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 پیشگفتار

 هاي شرکت واقعی عملکرد و افشاء کيفيت بر سود مدیریت تاثير بررسی هدف با کتاب این

 هدف نظر از علمی اثر این. است گردیده تاليف تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 و است استقرایی پژوهش اجراي منطق و پيمایشی توصيفی پژوهش اجراي نحوه و کاربردي

 در شده پذیرفته شرکت 546 شامل آماري جامعه. است نگر گذشته کمی پژوهش هاي داده

 حذفی گيري نمونه اساس بر شرکت 116 تعداد آنها بين از که بوده تهران بهادار اوراق بورس

 جهت. گردید انجام 1390-1394 سال از ساله 5 دوره یک براي پژوهش. گردیدند انتخاب

 7 نسخه در دیتا پانل رگرسيون و هاسمن و ليمر، واتسون-دوربين آزمون از ها فرضيه بررسی

 سود مدیریت تاثير بررسی به پژوهش این فرعی فرضيه دو. گردید استفاده Eviews افزار نرم

 تایيد از حاکی پژوهش نتایج. پرداختند واقعی عملکرد بر سود مدیریت و افشاء کيفيت بر

 هاي شرکت در افشاء کيفيت بر سود مدیریت که داد نشان ها فرضيه نتایج. دارد ها فرضيه

 بر سود مدیریت همچنين و دارد معناداري تاثير تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

. دارد معناداري تاثير تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت واقعی عملکرد

 نفع ذي اشخاص سایر و گذاران سرمایه، سهامداران، مدیران به کمک جهت کتاب این نتایج

 .است موثر شرکت در سود مدیریت بر موثر عوامل شناسایی در

 

  

 

 

 



 



 

 اول فصل
 کلیات

 الف( مقدمه 

 گذاران جهت ي حسابداري مالی فراهم آوردن اطالعات مفيد براي سرمایههدف اوليه

ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اوليه براي . بينی عملکرد واحد اقتصادي استپيش

خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به به تحليل گذاران، مدیران و  رمایهستصميم گذاران، 

ي مبنایی براي محاسبه ماليات، معياري براي ارزیابی موفقيت هاي مختلف مانند ارائهشيوه

عملکرد شرکت، معياري براي تعيين ميزان سودهاي قابل تقسيم، معياري براي مدیریت توزیع 

کند میاقتصاد جامعه کمک  سود، معياري براي مدیریت یک واحد اقتصادي و سایر موارد به

شود، تعيين اش مرتبط میهمچنين، به دليل اینکه ارزش یک شرکت با سودهاي حال و آینده

مدیران اغلب به منظور  (.1389)کردستانی و هدایتی،  سزایی برخوردار استسود از اهميت به

ایـن  ،کنندگمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد واقعی شرکت، سود را مدیریت می

هاي واقعی انجـام سود که از طریق دستکاري ارقام حسابداري یا دستکاري فعاليت مـدیریت

دهد، ریسک و عدم اطمينان افراد شـود، دقـت وصـحت پيـام رسـانی سـود را کاهش میمـی

دهد و همچنين احتماال منجر به عدم تقارن اطالعاتی و کاهش برون سازمانی را افزایش می

کند گردد. مدیریت سود نه تنها عملکرد واقعی شرکت را پنهان میگذاري میایی سرمایهکار
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بينی رشد آتی شرکت مفيد است بلکه روند واقعی رشـد سـود و درآمد شرکت را که در پيش

ه النعات مالی در گزارش هاي ساالافشاي اط(. 2008استيون، مک نيکولز و) سازدنيز مخفی می

رود، به طوري که در این هاي حسابداري به شمار میه کليدي در پژوهشبه عنوان یک حوز

هاي دانشگاهی متعددي در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده زمينه پژوهش

عاتی براي سرمایه الها، یکی از منابع مهم و ارزشمند اطعات توسط شرکتالاست. افشاي اط

هاي اقتصادي آگاهانه به شمار گيرينفعان در جهت تصميمگذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی

فشاي به موقع و کامل، از طریق شناسایی زیان ها و ا .(1،2007)بارث و همکارانرودمی

هاي مدیریت سود موفق مبتنی بر اقالم تعهدي را کاهش داده و سودهاي اقتصادي، فرصت

داریم به بررسی تاثير مدیریت . در پژوهش حاضر قصد سبب افزایش مدیریت سود می گردد

سود بر کيفيت افشاء و عملکرد واقعی شرکت در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق 

بهادار تهران بپردازیم. بنابراین در این فصل به بررسی کليات پژوهش شامل بيان مساله، اهميت 

 و ضرورت پژوهش، اهداف، سئوال ها و فرضيه هاي پژوهش خواهيم پرداخت.

 ب(  بررسی ماهیتی موضوع و کلیات بحث

-گذاران جهت پيشحسابداري مالی فراهم آوردن اطالعات مفيد براي سرمایه يهدف اوليه

هاي متعددي مانند توان با استفاده از شاخصعملکرد شرکت را می .استشرکت بينی عملکرد 

وق صاحبان سهام و نسبت ي حقتغيير در ميزان فـروش، توليـد، جریـان نقـدي، نسـبت بـازده

به این ، (2002)2هاوي آباربانل و لی و اسکينر و اسلوان. گيري کردها اندازهبازدهی دارایی

شده سود پيش بينی شده( با )نتيجه رسيدند که تفاوت بين سود واقعی و شـاخص از قبـل تعيـين 

ميـزان عملکـرد بـر  یابد آنان به این نتيجه رسيدند کـهافزایش عملکرد شرکت، افزایش می

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد . مـدیریت سود موثر است

سود که از طریق دستکاري  ایـن مـدیریت کنند.اقتصادي واقعی شرکت، سود را مدیریت می

پيـام رسـانی شـود، دقـت وصـحت هاي واقعی انجـام مـییا دستکاري فعاليت ،ارقام حسابداري

                                                           
1 Barth 
2 Skinner and Sloan Debondt and Thaler 
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دهد و دهد، ریسک و عدم اطمينان افراد برون سازمانی را افزایش میسـود را کاهش می

گردد. همچنين احتماال منجر به عدم تقـارن اطالعـات و کاهش کارایی سرمایه گذاري می

کند بلکه روند واقعی رشـد سـود و مدیریت سود نه تنها عملکرد واقعی شرکت را پنهان می

)مک سازد شرکت را که در پيش بينی رشد آتی شرکت مفيد است نيز مخفی می درآمد

به دخالت عمومی مدیریت در فرآیند تعيين سود در  مدیریت سود .(3،2008نيکول و استابلن

 (.2015راستاي دلخواه مدیریت را مدیریت سود گویند)جيانگ و همکاران، 

غيير در توليد سنجيده و به این نتيجه رسيد که عملکرد را بر مبناي ميزان ت (2002) 4ماتسوموتو

دارایی ها را به  نسبت بازده (2002) فرانکل و دیگران .ميزان توليد با مدیریت سود رابطـه دارد

عنوان شاخص اندازه گيري عملکرد شرکت در نظر گرفتنـد و بـه ایـن نتيجه رسيدند که نسبت 

ميزان تغيير در سودآوري شرکت را  (2002) نبيتی و دیگرا. مزبور بر مدیریت سود موثراست

گيـري کـرده و اعـالم نمودند احتمال مدیریت با استفاده از ميزان تغيير در جریان نقدي انـدازه

سود در بانک هاي داراي تغيير مثبت در جریان نقدي، بيشتر از دیگر بانک ها است و  مک 

عملکرد را نسبت بازدهی حقوق  شاخص اندازه گيري (2002) بارتون و سيمکو نيکـولز

صاحبان سهام و ميزان فروش شرکت انتخاب کردنـد و به این نتيجه رسيدند که هر دو شاخص 

اعتقـاد دارنـد ميـزان فـروش بـر ( 2002)دچو و دیچو .مزبور با مدیریت سود رابطه دارند

 .مدیریت سود موثر است

هميشه  اقالم ارائه شده در صورت مالی،  بنابراین سود حسابداري به عنوان یکی از مهمترین

گذاران را به عنوان عمده ترین استفاده کنندگان صورت هاي مالی به خود جلب توجه سرمایه

 می نماید و در نتيجه مبناي بسياري از تصميم گيري هاي مهم اقتصادي  به شمار می آید.

هامی عـام، یکـی از مسایل هـاي سـامروزه مدیریت مناسب، کنترل و نظارت بر امور شـرکت

اساسی مطرح شده در نظام اقتصادي کـشورهاي مختلـف جهـان و از جملـه ایـران است. با 

توجه به تحوالت دنياي کنونی، حفظ منافع سرمایه گذاران به عنوان تامين کننـدگان سرمایه و 

                                                           
3 McNichols M.F.. and Stubben S.R., 
4 Matsumoto 
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هـاي مالی بيش از کنندگان از اطالعات حـسابداري و گـزارشترین گروه استفادههمچنين مهم

براین اساس براي مدیران امکان دسترسی به انحصاري به بخشی از  پيش ضرورت یافته است

(. 1390)احمد پور، اطالعات ونيز تهيه اطالعاتی همچون اطالعات مالی به وجود آمده است

به عنوان یک لغت در  حسابداري است. در این ميان یکی از مولفه هاي تاثير گذار، افشاء

تحویل حقایق و جزئيات مربوطه به : »رهنگ حسابداري وال استریت چنين تعریف شده استف

گویند. به طور کلی، بورس و سهامداران موقعيت یا عملکرد تجاري را افشاي حسابداري می

شرکت ها را ملزم کرده اند که براي جامعه سرمایه گذار، حقایق مربوط به موضوعاتی که روي 

سازي در زمان عرضه به عموم نيز الزم ءا اثر دارد را افشا نمایند. این افشاقيمت سهام شرکت ه

 (. 41: 2014فرهنگ حسابداري وال استریت، )است 

( آن را به عنوان اقدامی داوطلبانه یا اجباري تعریف 2012اما فرهنگ لغت مالی فارلکس )

یا هر چيز مرتبط افشا  کرده است که اطالعات مربوط به قرضه ها، بودجه، سود، سرمایه ها،

گردد. براي اینکه شرکت ها در بورس ليست شوند، بایستی خودشان به افشاي این اطالعات می

بپردازند و از قوانين و مقرراتی که بر اطالعات شرکت هاي عضو بورس حاکم است، تبعيت 

رایی کنند. افشا براي پيشگيري از دستکاري قيمت و هر عامل دیگر منجر به وقفه در کا

اند )مانند؛ یور و  بسياري از محققان به بحث در زمينه افشا پرداخته.شودمعامالت انجام می

(، اختر و الدین و 2011(، روف )2012(؛ المانس )2013(؛ الکساندر )2014همنویسان )

(؛ 2002(؛ چو و گري )2001(؛ هو و ونگ )2008(، هونگشی لی وآنينانچی )2009همنویسان )

((. موضوع افشاي اطالعات تنها محدود به قشر 2003(؛ انگ و مارک )2002)هنيف و کوک 

ي طيف وسيعی از  شود، بلکه این موضوع در برگيرنده مالی نمی گانکنندهاستفادهمحدودي از 

گذاران و سایر تصميم  اي، اعتبار دهندگان، دولت، سرمایه افراد جامعه از جمله مجامع حرفه

نين با توجه به رونق گرفتن بورس اوراق بهادار تهران، موضوع افشا، گيرندگان مالی است. همچ

اي، تدوین کنندگان استانداردها و صاحب  هاي اخير در کانون توجه مجامع حرفه طی سال

(. در این ميان 1386ي حسابداري ایران بوده است )عرب مازار یزدي؛ ارزیتون،  نظران رشته
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توان گفت افشاي اختياري پاسخ  باشد چرا که می ار میافشاي اختياري ازاهميت خاصی برخورد

ها و یا جهانی  به چندین عامل از قبيل؛ تغيير در بازار سرمایه، تغيير در شرایط محيطی شرکت

 (.2001باشد )هيلی و پالپو،  شدن، می

بررسی تاثير مدیریت سود بر توجه به دیدگاه هاي مطرح شده در باال، در این پژوهش به  با

کيفيت افشاء و عملکرد واقعی شرکت در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 شود. به طور دقيق، این پژوهش در پی پاسخ به این سواالت است کهپرداخته میتهران 

مدیریت سود چه تاثيري بر کيفيت افشاء اطالعات حسابداري در شرکت دارد؟ همچنين 

 یریت سود چه تاثيري بر عملکرد واقعی شرکت دارد؟مد

 و بیان متغیرهای موضوع نگارشج( اهداف علمی این کتاب و روش 

 هدف اصلی.1

 مدیریت سود بر کيفيت افشاء و عملکرد واقعی شرکت  بررسی تاثير

 . اهداف فرعی 2

 بررسی تاثير مدیریت سود بر کيفيت افشاء شرکت 

 بر عملکرد واقعی شرکتبررسی تاثير مدیریت سود 

 نگارش این اثر علمی. روش 3

می  تاثير مدیریت سود بر کيفيت افشاء و عملکرد شرکتبررسی با توجه به این که شناسایی 

داشته باشد، در این پژوهش  هاي سهامیشرکتتواند اطالعات بسيار مفيدي را در زمينه 

مورد بررسی قرار گرفته  واقعی شرکتعملکرد تاثير مدیریت سود بر کيفيت افشاء و بررسی 

 باشداز نوع مطالعات پس رویدادي میتوصيفی است. روش کلی مورد استفاده در این پژوهش 

که بر اساس تجزیه و تحليل داده هاي مشاهده شده انجام گردیده و نوعی پژوهش کاربردي 

همچنين با توجه به  ،باشدقلمداد می شود. روش آماري مورد استفاده داده هاي ترکيبی می


