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 مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت ها

 

 ، ایران(دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پرند )گروه حسابداری، 1دکتر معصومه شجاعی

 ، ایران(آزاد اسالمی، واحد پرند))گروه حسابداری، دانشگاه 2یمجتبی جان بزرگ

 ، ایران(آزاد اسالمی، واحد پرند)گروه حسابداری، دانشگاه 3وحید زحمتکش 

 پرند، ایران( اسالمی، واحد آزاد)گروه حسابداری، دانشگاه 4ی نژادسعید حقیق

 

 چکیده :

 را نوسان کم و هموار سود گذاری، سرمایه تصمیمات در گذاران سرمایه که است آن موید تحقیقات از بسیاری های یافته

 اطالعات تحریف قصد هب یا مدیران. نمایند مدیریت را آن رشد نرخ و سود کنند می تالش مدیران راستا این در. میدهند ترجیح

 و دستکاری هب اقدام آتی سودهای درباره خود هی محرمان اطالعات گزارش و انتقال قصد به یا و خود منافع جهت در و

 تحقیق این در. دازدبپر مالی شرکتها عملکرد بر سود مدیریت تاثیر بررسی به است آن بر تحقیق این. نمایند می سود مدیریت

 برآورد شده شبینیپی قبل از سود تغییرات و اختیاری تعهدی اقالم تغییرات بین منفی همبستگی از استفاده با سود مدیریت

 در امسه بازده و تعهدی اقالم هرسهم، سود نقد، وجوه گردش شامل عملکرد بخش اساسی های شاخص همچنین. میشود

 بین که داد ننشا تحقیق  نتایج. است مدنظر تحقیق این در کارایی های شاخص عنوان به ها مولفه این و شده نظرگرفته

 آتی، نقد جوهو گردش بینی پیش در سود مدیریت همچنین. میباشد برقرار معناداری رابطه ها شرکت عملکرد و سود مدیریت

 .  است موثر آتی تعهدی اقالم پیشبینی همچنین و آتی و جاری سودهای بین همبستگی تقویت

    عملکرد تعهدی، اقالم سود، مدیریت :کلیدي هاي واژه
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 مقدمه

 مورد مثل وند.هرشروشهای زیادی به منظور سنجش عملکرد مالی وجود دارد ، اما کلیه اقدامات باید به صورت جمعی انجام 

ار ین مقدر افاده ددرآمد حاصل از عملیات ، درآمد عملیاتی ،یا جریان نقدی ناشی از عملیات و همچنین کل فروش قابل است

ود ا حاشیه سد یرش جمع است . همچنین به منظور دریافت جزئیات بیشتر ،تحلیلگر می تواند به شاخصهای عمیق تر مانند نرخ

شرکت  دی در یکان زیاعفذینهم کاربرد دارد . روش شش سیگما یکی از روشهای است که در این زمینه  .هم نگاهی بیندارد

رد مالی نبال عملکان به ددارندگان اوراق قرضه ، سرمایه گذاران ، کارمندان و مدیریت .ذینفعاز جمله طلبکاران ،  وجود دارند

ن الوه بر ایع هند.شرکت هستند . شرکت ها باید گزارشهای مالی خود را به منظور عملکرد مالی در اختیار ذینفعان قرار د

 ت وضعیت)صوربدین ترتیب سه سند ترازنامه .دبا عملکرد مالی را تائید می کننمدیران شرکت تمامی موارد مرتبط 

د مالی ا عملکر)صورت جریان نقدینگی(از مهمترین مدارک مرتبط بو صورت نقدینگی  مالی(،صورت درآمد)صورت سودو زیان(

 شرکت ها هستند .

ت و ن مالکییاز یک سو ضرورت تفکیک ب .اساسی با خود به همراه داشته استی بزرگ دو پیامد تشکیل موسسات و شرکتها

ن ود . ایشبیش از پیش احساس می  یکسان و یکنواخت برای گزارشگری مدیریت و از سوی دیگر وجود روشهای حسابداری

و تالش  مایندگیبا در نظر گرفتن نظریه های ن موضوع که ممکن است منافع مدیران و سهامداران به لزوم همسو نباشند ،

ود س از آنجایی کهسی می شود.ردر مبحث مدیریت سود بر ،ه مدت باالتر نشان دهند کوتادیران برای اینکه سود شرکت را درم

سود  ز مدیریتاستفاده گاه کلی در زمینه اددو دی ،واحد اقتصادی است از جمله برترین شاخصهای اندازگیری عملکرد یک 

رزش ی دارد ادهی آن نوسان کمتراز یک سو مدیران معتقدند که سرمایه گذاران برای سهامی که روند سود وجود دارد. 

 رخی نظریهیدگاه بدهد.از سوی دیگر از دسک سرمایه گذاری آنها را کاهش می در نتیجه این موضوع ری .بیشتری قائل هستند

 .(1396ر، )جواهری و زنجیردا ات به پنهان سازی آن پرداخته استپردازان حسابداری این کار به جای افشای اطالع

الی محسوب می مافشای اختیاری یکی از ابزارهای شفافیت  ,شان می دهد در شرایط عدم تقارن اطالعاتپژوهشهای تجربی ن

 م داران وای سهاشود که منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی و قدرت نقد شوندگی سهام شرکت و در نتیجه خلق ارزش بر

یارات و از اخت داشته ه بیشتری برای رفتارهای فرصت طلبانهبرای جامعه می گردد و با شفافیت اطالتی پایین ، مدیران انگیز

یسک و ایطی رخود برای کاهش نوسانات سود حسابداری )هموار سازی سود(استفاده می کنند .آنها دریافتند در چنین شر

ب می ارند اجتنادالیی هزینه معامالت افزایش یافته و سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در شرکتهایی که سطح اقالم تعهدی با

ایش ان را افزهامدارکنند. در واقع شفافیت پایین موجب عدم تقارن اطالعاتی و افزایش ریسک اطالعات شده و عدم اطمینان س

 ومی سازد  مواجه می دهد. این موضوع منجر به افزایش بازده مورد انتظار شده و شرکت را در تامین مالی مناسب با مشکل

بانه رصت طلعات مکانیزمی برای کاهش سطح عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به رفتارهای فافزایش سطح افشای اطال

 (.1395 رحمانی و حسینی ، فزایش حجم معامالت می باشد) بشیری منش ،مدیران و ا

 نوشتار یریتمد وسیله به یعنی نوشتار لحن از استفاده با توانند می شرکتها مدیران ، حسابداری های توصیف حجم افزایش با

 نام به مدیریت دستکاری خصوص در دیگر پدیده یک و کنند استفاده افراد ادراک کردن منحرف برای فرصتها این مزیت ،از

 می تایید را آنها تجربی،وجود شواهد طریق از سود مدیریت زمینه در اخیر و پیشین مطالعات. کند می تایید را سود مدیریت
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 حسابداری فعلی تعهدی سیستم در که است تعهدی اقالم بر مبتنی سود مدیریت ، سود ریتمدی های زمینه از یکی.نماید

 (.1395 -محسنیو  پشتی رود رهنمایی.)دهد می را سود مدیریت رفتار اجازه و شود می نمایان

شرکت به  الید مافشای اطالعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطالعات مربوط به عملکر

های مالی در بازار اهمیت سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و سایر افراد ذینفع می باشد. اطالعات مالی یکی از عناصر بسیار با

قصان عبارتی ن ست. بهمی باشد. بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که در آن ، اطالعات شفاف برعملکرد آن به شدت موثر ا

شرکتها  عات توسطای اطالایش هزینه مبادالت و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود. از این رو افشاطالعات باعث افز

ذاری در گی سرمایه ان برانقش حیاتی را در کارایی بازار سرمایه ایفا می کند. شرکتها برای به دست آوردن اعتماد سرمایه گذار

کت ها عالوه بر رخی از شراین ب ئه اطالعات )اعم از مالی و غیر مالی (دارند. عالوه بربازار سرمایه نیاز به افشا و شفافیت در ارا

ری ورت اختیاصات به افشای حداقل اطالعات بر اساس استاندارد های مربوط و سایر قوانین و مقررات ،به افشای اضافی اطالع

د می ن را بهبوگذارا نه ،فرایند تصمیم گیری سرمایهمی پردازند. اطالعات مفید و مربوطه تهیه شده از طریق افشای داوطلبا

 رار میقمنابع اقتصادی  بخشد و سایر استفاده کنندگان از اطالعات شرکت را در موقعیت مناسب تری برای تخصیص

 (.1397 داغی و رسولی، قرهدهند)خوش طینت ،

ر یک از هدمندی عات تشکیل شده است که سوافشا اطالعات معموال از سه بخش شامل محتوا ،زمان بندی ،ونحوه ارائه اطال

 1967 کا در سالر آمریآنها به خوانایی و قابلیت فهم گزارشگری مالی بستگی دارد. در این راستا کمیسیون بورس اوراق بهادا

نتایج  اد.شکیل دکتها تیک گروه مطالعاتی برای ارائه رهنمودهایی به منظور بهبود خوانایی و قابلیت فهم رویه های افشای شر

ه فهم ذاران قادر ببه عنوان گزارش ویت منتشر شد ،توصیه می کرد از آنجا که همه سرمایه گ 1969این گزارشات که در سال 

ه طور بنمایند.  ودداریسریع گزارشات پیچیده شرکتها نیستند، شرکتها باید از انتشار گزارشهای پیچیده ،طوالنی و یا زائد خ

به دو  ی توانپیرامون رابطه بین پیچیدگی گزارشهای سالیانه  و شاخص های مالی شرکت را م کلی مطالعات صورت گرفته

هام ار قیمت سو رفت دسته تقسیم نمود.گروه نخست ،معتقدند که خوانایی گزارشهای مالی عاملی موثر برعلکرد مالی آتی شرکت

ر دط مدیران ده توسوان از طریق کلمات بکار گرفته شاست.براین اساس بیان می کنند که بازده و سودهای آتی سهام را می ت

ز تا برخی این راساتوصیف عملیات شرکت پیش بینی نمود.دومین گروه از مطالعات ،به جنبه های دیگر خوانایی پرداختند.در 

به طوری که  دادند.محققان تاثیر پیچیدگی افشای اطالعات برعدم تقارن اطالعاتی و نقدشوندگی سهام را مورد مطالعه قرار

ت.در فید اسمدریافتند که تجزیه و تحلیل گزارشات پیچیده ،مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی جهت استخراج اطالعات 

ی این . بر مبنای یابدمنتیجه سرمایه گذاران در مواجه با این گزارشها اقدام به سرمایه گذاری ننموده و حجم معامالت کاهش 

ه بر دند. عالوئه نمووجود رابطه مثبت بین خوانایی گزارش های مالی و حجم معامالت سهام ارا استدالل نیز شواهدی مبنی بر

ری انایی کمتبا خو واین بر پایه رویکرد مدیریت سود فرصت طلبانه ،شرکتهای دارای مدیریت سود گزارشهای مالی پیچیده تر 

لیل ذاران ،تحگرمایه سان نموده و امکان شناسایی آن توسط منتشر می کنند تا بدین طریق ،رفتار فرصت طلبانه مدیران را پنه

انایی اهش خوگران مالی و سایر نهاد های قانونی را کاهش دهند. براین اساس انتظار می رود که مدیریت سود موجب ک

 (.96گزارشهای مالی شرکتها شود)مهدی صفری گرایلی ،یاسر رضایی پیته نوعی ،محمد نوروزی سال 
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فتار ریدگاه لب در خصوص تبیین مدیریت سود ،دیدگاه رفتار فرصت طلبانه و مدیریت سود اثر بخش است.ددو دیدگاه غا

م احبان سهانافع صفرصت طلبانه ریشه مدیریت سود مدیران را برآورده شدن اهداف شخصی می داند که بسیاری از مواقع با م

این  در مقابل .البتهدر نتیجه این اقدامات پیش بینی می کند در تضاد است ؛تئوری یاد شده عملکرد آتی منفی را برای شرکت

ی مکت انجام عیت شردیدگاه تئوری عالمت دهی و رفتار کارا وجود دارد که بیان می کند ،مدیریت سود فقط با هدف بهبود وض

ن دیدگاه ت ؛ایت اسشود. در این نگرش فرض بر این است که هدف مدیریت ،افزایش اثر بخشی و کارایی و بهبود آینده شرک

. ت سود استمدیری اثرهای آتی مثبتی را برای شرکت پیش بینی می کند.این پیشینه پژوهش دربردارنده نتایج متفاوتی برای

فناوری حصول ،توانایی مدیران به معنای استفاده اثر بخش منابع توسط مدیران است. مدیران تواناتر درک بهتری از م

 ر بخش تریورت اثصضعیت کالن اقتصادی و سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش تر دارند و به ،کارکنان،رویه های صنعت،و

 (.95سال  –می توانند کارکنان خود را مدیریت کنند .)بیتا مشایخی ،عابد عظیمی 

ین ارد.اهمیت یرار گاز این رو ،در این تحقیق سعی بر آن است که تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مالی شرکتها مورد بررسی ق

ندگان ا در نویسرزه ای مطالعه در آن است که با شیوه های مدیریت سود و تاثیر آن بر عمکرد مالی شرکت ها آشنا شویم و انگی

ی بسط مبان ه موجبمقاله حاضر بوجود آورد که موضوع فوق را به عنوان یک موضوع پژوهشی برگزینند. نتایج تحقیق ضمن آنک

شورهای کبداری در حوزه گزارشگری مالی و مدیریت سود می شود ، می تواند به توسعه ادبیات حسا نظری پژوهشهای گذشته

 در حال توسعه از جمله ایران کمک شایانی کند.

 

 مبانی نظري 

 سود مدیریت

مدیریت سود زمانی رخ می دهد که  .انگیز و جذاب پژوهش حسابداری استامروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث بر

دیران از اختیارات گزارشگری خود و یا از نفوذ و تاثیر گذاری خود بر تصمیمات عملیاتی ،سرمایه گذاری و تامین مالی م

الزاما عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی کند و ممکن  مدیریت سود استفاده می کنند تا به یک گزارش مطلوب دست یابند.

در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه داران در مورد  .د شرکت شوداست منجر به ارائه اطالعات نادرستی در مور

برای افزایش سود آن دسته از واحدهای تجاری که با عملکرد ضعیفی روبرو بوده اند ،انگیزه قوی تری  .شودمی عملکرد شرکت 

عملکرد خوبی برخودار بوده اند ،احتمال  گزارش شده خود از طریق فرایند مدیریت داشته و بر عکس در واحدهای تجاری که از

در این صورت واحدهای تجاری که به دلیل عملکرد ضعیف  .مصنوعی سود توسط مدیریت کمتر استاتخاذ شیوه های افزایش 

تجاری ،وجوه نقد حاصل از عملیات کمتری گزارش نموده اند احتماال مورد ارزیابی ضعیفی توسط سرمایه گذاران قرار خواهند 

 ت و مدیران این واحدها دارای انگیزه قوی خواهند بود که برای اجتناب از این چنین وضعیتی سود خود را باالتر گزارشگرف

دهند و در نهایت هزینه  پاداش مدیران را افزایش ,شایندی از واحد تجاری ارائه کنندتصویر خوکنند ،قیمت سهام را باال ببرند، 

بنابراین یکی از روشهایی که گاهی اوقات برای آرایش اطالع رسانی وضعیت مطلوب  .ندتجاری را کاهش دهواحد  های اساسی

،اندازه گیری مهمترین مسائل موسساتاز سوی دیگر ،امروزه یکی از  .شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود است

سیاری از تصمیم گیریها در داخل و خارج شرکت اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها از آنجا که پایه ب .عملکرد مالی آنهاست
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مربوط به سرمایه گذاری ها ،افزایش سرمایه شرکتها ،رابطه نمایندگی و  تصمیم گیری است دارای اهمیت دو چندان است.

)دکتر سجاد اصالحی کرد آبادی ،فرزانه زاد .عملکرد مالی است  بسیاری از تصمیمات دیگر همگی مبتنی بر اندازه گیری

 (.99سال  –ستی دو

 مشخص مالی یتقلبها و سود مدیریت میان مرز زیرا. است مشکل سود مدیریت از روشن تعریف ارائه حسابداری ادبیات در

 اصول ارچوبچ در که برآوردهایی و ها قضاوت و تقلبی حسابداری فعالیتهای میان آشکاری مفهومی تفاوتهای ولی نیست

 سود مدیریت .ودنم استفاده سالم سود مدیریت جهت توان می آنها از و دارد وجود ندگیر می قرار حسابداری شده پذیرفته

 نینهمچ .شرکت بنیادی عملکرد تا باشد مدیریت های خواسته بیشتر شده گزارش سود شود می موجب که است عملی

 این .کنند می یفتعر شخصی عمناف برخی تحصیل قصد با مالی گزارشگری فرایند در هدفمند مداخله عنوان به را سود مدیریت

 می سود مدیریت به اماقد جویانه سود های انگیزه با مدیریت ؛یعنی دارند تمرکز سود مدیریت طلبانه فرصت جنبه بر تعریف دو

 دیگر سوی از .شد خواهد حسابداری اعداد اطالعات محتوای کاهش موجب سود مدیریت که دکن می بیان ضمنی طور به و دکن

 می تعریف رانمدی توسط سود اعداد دستکاری عنوان به را آن و دارند سود مدیریت به دهنده آگاهی نگاهی محققان برخی

 با. شود می نتقلم گذاران سرمایه به شرکت آتی عملکرد مورد در مدیریت محرمانه و خصوصی اطالعات نآ واسطه به که کنند

 عمل این لکهب شد نخواهد سود اطالعاتی یامحتو کاهش موجب تنها نه سود مدیریت داشت انتظار باید تعریف این پذیرش

 سود مدیریت بودن نهطلبا فرصت که گفت باید حال هر به .رساند می یاری شده گزارش ارقام بهتر تفسیر در را گذاران سرمایه

 .(1399-دکتر سجاد صالحی کرد آبادی،فرزانه زاد دوستی ).است برخوردار بیشتری مقبولیت از تحقیق ادبیات در

انگیزه  .نمایند به دستکاری سود حسابداری اقدام ،ست به قصد دستیابی به منافع بیشترهای اقتصادی ممکن امدیران واحد

در که ند می ک تضارفتار فرصت طلبانه مدیران اق .از طریق افزایش سود حسابداری استاصلی آنها افزایش پاداش فعلی خود 

و ر فته سود شرکت مورد سوال قرار گکیفیت ن دخل و تصرف کشف شود انی که ایو زم دخل و تصرف کنند گزارش سود،

ه گزارش شد ازی سودسیکی از اهداف دستکاری سود ،هموار  .یابی مجدد اطالعاتی مالی می شوندتحلیلگران مالی مجبور به ارز

تن برای کاس ابداریارهای خاصی در حست و با استفاده از ابزیاست . هموار سازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیر

ها و ه کردن آنی هزینشناخت زودتر از موقع در آمدها ،سرمایه ای کردن مخارج جاری به جااز نوسان های سود انجام می گیرد.

م جاش و یا انیک فرو مالی )به تاخیر انداختنتخصیص هزینه ها به دوره های طوالنی تر و در نهایت ،زمان بندی فعالیت های 

ونه ای گود به نمونه هایی از فنون بالقوه مدیریت و هموارسازی سود است که در آن سعی می شود رشد سمخارج اختیاری(

 لی به سالز ساا یکنواخت انجام شود . به علت این انعطاف پذیری ،مدیر می تواند به طور سیستماتیک بر سود گزارش شده

ذاشته گان تاثیر ه گذارابراین پدیده هموار سازی سود می تواند برتصمیمات سرمایآن را هموار نماید .بن دیگر تاثیرگذاشته و

 است. خوردار،پیامدهایی را موجب شود که مخصوصا در بازارهای غیر کاری سرمایه از درجه اهمیت و تاثیر بیشتری بر

 وره ای سوددهای   ظور کاهش نوساندر یک تعریف کلی ،می توان هموار سازی سود را اقدام اگاهانه دانست که مدیران به من

ن آهموار سازی سود ،هدف مشخصی دارد و در چارچوب اصول و روش های متداول حسابداری به آن دست می زنند.

ارائه شد و 1953ل ایجادجریان با ثباتی از رشد سود است .فرضیه هموار سازی سود برای نخستین بار از سوی هپ ورس در سا

 (1390سال  –)مهدی مشکی ،لطیف نور دیده توضیح داده شد  1964سال سپس از سوی گوردن در 
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حدود مویانه را سود ج وکشورهای در حال توسعه از جمله ایران ،دنبال سازوکارهای موثری اند که بتوانند رفتار فرصت طلبانه 

ه حال تا ب   .دا کننیه گرایش پیدمت بازار سرماتر کند تا کیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد و سرمایه گذاران بیشتری به س

ا راسبه سود چگونگی مح ، بخشی از مبانی مربوط به کیفیت سود .کیفیت سود انجام شده استپژوهش های متعددی درباره 

ا برسی رت سود ف بر کیفیطیف وسیعی از پژوهش های انجام شده در باره کیفیت سود ،تاثیر عوامل مختل .رسی کرده استبر

مایه اختار سراملی نظیر حاکمیت شرکتی ،کیفیت حسابرسی،عملکرد مالی و سها نشان می دهد عورسی پژوهش رب .کرده است

 (.97-می تواند بر کیفیت سود موثر باشد)محمد رضا احمدی ،عبدالمجید آهنگری ،حمید رضا حاجب 

 مدیریت حاکمیت شرکتی و به بررسی تاثیر مدیریت سود،حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه هاوهشی تحت عنوان در پژ

تی اکمیت شرکست که حنتایج بررسیهای آنان حاکی از این ا .سود و همچنین اثر متقابل آنان بر چسبندگی هزینه ها پرداختند

یج پژوهش نتا شد.انمی ب   به شدت مدیریت سودخوب می تواند چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد که البته میزان تاثیر آن ،

 رقابت در د که بینبیان کردندارد .همچنین بت در بازار محصول و کیفیت سود رابطه مثبت وجود که بین رقا دنشان می دهها 

 آنان .اردجود دت وبازار محصول و دقت اطالعات خصوصی عمومی نگهداری شده توسط سرمایه گذاران و تحلیلگران رابطه مثب

در شرکت  معتقد است کههمچنین ویس  .مدیریتی می شودمعتقدند چسبندگی هزینه ها سبب افزایش بزرگنمایی عملکرد 

ارزیابی  ران درهایی که هزینه های  چسبنده تری دارند ،دقت پیش بینی سود توسط تحلیل گران کم تر است و سرمایه گذا

 (.1394-عباس هاشمی ،علی نجاتی  ارزش شرکت ،چسبندگی هزینه ها را لحاظ می کنند.)سید

انتخاب  ی یا مثبتلت منفمدیرانی که برای اداراک استفاده کنندگان دارای انگیزه هستند ،می توانند بین ارایه اطالعات با حا

رد یو نتیجه می گبه مطالعات پیشین در خصوص مدیریت سود مبتنی براقالم تعهدی اشاره می کند ،ین رابطه نمایند .در هم

بنیادی  طالعاتاقالم تعهدی مشابه هدف مدیریت نوشتار به منظور دستکاری کردن ادراک استفاده کنندگان نسبت به ا که

شود و  ستفادهاشرکت ،مدیریت می شوند.مدیریت نوشتار می تواند برای دستکاری ادراک استفاده کنندگان نسبت به شرکت 

رت فرصت ند بصومشابه با هدف مدیریت نوشتار ،اقالم تعهدی می توااین موضوع ،عدم تقارن اطالعاتی را موجب می شود .

دیران می مین رو .از اطلبانه ای به منظور دستکاری ادراک استفاده کنندگان نسبت به اطالعات بنیادی شرکت مدیریت شود 

ایند و از این پنهان نم ود راس یریتتوانند از طریق نامه مدیر ارشد اجرایی،از مدیریت نوشتار استفاده کنند تا به صورت بالقوه مد

 -ی نعبدالرضا محس.)فریدون رهنمایی رودپشتی ،بیاندازندیق استفاده کنندگان از اطالعات بنیادی شرکت را به اشتباه طر

1395.) 

ار ت کاهش هزینه ها براثر کاهش حجم فعالیت ،کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر حجم فعالیت است. به این نوع رفتشد

هزینه ها ،رفتار چسبنده گفته می شود. چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگیهای رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت 

است و بیانگر آن است که بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت ، بیشتر از بزرگی کاهش هزینه ها در هنگام 

ی مدیران برای گمراه کردن برخی از سهامداران در مورد عملکرد مالی شرکت و یا تحت کاهش در سطح فعالیت است. از طرف

تاثیر قراردادن نتایج معامالتی که به عملیات حسابداری مرتبط است ، سود و در نهایت گزارش مالی را تغییر می دهند. این کار 

ه سود حسابداری نشان دهنده سود واقعی نبوده و بدلیل انعطاف پذیری ذاتی در حسابداری تعهدی صورت می گیرد. در نتیج

عملکرد واقعی حسابداری را نشان نمی دهد. این موضوع باعث کاهش اعتماد نسبت به گزارش مالی شده و بر سودمندی 
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رد تصمیم گیریهای سرمایه گذاری موثر خواهد بود. به طور کلی مدیریت سود اشاره به دستکاری عمدی سود و اقالم ترازنامه دا

 (.94سال  -و به عنوان یک عمل بسیار رایج در گزارشگری مالی مورد توجه قرار گرفته است)سید عباس نجاتی ،علی هاشمی

علت رخ  به این یکی از ویژکیهای رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است .در واقع چسبندگیچسبندگی هزینه 

ز تعدیل هستند ،ا ع دخیلنابع وجود دارد؛به عبارت دیگر ،عواملی که در تعدیل منابمی دهد که اختالفات نامتقارنی در تعدیل م

ی شوند مفزایش اکاهش منابع ممانعت به عمل می آورند یا موجب کاهش سرعت انجام تعدیالت کاهش در مقایسه با تعدیالت 

روش فند تا به ش می دهبه میزان کافی افزایع را قاضا افزایش می یابد ،مدیران مناب.در مدل نوین رفتار هزینه ،زمانی که ت

اضا وسانات تقنل این بیشتری دست یابند ؛اما زمانی که فروش کاهش می یابد ،عمالبرخی منابع ،قابل استفاده نیست . به دلی

 کنند رزیابیا،تصادفی است مدیران باید پیش از تصمیم گیری درباره کاهش منابع احتمال موقتی بودن کاهش تقاضا را 

تصمیم به عدیل ،.چشبندگی هزینه ها زمانی روی می دهد که به هنگام کاهش تقاضا ،مدیران برای اجتناب از هزینه های ت

ند اما ا تعدیل کرشرکت  منابع بال استفاده می گیرند.هنگام کاهش تقاضا مدیر می تواند متناسب با تغییرات سطح تقاضا ،منابع

برای  قع شرکتها.در وال مانند هزینه های تعدیل مربوط به نیروی کار و تجهیزات می شوداین کار باعث ایجاد هزینه های تعدی

ای تعدیل زینه هکنار گذاشتن منابع و جایگزینی همان منابع در صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه ناگزیر به تحمل ه

و  ی جستجور گذاشته شده و هزینه هاشامل مواردی همچون پرداخت خسارت به کارکنان کنا هستند .هزینه های تعدیل 

سبندگی یجاد چاآموزش کارکنان جدید است .اختیارات مدیریت برای تعیین سطح منابع ،هنگام کاهش تقاضا یکی از عوامل 

 (.1394-.)سید عباس هاشمی ،علی نجاتیمی باشدهزینه های مربوط به این منابع 

زیرا سطوح شده است؛ ستقبالارهای مالی ،از میزان اعتبار به طور گسترده ای اباره اهمیت رتبه اعتباری بیان کردند که در بازدر

بلی نشان قش های و تغییرات در رتبه بندی ها ،می تواند احتمال عدم پرداخت بدهی را پیش بینی کند.همچنین نتیجه پژوه

اید این ت ها با ست.مدیران شرکدهنده ارتباط شایان توجه میان ریسک ورشکستگی و اعتبار اختصاص داده شده به شرکت ه

اثر گذار ه سرمایه(خ هزیننکته مهم را در نظر بگیرند که ریسک اطالعات گزارش شده ، بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران )نر

 .دهند است،بنابراین شرکت ها باید  برای کاهش هزینه سرمایه و افزایش ثروت سهام داران ،ریسک را کاهش

و جدایی  کیت سهامتئوری نمایندگی است .آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالی پشتیبانی کننده این موضوع هااز جمله تئوری 

 یر وین مدنافع بممالکیت از مدیریت ،به بروز مشکل نمایندگی منجر شد.یکی از فرضیه های اساسی تئوری نمایندگی ،تضاد 

بیان ی چودهر رویو مدیریت سود تعهدی .د واقعه ای یت سو.به طور کلی ،دو نوع مدیریت سود وجود دارد :مدیرمالک است

ییر یاری و تغدی اختمی کند که مدیریت سود واقعه ای به سه روش انجام می شود.تغییر در زمانبندی فروش ،تغییر در زمانبن

رورت دگی ضندر حجم فروش .این نوع  مدیریت سود به طور مستقیم بر جریانهای نقدی اثر گذار است .وجود مشکل نمای

میت اکارهای حسازوک کنترل مدیران به وسیله سهامداران را نشان می دهد .یکی از راه های نظارت بر مدیران ،بهره گیری از

ل مشکل حو ابزار مهمی برای ت درآمدها ،نقش شایان توجهی دارد .حاکمیت شرکتی در محدود کردن مدیریشرکتی است

 (.2000ت)پیسنل و همکاران،نمایندگی بین مدیران و سهامداران  اس
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 پیشینه تحقیق

 در هستند ائلق بیشتری ارزش دارند کمتری نوسان آن سوددهی روند که سهامی برای سرمایه گذاران که معتقدند مدیران

ین اازان حسابداری میدهد. از سوی دیگر از دیدگاه برخی نظریه پرد کاهش را آنها گذاری سرمایه ریسک موضوع این نتیجه،

 ست که آیاال مطرح به جای افشای اطالعات به پنهان سازی آن پرداخته است. لذا با توجه به مطالب ذکر شده این سواکار 

 بین مدیریت سود و عملکرد  شرکت ها رابطه وجود دارد؟  

 این به جدید زاویه یک از مقاله این. پرداختند آن اطالعاتی محتوای بر سود مدیریت اثر بررسی به( 2006) زارووین و تاکر

 و قبلی سودهای سانیر اطالع بهبود باعث یا و میکند تحریف را سود به مربوط اطالعات سود، مدیریت آیا که میپردازد موضوع

 از سود مدیریت قتحقی این در. میگردد آتی تعهدی اقالم و عملیاتی نقدی جریانهای آتی، سودهای پیشبینی خصوص در فعلی،

. است گردیده اسبهمح اختیاری تعهدی اقالم از قبل سود تغییرات و اختیاری تعهدی اقالم تغییرات بین منفی همبستگی طریق

 همکاران، و نزکولی روش از استفاده با سپس است، شده برآورد جونز شده تعدیل مقطعی مدل از استفاده با تعهدی اقالم

 محتوای فزایشا به منجر سود مدیریت تحقیق، تایجن اساس بر. اند شده زده تخمین تحقیق، های فرضیه به مربوط مدلهای

 می ارائه آتی عهدیت اقالم و نقدی جریانهای سود، مورد در اطالعاتی شده، مدیریت و دستکاری سود و شود می سود اطالعاتی

 میدهند، انجام بیشتری مدیریت که شرکتهایی سهام جاری قیمت در تغییر که است رسیده نتیجه این به مطالعه این. نماید

 با رابطه در بیشتری اطالعات حاوی میدهند، انجام کمتری سود مدیریت و دستکاری که شرکتهایی سهام قیمت به نسبت

 .  است آتی سودهای

 آنها تحقیق تایجن. کردند بررسی شرکت ارزش بر را سود واقعی مدیریت و مصنوعی مدیریت بالقوه اثر(2009) دیگران و هانگ

. یابد می زایشاف سود واقعی مدیریت افزایش با و کاهش سود، مصنوعی مدیریت شدن بیشتر با شرکت زشار که دهد می نشان

 . دهند افزایش را شرکت سود واقعی، مدیریت با میتوانند ها شرکت که کردند بیان آنها

 در اگرچه که ردندک بیان آنها. پرداختند آن بینی پیش توان و تقسیمی سود مدیریت رابطه بررسی به( 2010) همکاران و چن

 از سیمی،تق سود رشد پیشبینی برای اما میشود، محسوب نامربوط عامل یک سود تقسیم سیاست سهام، قیمت بینی پیش

 سود یریتمد میزان اساس بر نمونه شرکتهای مطالعه این در. میشود یاد مهم عامل یک عنوان به سود تقسیم سیاست

 از تقسیمی سود رشد میشود، مدیریت و دستکاری آن تقسیمی سود که شرکتهایی در دریافتند و شده بندی طبقه تقسیمی

 بهتر تقسیمی سود رشد دارند، را تقسیمی سود مدیریت حداقل که شرکتهایی در اما. است برخوردار کمتری بینی پیش قابلیت

 مهمی رابطه قیمت انحراف و نقدی هایجریان به مربوط اطالعات بین که میدهد نشان آنها تحقیق نتایج. است پیشبینی قابل

 بینی ندپیشتوان نمی تقسیمی سودهای شود، منجر تقسیمی سود مدیریت به شرکت سود تقسیم سیاست چنانچه دارد، وجود

 .  دهند ارائه نقدی جریانهای از خوبی

 صورت به را خود پژوهش آنها. پرداختند آن ارزشمندی بهبود بر سود مدیریت تاثیر بررسی به پژوهشی در( 2014) لی و چنگ

 نشان تحقیق نتایج و بود 2008-2003 سالهای بین آنها تحقیق دوره. دادند انجام آمریکایی و چینی شرکتهای بین ای مقایسه

 تاثیر سود مدیریت چینی شرکتهای در ولی دهد می بهبود امریکایی شرکتهای در را سود ارزشمندی سود، مدیریت که داد
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 ارزشمندی بر تاثیری سود مدیریت مالکی، تک چینی شرکتهای در داد نشان همچنین نتایج. دارد سود یارزشمند بر کمی

 .باشد می ضعیف نیستند مالکیتی تک که شرکتهایی در رابطه این و ندارد سود

 موارسازیه رب موثر عوامل شناسایی عنوان تحت است گرفته صورت ایران در سود مدیریت زمینه در که تحقیقی ترین جامع

 تحقیق در. دباش می تهران دانشگاه در حسابداری دکتری درجه اخذ برای نامه پایان عنوان تحت(1387) بدری توسط سود

 از و اند شده خابانت آماری نمونه عنوان به شرکت 139 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت بین از بدری

 شرکت ابتدا ودس مدیریت پدیده در موثر عوامل شناسایی برای تحقیق این در. اند دهش واقع بررسی مورد 1375تا1369 سال

 شاخص از استفاده با کار این. اند شده تقسیم سود کننده غیرمدیریت و سود کننده مدیریت گروه دو به نمونه های

 مورد ودس از سطح سه سود کننده غیرمدیریت و کننده مدیریت به ها شرکت جداسازی برای و است گرفته صورت"1ایکل"

 شده دیریتم( خالص سود عملیاتی، سود ناخالص، سود)سطح سه از یکی در حداقل که هایی شرکت سود و شده واقع بررسی

 شرکت32 مونهن های شرکت بین از پایان در. شوند می بندی طبقه سود کننده مدیریت های شرکت گروه عنوان تحت باشند،

 کیی در حداقل شرکت 42کل در و خالص سود سطح در شرکت22 عملیاتی، سود سطح در تشرک22 ناخالص، سود سطح در

 می تلقی کننده غیرمدیریت مابقی و سود کننده مدیریت شرکت 42و نمایند می مدیریت و دستکاری را سطح،سود سه از

 این فرضیات نآزمو از حاصل نتایج. اند شده واقع بررسی مورد شرکت اصلی های فرضیه بندی، طبقه این اساس بر و شوند

 عدم یا شمول ظرن از شرکت نوع عامل مالکیت، نوع صنعت، نوع سودآوری، عامل شرکت، اندازه عامل که دهد می نشان تحقیق

 آمده بدست یجنتا. اند نشده شناسایی سود ومدیریت دستکاری در موثر عوامل عنوان به محصول گذاری قیمت مقررات شمول

 صورت تحقیقات رد. است متفاوت کامالٌ آمریکا مخصوصاً دیگر کشورهای در گرفته صورت تحقیقات نتایج با بدری تحقیق در

 نتیجه این به و است شده شناسایی سود مدیریت در موثر عوامل از یکی عنوان به آوری سود نسبت دیگر کشورهای در گرفته

یک  تار به عنوانج تر است و شرکت ها عموماً از این رفبا درجه سودآوری پایین رای شرکت در سود مدیریت که اند رسیده

  سپردفاعی استفاده می کنند.

 دوره طی ورسیب شرکت 163 در را مالی نسبتهای و سهام بازار قیمت با سود مدیریت بین رابطه( 1390)خواجوی و انصاری

 اوراق بورس در شده پذیرفته کتهایشر آیا که بود مطلب این دریافت پژوهش این اصلی هدف. نمودند بررسی 1387-1376

 که بود این بیانگر ژوهشپ نتایج. خیر یا کنند می سود مدیریت به اقدام سهام، بازار قیمت بر نظر اعمال علت به تهران بهادار

 سهام صاحبان وقحق بازده و بهره پوشش جاری، نسبتهای و شود می شرکتها سهام بازار قیمت در افزایش باعث سود مدیریت

 .  دارند منفی همبستگی سود، مدیریت اب

ام قد شوندگی سهن( در پژوهشی به بررسی رابطه بین مدیریت سود با ابزارهای حاکمیت شرکتی و 1391ایزدینیا و همکاران)

می  1381-1388شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره  115پرداختند. نمونه این تحقیق مشتمل بر 

ودن بمعنیدار  آزمون رای آزمون فرضیه های تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی وباشد و ب

ت و نگر وجود رابطه مثبانجام شد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق بیا F , tفرضیه ها با استفاده از آمارههای 

یان درصد م. ولی وان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود استمعنادار میان درصد سهامداران نهادی به عن

 اعضای هیات مدیره غیر موظف با مدیریت سود، رابطه معنیداری مشاهده نگردید. 
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 بهادار وراقا بورس در مالکانه حقوق هزینه و سود مدیریت بین رابطه بررسی به پژوهشی در( 1391)قهرمانی و بدری 

 داد نشان قیقتح این نتایج. باشد می 1389 تا 1375 دوره در شرکت 87 شامل پژوهش این بررسی مورد ونهنم. پرداختند

 موهانرام-گود دلم و گبهارت مدل اساس بر مالکانه حقوق هزینه با سود ومدیریت دستکاری بین مستقیمی و دار معنی رابطه

 (1396ردار ،)جواهری و زنجی باشد نمی برقرار توماس و کالز مدل از استفاده صورت در رابطه این اما. دارد وجود

 

 بحث و نتیجه گیري 

 با و میباشند بتمث سود، مدیریت شاخص و سهم هر سود ترکیبی متغیرهای و سهم هر سود متغیرهای همه ، نتایج به توجه با

 و سود مدیریت بین که گرفت نتیجه توان می لذا باشند، می نیز اهمیت با ضرایب، این فوق متغیرهای معناداری سطح به توجه

 نتایج با این یجهنت و میگیرد قرار تائید مورد تحقیق دارد وجود رابطه سرمایه بازار در فعال های شرکت عملکرد افزایش

 می عنادارم و مثبت EPSt*IS متغیر ضریب تحقیق،.  دارد مطابقت( 2014) لی و چنگ و( 2006)زارووین و تاکر تحقیقات

 به. قرارمیگیرد ئیدتا مورد نیز شود می آتی و جاری سودهای بین رابطه تقویت باعث سود مدیریت اینکه بر مبنی  لذا باشد،

 با مستقیم و مثبت رابطه دارای شرکت، آتی های دوره سود و میدهد افزایش را سود ثبات سود، مدیریت و دستکاری دیگر بیان

 ضریب .  دارد تمطابق( 2014)لی و چنگ و( 2006)زارووین و تاکر تحقیق با یزن فرضیه این نتیجه. دارد شده مدیریت سود

 ناشی نقد جوهو جریان بینی پیش در سود مدیریت مثبت تاثیر دهنده نشان که باشد می معنادار و مثبت ISt*CFOt3 متغیر

 .  باشد می( 2006) زارووین و تاکر تحقیق با منطبق و گرفته قرار تائید مورد لذا. است آتی عملیاتی فعالیتهای از

 را آتی هدیتع اقالم بینی پیش قابلیت سود مدیریت میدهد نشان که میباشد معنادار و مثبت  ISt*ACCt3 ضریب همچنین

 عنوان به آتی تعهدی اقالم پیشبینی در سود مدیریت افزایشی و مثبت تاثیر بر مبنی تحقیق فرضیه چهارم لذا دهد؛ می افزایش

 و حاضر تحقیق ایجنت که همانگونه. باشد می( 2006)زارووین و تاکر تحقیق با منطبق و تائید مورد نیز ملکردع سنجش شاخص

 جا آن از. کنند یم مدیریت و دستکاری را سود شرکتها، از بسیاری دهند، می سودنشان مدیریت زمینه در شده انجام تحقیقات

 می انجام را کار این لیما گران تحلیل آنان از نمایندگی به و ندارند را یمال صورتهای تحلیل تخصص گذاران، سرمایه عموما که

 تحلیل و تجزیه و همطالع با که هستند مالی صورتهای گران تحلیل اطالعات، این واقعی و اصلی کنندگان استفاده لذا دهند؛

 گزارش سود هک نمایند مشخص ایستیب تحلیلگران. نمایند رسانیمی اطالع گذاران سرمایه به مالی، های صورت و اطالعات

)جواهری و  تاس شده محقق شرکت ومدیریت عملیات طبیعی فرایند نتیجه در یا و است مدیریت دستکاریهای از ناشی شده،

 (1396زنجیردار ،

 

 :منابع

 التعامم رویکرد:  سود مدیریت بر اختیاری افشای (.تاثیر1395بشیری،نازنین؛رحمانی،علی؛حسینی، سیدعلی) .1

 اطالعات افشای کیفیت و نمایندگی هزینه بر گذار اثر عوامل ساختاری

 بورس در مطالعه مورد های شرکت عملکرد و سود مدیریت بین (.رابطه1396جوهری،محمدرضا؛زنجیردار،مجید) .2

 تهران بهادار اوراق
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 ها شرکت در  دسو مدیریت بر مالی کلیدی های شاخص (.اثرات1397حسینی،سیدناصر؛حامدخان محمدی،محمد) .3

  تهران بهادار اوراق بورس ی

 های کتشر ای واقعه مالی عملکرد و افشاء بر سود مدیریت (. تاثیر1397داغی،مریم؛رسولی، سمبه )طینت،قرهخوش .4

  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

  سود مدیریت و نوشتار ،مدیریت (. مدیریت1395رهنمایی، فریدون؛محسنی،عبدالرضا) .5

 رویکرد تجربی آزمون: مالی گزارشگری خوانایی و سود (. مدیریت1396صفری،مهدی؛رضایی،یاسر؛نوروزی،محمد) .6

 طلبانه فرصت

 بهرت و شرکتی حاکمیت ،کیفیت ای واقعه سود (.مدیریت1398مرضا)خواه،گلشن؛پیری،پرویز؛منصورفر،عالمحمدی .7

  اعتباری

 آتی عملکرد و ای واقعه سود مدیریت بین رابطه بر مدیریت ایه توانایی ( تاثیر1395مشایخی،بیتا؛عظیمی،عابد) .8

  شرکت

 بورس در هشد پذیرفته ی ها شرکت سود پایداری در  سود مدیریت تاثیر (بررسی1390مشکی،مهدی؛نوردیده،لطیف) .9

 تهران بهادار اوراق

  ها هزینه چسبندگی بر  سود مدیریت (.تاثیر1394هاشمی،عباس؛نجانی،علی) .10
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