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 چکیده

، مدیریت سود تعهدی و دستکاری کردن سودمدیریت برای  ها روش متداولترین ،در ادبیات حسابداری

مدیریت سود تعهدی در پایان دوره مالی و معموال از آنجا که . دمی باشمدیریت واقعی سود یا همان واقعی  های یتفعال

 های فعالیترود که تصمیمات مدیران برای دستکاری  مدیریت واقعی سود در طی دوره مالی انجام می پذیرد، انتظار می

واقعی بر مدیریت  های فعالیتدستکاری  تأثیردر این پژوهش ن، بنابرای. بر مدیریت سود تعهدی اثرگذار باشد ،واقعی

اختیاری غیرعادی  های هزینهبرای این منظور از جریان نقد عملیاتی غیرعادی و . درمی گیسود تعهدی مورد بررسی قرار 

استفاده شده اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود تعهدی  از به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی و

مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  های صورتاطالعات مورد نیاز این پژوهش از . است

نتایج بدست آمده . باشد می 4837تا  4831شرکت برای دوره زمانی  79نمونه پژوهش شامل . آوری شده است جمع

های اختیاری  جریان نقد عملیاتی غیرعادی و هزینهیعنی ) عیواق های فعالیتکه بین معیارهای دستکاری نشان می دهد 

دستکاری فعالیت هرچقدر به عبارت دیگر،  .وجود دارد دار معنیو مدیریت سود تعهدی ارتباط مستقیم و  (غیرعادی

 .بود بیشتر خواهددر پایان دوره بیشتر باشد، دستکاری اقالم تعهدی نیز های واقعی 
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 مقدمه

تحقیقات زیادی نیز بر . افتد میمدیریت سود به یک پدیده رایج تبدیل شده است که در اکثر کشورهای جهان اتفاق 

های بورسی را  ها وجود مدیریت سود در شرکت های این پژوهش روی مدیریت سود در ایران صورت گرفته است که یافته

 (. 4871خدادادی و جان جانی،  ؛4831؛ نوروش و همکاران، 4831مشایخی و همکاران، مانند )کنند  اثبات می

های  ، مدیریت سود تعهدی و دستکاری فعالیتمدیریت کردن سودها برای  روش متداولترین ،در ادبیات حسابداری

یت سود تعهدی در پایان دوره مالی و مدیریت واقعی مدیرمعموال از آنجا که . دمی باشمدیریت واقعی سود یا همان واقعی 

 ،در طی دوره های واقعی رود که تصمیمات مدیران برای دستکاری فعالیت سود در طی دوره مالی انجام می پذیرد، انتظار می

دیریت اقالم مدیران برای رسیدن به سودهای هدف نمی توانند فقط بر م .اثرگذار باشد در پایان دوره بر مدیریت سود تعهدی

تعهدی در پایان دوره اتکا کنند زیرا این کار ریسک زیادی دارد و به ویژه اگر عملکرد شرکت طی دوره و یا شرایط 

از . محدودیت هایی را برای مدیران ایجاد می کند ،برای رسیدن و یا نزدیک شدن به اهداف سوداقتصادی مناسب نباشد، 

محدودیتها و  ،استالیتهای واقعی نیز از آنجا که بر جریانهای نقد شرکت اثرگذار دستکاری فعمدیریت سود از طریق طرفی 

موجب زیان شرکت و یا مجموع مثال ممکن است دستکاری فعالیتهای واقعی در  .مسئولیتهایی را برای مدیران ایجاد می کند

 در پایان دوره دستبرای گریز از این اتفاقات ناخوشایند، و مدیران مجبور شوند  کاهش سود شرکت نسبت به سال قبل شود

بر این اساس به نظر می رسد مدیران در تصمیمات خود برای مدیریت اقالم تعهدی، دستکاری  .به دامان اقالم تعهدی شوند

می کیرند و از ترکیبی از این انواع مدیریت سود استفاده می  هایی را که بر روی فعالیتهای واقعی انجام داده اند نیز در نظر

 .درمی گیهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی مورد بررسی قرار  در این پژوهش تأثیر دستکاری فعالیتبنابراین، . کنند

ریت سود، دیابتدا با مرور ادبیات مربوط به انواع م: بخش های مختلف مقاله که در ادامه می آید به این شرح است

پژوهش های دیگری که پیش از این در رابطه با موضوع و مساله پژوهش انجام نتایج سپس . دمی گرد تشریحمساله پژوهش 

و بالفاصله  در بخش سوم، به معرفی روش پژوهش و نحوه آزمون فرضیات پرداخته می شود. مرور می گردند ،گرفته اند

جمع بندی و نتیجه گیری و چند محدودیت و آنگاه در بخش پایانی،  .یه می گرددنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها ارا

 .گرددمی  ارایهپیشنهاد پژوهشی 

 

 و بیان مساله ادبیات پژوهش

معامالت، با هدف تغییر در  که مدیران برای گزارشگری مالی و ساختار دهد میمدیریت سود زمانی رخ 

گیرند تا برخی از ذینفعان را در مورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کنند  را به کار میخود مالی، قضاوت  گزارشهای

 (.Healy and  Wahlen, 1999) بستگی دارد، اثر بگذارند شده گزارشیا بر نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری 
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لیل اینکه های حسابداری است، به د برانگیز و جذاب در پژوهش امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث

نوروش و همکاران، )گیری به رقم سود توجه خاصی دارند  گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم سرمایه

4831.) 

منابع برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و شاخصی مناسب برای تصمیمات  ترین مهمسود یکی از 

ایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت همچنین سود به عنوان مبن. آید یمگذاران به حساب  یهسرما

عملکرد شرکت، معیاری برای تعیین میزان سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود سهام و مبنایی برای 

بنابراین چون سودها حاوی اطالعات (. 4837کردستانی و هدایتی، )ارزیابی موفقیت مدیریت واحد اقتصادی است 

گذاران خارجی  شوند تا به سرمایه وسیله مدیران مدیریت می کنندگان داخلی و خارجی هستند به ی برای استفادهمهم

اما دانستن این نکته که مدیریت به  (.Sanjaya and Saragih, 2012)آگاهی دهند که عملکرد شرکت مطلوب است 

گذاران  یهسرماملکرد را خوب گزارش کند، بر عموم قرار داده تا ع دستکاریضعیف، سود را مورد  واقعاًرغم عملکرد 

و  ها قضاوتبا قصد گزارشگری منصفانه، اقدام به  صرفاًهای خاص، مدیران  یزهانگدر نبود . ی داردا گستردهاثر منفی 

ی نظیر دریافت ا اغواکنندههای اقتصادی  یزهانگهای مختلف،  یتموقعاما در . کنند میهای حسابداری  گیری یمتصم

اداش برای مدیران وجود دارد که به مدیریت سود بپردازند؛ زیرا ارزش شرکت و ثروت مدیران و مالکان آن به شکل پ

مدیریت سود به فراوانی اقالم  های راهاما انگیزه هرچه باشد، . مرتبط است شده گزارشی سودهاناپذیری به  یکتفک

گذاری این است که برخی از  یهسرمادر جامعه  زافزونرونگرانی . حسابداری است های قضاوتتعهدی، برآوردها و 

 جریان از مانع برد و یم بین از یسازمان برون مالی به گزارشگری نسبت را عمومی سود اعتماد مدیریت های یهرو

صول که به واسطه ا یمنتقدان بر این باورند که مدیران از اختیار و آزادی عمل. شود می مالی در بازارهای سرمایه کارآمد

مالی را  های صورتاطالعات مندرج در  عمداًو  کنند می سوءاستفادهداده شده است  آنهاشده حسابداری به  یرفتهپذ

 (.4837رحمانی، ) کنند میمخدوش 

حسابداری متقلبانه، مدیریت سود تعهدی و : روش برای مدیریت سود وجود دارد سهدر ادبیات حسابداری 

شده  هایی است که اصول پذیرفته حسابداری متقلبانه شامل انتخاب (.Gunny, 2005) واقعی های فعالیت دستکاری

ها برای مدیریت سود،  از آنجا که مشهورترین روشاما  .(Dechow and Skinner, 2000) کند حسابداری را نقض می

این پژوهش نیز ، در (Sanjaya and Saragih, 2012) باشند میواقعی  های فعالیت دستکاریمدیریت تعهدی سود و 

ها به شرح زیر تعریف  هر کدام از این روش. باشد میتمرکز اصلی بر روی مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود 

 :اند شده 
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های حسابداری  مدیریت سود تعهدی شامل انتخاب( 0111)به اعتقاد دچو و اسکینر  .مدیریت سود تعهدی

ت که تالش دارد عملکرد اقتصادی واقعی را مبهم نشان دهد یا ی حسابداری اس شده در چارچوب اصول پذیرفته

 یاریاخت یاقالم تعهد قیاز طر تیریچرا که مد ندیگو یم زین یسود حسابدار تیریرا مد یسود تعهد تیریمد .بپوشاند

 های وشرروش متأثر از انتخاب  نیا یبه طور کل. پردازد یمطابق با اهداف مطلوب خود م یارقام حسابدار شیبه آرا

ای  ابزار مدیریت سود وسیله .نظر سود است ردبه سطوح مطلوب و مو یابیجهت دست ت،یریمناسب توسط مد یحسابدار

از آنجا که مدیریت سود . دهد است که مدیریت با استفاده از آن، سود مورد گزارش را در جهت اهداف خود تغییر می

 یاریاخت یاقالم تعهد ،یسود تعهد تیریمد یپس ابزار اصل، گیرد میتعهدی از طریق اقالم تعهدی اختیاری صورت 

 آن ینقد یو اجزا یسود حسابدار نیتفاوت ب یایاند که گو کرده فیصورت تعر نیبد شتریرا ب یتعهد اقالم .باشند می

بدین  .(4833فرد،  یو نور یآباد یعل)شناخت معامالت است  یبند و زمان ینقد انیجر نیتفاوت ب گر،ید انیاست، به ب

توسط  تولیدشدهنسبت به جریان وجه نقد  شده گزارشفزونی سود  ی دهنده نشانمعنی که اقالم تعهدی مثبت بزرگ، 

 :که این تفاوت به دلیل بکارگیری سیستم تعهدی در حسابداری است باشد میشرکت 

Et= CFOt + Accrualt 

اینکه  فرض با. تشکیل شده است (Accrual) تعهدیو اقالم ( CFO)از دو جزء جریان نقد ( E)که در آن سود 

در . است تعهدی کاهش اقالم یا افزایش سود، دستکاری برای راه باقیمانده تنها شود، نمی دستکاری نقد وجه جریان

 .یاریر اختیغ یو اقالم تعهد یاریاخت یاقالم تعهد: شده است کیبه دو نوع تفک یاقالم تعهد یحسابدار اتیادب

و به راحتی هدف  باشند مییاری آن دسته از اقالم تعهدی هستند که تحت کنترل مدیریت اقالم تعهدی اخت

عامل  کی .باشند که اقالم تعهدی غیر اختیاری تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نمی شوند درحالی واقع می دستکاری

 یبررس. سود است نییدر تع رانیو اعمال نظر مد اریعامل اخت نیها، تخم سود در شرکت تیریدر آزمون مد یادیبن

 ،کردهایرو نیتر از مهم یکی. شده است سود گزارش نییمتفاوت در تع یکردهایرو وجود انگریسود، ب تیریمد اتیادب

 یخیمشا)است  یتجار یسود در واحدها تیریو کشف مد نییتع یبرا یبه عنوان شاخص یاریاخت یبر اقالم تعهد یمبتن

حسابداری مطلوب  های روش، انتخاب ها دارایی، تعیین ارزش اسقاط ها داراییمفید برآورد عمر  (.4831و همکاران، 

مدیریت مثل روش استهالک، منظور کردن ذخیره کمتر برای مطالبات مشکوک الوصول و تأخیر در حذف مستقیم 

 .ای از مدیریت سود تعهدی دانست توان نمونه را  می ها دارایی

افتد  واقعی زمانی اتفاق می های فعالیتکاری دست .(یت واقعی سودمدیر) واقعی های فعالیتدستکاری 

گذاری و یا معامالت مالی را به  بندی یا ساختار یک عملیات، سرمایه شوند که زمان هایی می دار فعالیت که مدیران عهده

واقعی،  های لیتفعادستکاری  (.Gunny, 2010)دهد  سیستم حسابداری تغییر می( خروجی)منظور اثرگذاری بر محصول 
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 گیرد میهای خاص سود انجام  عادی عملیاتی بوده و با هدف اولیه برآورده سازی آستانه های روشانحراف از 

(Roychowdhury, 2006.)  اختیاری است؛  های هزینهدستکاری  ،واقعی های فعالیتدستکاری  های شیوهیکی از

 .گیرند مانند هزینه تبلیغات و هزینه تحقیق و توسعه رار میتصمیمات مدیریت ق تأثیرهایی که به سادگی تحت  هزینه

های تحقیق و  های اختیاری نظیر کاهش هزینه ، روی هزینهنیز واقعی های فعالیت دستکاریترین شواهد مربوط به  بیش

 1توماس و ژانگهمچنین  (.Bushee, 1998; Baber et al. 1991 and Roychowdhury, 2006)توسعه تمرکز دارند 

بیشتر از  به اعتقاد آنها مدیران. واقعی از طریق تولید اضافی را دریافتند های فعالیت دستکاریشواهدی در مورد (  0110)

شده کاالی فروش رفته  کنند تا بهای تمام آنچه که برای فروش و سطح موجودی هدف عادی نیاز دارند، تولید می

تخفیفات قیمتی نیز  .شده است آن افزایش در سودهای گزارش شده برای هر واحد را کاهش دهند که نتیجه گزارش

مطالعات اخیر نشان دادند که مدیران تخفیفات قیمتی را . باشد میواقعی  های فعالیتدستکاری  های روشیکی دیگر از 

ای  همدیران تخفیفات گسترد (.Yu, 2008 and Roychowdhury, 2006)دهند  ها ارائه می به منظور افزایش حجم فروش

های به وجود آمده  افزایش حجم فروش. دهند ها ارائه می را نزدیک به پایان سال مالی جهت افزایش حجم فروش

انتقال  این عمل در حقیقت. کند از بین خواهد رفت های قدیمی را برقرار می احتماالً زمانی که شرکت دوباره قیمت

فروش ناشی از تخفیفات  دستکاریممکن است به وسیله نتیجتاً سودآوری آتی . سودهای آتی به دوره جاری است

به عنوان  تواند میحاصل از آن نیز  سود غیرعملیاتیو شناسایی  ها داراییزمان فروش  (.Yu, 2008)قیمتی مخدوش شود 

 ,Gunny) گیرد میراهی برای مدیریت سود مورد استفاده مدیران قرار گیرد که از طریق تصمیمات عملیاتی صورت 

شده باشد، مدیران  بینی از درآمد عملیاتی پیش( باالتر)تر  زمانی که درآمد عملیاتی جاری پایین به عبارت دیگر (.2010

البته  (.Herrmann et al, 2003) کنند میهای ثابت و اوراق قابل معامله اقدام به مدیریت سود  از طریق فروش دارایی

به این معنی که اگر شرکتی . باشد میمهمی در مدیریت واقعی سود عامل  ،این است که قصد مدیریت توجه قابلنکته 

. انجام داده استسود واقعی مدیریت شرکت الزاما آن گفت  توان نمیواجد یکی از شرایط مدیریت واقعی سود باشد، 

مدیران از گاهی  اما. ناشی از مجموعه فرصتهایی باشد که در اختیار شرکت است ها فعالیتبلکه ممکن است انجام این 

متفاوت  پیشمستقیم بر نتایج حسابداری دارند که نسبت به حالت  تأثیر، قصد مدیریت سود و ها فعالیتانجام این گونه 

 (.Gunny, 2005) بنابراین شناخت نیت مدیریت، عامل مهمی در شناسایی مدیریت واقعی سود است. باشد می

اقالم تعهدی  دستکاریعمال مدیریت سود هم از مدیران جهت ا .یکدیگر تاثیر انواع مدیریت سود بر

به عبارت دیگر این دو، نقش مکمل داشته و . کنند می دستکاریواقعی را  های فعالیتکنند و هم  اختیاری استفاده می

اما بین مدیریت سود تعهدی  .کنند مدیریت از هر دو در کنار همدیگر جهت رسیدن به اهداف مدیریت سود استفاده می
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حسابداری توسط  های روشمدیریت سود تعهدی از طریق انتخاب  اوالً: وجود دارد هایی تفاوتیت سود واقعی و مدیر

که مدیریت سود واقعی با تغییر در  عملیاتی همراه نیست درحالی های فعالیتو با تغییر در  گیرد میمدیریت صورت 

های حسابداری  انتخاب ثانیاً ،(Gunny, 2010) گیرد میعملیات اساسی به منظور افزایش سودهای دوره جاری صورت 

های حسابرسی  راجع به اقالم تعهدی به منظور مدیریت سود تعهدی ریسک و احتمال کشف شدن بیشتری در بررسی

ترین  مهماما  ،(Yu, 2008) استکه قضاوتی بودن مدیریت سود واقعی این احتمال را برای آن کاهش داده  دارد درحالی

اغلب مدیریت واقعی سود در طی (. Yu, 2008)یریت سود تعهدی و واقعی، زمان مدیریت سود است تفاوت بین مد

دلیل  اینمدیران به  .پیوندد به وقوع می  که مدیریت سود تعهدی در پایان دوره مالی افتد درحالی دوره مالی اتفاق می

تکیه بر دیریت سود تعهدی پایان دوره دارند که متمایل به استفاده از مدیریت واقعی سود در طی دوره مالی و قبل از 

نشده و  دستکاریتحقق کسری پایان سال بین سود  دی به تنهایی مستلزم یک ریسک است چرا کهاقالم تعه دستکاری

پذیر است و در صورت بروز چنین  اقالم تعهدی امکان دستکاریبیشتر از مقداری باشد که با  تواند میآستانه مورد نظر 

 .Bruns and Merchant, 1990; Graham et al) شودکاری تواند در پایان سال دست اقعی نمیو های فعالیت اتفاقی

 کنند میواقعی مشخص  های فعالیتمدیران سطح مدیریت سود تعهدی را بعد از تعیین سطح دستکاری  عموماً .(2005

(Mastuura, 2008.)  و سپس اقالم تعهدی  گیرند میواقعی را به کار  یها فعالیتبه عبارت دیگر مدیران ابتدا دستکاری

سود به صورت ترتیبی انجام از این دو نوع مدیریت  کدام هرو  دهند میرا جهت مدیریت سود مورد استفاده قرار 

 ,Sanjaya and Saragih) کند میواقعی مدیران را به انجام مدیریت سود تعهدی تشویق  های فعالیتدستکاری و  شود می

بنابراین این  .واقعی اعمال شود های فعالیتاز  متأثر های زیاندستکاری اقالم تعهدی ممکن است برای اجتناب از  (.2012

واقعی بر مدیریت سود تعهدی اثرگذار است یا  های فعالیتکه آیا دستکاری  پردازد میپژوهش به بررسی این موضوع 

 ؟خیر
 

 پیشینه پژوهش

به این نتیجه « واقعی های فعالیت دستکاریمدیریت سود از طریق »ا عنوان در تحقیق خود ب( 0112)  روچودهری

 .کنند رسید که مدیران با انجام مدیریت سود واقعی از گزارش کردن زیان اجتناب می

. شود میواقعی در طی دوره جاری انجام  های فعالیت دستکاریبیان کرد که معموالً ( 0140) 2هو ساراگی سانجایا

برای اجتناب از زیان، مدیران سود را از طریق اقالم . دهد ان را برای شرکت در پایان دوره افزایش میاقدامی که زی
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 های فعالیت دستکاریی پژوهشی مبنی بر اینکه  هیفرضنتایج به دست آمده از . تعهدی اختیاری مدیریت خواهند کرد

شدید  دستکاریهمچنین بیان شد که . کند یگذارد، حمایت م واقعی به صورت مثبت بر مدیریت سود تعهدی اثر می

 .واقعی تأثیرات شدیدی بر مدیریت سود تعهدی در پایان دوره دارد های فعالیت

به بررسی این موضوع پرداخت که آیا مدیران مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی را به ( 0119) 9زنگ

مدیریت چگونه است؟ وی دریافت که مدیران قبل از  گیری آنها توسط برند و ترتیب بکار صورت جایگزین بکار می

دهد که مدیران به صورت  نتایج نشان می. کنند گیری می اعمال مدیریت سود تعهدی درباره مدیریت سود واقعی تصمیم

وی همچنین تغییرات مدیریت سود تعهدی و واقعی را در . کنند جایگزین از مدیریت سود تعهدی و واقعی استفاده می

ها نشان می هد که مدیران در این  یافته. ان همگام با تغییرات در ریسک دعاوی حقوقی مورد بررسی قرار دادطی زم

همچنین دریافت که ( 0119)زنگ . کنند صورت جایگزین اعمال می حالت نیز مدیریت سود تعهدی و واقعی را به

 .کنند د واقعی گرایش پیدا میمدیران بعد از دعاوی حقوقی از مدیریت سود تعهدی به سمت مدیریت سو

واقعی را مورد بررسی قرار داد و عنوان کرد که  های فعالیت دستکاریمدیریت سود حسابداری و ( 0113) 3یو

های حسابداری، از مدیریت سود  های استاندارد گیری اند که مدیران در واکنش به سخت تحقیقات قبلی نشان داده

در بررسی خود نشان داد که مدیران با وجود ( 0113)اما یو . اند اقعی روی آوردهو های فعالیت دستکاریحسابداری به 

واقعی روی  های فعالیت دستکاریگیرانه، تنها زمانی از مدیریت سود حسابداری به  استانداردهای حسابداری سخت

ل زمانی که مدیران توسط در مقاب. گذاری کوتاه مدت داشته باشند گذاران نهادی یک افق سرمایه آورند که سرمایه می

 . کنند نمیگذاری بلندمدت نظارت شوند، چنین رفتاری را اعمال  گذاران نهادی با افق سرمایه سرمایه

به  ،محافظه کاری بر مدیریت سود تأثیردر پژوهشی عالوه بر بررسی ( 0140) 7گارسیا الرا و گارسیا اوسما

اقالم تعهدی به کاهش محافظه کاری از  دستکاریدر مورد  که آیا اعمال محدودیتپرداختند بررسی این موضوع 

اقالم  دستکاری؟ نتایج پژوهش یک رابطه منفی بین محافظه کاری و شود میطریق افزایش مدیریت سود واقعی منجر 

 .دهد تعهدی و یک رابطه مثبت بین محافظه کاری و مدیریت سود واقعی را نشان می

. اند های شرکت پرداخته به بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی( 4833)ابراهیمی کرد لر و ذاکری 

ای از مدیریت سود واقعی یا مدیریت سود از طریق  که نمونه ها داراییها با فروش  که شرکت دهد مینتایج نشان 

 .کنند میمعامالت واقعی است، سود را مدیریت  دستکاری
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تمرکز بر  طریق از واقعی مالی رویدادهای دستکاری ارتباط با در پژوهشی( 4837)و حسنی فرد  بهار مقدم

تولیدی  های کاال و هزینه موجودی در تغییر اختیاری، های هزینه عملیات، از ناشی نقدی های جریان مانند متغیرهایی

 کاال ر موجودید تغییرات و نقد عملیاتی وجوه بین داری معنی رابطه که دهد می نشان آنهاپژوهش  نتایج. انجام دادند

 .دارد وجود دیگر طرف از تهران بهادار اوراق بازار در شده پذیرفته های شرکت در سود مدیریت و طرف یک از

در پژوهش خود ارتباط بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری را برای ( 0144)هاشمی و ربیعی 

این پژوهش حاکی از آن است که بین مدیریت سود تعهدی و نتیجه . دادند قرارهموارسازی سود در ایران مورد آزمون 

مدیریت واقعی سود ارتباط متوالی وجود دارد و مدیران به صورت مکمل هر دو نوع مدیریت سود را برای هموارسازی 

 .گیرند سود بکار می

ظور رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به من( 4837) داوری نژاد مقدم قوچانی

دهد که مدیران هر دو استراتژی مدیریت سود واقعی و  های این پژوهش نشان می یافته. سود را بررسی کرد هموارسازی

و عموماً سطحی از مدیریت سود واقعی را قبل از  ندینما یمدیریت سود حسابداری را برای هموارسازی سود استفاده م

مدیریت سود دهد که  نشان می نتایج پژوهش عالوهه ب. برند یکار ممدیریت سود حسابداری برای هموار نمودن سود به 

 .واقعی و مدیریت سود حسابداری رابطه مثبتی با یکدیگر دارند و مکمل یکدیگرند

 

 پژوهششناسی روش 

ها، یک تحقیق همبستگی از نوع تحلیل  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده

 .باشد میرگرسیون 

 پژوهش فرضیات

 های فعالیتدستکاری  طی دورهمدیران  و پیشینه پژوهش بیان گردید، معموالادبیات آنچه در بخش مطابق 

اقالم تعهدی را جهت مدیریت سود مورد استفاده قرار برای رسیدن به اهداف سود، و سپس  گیرند میواقعی را به کار 

پس  .دهد میقعی مدیران را به سمت مدیریت سود تعهدی سوق وا های فعالیتدستکاری به عبارت دیگر، . دهند می

. یابد( کاهش)نیز افزایشتعهدی مدیریت سود  ،واقعی های فعالیتدستکاری  حجم( کاهش)با افزایش  انتظار می رود

 :باشند میزیر  صورت به پژوهشاخص  فرضیات ،بنابراین

 .تعهدی دارد مثبت بر مدیریت سود تأثیر جریان نقد غیرعادی: فرضیه اول

 .مثبت بر مدیریت سود تعهدی دارد تأثیراختیاری غیرعادی  های هزینه: فرضیه دوم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 پژوهش قلمرو و نمونه آماری

بازه زمانی مورد . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است های شرکتقلمرو مکانی پژوهش، کلیه 

 ی نماینده یک که مناسب آماری ی نمونه انتخاب برای. اشدب می 4837تا سال  4831استفاده در این پژوهش، از سال 

 گرفته نظر در معیار   منظور این برای. است شده استفاده حذفی روش از باشد نظر مورد آماری ی جامعه برای مناسبی

 خابانت نمونه های شرکت از یکی عنوان به باشد کرده احراز را معیارها ی کلیه شرکت یک که صورتی در و است شده

 :زیرند شرح به مذکور معیارهای. است شده

 باشند؛ شده رفتهیپذدر بورس اوراق بهادار  31قبل از سال ( الف

 اسفند ماه باشد؛ 07های نمونه، منتهی به  سال مالی شرکت( ب

 ی دوره زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشند؛در ط( ج

  ؛دناشگری مالی نبواسطه های در گروه شرکت( د

کامل ارائه کرده باشند و  به صورت 4837تا  4831های  مالی اساسی را برای سال های صورتها باید  شرکت( ه

 ؛در دسترس باشد آنهااطالعات مورد نیاز 

از داده های آنها برای آزمون فرضیات انتخاب گردید و ( شرکت -سال 30 )شرکت  79، بر اساس شرایط فوق

 .پژوهش استفاده شد

 متغیرهای پژوهشاندازه گیری های مورد استفاده و  مدل

ی  شده مدل تعدیل حاصل ازی مدیریت سود تعهدی از اقالم تعهدی اختیاری  در این پژوهش، برای محاسبه

ت فقط بر درآمد یبیان کردند زمانی که اعمال نظر مدیر ( 477) دیچو و همکاران. استفاده شده است(  477) 41جونز

آنها شواهدی را کسب  .گیری اقالم تعهدی غیر اختیاری دقیق نخواهد بود مدل جونز برای اندازه محدود نشده باشد

های مختلف تخمین اقالم تعهدی اختیاری، بهترین کارایی را  شده جونز در بین مدل داد مدل تعدیل کردند که نشان می

شده  تعدیلمدل . (Verkerk,  2012) ه استدارد و به طور گسترده نیز در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفت

 :جونز به شرح زیر است

 :4مدل 
TAit/Ait-1 = α1(1/Ait-1) + α2 [) REVit -  RECit(/Ait-1] + α3(PPEit/Ait-1) + εit 
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= TA it کل اقالم تعهدی شرکت i  در سالt 

= A it-1 های اول دوره شرکت مجموع دارایی i  در سالt 

 =∆REVitرآمد شرکتتغییر در د i  از سالt-1   تا سالt 

=PPEit   شرکت آالت و تجهیزات ناخالص اموال، ماشین i  در سالt 

= RECit  های دریافتنی شرکت تغییر در خالص حساب i  از سالt-1   تا سالt 

=α1, α2, α3 ضرایب رگرسیون و 

= εit  عامل خطا در سالt برای شرکت  i  (ف مدیریت سود تعهدیاقالم تعهدی اختیاری، معر)ام 

های اختیاری غیرعادی  هزینه و گیری مدیریت واقعی سود از جریان نقد عملیاتی غیرعادی همچنین برای اندازه

 44، کیم و سوهن(0112) ، روچودهری(4773) در تحقیقات صورت گرفته توسط دچو و همکاران. استفاده شده است

 گیری سطح عادی جریان نقدی عملیاتی از مدل های زیر جهت اندازه( 0113) و یو( 0113) ، کوهن و همکاران(0113)

 :های اختیاری غیرعادی استفاده شده است و هزینه

 :0مدل 
CFOit/Ait-1=K1t(1/Ait-1  ( +K2t(Salesit/Ait-1+K3t(∆Salesit/Ait-1  ( +εit 

CFOit :جریان نقد عملیاتی را در دوره   tدهد نشان می. 

 : 8مدل 
DisExpit/Ait-1=K1t(1/Ait-1  ( +K2t(Salesit-1/Ait-1  ( +εit 

DisExpit :شرکت  یاریاخت یها نهیهزi  در دورهt یعموم یها نهیهز غات،یتبل ی نهیاست و شامل مجموع هز، 

 .شود می یالتیتشک یفروش و ادار

و  آنهاواقعی  اند از تفاوت بین مقادیر های اختیاری غیرعادی عبارت هزینه و جریان نقدی عملیاتی غیرعادی

به  8و  0های هر کدام از مدل های  به عبارت دیگر باقیمانده. ی فوقها مدلآنها با استفاده از سطوح عادی برآورد شده 

 .دباش میو معرف مدیریت سود واقعی است  های اختیاری  هزینه وجریان نقدی عملیاتی  بیانگر مقادیر غیرعادیترتیب 

 :گیرد ی پژوهش مورد آزمون قرار میها زیر فرضیه رگرسیون مدلنهای حاصل از تخمی، با استفاده از در نهایت

 :1مدل 

AMit= α0+ α1PreAEMUIit + α2RMit+ α3LEVit + α4SIZEit + α5GROWTHit + εit 
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جریان  یکبار به جای آن یعنیاست؛ های واقعی  های دستکاری فعالیت بیانگر هر کدام از شیوه RMitدر مدل باال

، باقیمانده مدل R-DisEx)های اختیاری غیرعادی  هزینهبار دیگر و ( 0باقیمانده مدل  ،R-CFO)غیرعادی اتی نقد عملی

 .قرار گرفته و مدل به طور جداگانه تخمین زده می شود( 8

PreAEMUIit "است "نشده قبل از مدیریت سود تعهدی بینی پیش سود (Matsuura, 2008; Sanjaya and 

Saragih, 2012) شود محاسبه می این شرحبه  که: PreAEMUIit = UIit - AMit 

 .است (تفاوت سود خالص سال جاری و سود خالص دوره قبلی)نشده  بینی پیش سود UIit و در محاسبه آن،  

سطح سود قبل از مدیریت اقالم تعهدی در تصمیم گیری مدیر برای مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اثرگذار است و 

 .به همین خاطر این متغیر در مدل وارد می شود

LEVit  ،SIZEit  وGROWTHit   اندازه شرکت ، (ها ها به دارایی نسبت بدهی) اهرم مالینیز به ترتیب معرف

هستند که بر اساس تئوری اثباتی ( درصد رشد فروش)و رشد شرکت  (پایان دوره یها داراییلگاریتم طبیعی )

 .حسابداری و با توجه به پژوهشهای قبلی و به عنوان دیگر متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند

 .برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده می گردد( α2)در مدل باال  RMitاز نتایج حاصل از تخمین ضریب 

 و اقتصادسنجی مورد استفاده آماری های روش

تحلیل  .شود می، برای آزمون فرضیه استفاده ترکیبی های داده با استفاده ازدر این پژوهش از تحلیل رگرسیون 

کلی  صورت به(. 4839خاکی، )متغیر وابسته است  بینی پیشرگرسیون روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در 

 :زیر استفاده شده است آماری و اقتصادسنجی های آزمونوهش از در این پژ

 های دادهتشخیص نوع بدین منظور، جهت . شود میترکیبی استفاده  های دادهدر این پژوهش از روش  ؛لیمر Fآزمون 

آزمون از  ،پانل دیتاو پس از آن نیز در صورت انتخاب روش  شود میلیمر استفاده  Fاز آزمون ( تلفیقی یا پانل)ترکیبی 

 .شود میاثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده  جهت انتخابهاسمن 

از آزمون  تلفیقیهای  در داده واریانس ناهمسانی و تشخیص برای بررسی در این پژوهش ؛آزمون بریوش پاگان

 .ه شده استاستفادبریوش پاگان 

اجزای  همبستگی خود و تشخیص ی بررسیبرادوربین واتسون در این پژوهش از آزمون  ؛نوآزمون دوربین واتس

به معنی عدم  ،باشد 0/ تا  4/ در صورتیکه آماره دوربین واتسن بین معموال  .استفاده شده استتلفیقی های  داده خطا در

 .است مرتبه اول شدید از نوع وجود خودهمبستگی
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ل افزایش خطای استاندارد هم خطی چندگانه یکی از دالی ؛هم خطی متغیرهای مستقلآزمون برای  VIFشاخص 

های خارج از دامنه مورد  بینی وده و ممکن است منجر به پیشبرآورد ضریب رگرسیونی و در نتیجه کاهش کارایی مدل ب

استفاده (   VIF) عامل تورم واریانسبه منظور بررسی وجود هم خطی بین متغیرها در این پژوهش از شاخص . انتظار شود

 .شده است

به منظور بررسی معناداری کل  Fو از آزمون ، داری ضرایب رگرسیون برای آزمون معنی Tاز آزمون عالوه بر این، 

 .شده استمدل رگرسیون استفاده 
 

 نتایج تجزیه و تحلیل داده ها

 آمار توصیفی و جدول ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

 0و  4 ه ترتیب در جدولهای شمارهمتغیرهای پژوهش بمابین پیرسون آمار توصیفی و جدول ضرایب همبستگی  

 . ارایه شده است

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش: 1جدول 
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 Variance Inflation Factor 

 عالمت اختصاری متغیر
تعداد 

 مشاهده
 میانگین

انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

AM 285 000/0 مدیریت سود تعهدی  542/0  285/0-  042/5  

نشده قبل  بینی پیش سود

 از مدیریت سود تعهدی
PreAEMUI 285 054/0-  565/0  622/0-  854/0  

R-CFO 285 000/0 د عملیاتی غیرعادیجریان نق  585/0  080/0-  668/0  

R-DisEx 285 006/0 های اختیاری غیرعادی هزینه  020/0  005/0-  588/0  

LEV 285 660/0 اهرم مالی  520/0  060/0  662/5  

SIZE 285 520/52 اندازه شرکت  442/5  260/0  255/58  

GROWTH 285 562/0 درصد رشد فروش  255/0  050/0-  468/0  
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مشاهده می شود، میانگین اقالم تعهدی اختیاری حاصل از مدل تعدیل شده  4شماره  جدول در همانطور که           

 (112/1)و هزینه های اختیاری غیرعادی ( 111/1)، و همچنین میانگین جریانهای نقد عملیاتی غیرعادی (111/1)جونز 

، مشابه (0113)فر نزدیک است که این اعداد با آمار ارایه شده در مطالعات مرتبط مانند کوهن و همکاران بسیار به ص

، منفی است که تلویحا به این معنی است نشده قبل از مدیریت سود تعهدی بینی پیش سود میانگینجدای از این،  .است

به طور متوسط،  .می یافت، سطح سود نسبت به سال قبل کاهش عدم مدیریت اقالم تعهدی با فرضکه به طور متوسط 

در حالیکه میانگین رشد فروش و  حدود دو سوم از ساختار مالی شرکتهای نمونه را بدهیهایشان تشکیل می دهد

نشان می دهد رشد فروش در بین ( 25/0)انحراف معیار این متغیر  (1/ 42) درصد است 42شرکتهای نمونه حدود 

 .شرکتهای نمونه پراکندگی نسبتا باالیی دارد

با هر یک از ( AM)نشان می دهد که ضریب همبستگی بین متغیر مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی  0نتایج جدول 

ن ضریب در مورد جریانهای نقد عملیاتی غیرعادی از لحاظ متغیرهای جایگزین مدیریت واقعی سود، منفی است که ای

 09/1عالوه بر این، ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل مدل، حداکثر . (=111/1P-value) است  آماری نیز معنی دار

 .است و این مساله بازگوی آن است که بین متغیرهای مستقل مدل، مشکل همخطی دو متغیره یا ساده وجود ندارد

 

 متغیرهای پژوهش میان جدول ضرایب همبستگی: 2دول ج

 AM PreAEMUI R-CFO R-DisEx LEV SIZE GROWTH  

         

AM 

)P-value( 
1 

 
       

PreAEMUI 

)P-value( 

040/0  

00/0  

5 

 
      

R-CFO 

)P-value( 

400/0-  

00/0  

254/0-  

00/0  

5 

 
     

R-DisEx 

)P-value( 

050/0-  

485/0  

084/0-  

045/0  

055/0-  

008/0  

5 

 
    

LEV 

)P-value( 

02/0-  

505/0  

05/0  

205/0  

25/0-  

00/0  

50/0  

052/0  

5 

 
   

SIZE 

)P-value( 

005/0  

006/0  

056/0  

600/0  

50/0  

00/0  

00/-  

064/0  

02/0-  

205/0  

5 

 
  

GROWTH 

)P-value( 

02/0  

445/0  

52/0-  

005/0  

00/0  

060/0  

50/0  

050/0  

000/0  

856/0  

04/0  

524/0  

5 
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 آزمون فرضیات تخمین مدلها و

برای هر یک از مدلهای مورد استفاده  لیمر Fتحلیل نتایج، باید یادآوری نمود که نتایج آزمون ارایه و قبل از 

 ساختار پانل داده ها معنی دار و حایز اهمیت نیست و هار این مدلنشان داد که د برای آزمون فرضیات اول و دوم پژوهش

از آنها در تخمین مدلها استفاده  ،48نروی هم ریختبا یا به اصطالح  می توان داده های ترکیبی را تلفیق نمود بنابراین

 های پژوهشتخمین مدل نشان داد که که در بخش قبلی به آنها اشاره شد، آزمونهای تشخیصینتایج  ،عالوه بر این .نمود

با استفاده از روش هر دو مدل بنابراین تخمین . با مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی اجزای خطا همراه است

این روش برای زمانی مناسب است که مشکل ناهمسانی واریانس اجزای  .انجام گرفت( 4778) 41راجرزتصحیح کننده 

  .ور همزمان وجود داشته باشدخطا و مشکل خودهمبستگی اجزای خطا به ط

از  .ستارایه شده ا 1 و 8شماره  هایجدولستون منتهی الیه سمت راست در متغیرهای مستقل  VIF هایشاخص

های مدل متغیرهای مستقلهیچ کدام از که بین  ، نتیجه می شودمی باشد 41شاخص ها کمتر از این همه  آنجا که

 .همخطی چندگانه نیز وجود ندارد ،پژوهش

 آزمون فرضیه اولنتایج 

-R)برای حالتی که متغیر جریان نقد عملیاتی غیرعادی ( 1مدل شماره )نتایج حاصل از تخمین مدل اصلی پژوهش 

CFO )به عنوان جایگزین دستکاری فعالیتهای واقعی (RM )آمده است 8 در جدول شماره ،در نظر گرفته شود. 

R شود میمشاهده  8که در جدول شماره  گونه همان
درصد  3 که حدود در این جدول، حاکی از آن است  شده تعدیل 2

 شود میداده  توضیح متغیرهای مستقلتوسط  ،از تغییرات در مدیریت سود تعهدی در نمونه مورد مطالعه در این پژوهش

این ضریب تعیین و به عبارت دیگر کل مدل رگرسیون ( 111/1)متناظر با آن  p-valueو مقدار   Fبه آماره و با توجه

 مثبتهمچنین ضریب متغیر جریان نقد عملیاتی غیرعادی در مدل یاد شده  .معنی دار استاز لحاظ آماری خطی 

 بینی پیشکه  گونه همانو این نشان می دهد که ( p-value=111/1)و از لحاظ آماری نیز معنی دار است  (0/8 8)

م تعهدی اقال و باشد میجریان نقد عملیاتی غیرعادی که معرف مدیریت سود واقعی دو متغیر  بینارتباط ، شد می

اذعان داشت که فرضیه اول این  توان میبنابراین  .از نوع مستقیم است ،اختیاری که معرف مدیریت سود تعهدی است

درصد   7و مدیریت سود تعهدی در سطح اطمینان  غیرعادیپژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت بین جریان نقد عملیاتی 

 .شود می تأیید
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 نتایج آزمون رگرسیون مدل مربوط به فرضیه اول: 3ول جد                                     

AMit= α0+ α1PreAEMUIit + α2R-CFOit+ α3LEVit + α4SIZEit + α5GROWTHit + εi 

 متغیر مستقل ضریب آماره VIF P-value tشاخص 
93/  

39/  

8 /  

 3/  

8 /  

- 

888/8 

883/8 

684/8 

88 /8 

 92/8 

88 /8 

  /  2- 

0 /  

  /8- 

 0/9- 

2/  

36/9 

8 6/ - 

8 0/8 

883/8- 

880/8- 

860/8 

  /8 

PreAEMUI 

R-CFO 

LEV 

SIZE 

GROWTH 

cons 

 آماره دوربین واتسون  / 6 

302/8 R
2 

 تعدیل شده

 Fآماره  8090 

8888/8 P-value 

 

 و نشده قبل از مدیریت سود تعهدی بینی پیش سودهای تنها ضریب برآوردی متغیر ،از میان متغیرهای کنترلی مدل 

هر چه شرکت بزرگتر باشد نابراین ب. نیز منفی استهر دو  اندازه شرکت از لحاظ آماری معنی دار شده است و عالمت

 .دی اش را کمتر مدیریت می کندهاقالم تع

 آزمون فرضیه دومنتایج 

لتی که متغیر هزینه های اختیاری غیرعادی  به عنوان جایگزین دستکاری فعالیتهای مدل اصلی پژوهش در حا 

داده های ترکیبی و با استفاده از روش رگرسیون راجرز  از طریق روی هم ریختندر نظر گرفته شود نیز ( RM)واقعی 

در جدول  این تخمینکه نتایج حاصل از  تخمین زده شد برای تصحیح ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی (4778)

که ضرایب برآوردی همه متغیرهای مدل به  دده می نشان 1در جدول شماره  نتایج ارایه شده .استشده ه وردآ 1شماره 

متغیر هزینه ضریب  .از لحاظ آماری معنی دار و مخالف صفر است درصد  در سطح خطای  ،جز متغیر اندازه شرکت

 117/1برابر با  مقدارینماینده مدیریت واقعی سود است دارای ضریب هدف پژوهش و های اختیاری غیرعادی که 

بنابراین فرضیه  ،(p-value=149/1) است معنی دار درصد  7در سطح اطمینان  مثبت و از آنجا که این ضریب. است

به عنوان متغیر جایگزین دستکاری فعالیتهای )غیرعادی هزینه های اختیاری بین دو متغیر دوم پژوهش مبنی بر اینکه 

 ،است برقرار ارتباط مستقیم( مدیریت سود تعهدی)تعدیل شده جونز  حاصل از مدل و اقالم تعهدی اختیاری( واقعی

این بدان معنی است که هر چه شرکتها طی دوره سود خود را از طریق دستکاری و کم و زیاد کردن . تایید می شود
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مدیریت کنند، در پایان ( کمتر)هزینه های اختیاری مانند هزینه های اداری عمومی و فروش و هزینه های تبلیغات بیشتر 

 .مدیریت می کنند( کمتر)ا بیشتر دوره نیز اقالم تعهدی ر
 نتایج آزمون رگرسیون مدل مربوط به فرضیه دوم: 4جدول 

AMit= α0+ α1PreAEMUIit + α2R-DisExit + α3LEVit + α4SIZEit + α5GROWTHit + εi 

 متغیر مستقل ضریب آماره VIF P-value tشاخص 

88/  

88/  

8 /  

8 /  

88/  

- 

888/8 

8 2/8 

893/8 

 2 /8 

833/8 

8 2/8 

98/ 3 - 

90/  

82/ - 

92/ - 

43/  

68/  

883/ - 

883/8 

83 /8- 

88 /8- 

863/8 

826/8 

PreAEMUIit 

R-DisExit  

LEVit 

SIZEit 

GROWTHit 

CONS 

 آماره دوربین واتسون  / 4 

342/8 R
2

 

 Fآماره  3  3

8888/8 P-value 
 

R=2/1 ) مشخص می شود که مدل از قدرت تبیین نسبتا خوبی برخوردار است 1بر اساس نتایج جدول شماره  
2) 

نیز  1همانند نتایج مدل قبل، در جدول . (p-value=111/1) از لحاظ آماری نیز معنی دار است مدلو ضریب تعیین 

منفی و معنی دار است و این بدان معنی است که هر چه  قبل از مدیریت سود تعهدینشده  بینی پیش سودضریب متغیر 

 .شرکت بیشتر باشد، شرکتها اقالم تعدی خود را کمتر مدیریت می کنند نشده قبل از مدیریت سود تعهدی بینی پیش سود

 

 گیری نتیجهو  بحث

 که درحالی شود میی انجام مدیریت سود تعهدی از طریق دستکاری ارقام حسابداری در پایان دوره مال

به عبارت . گیرد میواقعی بر اساس قضاوت و صالحدید مدیریت در طی دوره مالی صورت  های فعالیتدستکاری 

مدیران برای  گیری تصمیمبنابراین هرگونه . پذیرد میدیگر، مدیریت واقعی سود قبل از مدیریت سود تعهدی انجام 

 .بر مدیریت سود تعهدی اثرگذار باشدد توان می واقعی های فعالیتدستکاری 

بر این اساس در پژوهش حاضر فرض شد دستکاری و مدیریت فعالیتهای واقعی تاثیر مثبتی بر مدیریت اقالم 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  79با استفاده از اطالعات مربوط به  ها فرضیهنتایج حاصل از آزمون . تعهدی دارد

اختیاری  های هزینهکه بین جریان نقد عملیاتی غیرعادی و  دهد مینشان  4837تا  4831ره زمانی بهادار تهران، در طی دو

 .وجود دارد دار معنیواقعی و مدیریت سود تعهدی ارتباط مستقیم و  های فعالیتغیرعادی به عنوان معیارهای دستکاری 
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سود را به کار می برند و الزاما به کارگیری  این نتایج بیانگر آن است که شرکتهای مورد مطالعه هر دو نوع مدیریت

 .نوعی از مدیریت سود باعث عدم استفاده از نوع دیگر آن نمی شود

ی جونز  شده عالوه بر مدل تعدیلبرای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری ، پژوهش نتایج افزایش اعتبار به منظور

اگرچه . نیز استفاده شد(  011) 49ا مدل کوتاریی 42و مدل صنعت( 4777)  4ی کاسنیک شده ، از مدل تعدیل( 477)

این ر اساس بدر رابطه با آزمون فرضیات  نتایج به دست آمده از لحاظ عددی کمی متفاوت بود اما استنباطهای اصلی

 .جونز مطابقت داشتند ی شده تعدیلمدل و استنباطهای مبتنی بر ها با نتایج  مدل

مبنی بر ( (0140) هو ساراگی سانجایامانند )این رابطه در  شده انجامات تحقیقدیگر نتایج تحقیق حاضر با نتایج 

 .و مدیریت سود تعهدی مطابقت دارد دستکاری فعالیتهای واقعیبین  دار معنیوجود رابطه مستقیم و 

 های آتی پیشنهادهایی برای پژوهشو  پژوهش هایمحدودیت

با توجه . باشد می تحقیق و توسعه های هزینهو فروش و  اداری، عمومی های هزینهاختیاری متشکل از  های هزینه

تحقیق و توسعه بسیار متداول است؛ با توجه به اینکه اطالعات  های هزینهبه ادبیات موضوع، مدیریت سود از طریق 

یا )جامعه آماری قابل استخراج نبود  های شرکتمالی مربوط به  های صورتتحقیق و توسعه از  های هزینهمربوط به 

و  به ناچار از این معیار صرفه نظر شد( بودافشا نشده جاری  های هزینهمجزا از سایر به طور تلقی شده بود یا  ای سرمایه

ضمنا همانطور که در بخش ادبیات پژوهش  .است اداری، عمومی و فروشهزینه های اختیاری صرفا شامل هزینه های 

تفسیر ما به معنای مدیریت واقعی سود به طور آگاهانه نیست و بنابراین در بیان شد، دستکاری و تغییر فعالیتهای واقعی الزا

  .استفاده از نتایج پژوهشهایی از این دست باید به این مساله توجه داشتو 

واقعی نظیر،  های فعالیتپژوهش فوق با استفاده از دیگر معیارهای دستکاری پیشنهاد می شود  ،در پایان

و یا با جمع آوری داده های مربوط به حجم هزینه های تحقیق و توسعه  ها داراییدی فروش بن تخفیفات قیمتی و زمان

برای اعمال مدیریت سود تعهدی در  ایرانی میزان تمایل مدیران نیز انجام شود و همچنین... شرکتها از طریق پرسشنامه و 

 .مورد بررسی و پژوهش قرار گیرددیران ایرانی توسط مو زمان استفاده از هر یک از آنها  مقایسه با مدیریت واقعی سود
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abstract 
In accounting literature, the general methods to manage earnings are accruals earnings management 

and real activities manipulation. Because of real activities manipulation usually is conducted on the 

going period and accruals earnings management is conducted at the end of period, it is expected that 

managers' decisions on real activities manipulation will affect the accruals earnings management 

.Therefore, the objective of this study is to investigate whether real activities manipulation influences 

accruals earnings management. Real activities manipulation is indicated by abnormal cash flows from 

operations and  abnormal discretionary expenses, and discretionary accruals is considered as the proxy 

for accruals earnings management. To investigate the issue, this study collected data from Tehran 

Stock Exchange (TSE). Using a Sample of 97 firms from the year 2005 to 2011, The results of this 

study support the research hypothesis that real activities manipulation positively influences accruals 

earnings management. The higher the real activities manipulation effects, the higher the accruals 

earnings management at the end of the period. 
Keywords: earnings management, real activities manipulation, accruals earnings management 
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