و یا دهم معيار هزینه توليد غير عادي یا دهه اول و

 م معيار هزینه هاي اختياري غير عادي دو

INSTt  درصد مالکيت نهادي هر شركت براي سال مالیt 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wilson 
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 پيشينه پژوهشهاي انجام شده در ایران و سایر كشورها را نشان ميدهد. 2و  1جداول
 پيشينه پژوهش هاي داخلی-1جدول 

 يافته سال پژوهشگر عنوان

سود واقعی و رابطه بين فعاليت هاي مدیریت 

عملکردآتی شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق 

 بهادار تهران

علی سعيدي 

 و همکاران
1391 

دستکاري فعاليت هاي واقعی در دوره جاري، سبب كاهش 

 عملکرد آتی شركت می شود.

 

تاثيرمدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه گذاري شركت 

 رانهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته

اميد پور 

حيدري و 

 همکاران

1392 

بين جریان غير عادي وجوه نقد ناشی از فعاليت هاي عملياتی و 

هزینه هاي غير عادي اختياري با سرمایه گذاري ناكارا، رابطه 

معناداري وجود دارد. به این معنی كه با اعمال بيشتر مدیریت 

می  واقعی سود ميزان سرمایه گذاري ناكاراي شركت ها افزایش

 یابد

تاثير ساختار سرمایه و ساختار مالکيت بر محتواي 

اطالعاتی گزارش شده با استفاده از روش سود و بازده 

تجمعی براي شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق 

 بهادار تهران

اصغر 

سلطانی و 

 نام

1392 

ساختار سرمایه بر محتواي اطالعاتی تاثير معنادار دارد. و ساختار 

بر محتواي اطالعاتی تاثيري معنادار دارد به طوري كه با مالکيت 

افزایش حضور سهام داران نهادي در ساختار مالکيت شركت 

 محتواي اطالعاتی و گزارش شده افزایش مييابد.

بررسی محتواي اطالعاتی سود اعالن شده و پيش بينی 

 شده هر سهم در تبيين بازده غير عادي سهام

مهدي 

صالحی و 

 همکاران

1393 

تحليل رگرسيونی و آزمون هاي همبستگی رابطه ي 

معنادارمستقيمی را بين متغيرهاي اعالن سود هر سهم و پيش 

 بينی سود هر سهم با بازده غير عادي سهام نشان می دهد

 بررسی رابطه بين عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود

جعفر بابا 

خانی و 

 همکاران

1393 
كه تركيبی از پنج سنجه انتخابی شاخص عدم تقارن اطالعاتی 

 است، بر ميزان مدیریت سود تاثيري مثبت و معناداري دارد.

شناسایی و تبيين عوامل موثر بر كيفيت افشاي 

اطالعات شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 تهران

محمد 

حسين 

ستایش و 

 كاظم نژاد

1393 

سابقه، نقدینگی، كيفيت افشا، رابطه ي مستقيم و معناداري با 

سودآوري و اندازه ي موسسه ي حسابرسی و همچنين رابطه اي 

معکوس و معناداري با اهرم مالی و مالکيت خانوادگی شركت هاي 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد

رابطه متقابل بين كيفيت افشاي اطالعات مالی و بازده 

هادار سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق ب

 تهران

امين ناظمی 

 و همکاران
1394 

نتایج حاكی از وجود یک رابطه دو طرفه بين كيفيت افشاي 

اطالعات مالی و بازده سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس 

 اوراق بهادار تهران است

بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و تعهدي و هزینه 

 سرمایه در شركتهاي پذیرفته شدهدر بورس اوراق

 بهادار

زارع و 

 همکاران
1394 

ميان مدیریت سود اقالم تعهدي و فعاليت هاي واقعی با هزینه 

 سرمایه رابطه مثبت و معنادار دارد

رابطه بين مدیریت سود واقع و مدیریت سود تعهدي در 

 شركتهاي مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران

بيتا مشایخی 

 و حسين پور
1395 

بر مدیریت سود تعهدي در شركتهاي بورسی  مدیریت سود واقعی

درصد تاثير منفی و  95مشکوک به تقلب در سطح اطمينان 

 معنادار دارد .
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 پيشينه پژوهش هاي خارجی -2جدول 

 يافته سال پژوهشگر عنوان

بررسی ميزان مدیریت سود از طریق اقالم تعهدي و 

فعاليت هاي واقعی، قبل و بعد از قانون ساربنيز 

 (2003ی)اكسل

و  1كوهن

 همکاران

200

8 

مدیریت سود از طریق اقالم تعهدي  2003تا 1987از سال 

افزایش داشته ولی بعد از تصویب قانون مذكور روند كاهش 

داشته است، در مقابل مدیریت سود از طریق فعاليت هاي واقعی، 

 بعد از تصویب قانون افزایش چشمگيري داشته است

ی هاي سازمانی بر محتواي مقایسه ميزان تاثير ویژگ

اطالعاتی سودهاي پيش بينی شده توسط مدیران 

 شركتهاي آمریکایی و فرانسوي

 2لی و دینگ
201

0 

سودهاي پيش بينی شده توسط مدیران شركت هاي فرانسوي 

 محتواي اطالعاتی كمتري نسبت به شركت هاي آمریکایی دارند.

 

بررسی تاثير مدیریت سود فعاليت هاي واقعی بر بهاي 

 آنها سرمایه
 3كيم 

201

3 

معيارهاي هزینه سرمایه به طور مثبت با ميزان مدیریت سود از 

طریق دستکاري فعاليت هاي واقعی پس از كنترل اثر مدیریت 

 سود اقالم تعهدي همراه است

اثر مدیریت سود واقعی در محتواي اطالعات  عنوان 

 آمددر
  4ویلسون

201

5 

 محتواي اطالعات درآمد بطور معناداري براي شركت هاي درگير

این مطالعه به جریان مداوم  .مدیریت سود واقعی، پایين تر است

و تاثير آن بر اطالعات  REMاز ادبيات مربوط به عواقب ناشی از 

 سود  سهام كمک می كند.

 

 روش پژوهش
باشد )درپژوهش وهش از نوع تحقيقات همبستگی، از انواع تحقيقات توصيفی میروش تحقيق مورد استفاده در این پژ

استقرایی  -استدالل پژوهش، قياسی پردازد(. شيوهتوصيفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بين دویا چند متغير می

انه، مقاالت و اینترنت استفاده شده است باشد. قياسی به این دليل كه براي چارچوب نظري و پيشينه پژوهش از مسير كتابخمی

 ها انجام پذیرفته است. جهتهاي اوليه براي قبول یا رد فرضيهآوري اطالعات از مسير دادهكه جمعو استقرایی به دليل آن

 این در استفاده مورد هايداده چنينهم .است شده استفاده ايكتابخانه روش از تحقيق نياز مورد تئوریک اطالعات گردآوري

 افزارهاي نرم و سازمان این اینترنتی سایت تهران، بهادار اوراق بورس سازمان ها و منابع اطالعاتیبانک از استفاده با تحقيق،

كليه شركتهاي خودروسازي پذیرفته شده در  شامل تحقيق این آماري جامعه .اندگردیده آوريجمع "آوردنوینره" مانند: سهام

،می باشد.با توجه به تعداد پایين شركتهاي 1393تا  1387هران در یک بازه زمانی هفت ساله، از سال بورس اوراق بهادار ت

خودروسازي پذیرفته در بورس اوراق بهادار نياز به نمونه گيري نبوده و از اطالعات مالی كل این شركتها از طریق روش 

تعداد شركت هاي خودروسازي پذیرفته شده در بورس  استفاده شد. 1393الی  1387سرشماري یا تمام شماري طی سالهاي 

 شدند.شركت است كه همه این شركت ها به عنوان نمونه آماري انتخاب  27اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مورد نظر 

                                                           
1 Cohen 

2 Li & Ding 
3 Kim 
4 Wilson 
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 تجزيه و تحليل داده ها
اي آمار توصيفی و آمار ههاي تحقيق جمع آوري شده و با استفاده از روش داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضيه

استنباطی تجزیه و تحليل شدند. در  این راستا نخست با استفاده از آماره هاي  ایم، پسران و شين و لين و لوین پایایی متغيرها، 

با استفاده از آماره هاي چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسيون )داده هاي تلفيقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی( 

سيک رگرسيون شامل نرمال بودن توزیع متغيرها، استقالل توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع . سپس فروض كالشد رسیبر

خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقالل متغيرهاي مستقل بررسی شده و در نهایت با فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار 

 گرفته كه نتایج حاصل تشریح گردید.

 

 بارت بود از اینکه:فرضيه پژوهش ع

باالتر با محتواي اطالعاتی سود براي شركت   (REM)محتواي اطالعاتی سود براي شركت هایی با مدیریت سود واقعی  "

 "معمولی یا پائين تر تفاوت معناداري ندارد.  (REM)هایی با مدیریت سود واقعی 

با فرض  tی شود.فرض صفر و فرض مقابل در آزمون براي آزمون فرضيه پژوهش از آزمون مقایسه ميانگين ها استفاده م

 :( به صورت زیر خواهد بود27نرمال بودن داده ها )تعداد نمونه بيش از 

H0: µ1≠ µ2 

H1: µ1=µ2 

 نتایج حاصل از آزمون تی استيودنت به تفکيک مدیریت سود مبتنی بر اقالم واقعی و تعهدي ارائه شده است. 3در جدول 
 

 ن تی استيودنتنتایج آزمو -3جدول

 نام متغير
 سطح معني داري tآماره  ميانگين

 EM1 1487/. 689/2 038/0 باالتر مدیریت سود واقعی

 EM2 1067/. 909/2 021/0 كمتر مدیریت سود واقعی

نتایج نشان می دهد ميانگين محتواي اطالعاتی در شركت هاي با مدیریت سود واقعی باالتر بيشتر از ميانگين محتواي 

العاتی در شركت هاي با مدیریت سود واقعی معمولی و یا پایين تر است. بنابراین ميانگين دو گروه شركت ها داراي تفاوت اط

و سطح  2از  مدیریت سود مبتنی بر اقالم واقعی و محتواي اطالعاتی سود بزرگتر tمعنی داري است. همچنين آماره هاي 

مبنی بر این كه محتواي اطالعاتی سود براي شركت هایی با مدیریت  0Hابراین فرض باشد. بنمی %5داري آنها كوچکتر از معنی

معمولی یا پائين تر   (REM)باالتر با محتواي اطالعاتی سود براي شركت هایی با مدیریت سود واقعی   (REM)سود واقعی 

اي شركت هایی با مدیریت سود واقعی مبنی بر این كه محتواي اطالعاتی سود بر  H1تفاوت معناداري ندارد، رد و فرضيه 

(REM)   باالتر با محتواي اطالعاتی سود براي شركت هایی با مدیریت سود واقعی(REM)   معمولی یا پائين تر تفاوت

معناداري دارد، پذیرفته می شود. بنابراین فرضيه پژوهش تحقيق مبنی بر این كه محتواي اطالعاتی سود براي شركت هایی با 
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معمولی یا   (REM)باالتر با محتواي اطالعاتی سود براي شركت هایی با مدیریت سود واقعی   (REM)ود واقعی مدیریت س

 پائين تر تفاوت معناداري دارد، تایيد می گرد.

 

 نتایج آزمون رگرسيون تحقيق:

 

 مدل كلی تحقيق به صورت زیر است:

Rt= β0+β1 REM +β2 DISEXP +β3 PROD +β4Ln(size)+β5Leverage+β6ROA+εi,t      
  

( ، اقالم تعهدي اختياري REM( متغيرهاي  مدیریت سود واقعی)sigداري )، سطح معنی-4نتيجه آزمون: مطابق با جدول 

(DISEXP( و هزینه هاي توليد )PROD برابر با )داري در نظر گرفته می باشد، كه این مقدار كمتر از سطح معنی 043/0

بدست آمده از  t( بزرگتر از آماره 588/2مربوط به این متغير) tست؛ همچنين قدرمطلق آماره ( ا%5شده در پژوهش حاضر )

، ضریب بدست آمده براي متغير فوق در مدل رگرسيونی فوق %95جدول با همان درجه آزادي است. بنابراین در سطح اطمينان 

ل و محتواي اطالعاتی سود رابطه مستقيم و  معنادار و عالمت آن مثبت می باشد كه نشان می دهد بين متغيرهاي مستق

 معناداري وجود دارد.
 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسيون-4جدول 

 سطح معني داري tآماره  مقدار ضريب ضريب متغير نام متغير

 β0 522/1 873/2 004/0 عدد ثابت

REM β1 834/0 588/2 043/0 

DISEXP β2 211/1 158/3 018/0 

PROD β3 667/0 838/3 001/0 

Leverage Β4 241/1 847/2 026/0 

ROA Β5 
 

6 

865/0- 073/5- 000/0 

size Β6 441/0- 847/2- 023/0 

 F 276/11آماره  562/0 ضریب تعيين

 507/0 ضریب تعيين تعدیل شده
 000/0 (P-Valueداري)معنی

 925/1 آماره دوربين واتسون

 گيرينتيجه
ث مالی در حوزه اقتصادي كشور، مباحث مربوط به مدیریت سود سهام و حجم معامالت انجام ترین مباحیکی از با اهميت

باشد. با توجه به اهميت فراوان متغيرهاي مدیریت سود هاي خودرو سازي ایران میشده و توجه به محتوي اطالعاتی شركت

نوسانات مدیریت سود در ارتباط با محتوي هاي كه شود كه شركتواقعی بر محتوي اطالعاتی سود، این حقيقت نمایان می

دهند به همان اندازه نيزه نوسانات مثبت یا منفی سود را تجربه خواهند كرد. بر این اساس در این اطالعاتی از خود نشان می

یج نتامورد بررسی قرار گرفت كه  تاثير مدیریت سود واقعی بر محتواي اطالعاتی سود شركتهاي خودرو سازي ایران پژوهش

باالتر با محتواي  (REM)با مدیریت سود واقعی  نشان از آن داشت كه محتواي اطالعاتی سود براي شركت هاییتحقيق 

نتيجه حاصل از  معمولی یا پائين تر تفاوت معناداري ندارد.  (REM)اطالعاتی سود براي شركت هایی با مدیریت سود واقعی 

(، كوهن و 2008ابطه متغير مستقل و وابسته با پژوهش هاي كوهن و همکاران)فرضيه پژوهش ، نظر وجود ارتباط معنی دار ر
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(، جی 2010(، مطابقت دارد ولی از نظر نوع ارتباط )مستقيم یا عکس( با نتایج پژوهش گانی)2013( و كيم و سان)2010زلوین)

 (، در تضاد است.2010( و لی و دینگ)2010و كيم)

 

 ود:ات زیر مطرح می شپيشنهادبنابراین 

تري را در خصوص تواند با توجه به نتایج این تحقيق و تحقيقات مشابه اطالعات جامعشركتهاي خودرو سازي ایران می -1

 بازده سهام و محتوي اطالعاتی، براي سهامداران منتشر نماید.

و سطح سود مورد توصيه مراجع تدوین استانداردهاي حسابداري به افشاي اختياري اطالعات جامع در خصوص ميزان  -2

 ها.انتظارشركت

گذاران داشته باشد، ارائه تواند اثرات مهمی بر تصميم سرمایهاز آن جهت كه افزایش ميزان و سطح محتوي اطالعاتی می -3

 گشا خواهد بود.اطالعات كامل و شفاف از سوي مدیریت در زمينه مدیریت سود واقعی، بسيار راه

گردد تحقيقی در ارتباط با رابطه بين مدیریت سود اقالم تعهدي و ضيه پژوهش پيشنهاد میبا توجه به نتایج حاصل از فر-5

 ها انجام شود.محتوي اطالعاتی شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شركت

ر مدیریت سود ها و تاثيرگذاري آن بگردد تحقيقی در ارتباط با رابطه بين بازده مورد انتظار شركتو همچنين پيشنهاد می-6

 ها انجام شود.واقعی شركت
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 مراجع

بررسی روش هاي افزایش شفافيت اطالعاتی بازار سرمایه ایران و انتخاب روشی بهينه با استفاده از فرایند "(1388ابراهيمی نژاد، م، عباسی، ع، خليفه، م )

 ، 57، پيایی1ه ي اول، شمارهمجله ي پيشرفت هاي حسابداري دانشگاه شيراز، دور "تحليل سلسله مراتبی

مجله ي پيشرفت هاي حسابداري "نوع مدیریت سود و تاثير اندازه ي شركت، ساختار مالکيت و حاكميت شركتی بر آن "(1390احمد پور، ا، منتظري، ه )

 35-1، صص61، پياپی2، شماره3دانشگاه شيراز، دوره ي 

فصلنامه  "بی عوامل موثر بر سياست تقسيم سود در شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانارزیا"(1389ایزدي نيا، ن، سلطانی، ا، علينقيان، ن )

 155-139، صص26مطالعات حسابداري، شماره

يراز، دوره مجله ي پيشرفت هاي حسابداري دانشگاه ش "رابطه بين عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود"(1393باباخانی، ج، تحریري، آ، ثقفی، ع، بدري، ا )

 26-1، صص67، پياپی2، شماره6ي 

مجله پژوهشهاي حسابداري مالی سال سوم، شماره سوم،  ،بررسی اثر هموارسازي سود بر آگاهی بخشی قيمت سهام (،1390) ع ،رحمانی .ن ،بشيري منش 

 (9)شماره پياپی 

نشریه تحقيقات حسابداري "ت حسابداري سود از دیدگاه هموار سازي سودبررسی رابطه ي بين مدیریت واقعی سود و مدیری"(1392، آبشيرینی،ا )نپرتوي، 

 ،17و حسابرسی، شماره
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