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 تعهدی  و مدیر مالی شرکت بر مدیریت سود واقعی و مدیرعاملقدرت  تأثیر

 
 

 2، بهزاد نیکنام لمر1مسلم خطیبانی نارنجکلی

  علوم و تحقیقات تهران )نویسنده مسئول( دانشگاه آزاد اسالمی واحد کارشناس ارشد حسابداری. 1

 کارشناس ارشد حسابداری. دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت. 2

 

 یدهچک

مدیران کارا توانایی استفاده بهتر از منابع موجود در فرآیند تحقق اهداف سازمانی دارند. به عبارت دیگر، مدیر کارا کسی است 

که بتواند با استفاده از حداقل امکانات، حداکثر بهره را به سازمان برساند. از سوی دیگر، شناسایی مدیریت سود برای 

اهمیت  ها آنسودآوری و تعیین ارزش  بینی پیش، ها شرکتمالی جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی  های صورتاز  کنندگان استفاده

های  و مدیر مالی شرکت بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت مدیرعاملقدرت  تأثیرزیادی دارد. هدف این مقاله بررسی 

از روش هدفمند، حذفی سیستماتیک استفاده  گیری نمونه منظور بهدر این مقاله، پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است.

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  631فوق تعداد  های محدودیتبا توجه به  درنهایتشده است و 

از تحقیق، به روش های مورد نیمورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق از نوع کاربردی است و گردآوری داده 6356-6357

های رگرسیون چند متغیره بین متغیرهای  ها، از مدل و اسنادکاوی انجام شده است. همچنین، برای آزمون فرضیه ای کتابخانه

 های آزمونهای ترکیبی استفاده شده است. سپس، توصیف آماری مربوط به متغیرها،  مستقل و وابسته و به روش تحلیل داده

حذف متغیرهای کاذب نیز آزمون پایایی و  منظور بهستگی بین تک تک متغیرها انجام شد. همچنین نرمالیته و ضرایب همب

ها با استفاده از روش ی آزمون مدلو فروض کالسیک رگرسیون انجام شد. در ادامه ها نآزموسپس برای تعیین مدل رگرسیون 

چاو استفاده شده است. با توجه به  های ترکیبی از آزمونادههای ترکیبی انجام و برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در دداده

نتایج تحقیق نشان داد که قدرت مدیریت عنوان روش مناسب انتخاب شد. های تابلویی به ، روش تخمین دادهنتایج این آزمون

د. عالوه بر این از آنجایی شوهای واقعی و سطوح مختلف آن میباعث افزایش دستکاری در سود از طریق اقالم تعهدی و فعالیت

-کند تا این اقدام را از طریق دستکاری در فعالیتکه کشف مدیریت سود ناشی از اقالم تعهدی ساده است لذا مدیریت سود می

و مدیر مالی بر مدیریت سود واقعی  مدیرعاملنشان داده که قدرت  ها فرضیه، نتایج آزمون درنهایتهای واقعی سود انجام دهد. 

 .دارد تأثیرعهدی و ت
 

 ، قدرت مدیر مالی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدیمدیرعاملقدرت های کلیدی:  واژه
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 مقدمه-1

سازد، مدیریت سود است. با انجام این فرآیند، طلبانه مدیران را فراهم مییکی از عوامل مهمی که امکان بروز رفتارهای فرصت

مدیریت  .کننده کنندارشگری مالی استفاده کنند و گزارشگری مالی را ممکن است گمراههای شخصی در گزمدیران از قضاوت

های شخصی در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معامالت را جهت تغییر دهد که مدیران از قضاوتسود هنگامی رخ می

راد ذینفع در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت گزارشگری مالی دستکاری نمایند. مدیریت سود با هدف گمراه کردن برخی از اف

-تحت تأثیر قرار دادن نتایج ناشی از قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، صورت می منظور بهو یا 

در افتد. نوعی از آن، مدیریت سود تعهدی است که در آن مدیران با دخالت . مدیریت سود به دو شکل اتفاق می[20]گیرد. 

نوع دیگر، مدیریت سود ناشی از معامالت واقعی است که از طریق دخالت در  .کننداقالم تعهدی اختیاری، سود را مدیریت می

دهد که  بر این باورند مدیریت سود زمانی رخ می. [20]شود. بندی وقوع معامالت اقتصادی واقعی، سود مدیریت میزمان

های مالی، برخی سهامداران را در  دالت اعمال نظر کنند تا با تغییر و تحریف گزارشمدیران در گزارشگری مالی و انجام مبا

 تأثیرمورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کنند یا بر پیامدهای قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارد، 

ز مدیران و مدیریت سود وجود دارد؛ زیرا با توجه به آمی  ی مثبت میان میزان رفتارهای مخاطره گذارند.آنها بیان کردند پیوند

جلوگیری از  منظور بهشود. در چنین موقعیتی مدیران  خطرپذیری بسیار چنین راهکارهایی، سود واحد تجاری دچار نوسان می

 .زنند تا از تبعات آن در امان بمانند واکنش بازار به مدیریت سود دست می

 و ابتدایی های سال در ها آن توانایی به نسبت بازار تردید جمله از مختلفی به دالیل تصدی ةدور طول در مدیران عامل و مالی

 به است ممکن مدیریت دیگر، طرف . از[9]کنند  می اقدام سود مدیریت به پایانی، های سال در زمانی( شغلی )افق نگرانی

 تا دهد واقع نشان از بیشتر را شرکت سود عوامل سایر و ارزش شرکت افزایش پاداش، دریافت شغلی، امنیت دالیلی مانند

 را سود شده، تعیین پیش از به اهداف رسیدن برای مدیر است ممکن دیگر، بیان به د.ارائه کن شرکت عملکرد از مطلوبی تصویر

 کیفیت اینتیجه دار در و شده شرکت واقعی سود از متفاوت گزارش شده سود که شود می باعث مدیر اقدام کند. این مدیریت

 .[7]کند  ایفا به خوبی اقتصادی های گیری در تصمیم را خود نقش نتواند و شده پایینی

تحقیقات قبلی نشان می دهند که مدیران عامل و مدیران مالی توانایی بالقوه ای برای مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و  

گیری برای دادن وام و  به ویژه صورت سود و زیان در تصمیمهای مالی  مدیریت سود واقعی دارند. با توجه به اهمیت صورت

ها برای جلب نظر مساعد اعتبار دهندگان وضعیت مطلوبی از سودآوری شرکت را به نمایش  اعتبار ممکن است مدیران شرکت

تسهیل و  منظور بهاز دیدگاه خوش بینانه، مدیریت گذارند تا ضمن جذب سرمایه الزم بتوانند هزینه بدهی را نیز کاهش دهند، 

 به عنوانمدیران عامل زند.  های نقدی آتی به مدیریت سود دست می بینی جریان گذاران برای پیش افزایش توانایی سرمایه

 و نفوذ صورت این در نباشد، همسو سهامداران منافع با مدیرعامل منافع اگر دارد. نفوذ مدیره هیئت بر اجرایی قدرت از منبعی

مسئولیت عملیات استراتژیک شرکت را )یعنی عملکرد جاری وآتی شرکت( شود، هچنین آنها  می ساز شکلم مدیرعامل قدرت

تحت مفروضاتی که  .[18] .[16]تهیه گزارشات مالی با کیفیت است.  درنهایت، در حالی که مسئولیت مدیران مالی دارند

 مدیرعاملوجود مدیریت سود واقعی با مسئولیت  .[11] .[26]مدیریت سود واقعی با عملکرد آتی شرکت رابطه منفی دارد 

برای ذینفعان شرکت در تضاد می باشد. به طور مشابه، با فرض این که مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی، کیفیت گزارشگری 

آیند وجود مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی با نقش نظارتی مدیر مالی در فر .[23] .[17]مالی را کاهش می دهد

دهد مدیران شواهدی را فراهم نمودند که نشان می [19]مطابق با چنین سناریویی،  .[16]گزارشگری مالی در تضاد می باشد 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 671-659فحات ، ص6411زمستان ، 4، شماره 7دوره 

671 

 

دستیابی به سود هدف مدیریت سود واقعی را نسبت به مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ترجیح می دهند.  منظور بهمالی 

دو مدیران عامل و مدیران مالی عهده دار دعاوی اجرایی کمیسیون بورس اوراق  امی که هردریافتند که هنگ [16]عالوه براین، 

بهادار می باشند، مدیران عامل بیشتر در معرض اتهام مدیریت سود واقعی قرار می گیرند. به طور خالصه، این تحقیقات نشان 

مدیریت سود با استفاده از مدیریت سود مبتنی بر  می دهند که مدیران عامل توانایی بیشتری برای تاثیرگذاری روی فرایند

اقالم تعهدی دارند، در حالی که مدیران مالی توانایی بیشتری برای تاثیرگذاری روی فرایند مدیریت سود با استفاده از مدیریت 

 ن عامل و مالیمدیرا تا چه میزان توانایی که است این شود، مطرح می که اساسی سؤال واقع، در .[10]سود واقعی دارند 

ها و ؟ و آیا بین قدرت آندارد تأثیرد واقعی یا اقالم تعهدی مدیریت سوبر  تهران بهادار اوراق بورس در شده های پذیرفته شرکت

 انواع مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش-2

 و سود( )هموارسازی مدیریت سود بین مرز زیرا است دشوار بسیار سود مدیریت از درستی تعریف ارائه حسابداری، ادبیات در

 گزارشگری فرآیند در هدفمند مداخله عنوان به را سود مدیریت [25] .نمود تعیین روشنی به نمی توان را مالی های تقلب

دارد. مطالعات  زتمرک مدیریت طلبانه فرصت جنبه بر تعریف این .می کند تعریف منافع شخصی، برخی تحصیل قصد با مالی

متعددی در مورد راهبری شرکتی، مدیران عامل، مدیران مالی، قدرت آنان و مدیریت سود صورت گرفته است و هر مطالعه 

تالش نموده از منظر متفاوتی به بررسی این موضوعات بپردازد. به هر حال نتایج تعدادی از پژوهش ها که مرتبط با موضوع 

 ل است:پژوهش حاضر است، به شرح ذی

ی خانوادگی آمریکایی ها تشرکی خانوادگی چینی و ها شرکتبین  طی مطالعه ای، مدیریت سود واقعی [15]انگ و همکاران 

ی ها شرکت، مدیریت سود واقعی در ی نمونه آمریکاییها شرکترا مقایسه نموده اند. برای  2111پس از بحران مالی سال 

برای نمونه  گی و در دوره پس از بحران به نسبت پیش از بحران، بیشتر وجود دارد.ی غیر خانوادها شرکتخانوادگی نسبت به 

 مدیریت سود واقعی ، امابیشتر است ی غیر خانوادگیها شرکتی خانوادگی نسبت به ها شرکتدر  چینی، مدیریت سود واقعی

ن مالی نسبت به دوره قبل از بحران ی غیر خانوادگی در دوره پس از بحراها شرکتی خانوادگی چینی نسبت به ها شرکتدر 

ی خانوادگی آمریکایی و ها شرکتبین  مدیریت سود واقعی این یافته ها حاکی از آن بوده که فعالیت های مالی پایین تر است.

 چینی در دوره های بحرانی و غیر بحرانی متفاوت است.

 ها آنسود اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی پرداختند. قدرت مدیرعامل و مدیر مالی بر مدیریت  تأثیر [10]بیکر و همکاران 

دریافتند که  ها آن( روی روابط این متغیرها تاثیری داشته است . SOXاکسلی ) –همچنین بررسی نمود که آیا قانون ساربنیز 

نسبتا قوی تر است، اکسلی، هنگامی مدیرعامل )مدیرمالی( در مقایسه با مدیرمالی  –در دوره قبل از تصویب قانون ساربنیز 

اکسلی،  –مدیریت سود اقالم تعهدی)مدیریت سود واقعی( بزرگتر می باشد. همچنین، در دوره بعد از تصویب قانون ساربنیز 

دریافتند که اثر قدرت مدیرعامل روی مدیریت سود اقالم تعهدی کاهش یافته در حالی که اثر قدرت مدیرمالی بر مدیریت  ها آن

است. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که قدرت مدیرعامل نسبت به مدیرمالی در هر دو توع  سود واقعی پایدار

 مدیریت سود عامل مهمی است.

 شواهدی قبلی مطالعات چون سود پرداختند. هموارسازی و مدیریتی توانایی بررسی به تحقیقی در [14]دمرجیان و همکاران 

 نتیجه این به می خواستند ها آن می دهند، نشان باالتری کیفیت را با سود گزارش باال توانایی با مدیران که می داد نشان را
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گزارش  کیفیت و مدیریت توانایی بین که رسیدند موضوع این به تحقیق این در نتیجه در معمول است؟ رفتار این آیا که برسند

 دهند.نشان می باالتری کیفیت اب را سود گزارش توانمندتر مدیران و دارد وجود مثبتی رابطه مالی های

 بررسی نموده اند. ها آندر طول مدت اجرایی  ها شرکتتغییرات در انگیزه مدیران عامل را برای مدیریت سود  [9]علی و ژانگ 

 ها آننتایج این مطالعه نشان داده اند که مدیران عامل جدید سعی می کنند به طور مطلوب بر روی درک بازار از توانایی های 

 بگذارند، زمانی که بازار بیشتر نامطوب است.  تأثیردر سال های اولیه خدماتشان 

در کشور چین به این نتیجه « تاثیردانش مالی مدیرعامل بر مدیریت سود»در پژوهشی با عنوان  [22]جیانگ و همکاران 

دهند. این در حالی است که  ری انجام میهای دارای دانش مالی، مدیریت سود بر مبنای ارقام واقعی کمت رسیدند که مدیرعامل

های خود،  بر اساس یافته ها آنای وجود ندارد.  بین دانش مالی مدیرعامل و مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی اختیاری رابطه

 .کنندمیهای مالی با کیفیت تری را ارائه  تر و صورت های دارای دانش مالی، اطالعات سود دقیق نتیجه گرفتند که مدیرعامل

مالی پرداختند.  گزارشگری کیفیت و مدیریتی معامالت بین رابطة بر مدیرعامل قدرت تأثیربه بررسی  [5]مقدم و همکاران 

 معامالت تهران، بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده شرکتهای دادند در نشان پژوهش یها فرضیه آزمون از حاصل یافته های

 مدیریتی معامالت افزایش که معناست بدان دارند. این معناداری منفی تأثیرشرکتها  لیما گزارشگری کیفیت بر مدیریتی

 موجب مدیرعامل قدرت دادند نشان پژوهش یافته های می شود. همچنین مالی شرکتها گزارشگری کیفیت کاهش موجب

 .می شود شرکتها مالی گزارشگری کیفیت و معامالت مدیریتی بین منفی رابطة تشدید

 یک استفاده از با ها شرکت مالی اهرم روی بر مدیرعامل قدرت تأثیربررسی  به پژوهشی در [1]ی رودپشتی و همکاران رهنما

 آنها نتایج پژوهش .پرداختند 6351 تا 6315 دوره طی در تهران اوراق بهادار بورس در شده پذیرفته شرکت 691 شامل نمونه

 جهت در اهرم مالی نسبت و ها شرکت سرمایه ساختار نسبت همان به پیداکند افزایش مدیرعامل قدرت هر چقدر که داد نشان

 شد. خواهد ها شرکت سرمایه ساختار بدهی در کاهش باعث و .کرد خواهد حرکت منفی

توانایی و دانش مالی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی پرداختند. با  تأثیرتحقیقی به بررسی  [2]طاهری و همکاران 

مورد  6315-6359شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  شرکت پذیرفته 661های تحقیق،  به محدودیت توجه

ها، و متغیر دانش مالی از نوع مدرک  گیری متغیر توانایی از تکنیک تحلیل پوششی داده بررسی قرار گرفته است. برای اندازه

بُعدی که دامنه وسیعی از مفاهیم  چند   ت گزارشگری مالی از معیارتحصیلی مدیران عامل، و همچنین جهت سنجش شفافی

دهد، استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده اند که توانایی مدیران عامل اثر مثبتی بر  مرتبط با شفافیت را پوشش می

مدیران عامل و شفافیت گزارشگری معنادار نشده است. همچنین بین دانش مالی  تأثیرشفافیت گزارشگری مالی دارد، اما این 

، نتایج تحقیق نشان داده اند که توانایی و دانش مالی مدیران عامل درنهایتمالی ارتباط معناداری مشاهده نگردیده است. 

 .بصورت همزمان اثر مثبت و معناداری بر شفافیت گزارشگری مالی دارند

بر رقابت در بازار محصول پرداخته اند. در این راستا، توانایی مدیریت  توانایی مدیریت تأثیربه بررسی  [8]نیکبخت و همکاران 

های  به صورت تمرکز توان مدیر برای باال بردن میزان کارایی منابع شرکت تعریف شده است. برای محاسبه رقابت نیز از شاخص

شرکت پذیرفته شده در  17رسی شامل هیرشمن استفاده شده است. جامعه آماری مورد بر –لرنر، لرنر تعدیل شده و هرفیندال 

ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار  بورس اوراق بهادار تهران بوده که به روش تلفیق کل داده

 تأثیرها بوده و نشان داده است که توانایی مدیریت بر رقابت در بازار محصول  اند. نتایج این پژوهش بیانگر تأیید فرضیه گرفته

 .مثبت و معناداری دارد
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توانایی مدیریت شرکت بر مدیریت سود واقعی و تعهدی پرداختند. برای  تأثیربررسی  به [3]الری دشت بیاض و همکاران  

 6354تا  6311های مالی  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 661دستیابی به این هدف اطالعات مالی 

، و مدیریت سود واقعی DEAP ها از طریق نرم افزار توانایی مدیریت از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده ست.استفاده شده ا

گیری شده  با استفاده از سطح غیرعادی جریان وجه نقد عملیاتی و مدیریت سود تعهدی از طریق مدل تعدیل شده جونز اندازه

منفی و معناداری بر میزان دستکاری سود )مدیریت سود واقعی و  تأثیراست. نتایج پژوهش نشان داده اند که توانایی مدیریت 

 مدیریت سود تعهدی( دارد.

سود دریافتند که دانش مالی  مدیریت روی بر مدیرعامل مالی دانش تأثیردر تحقیق خود با عنوان  [6]مالزاده و همکاران 

ندارد. از طرف دیگر تفاوت  تأثیرالم تعهدی اختیاری بر روی مدیریت سود شرکت بر اساس رویدادهای واقعی و اق املمدیرع

دارای  مدیرعاملهای با  داری بین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و مبتنی بر رویدادهای واقعی در شرکت معنی

 ها وجود ندارد. دانش مالی و سایر شرکت

کیفیت اقالم  تأثیرو همچنین  ها شرکتسود حسابداری  بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و به [4]مهربانی و همکاران  

شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران مربوط به  649تعهدی بر رابطه این دو متغیر پرداخته اند. برای این منظور از اطالعات 

ابداری رابطه استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان داده اند که بین قدرت مدیرعامل و سود حس 6311-6356سال های 

، ارتباط مستقیم و معنی کیفیت انواع اقالم تعهدی بر این رابطه تأثیرمستقیم و معنی داری وجود دارد و همچنین در بررسی 

داری بین کیفیت اقالم تعهدی اختیاری و رابطه قدرت مدیرعامل و سود حسابداری وجود دارد، به طوری که با افزایش کیفیت 

رابطه بین دومتغیر تشدید می گردد اما بین کیفیت اقالم تعهدی کل و غیر اختیاری با رابطه قدرت اقالم تعهدی اختیاری 

 مدیرعامل و سود حسابداری ارتباط معنی داری وجود ندارد.

 

 پژوهش یها فرضیه-3

 معنی داری دارد. تأثیرشرکت بر مدیریت سود اقالم تعهدی  مدیرعاملقدرت  فرضیه اول:

 معنی داری دارد. تأثیرمدیر مالی شرکت بر مدیریت سود اقالم تعهدی قدرت  فرضیه دوم:

 معنی داری دارد. تأثیرشرکت بر مدیریت سود اقالم واقعی  مدیرعامل: قدرت فرضیه سوم

 معنی داری دارد. تأثیرقدرت مدیر مالی شرکت بر مدیریت سود اقالم واقعی  فرضیه چهارم:

 

 پژوهش روش شناسی-4

 داده های بر مبتنی انجام، توصیفی شیوة از نظر و کاربردی هدف، نوع پژوهش از نظر این پژوهش، ف ذکر شدةاهد به توجه با

زمره  در حاضر پژوهش بنابراین، است؛ یک جامعه در پژوهش متغیرهای بین رابطة یافتن پی پژوهش در این است. کمی

 اطالعات تحلیل و مبنای تجزیه بر یعنی است؛ رویدادی پس نوع از پژوهش حاضر همچنین، .دارد قرار همبستگی پژوهش های

 نظری، مبانی با مرتبط اطالعات جمع آوری پژوهش برای این در همچنین می گیرد. انجام (ها شرکتمالی  های صورتگذشته )

یادداشت  و یمال های صورت به مراجعه با پژوهش متغیرهای با های مرتبط داده سپس است. شده استفاده ای کتابخانه از روش

 و نوین ره آورد نرم افزار بهادار تهران، اوراق بورس رسانی اطالع پایگاه های از با استفاده و منتخب ها شرکت توضیحی های

پژوهش  متغیرهای با مرتبط داده های تلخیص داده ها، عملیات جمع آوری از پس .شدند جمع آوری ها شرکترسمی  تارنمای
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 اینکه به دلیل .شد انجام نهایی تحلیل و تجزیه Eviews نرم افزار استفاده از با سپس و انجامEXCEL نرم افزار از استفاده با

 وضع آنها مالی گزارشگری نحوة و بهادار تهران اوراق بورس در ها شرکت فعالیت تداوم پذیرفتن و برای خاصی ضوابط و معیار

 قابلیت از ها شرکتایران  مالی های صورت در مندرج اطالعات ر،نهاد ناظ نظرات اعمال و خاص مقررات وجود نیز است و شده

 اوراق بورس در پذیرفته شده شرکتهای حاضر شامل پژوهش آماری جامعة دلیل همین به بوده است؛ خوردار بر مناسبی اتکای

 شده ( انجام6357 تا 6356) ساله هفت زمانی دورة طی متغیرها، پژوهش پایایی افزایش برای همچنین است. بهادار تهران

 برای زیر شرایط جامعه، میان اعضای ها ناهماهنگی برخی وجود و جامعه حجم آماری و گستردگی به دلیل همچنین .است

 .شده اند داده آماری قرار نمونة انتخاب

 .باشند داشته حضور بورس در 6357سال  پایان تا 6356 سال ابتدای از باید ها شرکت .6

 گزارشگری ساختار و فعالیت نباشند؛ زیرا لیزینگ و بیمه بانک، مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری نگ،هلدی جزء شرکتها .2

 .متفاوت است ها آن

 .باشد اسفند ماه به منتهی آنها مالی سال و باشند نداده سال مالی تغییر پژوهش زمانی دورة طول در ها شرکت .3

 سالیانة عات اطال بودن زیرا مقایسه پذیر شند؛ با نداشته ماه سه از بیش اتیوقفة عملی پژوهش زمانی دورة طول در شرکتها .4

 .کاهش می یابد آنها

 .باشد دسترس در استخراج داده ها منظور به ها شرکت نیاز مورد اطالعات .9

 نمونه عنوانبه  شرکت 631غربالگری به صورت آماری جامعة بین از درنهایتباال،  در ذکر شده های محدودیت به توجه با

 شدند. انتخاب

 

 پژوهش یها فرضیه آزمون مدل-5

ی سوم و چهارم ها فرضیه( و 6ی اول و دوم پژوهش از مدل رگرسیونی چندمتغیره )ها فرضیهبرای آزمون  [10]به پیروی از 

 ( استفاده می شود.2پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره )

 (6مدل )

tititititi

tititititi

LEVSGROWTH

MTBSIZEPOWERCFOPOWERCEODA

,,8,7,6,5

,4,3,2,10,

SALESOPCASH 






 

 (2مدل )

tititititi

tititititi

LEVSGROWTH

MTBSIZEPOWERCFOPOWERCEODE

,,8,7,6,5

,4,3,2,10,

SALESOPCASH 







 
 پژوهش متغیرهای اندازه گیری-6

 وابسته متغیر

از قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود اقالم تعهدی استفاده می  [21]و  [10]مطابق تحقیق 

 شود:( تخمین زده می3به شرح مدل ) [13]گردد. اقالم تعهدی اختیاری از مدل توسعه یافته توسط 

 (3دل )م
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titi

tititititi

GRREV

ACCPPEARSALESKACC

,1,4

1,3,2,,1,

_

))1(











 

 که در آن:

 ACCدارایی ها جمع = جریان نقد عملیاتی منهای سود قبل از اقالم غیرمترقبه تقسیم بر میانگین 

SALES تغییر در فروش )فروش سال جاری منهای فروش سال قبل( تقسیم بر میانگین جمع دارایی ها = 

AR های دریافتنی )حساب های دریافتنی سال جاری منهای حساب های دریافتنی سال قبل( تقسیم بر = تغییر در حساب

 هامیانگین جمع دارایی

k :ضریب رگرسیون زیر می باشد = 

eSALESkAR   
PPE ها= اموال، ماشین آالت و تجهیزات تقسیم بر میانگین جمع دارایی 

REV_GR درآمد فروش )فروش سال بعد منهای فروش سال جاری( تقسیم بر درآمد فروش سال جاری = تغییر در 

به عنوان شاخص مدیریت سود t( برابر اقالم تعهدی اختیاری است که در این پژوهش قدر مطلق آن در سال باقیمانده مدل)

 شود.( در نظر گرفته می|DA|اقالم تعهدی)

 

 (DEود اقالم واقعی)ب( مدیریت س

برای تخمین مخارج اختیاری غیرعادی به عنوان شاخص مدیریت سود واقعی از مدل  [10]و  [12]، [24]به پیروی از 

 ( استفاده می گردد.4رگرسیونی )

 (4مدل )

tititititi SIZESALESSIZEDE ,1,1,21,1, )/()/1(     

 که در آن:

DE عمومی، اداری و فروش سال جاری تقسیم بر  = مجموع هزینه های تبلیغات، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های

 جمع دارایی های ابتدای دوره مالی

SIZE جمع دارایی های ابتدای دوره مالی = 

SALES فروش خالص ابتدای دوره مالی = 

ه عنوان شاخص مدیریت بt( برابر مخارج اختیاری غیرعادی است که در این پژوهش انحراف معیار آن در سال باقیمانده مدل)

بیشتر منفی باشد بیانگر هزینه های اختیاری بیشتر است که به  DE ( در نظر گرفته می شود. هرچه مقدارDEسود واقعی )

 معنای افزایش مدیریت سود واقعی در دوره جاری است.

 

 متغیر مستقل

 (CEO’s Power)قدرت مدیرعامل .6

( استفاده می گردد بدین CEOاز شاخص دو ارزشی ) [10]مل به پیروی از گیری قدرت مدیرعادر این تحقیق برای اندازه

 صورت که اگر مدیرعامل همزمان رئیس هیات مدیره نیز می باشد عدد یک می گیرد در غیر این صورت برابر صفر می باشد.
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 (CFO’s Power)قدرت مدیرمالی .2

( استفاده می گردد بدین CFOاز شاخص دو ارزشی ) [10]گیری قدرت مدیرمالی به پیروی از در این تحقیق برای اندازه

 صورت که اگر مدیرمالی همزمان عضوهیات مدیره نیز می باشد عدد یک می گیرد در غیر این صورت برابر صفر می باشد.

 متغیرهای کنترلی

 (: لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها در پایان سال مالی مدنظر.SIZE.اندازه )6

 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(: MTB.فرصت رشد )2

 (rOPCASH.انحراف معیار جریان نقد عملیاتی )3

 (rSALES.انحراف معیار درآمد فروش )4

 (SGROWTH.انحراف معیار رشد فروش )9

 .(: مجموع بدهی های پایان دوره تقسیم بر جمع دارایی های پایان دورهLEV.اهرم مالی )1

 

 پژوهش یافته های-7

 توصیفی آمار

میانگین متغیر مدیریت سود تعهدی و  پژوهش، داده های ارائه شده است.براساس 6متغیرهای پژوهش در جدول  توصیفی آمار

 1447های مورد آزمون به ترتیب های مورد بررسی طی سالواقعی)مخارج اختیاری غیرعادی( به عنوان متغیر وابسته در شرکت

های نمونه بوده است که نشان دهنده میانگین ارزش روز شرکت 2479بوده است. میانگین فرصت رشد شرکت نیز  -1413و 

باالتر از ارزش اسمی آنها است و با توجه به تورم و ایجاد فاصله بین قیمت اسمی و بازار در بازار بورس ایران این موضوع منطقی 

دهد نیمی از می باشد که نشان می -1416و  1441عهدی و واقعی به ترتیب است. همچنین میانه متغیرهای مدیریت سود ت

ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. به طور کلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین داده

 میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است.

 آماره های توصیفی پژوهش :1جدول 

 چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیرها

 1491 1411 1432 1419 1441 1447 مدیریت سود تعهدی

 1433 1496 -1415 1419 -1416 -1413 مدیریت سود واقعی

 1491 1477 4416 1462 9411 9454 اندازه شرکت

 -1444 1469 1461 1411 1414 1411 اهرم مالی

 1461 1464 6461 1479 2435 2479 فرصت رشد

 1414 1441 1416 1412 1411 1464 انحراف معیار جریان نقد عملیاتی

 1491 1431 1412 1479 1469 1421 انحراف معیار درآمد فروش

 1417 1421 1419 1417 1461 1429 انحراف معیار رشد فروش

 019 019 019 019 019 019 مشاهدات
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 (1و  9توصیفی متغیرهای کیفی )کد آمار 

 9درصد فراوانی کد   1درصد فراوانی کد  9فراوانی کد   1فراوانی کد  متغیرهای کیفی

 1452  1411  137  73  قدرت مدیرعامل

 1451  1461  162  51  قدرت مدیرمالی

 

ت میانگین و میانه و ... کارایی نداشته و به صور ها آنشوند امار توصیفی متغیرهایی که به دو مقدار صفر و یک محدود می

هایی که در کند. این متغیرها باید از نظر تعداد فراوانی و درصد فراوانی بررسی شوند. لذا فراوانی شرکتمفهومی را بیان نمی

که به آنها باشند مشاهده می 73شرکت(  631مشاهده ) 561باشد از مجموع آنها مدیرعامل همزمان رئیس هیات مدیره نیز می

ها نیز که مدیرعامل و رئیس هیات باشد و سایر شرکتمی 1411ها نیز حدودا اختصاص داده شد و درصد فراوانی آن 6کد 

باشند که با توجه به اینکه سازمان بورس می 1452و درصد فراوانی  137مدیره از یکدیگر تفکیک هستند دارای فراوانی 

ضوع نموده و وظایف مدیرعامل و رئیس هیات مدیره را تفکیک نموده است لذا نشان می دهد ها را ملزم به رعایت این موشرکت

هایی که مدیرمالی آنها عضو هیات مدیره نیز این دستورالعمل را رعایت می کنند. .همچنین فراوانی شرکت ها شرکت 1452

های نمونه از شرکت 1461دهد حدودا شان میبوده که ن 1461مشاهده آن با درصد فراوانی  51مشاهده،  561است از مجموع 

 باشد.مدیرمالی آنها عضو هیات مدیره نیز می

 

 تحلیل همبستگی

با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی  متغیر کمیبرای تعیین نوع و درجه رابطه یک  آماریابزاری  ضریب همبستگی

است و در صورت عدم وجود  -6تا  6یب بین دهد. این ضر شدت رابطه و همچنین نوع رابطه مستقیم یا معکوس را نشان می

یا تعداد  توزیع نرمالهایی با  است و برای داده پارامتریروشی  پیرسونرابطه بین دو متغیر، برابر صفر است. ضریب همبستگی 

 شود. های زیاد استفاده می ادهد

 : نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش2جدول 

Probability 

مدیریت 

سود 

 تعهدی

مدیریت 

سود 

 واقعی

قدرت 

 مدیرعامل

قدرت 

مدیر 

 مالی

اندازه 

 شرکت

اهرم 

 مالی

فرصت 

 رشد

جریان 

نقد 

 عملیاتی

درآمد 

 فروش

رشد 

 فروش

DA_WIN 6          

P.V -----          

DE_WIN 1412 6         

P.V 1411 -----         

CEOPOWER_WIN 1411 1413 6        

P.V 1411 1411 -----        

CFOPOWER_WIN 1414 1411 1417 6       

P.V 1411 1411 1411 -----       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84
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SIZE_WIN 1415 1413 1419 1414 6      

P.V 1411 1416 1412 1469 -----      

LEVE_WIN 1411 1412 1416 1413 1415-  6     

P.V 1411 1411 1411 1463 1411 -----     

MB_WIN 1417-  1414-  1411 1411 1411 1419-  6    

P.V 1413 1469 1411 1416 1414 1417 -----    

OPCASH_WIN 1413-  1463 1416-  1412-  1417 1461 1419 6   

P.V 1414 1411 1416 1411 1411 1411 1461 -----   

SALES_WIN 1466-  1415-  1416-  1416 1469 1412 1416 1461 6  

P.V 1411 1411 1411 1411 1411 14111 1411 1411 -----  

SGROWTH_WIN 1411 1412-  1414 1412 1411 1414 1412 1461 1463 6 

P.V 1411 1411 1421 1411 1411 1426 1411 1411 1411 ----- 

 

دهد باشد که نشان می% می9و سطح خطای آن نیز کمتر از  1412تگی بین مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی همبس

% وجود دارد. همچنین بین قدرت 59و با اطمینان  1412بین مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی یک همبستگی مثبت 

% وجود دارد. بین قدرت مدیرعامل و 59و با اطمینان  1411مدیرعامل و مدیریت سود تعهدی نیز یک همبستگی مثبت 

وجود دارد. سایر متغیرها نیز بدین شکل قابل تفسیر  1459با اطمینان  1413مدیریت سود واقعی نیز یک همبستگی مثبت 

م وجود باشد حاکی از عد% می91هستند. عالوه بر این با توجه به اینکه میزان و شدت همبستگی بین متغیرها کمتر از 

 همخطی بین متغیرهاست.

 نتایج آزمون پایایی متغیرها-8

های مختلف ثابت بوده است. در پایایی متغیرهای پژوهش به این معنا است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش بین سال

ناپایا در مدل سبب شود. وجود متغیرهای نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل، باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمی

های  های بحرانی ارائه شده توسط توزیع های تی استیودنت و فیشر از اعتبار الزم برخوردار نباشند و کمیت شود تا آزمون می

 و لین لوین، آزمون هایهای آماری نباشند ازمون پایایی با استفاده از روش مذکور، مقادیر صحیحی برای انجام آزمون

پرو  فلیپس فیشر واحد ریشه آزمون ، ایم پسران و شین، ویافته فولر تعمیم دیکی فیشر، واحد یشهر آزمون ،(2112چو)

 % درصد بوده و9دهد که سطح خطای تمامی متغیرها کمتر از می پایایی متغیرها نشان آزمون نتایج است. شده انجام (2116)

شود. و استفاده از متغیرها در رد می متغیرها داشتن واحد ریشه بر مبنی صفر فرضیه بنابراین، باشند؛پایا می پژوهش متغیرهای

شود. همچنین از آنجایی که متغیرهای ئوگانگی مدیرعامل و قدرت  های پژوهش، منجر به رگرسیون کاذب نمی برآورد مدل

 باشند.مدیرمالی به دو مقدار صفر و یک محدود می شوند دارای خاصیت پایایی می
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 : نتایج آزمون پایایی متغیرها3جدول 

 متغیرها
 لوین، لین و چو

ایم پسران و 

 شین

فولر  دیکی فیشر

 تعمیم

 فلیپس فیشر،

 پرو

 p.v آماره p.v آماره p.v آماره p.v آماره

 14111 76447 14111 94543 14111 -1419 14111 -27445 مدیریت سود تعهدی

 1411 99442 1411 422411 1411 -9499 1411 -29411 مدیریت سود واقعی

 1411 76147 14111 991447 14111 -1411 14111 -27496 اندازه شرکت

 14111 41441 14111 46345 14111 4421 14111 -24475 اهرم مالی

 14111 47946 1411 41549 14111 -1443 14111 -42411 فرصت رشد

انحراف معیار جریان نقد 

 عملیاتی
69146- 14111 61452- 14111 94541 14111 11147 14111 

 14111 11749 14111 95249 14111 -27467 14111 -36146 انحراف معیار درآمد فروش

 14111 94749 14111 443 14111 -1453 14111 -3146 انحراف معیار رشد فروش

 

 نتایج برآورد مدل های پژوهش

در ازمون چاو، فرضیه  .لیمر )چاو( استفاده شد Fی تلفیقی، از ازمون برای انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده ها

H0  یکسان بودن عرض از مبدأ ها )داده های تلفیقی( در مقابل فرضیه مخالفH1 ناهمسانی عرض از مبدأها )روش داده های ،

شود و در غیر این یی پذیرفته می% کوچکتر باشد، مدل داده های تابلو9تابلویی( قرار می گیرد. اگر سطح خطای آزمون چاو از 

 شود.ها استفاده میهای تلفیق شده یا یکپارچه شده برای آزمون فرضیههای تحقیق از روش دادهصورت و مناسب بودن داده

 (لیمر یا چاو)همسانی عرض از مبدأ های مقاطع F: نتایج آزمون  4جدول 

 نوع روش نتیجه آزمون سطح خطا Fآماره  آزمون چاو

H0: 1411 1464 یکسانی عرض از مبدأ های مقاطع H0 های تابلوییداده رد می شود 

H0 :1411 1493 یکسانی عرض از مبدأ های مقاطع H0 های تابلوییداده رد می شود 

 

%(، 9دار است )سطح خطا کوچکتر از درصد معنی 9در سطح خطای  Fی شود، آمارهمشاهده می 4طور که در جدول  همان

ها را به طور قوی رد کرده است. از این رو، در این آزمون روش ین، آزمون چاو، مشابه بودن عرض از مبدا در تمام دورهبنابرا

شود. برای این کار از ی بعد، روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفی آزمون میشود. در مرحلهاثرات ثابت پذیرفته می

-دار باشد، فرضیه اثرات تصادفی رد میدرصد معنی 9ی محاسباتی در سطح خطای آمارهسمن استفاده شده است. اگر ها آزمون

 شود.شود و در غیر این صورت روش اثرات تصادفی به عنوان روش تخمین مدل پذیرفته میشود و مدل اثرات ثابت پذیرفته می
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 سمنها آزمون: نتایج 5جدول 

 

دار نشده است )بزرگتر از معنیدرصد  9سمن برای مدل پژوهش در سطح خطای ها آزمونی محاسباتی با توجه به اینکه آماره

%(، بنابراین، فرض یک این آزمون مبنی بر وجود رابطه بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی رد شده است؛ از این رو، برای 9

 های تحقیق از روش اثرات تصادفی استفاده خواهد شد.برآورد مدل

 

 های مدلماندهنرمال بودن باقی

 و کشیدگی از استفاده با برا -آزمون جارک در ( است.JB) برا –جارک آزمون های مدلماندهباقی جهت نرمال بودن رایج آزمون

بدین  H0گردد. در این آزمون فرض  می بررسی را خطا جمالت توزیع نبودن یا بودن نرمال پسماند، توزیع جمالت چولگی

نیز بیان کننده این موضوع است که جمالت خطا شرح است که جمالت خطا به طور نرمال توزیع می شوند و فرض مقابل آن 

و در صورتی که  H1% کوچکتر باشد به منزله تایید فرض9به طور نرمال توزیع نمی شوند. در این آزمون اگر سطح خطا از 

 از یک هر با مرتبط رگرسیون خطا در جمالت که گیریم می نتیجه و شودمی پذیرفته H0فرض  % بزرگتر باشد9سطح خطا از 

 است. شده توزیع نرمال طور به متغیرها

 ی تحقیق و جز اخالل: نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته6جدول 

 نام متغیر

 آزمون
 مدیریت سود واقعی مدیریت سود تعهدی باقی مانده مدل

 6426 6443 6441 آماره آزمون جارک برا

 1479 1447 1491 سطح خطا

 

 های آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و باقی مانده مدل و سطح معناداری آنشود آمارهشاهده میم 1طور که در جدول همان

بوده است. به بیان دیگر، متغیر وابسته و باقیمانده مدل رگرسیون تحقیق دارای  H1ی و رد فرضیه H0ی بیانگر تایید فرضیه

 توزیع غیر نرمال نیست.

 

 هاماندههمسانی واریانس باقی

نابرابر هستند. نتایج  هایواریانسبه این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جمالت خطا دارای  واریانساهمسانی ن

، بروش پاگان، آزمون الگرانژ و های تحقیق با استفاده از آزمون وایتهای مدلماندهحاصل از آزمون همسانی واریانس باقی

 گلجسر به شرح زیر تشریح شده است:

 سمنها آزمون
کای 

 اسکوئر
 نتیجه آزمون سطح خطا

 نوع روش

 اثرات تصادفی رد نمی شود H0 1444 1416 عدم وجود ارتباط بین متغیر مستقل و خطای تخمین

 اثرات تصادفی رد نمی شود H0 1443 7455 عدم وجود ارتباط بین متغیر مستقل و خطای تخمین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 رگرسیون های مدل: نتایج آزمون همسانی واریانس باقیمانده7جدول 

 روش منتخب نتیجه الگرانژ وایت گلجسر بروش پاگان شرح مدل

 مدل اول
 F 1471 6419 1414 1416آماره 

 OLS همسانی واریانس
p.v 1413 1435 1499 1499 

 مدل اول
 F 6442 6412 6443 66441آماره 

 OLS همسانی واریانس
p.v 9118 9130 9117 9117 

 

 دارای روش این شود.می ( استفادهOLSمعمولی ) حداقل مربعات روش از خطی، معموالً رسیونرگ الگوهای برآورد برای

 ناهمسانی همچون مشکالتی رفع برای اما است؛ تورش بدون خطی برآورد کننده بهترین مانند آماری مطلوب هایویژگی

شود از آنجایی مشاهده می 1که در جدول  طورشود. همانمی ( استفادهEGLSیافته ) تعمیم مربعات روش حداقل از واریانس

های آزمون نشان دهنده همسانی واریانس بوده و سطح معنی باشد لذا آماره% بزرگتر می9های مذکور از که سطح خطای آزمون

ز تخمین های حاصل ااند. به بیان دیگـر، باقی ماندهفرض صفر این آزمون مبنی بر همسانی واریانس را تایید کرده داری آنها

(، رگرسیون OLSمعمولی ) مدل تحقیق، دارای واریانس ثابت بوده است. در این گونه موارد باید از همان روش حداقل مربعات

 را تخمین زد.

 

 عدم وجود هم خطی

است.  مستقل متغیرهای ( بینvifواریانس ) تورم شاخص از استفاده همخطی، رابطه یا نبود وجود شناسایی های راه از یکی

 خطی هم بستگی تخمینی، متغیرهای که حالتی به نسبت حد چه تا تخمینی ضرایب واریانس که دهد می نشان عامل این

شود. با توجه باشد، خود همبستگی در مقادیر خطای مدل رد می 249تا  649است. اگر مقدار این آماره بین  شده متورم ندارند،

 شود.ر جداول ادامه وجود؛ خود همبستگی در مقادیر خطای مدل رد میی دوربین واتسون حاصل شده دبه میزان آماره

 

 عدم وجود خطای تصریح)آزمون ریست رمزی(

که مدل دارای رابطه خطی  این فرض بیان می کند آیا فرم تابعی مدل به درستی انتخاب شده است یا خیر؟ برای آزمون این

نظر رابطه خطی بودن و یا غیر خطی بودن درست تبیین شده است یا  نظر تحقیق از که آیا مدل مورد است یا غیرخطی و این

آزمون ریست رمزی محاسبه شده در  Fخیر از آزمون ریست رمزی استفاده گردیده است. با توجه به اینکه سطح خطای آماره 

 تایید مدل بودن خطی یعنی صفر باشد لذا فرضدهد که مدل رگرسیون یک تابع خطی می% است نشان می9مدل بزرگتر از 

% بوده 9نسبت درستنمایی محاسبه شده نیز بزرگتر از  Fگردد. همچنین عالوه بر آزمون ریست رمزی؛ سطح خطای آماره  می

 گردد. می تایید مدل بودن خطی یعنی صفر باشد لذا فرضدهد که مدل رگرسیون یک تابع خطی میو نشان می
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 ون: نتایج آزمون ریست رمزی مدل رگرسی8جدول 

 نسبت راست نمایی آزمون ریست رمزی مدل تحقیق

 مدل اول
 سطح معنی داری Fآماره ی  سطح معنی داری Fآماره ی 

1465 1411 1465 1419 

 1442 1412 1443 1412 مدل دوم

 

 آزمون مدل اول پژوهش-0

( در 931429ی داری آماره فیشر )شود، معنگونه که مشاهـده می( بیان شده است. همان5نتایج مدل پژوهش به شرح جدول ) 

حاکی از معنی داری کلی مدل برآورد شده است بنابراین، مدل تحقیق در کل معنی دار بوده و متغیر های مستقل و  9سطح %

Rکنترلی توانایی توضیح متغیر وابسته را دارند. عالوه بر این ضریب تعیین تعدیل شده )
دهد است. این عدد نشان می 14417( 2

دیگر ناشی از سایر  1493توان به متغیرهای مستقل و کنترلی نسبت داد و  از تغییرات متغیر وابسته را می 1447قریباً که ت

عوامل بوده که از دسترس محقق خارج می باشد. هر چه مقدار این شاخص بزرگتر باشد پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون 

( حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی مرتبه اول در اجزای 2426بیشتر خواهد بود. مقدار آماره دوربین واتسون )

تا  649اخالل مدل برآورد شده است، لذا نتایج مدل برآورد شده کاذب نیست و تخمین مدل قابل اتکاست )نرمال آن باید بین 

مدل اول با هم مشکل همخطی  دهد که متغیرهای مستقل ( نیز نشان میVIFباشد (. مقدار شاخص عامل تورم واریانس ) 249

نیز ذکر شده است( باشد، شواهدی از  61)در برخی دیگر از منابع عدد  9کمتر از  VIFشدید ندارند. زمانی که مقدار آماره 

  وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل مدل وجود ندارد .

 (OLS: نتایج آزمون مدل اول پژوهش در سطح داده های تابلویی)0جدول 

 شــرح
 عالمت اختصاری

 ضرایب
-تی

 استیودنت

سطح 

 خطا
VIF 

 -- -- -- --  مدیریت سود تعهدی

 -- 1422 6421 14113  مقدار ثابت معادله

 64111 1413 2464 1411  قدرت مدیرعامل

 6413 1413 2466 1413  قدرت مدیر مالی

 6413 1411 4491 1411  اندازه شرکت

 6414 1413 -2467 -1417  فرصت رشد

 6416 1411 3461 1419  اهرم مالی

 SGrowth 1419 2466 1413 64115 انحراف معیار رشد فروش

 Opcash 1413- 2441- 1416 64114 انحراف معیار جریان نقد عملیاتی

 SALE 1414 2455 1411 6412 انحراف معیار درآمد فروش

Rین تعدیل شده ضریب تعی
2 14417 
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 .معنی داری دارد تأثیرشرکت بر مدیریت سود اقالم تعهدی  مدیرعاملفرضیه اول: قدرت 

( و سطـح مل )استیودنت مربـوط بـه متغیر مستقل قدرت مدیرعا-ی تی( آمـاره5با توجه بـه نتایج جـدول )

افزایش در قدرت  1416باشد. به عبارتی با می 1411بوده و ضریب آن نیز  1413و  2464(به ترتیب p.vمعناداری آن )

 این برای شده گرفته نظر در خطای سطح کهاین به یابد. با توجهافزایش می 1411، مدیریت سود اقالم تعهدی مدیرعامل

 ی اولفرضیه معناداری بر مدیریت سود اقالم تعهدی داشته و تأثیربنابراین متغیر قدرت مدیرعامل  ت،بوده اس 19/1 پژوهش

 باشد. در نتیجه، رابطهمثبت می (گیرد. ضریب متغیر )می قرار تایید % مورد59پژوهش در سطح اطمینان 

 دارد. هدی وجودمدیریت سود اقالم تع بین قدرت مدیرعامل و داری معنی مثبت و

 

 .معنی داری دارد تأثیرفرضیه دوم: قدرت مدیر مالی شرکت بر مدیریت سود اقالم تعهدی 

( و سطـح استیودنت مربـوط بـه متغیر مستقل قدرت مدیرمالی )-ی تی( آمـاره5با توجه بـه نتایج جـدول )

افزایش در قدرت مدیرمالی،  1416باشد. به عبارتی با می 1413نیز  بوده و ضریب آن 1413و  2466(به ترتیب p.vمعناداری آن )

 19/1 پژوهش این برای شده گرفته نظر در خطای سطح کهاین به یابد. با توجهافزایش می 1413مدیریت سود اقالم تعهدی 

پژوهش در  ی دومفرضیه ومعناداری بر مدیریت سود اقالم تعهدی داشته  تأثیربنابراین متغیر قدرت مدیرمالی  بوده است،

 معنی مثبت و باشد. در نتیجه، رابطهمثبت می (گیرد. ضریب متغیر )می قرار تایید % مورد59سطح اطمینان 

 دارد.  مدیریت سود اقالم تعهدی وجود بین قدرت مدیرمالی و داری

 

 آزمون مدل دوم پژوهش-19

( در 245439شود، معنی داری آماره فیشر )گونه که مشاهـده میده است. همان( بیان ش61نتایج مدل پژوهش به شرح جدول )

حاکی از معنی داری کلی مدل برآورد شده است بنابراین، مدل تحقیق در کل معنی دار بوده و متغیر های مستقل و  9سطح %

R)کنترلی توانایی توضیح متغیر وابسته را دارند. عالوه بر این ضریب تعیین تعدیل شده 
دهد است. این عدد نشان می 1441( 2

دیگر ناشی از سایر  1494توان به متغیرهای مستقل و کنترلی نسبت داد و  از تغییرات متغیر وابسته را می 1441که تقریباً 

عوامل بوده که از دسترس محقق خارج می باشد. هر چه مقدار این شاخص بزرگتر باشد پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون 

( حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی مرتبه اول در اجزای 2433خواهد بود. مقدار آماره دوربین واتسون ) بیشتر

تا  649اخالل مدل برآورد شده است، لذا نتایج مدل برآورد شده کاذب نیست و تخمین مدل قابل اتکاست )نرمال آن باید بین 

دهد که متغیرهای مستقل مدل اول با هم مشکل همخطی  نیز نشان می VIF))باشد (. مقدار شاخص عامل تورم واریانس  249

نیز ذکر شده است( باشد، شواهدی از  61)در برخی دیگر از منابع عدد  9کمتر از  VIFشدید ندارند. زمانی که مقدار آماره 

  وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل مدل وجود ندارد .

F )(14111)     931429 فیشر )رگرسیون(    )سطح خطا 

 2426 دوربین واتسون
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 (OLSل پژوهش در سطح داده های تابلویی): نتایج آزمون مد19 جدول

  

  معنی داری دارد. تأثیرشرکت بر مدیریت سود واقعی  مدیرعاملفرضیه سوم: قدرت  

( و سطـح مربـوط بـه متغیر مستقل قدرت مدیرعامل )استیودنت -ی تی ( آمـاره61با توجه بـه نتایج جـدول )

افزایش در قدرت  1416به عبارتی با باشد. می 1462بوده و ضریب آن نیز  1412و  2421(به ترتیب p.vمعناداری آن )

 پژوهش این برای شده گرفته نظر در خطای سطح کهاین به یابد. با توجهافزایش می 1462مدیرعامل، مدیریت سود واقعی 

پژوهش در  ی سومفرضیه معناداری بر مدیریت سود واقعی داشته و تأثیربنابراین متغیر قدرت مدیرعامل  بوده است، 19/1

 معنی مثبت و باشد. در نتیجه، رابطهمثبت می (گیرد. ضریب متغیر )می قرار تایید % مورد59سطح اطمینان 

 دارد.  مدیریت سود واقعی وجود وبین قدرت مدیرعامل  داری

  

  معنی داری دارد. تأثیرفرضیه چهارم: قدرت مدیر مالی شرکت بر مدیریت سود واقعی  

( و سطـح استیودنت مربـوط بـه متغیر مستقل قدرت مدیرمالی )-ی تی ( آمـاره61با توجه بـه نتایج جـدول )

افزایش در قدرت مدیرمالی،  1416به عبارتی با باشد. می 1411بوده و ضریب آن نیز  1411و  3462(به ترتیب p.vمعناداری آن )

بوده  19/1 پژوهش این برای شده گرفته نظر در خطای سطح کهاین به یابد. با توجهافزایش می 1411مدیریت سود واقعی 

پژوهش در سطح  ی چهارمفرضیه ته ومعناداری بر مدیریت سود واقعی داش تأثیربنابراین متغیر قدرت مدیرمالی  است،

 داری معنی مثبت و باشد. در نتیجه، رابطهمثبت می (گیرد. ضریب متغیر )می قرار تایید % مورد59اطمینان 

 دارد.  مدیریت سود واقعی وجود بین قدرت مدیرمالی و

 VIF سطح خطا استیودنت-تی ضرایب عالمت اختصاری شــرح

 مدیریت سود واقعی
 

-- -- -- -- 

 -- 1427 -6411 -1491  مقدار ثابت معادله

 قدرت مدیرعامل
 

1462 2421 1412 64111 

 قدرت مدیر مالی
 

1411 3462 1411 6413 

 اندازه شرکت
 

1417 2413 1414 6413 

 فرصت رشد
 

1419- 3431- 1411 6414 

 اهرم مالی
 

1416 2419 1414 6416 

 SGrowth 1466 2451 1411 64115 انحراف معیار رشد فروش

 Opcash 1417- 3414- 1411 64114 انحراف معیار جریان نقد عملیاتی

 SALE 1414 2416 1414 6412 انحراف معیار درآمد فروش

Rضریب تعیین تعدیل شده 
2 1441 

F )(14111)     245439 فیشر )رگرسیون(    )سطح خطا 

 2433 دوربین واتسون
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 وجود تعهدی و واقعیسود  شرکت با مدیریت اندازه بین داری معنی مثبت کنترلی نیز نشان داد که رابطه متغیرهاینتایج   

 که شرکت است آن اول دلیل پردازند.می سود به مدیریت بیشتر بزرگتر؛ هایشرکت که است این مطلب بیانگر نتیجه این دارد

 های شرکت در سود اهمیت با نوسانات مثبت هستند تر حساس سیاسی نظر از های کوچک شرکت به نسبت بزرگ نسبتاً های

 های شرکت سود در قابلت وجه افزایش دیگر، عبارت به گردد. سود انحصاری مورد در تردید افزایش سبب ممکن است بزرگ

 سوی از اند.داده افزایش را سود خود انحصاری قدرت استفاده از با ها شرکت این که آورد پدید را شبه است این ممکن بزرگ

 شرکت و تصویر گردیده احتمالی مورد ورشکستگی در نگرانی سبب بزرگ های شرکت سود در اهمیت با منفی نوسانات دیگر،

 هایشرکت سود در قابلت وجه نوسانات همچنین نماید. خراب نماید فعالیت می آن در تجاری واحد که تجاری محیط را در

 محدودیت های شرکت، انکارکن توسط افزایش دستمزد تقاضای نظیر ناخواسته سیاسی های ایجاد هزینه احتمال بزرگ،

 است آن دوم دلیل دارند. مدیریت سود برای بیشتری انگیزه بزرگ های بنابراین،شرکت دهد. افزایش را دولت توسط مهارکننده

 یابد.می افزایش بیشتر، نفعان ذی مقابل مدیران در گویی پاسخ مسئولیت ها، شرکت بزرگترشدن با که

 انگیزه بیشتری ها شرکت مدیران زیرا تعهدی و واقعی مشاهده شد مدیریت سود و مالی اهرم بین داری معنی و مثبت رابطه

به  اقدام ریسک کاهش منظور به ها دیگرشرکت عبارت به دارند. نگه راضی را اعتباردهندگان سود مدیریت طریق از تا دارند

 بخشی اطمینان منظور به باشندبرخوردار می یباالی هایدارایی کل به نسبت بدهی از که هایی شرکت نمایند،می سود مدیریت

 وجود عدم نمایند.سود می مدیریت به اقدام دریافتنی اعتبارات و هابهره وام و اصل پرداخت توانایی بر مبنی اعتباردهندگان به

 به پرداخت قادر آینده در تجاری واحد که آوردپدید می دهندگان اعتبار برای را اطمینان این در سود توجه قابل نوسانات

  بود. خواهد آنان مطالبات

فرصت رشد شرکت، انحراف معیار جریان نقد  بین داری معنی منفی و سایر نتایج متغیرهای کنترلی نیز نشان داد که رابطه

ی ، انحراف معیار درآمد فروش و انحراف معیار رشد فروش با مدیریت سود تعهدی و واقعی وجود دارد تایید متغیرهاعملیات

 این متغیرها بر متغیر وابسته بوده و به درستی تشخیص و در مدل تخمین زده شده اند. تأثیرکنترلی یاد شده نشان از 

 

 بحث و نتیجه گیری-11

 بوده است. و مدیر مالی شرکت بر مدیریت سود واقعی و تعهدی مدیرعاملهدف این پژوهش بررسی تأثیرقدرت 

، مدیران و به خصوص مدیران عامل که در راس ها داردبه جدایی مالکیت ازمدیریت شرکت بر اساس تئوری نمایندگی که اشاره

به سزایی در عملکرد و سود شرکت  تأثیر، تصمیمات مهم عملیاتی و استراتژیکی را اتخاذ می کنند که هرم مدیریت قراردارند

-ت مدیرعامل که در پی ثبات و عدم تغییر وی بوجود میقرار می دهد لذا احتمال دارد با افزایش قدر تأثیردارد و آن را تحت 

، سود حسابداری را دچار نوسان و تغییرات بیشتری گرداند ، تصمیمات آن با توجه به اینکه به صورت فردی گرفته می شودآید

 ییر وی است.شود؛ ثبات مدیریت و عدم تغ های مدیریت برای مدیریت سود برانگیخته می  لذا یکی از مواقعی که انگیزه

های واقعی و سطوح نتایج تحقیق نشان داد که قدرت مدیریت باعث افزایش دستکاری در سود از طریق اقالم تعهدی و فعالیت

کند تا شود. عالوه بر این از آنجایی که کشف مدیریت سود ناشی از اقالم تعهدی ساده است لذا مدیریت سود میمختلف آن می

های نمایندگی قابل های واقعی سود انجام دهد. نتایج این پژوهش در چارچوب انگیزهتکاری در فعالیتاین اقدام را از طریق دس

تبیین است به بیان دیگر بر اساس مبانی تئوری نمایندگی بین منافع مدیران و سهامداران همسویی وجود ندارد در نتیجه 

باشند که این امر ممکن است موجب زیان سهامداران گردد. ییابی به منافع خود ممدیران شرکت در وهله اول به دنبال دست
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در واقع مدیران شرکت با توجه به اولویت در اهداف و منافع خود و همچنین بر اساس قدرتی که بر اثر عدم تغییر و ثبات 

ا تامین نماید و مدیریتی خود به دست آورده است ممکن است اقدام به اخذ تصمیماتی نماید که در کوتاه مدت اهداف خود ر

در بلندمدت به ثروت سهامداران لطمه وارد کند.لذا مدیریت از طریق اعمال مدیریت سود ناشی از اقالم تعهدی و واقعی سعی 

توان کند تا عملکرد شرکت را مطلوب نشان داده و باعث شود تا مدیریت خود را تداوم بخشد. از سوی دیگر این نتایج را میمی

تواند منجر به بیش اطمینانی مدیر شود و مدیریت نیز مرتبط دانست. در واقع ثبات و عدم تغییر مدیریت می به بیش اطمینانی

های شرکت دارند، برای ارائة تصویر دلیل اطمینان بیش از حدی که به گزارش فعالیت اطمینان ممکن است به مدیران بیش

 دیریت سود داشته باشند.مطلوبی از عملکرد مالی خویش، تمایل بیشتری به اعمال م

 

 پیشنهادهای پژوهش-12

 ی پژوهش، پیشنهادهای کاربردی برای استفاده ار نتایج به شرح زیر ارائه می شوند: ها فرضیهبا توجه به نتایج حاصل از آزمون 

الم تعهدی نشان داده شده ثبات و قدرت مدیریت باعث افزایش مدیریت سود ناشی از اق 2، 6براساس نتایج فرضیه شماره  -6

های مالی، در صورت  بر اساس اطالعات مندرج در صورت   گیری شود، در هنگام تصمیم شود لذا به سرمایه گذاران توصیه میمی

 .  های مدیریت، مورد توجه قرار دهند  ثبات مدیریت، احتمال مدیریت سود را با توجه به انگیزه

تر و کشف آن نیز توسط ن مدیریت سود ناشی از اقالم تعهدی محدودجایی که امکا از آن 3براساس نتایج فرضیه شماره   -2

 ها آنحسابرسان ساده تر است لذا ممکن است مدیران بیشتر اقدام به دستکاری فعالیت های واقعی سود نمایند که کشف 

اقدامات مشکوک به  مشکل تر است، لذا پیشنهاد می شود تا سرمایه گذاران عالوه بر دقت در مدیریت سود اقالم تعهدی، به

 دستکاری سود ناشی از فعالیت های واقعی نیز توجه کنند.

دلیل این که امکان به کارگیری فعالیت های واقعی و دستکاری سود برای انجام  ، به4به نتایج فرضیه شماره  توجهبا  -3

نداردهای حسابداری و حسابرسی ی استامدیریت سود توسط مدیر، وجود دارد، لذا سازمان حسابرسی به عنوان تدوین کننده

ی مدیران، هنگام تدوین استاندارد توجه نماید. همچنین، باید توجه داشت که برخی از استانداردها نسبت به باید به این انگیزه

ی هاستانداردهای دیگر، به دلیل نیاز به اعمال قضاوت بیشتر در مورد آنها و امکان برداشت های متفاوت از آنها، دارای زمین

ی هر استاندارد را تا حد ممکن، مشخص کند بهتری برای انجام مدیریت سود هستند. بنابراین، سازمان حسابرسی باید محدوده

تا به این طریق بتواند آزادی عمل مدیران را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که محدود کردن بیش از حد استانداردها 

ی این سازمان، آن است که بین آزادی عمل مدیران و گری مالی شود. لذا وظیفهممکن است باعث کاهش سودمندی گزارش

 احتمال انجام مدیریت سود تعادل برقرار کند.

 همچنین برای انجام پژوهش های بیشتر در زمان آینده، موضوع های پژوهشی جدید به شرح زیر ارائه می شوند:

اعضای هیئت مدیره در یک سال مالی به عنوان شاخص ثبات مدیریت در و یا یکی از  مدیرعاملدر این تحقیق، عدم تغییر  -6

توانند با تغییر این شاخص، با در نظر گرفتن تغییر اکثریت اعضای موظف هیئت مدیره، به  شده است. محققان می نظر گرفته 

 . بررسی مدیریت سود بپردازند

های جذاب تغییر مدیریت است که  به عنوان یکی از موضوعنظارت بر عملکرد مدیران نیز  منظور بهکارایی حاکمیت شرکتی  -2

توان در آینده به آن پرداخت. بدین معنی که ساز و کارهای حاکمیت شرکتی قوی، مدیران با عملکرد ضعیف را تغییر  می

 خواهد داد.
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است، با انجام تحقیقات ای در ایران یافت نشده  با وجود اینکه در حوزه عدم تغییر مدیریت و مدیریت سود تحقیقات مشابه -3

 توان به تشریح بهتر این رابطه پرداخت. می  های زمانی مختلف در ایران  مشابه در بازه

از آنجایی که در این پژوهش نمونه های آماری به تفکیک نوع صنعت مورد بررسی قرار نگرفته است، پیشنهاد می شود در  -4

در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت )از جمله بانکها و  ی پذیرفته شدهها شرکتپژوهش های آتی این رابطه در 

 موسسات بیمه( نیز انجام گیرد.
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