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 هاي مالي اثر مديريت سود بر مربوط بودن اطالعات صورت
 

  ويدا مجتهدزاده
  سمانه صادقي عسکري

 چکیده

هاي مالي  تحقيق به بررسي اثر مديريت سود بر مربوط بودن اطالعات صورتاين  
پردازد. چارچوب با در نظر گرفتن اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت و بلندمدت مي

(، به عنوان 5995( است؛ همچنين از مدل جونز )5991مورد استفاده مدل السون )
ين اقالم تعهدي اختياري مبنايي براي ايجاد دو مدل جداگانه به منظور تخم

فرضيه طراحي شد و با  51مدت و بلندمدت استفاده شده است. در اين راستا  کوتاه
شده در بورس اوراق بهادار تهران در  شرکت پذيرفته 511کارگيري اطالعات  به

هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش، از  ، بعد از محاسبه آماره5131 تا 5131هاي  سال
منظور توصيف و بررسي رابطه بين  ن و ضريب تعيين بهضريب همبستگي پيرسو
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متغيرها استفاده شد. نتايج نشان داد که سود و ارزش دفتري اطالعاتي مربوط در 
رابطه با ارزش شرکت است. همچنين مديريت سود در سطح کل اقالم تعهدي 

بوط مدت و اقالم تعهدي اختياري بلندمدت مر اختياري، اقالم تعهدي اختياري کوتاه
دهد اما ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام فقط در صورت  بودن سود را کاهش مي

 يابد. اعمال مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري بلندمدت، کاهش مي
 مديريت سود، مربوط بودن اطالعات، اقالم تعهدي اختياري. هاي کلیدي: واژه

 مقدمه

هاي حسابداري  از مهمترين شاخصسود خالص )سود قبل از اقالم غيرمترقبه(،  
باشد. اين معيار، که عملکرد يک دوره بنگاه  در گزارشگري مالي ساالنه مي

کند؛ در واقع خروجي فرايند حسابداري است که نه تنها  گيري مي اقتصادي را اندازه
هاي  آيد، بلکه تحت تاثير قضاوت دست مي با تجزيه و تحليل فرايندهاي مالي به

گيرد. بر  اري مديريت در مورد اقالم تعهدي حسابداري نيز قرار ميشخصي و اختي
اخبار "منظور اجتناب از پيامدهاي  مديران، به "عدم تقارن اطالعاتي"اساس ديدگاه 

صورت فرصت  تواند در قيمت بازار سهام منعکس شود، به طور مستقيم مي ، که به"بد
(. در فضاي رقابتي 5111، 5ينزکنند )مارت طلبانه اعداد حسابداري را مديريت مي

امروز، بررسي اثر مديريت سود برمربوط بودن اطالعات حسابداري هم ازجنبه نظري 
 اي بسيار بااهميت است. وهم از ديدگاه حرفه

(، به مديريت سود به عنوان اختيار شرکت در انتخاب 5111) 5اسکات 
کند.  ير اشاره ميهاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مد مشي خط

منظور  ( اعالم کردند که مديريت سود اغلب توسط مديران به5999) 1هيلي و والن
ها، مديريت  شود. در کنار اين انگيزه انجام مي  افزايش امنيت شغلي و ميزان پاداش

ها و يا  منظور اجتناب از نتايج نقض مفاد قرارداد وام و کاهش هزينه تواند به سود مي
( و گرانت و 5119) 4گيرد. کورنت و همکاران هاي مرتبط صورت افزايش سود
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2- Scott 
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هاي  هاي مديريت براي بهبود بسته ( ديدگاه هيلي در مورد انگيزه5119) 5همکاران
( مديريت سود توسط 5111) 5حقوق و پاداش را تائيد کردند. طبق نظر الپورتا

پذيرد؛ بلکه گاهي  مديران تنها به دليل دستيابي به سودهاي شخصي صورت نمي
مديريت سود، به نفع سهامداران عمده است؛ هر چند به ضرر سهامداران اقليت تمام 

4تونل زدن"( اين پديده را 5111) 1شود. ژوهانسن
ناميد. به اين معني که در اين  "

( در اظهار 5111) 1شود. چنگ به سهامداران عمده منتقل مي روش منابع شرکت
هاي بزرگ  هاي مالي شرکت نظري مشابه، اعالم کرد که پديده تونل زدن در فعاليت

(، 5119) 6شود. لي و ريچي وجود دارد که منجر به صدمه مالي سهامداران اقليت مي
زنند،  سود مي مديريت  صورت گسترده دست به هايي که به اظهار داشتند شرکت

(، 5993) 1آورند. رنگان وتئو مي  دست هزينه سرمايه کمتر و رتبه اعتباري باالتري به
( نيز به بررسي مديريت سود در زمان عرضه 5114) 9( و دوچارم5111) 3شيواکمار

اوليه سهام پرداختند. نتايج نشان داد که مديريت سود واقعي، با عرضه سهام و نزول 
شرکت در سال پس از عرضه اوليه، رابطه تنگاتنگي دارد. اين عملکرد عملياتي 

ها عموما بر مديريت سود تعهدي تمرکز کردند و نشان دادند که نقصان  پژوهش
پذيري اقالم تعهدي  عملکرد عملياتي در سال پس از انتشار سهام با خاصيت برگشت

زمان عرضه  ( نيز به بررسي مديريت سود در5151) 51نسبت دارد. کوهن و زاروين
اوليه سهام پرداختند. نتايج نشان داد که مديران از مديريت سود واقعي همانند 

ها بر  کنند. شرکت ها استفاده مي مديريت سود تعهدي در زمان عرضه سهام شرکت
اساس نوع صنعت و مقطع زماني که در آن قرار دارند بين مديريت سود واقعي و 

نحو  کنند و از هر دو به بستان برقرار مي  ـ بده مديريت سود تعهدي نوعي مصالحه يا
گيرند. پيامدهاي استفاده از مديريت سود واقعي نسبت به مديريت  مناسب بهره مي

 سود تعهدي به دليل اثر مستقيم بر جريان وجوه نقد، بسيار شديدتر است.
                                                                                                                   
1- Grant, et-al, 
2- LaPorta 
3- Johnson 
4-Tunneling 
5- Cheung 
6- Li & Richie 
7- Rangan&Teoh 
8- Shivakumar 
9- DuCharm 
10- Cohen & Zarowin 
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 پیشینه تحقیق

بودن اطالعات هاي متعددي در زمينه مفيد  ميالدي، پژوهش 11در ابتداي دهه  
سود و ارزش دفتري انجام شد. نتايج اين تحقيقات نشان داد که مفيد بودن اطالعات 
سود کاهش يافته، اما اين کاهش با افزايش در مفيد بودن اطالعات ارزش دفتري 

 جبران نشده است.
در کنار اين تحقيقات، تحقيقات بسياري نيز به بررسي اين موضوع پرداختند که  

 IFRSويا  FASBارزش دفتري در استانداردهاي مختلف حسابداري نظير  آيا سود و
کنند و به عنوان معياري مربوط براي ارزيابي  همچنان سودمندي خود را حفظ مي

 (.5113هاي مالي، بااهميت باقي خواهند ماند. )کادري، عبدالعزيز، ابراهيم،  صورت
و سود گزارش   ارزش دفتري(، مدل قيمت سهام بر مبناي 5111) 5بريف و همکاران

شده را با مدل قيمت سهام بر مبناي ارزش دفتري و سود سهام پرداختي مقايسه 
( استفاده شد. نتايج 5991کردند. در اين پژوهش از مباني نظري تحقيق اولسون )

نشان داد که مدل ارزش دفتري و سود پرداختي، نسبت به مدل ارزش دفتري و سود 
حي بيشتري دارد. در صورت موقتي بودن سود، سود گزارش شده قدرت توضي

پرداختي نسبت به سود گزارش شده قدرت توضيحي بيشتري داشت. اما ارزش 
دفتري و سود گزارش شده در مقايسه با ارزش دفتري و سود پرداختي از قدرت 
توضيحي يکساني برخوردار بود. بنابراين زماني که سودها موقت هستند، ارزش 

ضعيفي است. در چنين مواقعي، ارزشمندي سود پرداختي افزايش  دفتري مقياس
هاي پرداخت کننده سود، ارزش دفتري نسبت به سود گزارش  يابد. براي شرکت مي

 تواند قيمت سهام را توضيح دهد. شده و سود پرداختي بهتر مي
را بر مربوط بودن اطالعات  SOX اجراي(، پيامدهاي 5119) بروک و همکاران 

هاي مالي بررسي نمودند. اين پژوهش به بررسي مربوط بودن اطالعات  صورت
  11،661هاي مالي )سود، ارزش دفتري، ساير اطالعات(؛ براي  صورت

( پرداخت. نتايج نشان داد که 5991،5115شرکت با استفاده از مدل اولسون ) ـ سال

                                                                                                                   
1- Brief and Zarowin  
2- Brooks,et-al  
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ارزش مربوط بودن  SOX اجرايي پس از ، يعن5113تا  5115دربازه زماني 
اي افزايش يافته و اثر بيشتري بر مربوط بودن  اطالعات به صورت قابل مالحظه

از  SOXهاي کوچکتر داشته است. همچنين، توجه عمومي پس از  اطالعات شرکت
به  رسد اعتماد  نظر مي سود به سمت ارزش دفتري معطوف گرديده است. بنابراين، به

ها افزايش يافته است.  توسط شرکت SOXکارگيري  گذاران پس از به هنفس سرماي
هاي  هايي در سال در راستاي بررسي اثر مديريت سود بر اطالعات مالي نيز پژوهش

 توان به موارد زير اشاره کرد. اخير انجام شده است که مي
(، ارزشمندي سود و ارزش دفتري هر سهم را در 5114) 5ويالن و همکاران 

نشان داد که  OLSت وجود مديريت سود بررسي کردند. نتايج رگرسيون صور
مديريت سود از طريق کل اقالم تعهدي اختياري اثري بر مفيد بودن )ارزشمندي( 
سود يا ارزش دفتري هرسهم ندارد. در حالي که، مديريت سود از طريق اقالم 

دهد اما اثري  ش ميتعهدي اختياري بلندمدت يا کوتاه مدت، مفيد بودن سود را کاه
اختياري بلندمدت  تعهدي عالوه، استفاده از اقالم بر مفيد بودن ارزش دفتري ندارد. به

و کوتاه مدت به عنوان ابزار مديريت سود، اثر متفاوتي بر مفيد بودن اطالعات 
ها دريافتند که عناصر بلندمدت اقالم تعهدي اختياري نسبت به  حسابداري دارد. آن

مدت اثر بيشتري بر مفيد بودن سود و ارزش دفتري دارد و در فرايند  عناصر کوتاه
گيري و حضور مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري بلندمدت، مفيد  تصميم

 دهد. بودن سود جاي خود را به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام مي
د ارزش آيا هموارسازي سو"اي با عنوان  (، در مقاله5116) 5تاکر و زارووين 

به بررسي اثر اطالعاتي هموارسازي سود  "دهد؟  اطالعاتي سود را افزايش مي
پرداختند. معيار ارزيابي هموارسازي سود، رابطه منفي بين تغييرات اقالم تعهدي 

گران با استفاده از مدل کولينز،  شرکت و سودهاي هموار شده بود. اين پژوهش
صنعت نشان  ـ سال 611هاي  ستفاده از داده( و با ا5994کوتاري، شانکان و اسلون )

اند، اطالعات  هايي که هموارسازي سود بيشتري داشته دادند که قيمت سهام شرکت
ها در بر داشته است. در نتيجه، عملکرد  بيشتري در رابطه با سودهاي آتي آن شرکت

                                                                                                                   
1- whelan & Mac namara 
2-Tucker and Zarowin 
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رساني در مورد عملکرد آتي شرکت  اوليه هموارسازي سود براي مديران، آگاهي
 گذاران. است و نه داشتن ديدگاه فرصت طلبانه براي گمراه ساختن سرمايه

(، نقش قراردادهاي حقوق و پاداش مديران، نظام 5113کورنت و همکاران ) 
راهبري شرکت و تاثير آن بر عملکرد شرکت و مديريت سود بالقوه را بررسي 

 بتي شرکت بزرگ و با استفاده از مدل 191کردند. اين بررسي بر روي 
5
( و 5115) 

هاي نظام راهبري در رابطه با  ( انجام شد. نتايج نشان داد که روش5991) 5کوکس
کند و رفتار مديران را در رابطه با سود تعيين  سود و مديريت سود نقش مهمي ايفا مي

اي بر عملکرد  نمايد. زيرا قراردادهاي حقوق وپاداش مديران  تاثير قابل مالحظه مي
جا که عملکرد مديران از طريق سود   طه با مديريت سود دارد. از آنها در راب آن

 شوند. ها تشويق به مديريت سود مي شود، آن گيري مي گزارش شده اندازه
آوري کردند و  با  صنعت جمع ـ سال 945اي از  (، نمونه5119لي و ريچي ) 

به اين نتيجه  ( در بررسي هموارسازي سود،5116ي تاکر و زاروين ) استفاده از شيوه
، هزينه سرمايه کمتري را متحمل  هاي با هموارسازي سود بيشتر رسيدند که شرکت

 آورند. شوند و رتبه اعتباري باالتري را نيز به دست مي مي
(، پيامدهاي مديريت سود واقعي را بر عملکرد عملياتي آتي 5151) 1تيلور و ژاوو 

ن بود که عملکرد عملياتي شرکت ها حاکي ازآ بيني ها بررسي کردند. پيش شرکت
هاي پس از مديريت سود واقعي، بايد کاهش يابد. اما نتايج نشان داد که  در سال

 ـ  هاي درگير در مديريت سود واقعي سعي در ازريابي صحيح منفعت مديران شرکت
گيري از افت عملکرد عملياتي آتي  هزينه ناشي از مديريت سود واقعي به منظور پيش

زنند،  در موارد بسيار خاص و نادر دست به تغيير عملکرد عملياتي خويش ميدارند و 
هايي در عملکرد آتي خود دچار افت چنداني  شود چنين شرکت که موجب مي

 نشوند.
هاي آمريکايي و غير آمريکايي  اي شامل شرکت (، نمونه5155) 4اميرام و اوون 

موارسازي سود و هزينه سرمايه در نظر گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد که رابطه ه

                                                                                                                   
1- Beatty et al  
2- Cook's  
3- Taylor and Xu 
4- Amiram, D-,et.al. 
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مولفه است. ماهيت هموارسازي سود )هموارسازي ذاتي و  5شرکت تابع 
هموارسازي تعهدي( و تهديد منافع شخصي افراد درون سازماني که حاصل از محيط 

 باشد. قراردادهاي وام مي
(، در مطالعه خود، رابطه بين وجه نقد ناشي از عمليات 5136مشايخي و صفري ) 

هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رفتار  شرکت
را مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين  5135 -5119اختياري، طي دوره  تعهدي اقالم

مطالعه حاکي از تائيد فرضيه اصلي تحقيق مبني بر انجام مديريت سود در 
هاي  امي که فعاليتباشد. همچنين مشخص گرديد، هنگ هاي مورد بررسي مي شرکت

ها تمايل به پيش  عملياتي ضعيف است )بر مبناي وجه نقد ناشي از عمليات(، شرکت
هاي  هاي با فعاليت هاي افزايش سود دارند ولي در مورد شرکت گرفتن راهبرد

عملياتي خوب )بر مبناي وجه نقد ناشي از عمليات(، در مجموع کاهش 
بررسي پرتفوها نشان داد که تعداد قابل توجهي شود.  اختياري مشاهده مي تعهدي اقالم

هاي افزايشي سود  مشي هاي خوب نيز تمايل به اعمال خط هاي با فعاليت از شرکت
هاي با فعاليت عملياتي بسيار ارزنده تمايل به اجراي  دارند. البته، برخي از شرکت

 هاي کاهشي سود داشتند. مشي خط
هاي مالي را  بوط بودن اطالعات صورت(، اثر مديريت سود بر مر5136) صفري  

شرکت  31اختياري بررسي کرد. جامعه آماري اين تحقيق  تعهدي از طريق کل اقالم
براي  برآورد پارامترهاي مدل  5135تا  5111هاي  و قلمرو زماني مورد مطالعه سال

( بود. نتايج 5991) 5براي مدل تعديل شده جونز 5135تا  5131( و 5995) 5جونز
رود،  ق نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران بر خالف آنچه انتظار ميتحقي

 مديريت سود اثري بر قيمت سهام يا به عبارتي بر مربوط بودن اطالعات ندارد.
هاي هموارسازي سود در بازار اوراق  (، به بررسي انگيزه5131حقيقت و رايگان ) 

شرکت  11ها شامل  ند. جامعه آنپرداخت 5131 -5116هاي  بهادار تهران براي سال
بود و با استفاده از مدل کولينز و همکاران که توسط تاکر و زاروين بسط داده شده 

 هاي جاري و آتي را با وارد کردن شاخص  است، رابطه بين سودها و بازده

                                                                                                                   
1- Jones 
2- Dechow, Sloan and Sweeny  
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بررسي کردند. نتايج نشان  5135 تا 5131هاي  هموار سازي سود در مدل براي سال
هايي که بيشتر اقدام به هموارسازي سود  ت جاري سهام شرکتدهد که قيم مي

هاي نقد آتي بوده است.  اند، حاوي اطالعات کمتري درباره سودها و جريان کرده
بنابراين هموارسازي سود بيشتر به قصد تحريف و نه انتقال اطالعات محرمانه 

 شود. مديريت انجام مي
بودن اطالعات مالي با در نظر گرفتن در اين تحقيق، اثر مديريت سود بر مربوط  

 بررسي شده است. مدت بلنداختياري کوتاه مدت و  اقالم تعهدي

 ها فرضیه

 هاي زير طراحي شد: با بررسي ادبيات، فرضيه
 سود، اطالعاتي مربوط در رابطه با ارزش شرکت است.. 5
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، اطالعاتي مربوط در رابطه با ارزش شرکت . 5

 است. 
مديريت سود، از طريق اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت موجب کاهش مربوط . 1

 شود. بودن سود مي
مديريت سود، از طريق اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت موجب کاهش مربوط . 4

 شود. هام ميبودن ارزش دفتري حقوق صاحبان س
مديريت سود، از طريق اقالم تعهدي اختياري بلندمدت موجب کاهش مربوط . 1

 شود. بودن سود مي
موجب کاهش مربوط  مدت بلندمديريت سود، از طريق اقالم تعهدي اختياري . 6

 شود. بودن ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام مي
کاهش مربوط بودن  مديريت سود، از طريق کل اقالم تعهدي اختياري، موجب. 1

 شود. سود مي
مديريت سود، از طريق کل اقالم تعهدي اختياري، موجب کاهش مربوط بودن . 3

 شود. ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام مي
م تعهدي  ، نسبت به اقالمدت بلندمديريت سود، از طريق اقالم تعهدي اختياري . 9
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 رد.اختياري کوتاه مدت، اثر بيشتري برمربوط بودن سود دا
، نسبت به اقالم تعهدي مدت بلندمديريت سود، از طريق اقالم تعهدي اختياري . 51

اختياري کوتاه مدت، اثر بيشتري بر مربوط بودن ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام 
 دارد.

 روش تحقیق

 آزمون يبرا ازين مورد اطالعاتباشد.  ( مي5131تا  5131دوره تحقيق پنج ساله ) 
 آورد ره ستميس بهادار، اوراق و بورس سازمان يکيالکترون يها گاهيپا از ها هيفرض

 انيپا تا ها آن نام که است ييها شرکت شامل يآمار جامعه .ديگرد يآور جمع نينو
 درج تهران بهادار اوراق و بورس در شده رفتهيپذ يها شرکت فهرست در 5135 سال
به عالوه نماد معامالتي شرکت به ها منتهي به پايان اسفند باشد.  سال مالي آن و شده

ده  تابلوي غير رسمي بورس منتقل نشده باشد و شرکت در دوره مورد نظر زيان
 شرکت انتخاب شد. 511بر اين اساس  نباشد.

گيري در اين پژوهش به روش حذف سيستماتيک )منظم( و با توجه به  نمونه 
هاي اول و  فرضيه هاي موجود در پژوهش بوده است. حجم نمونه براي محدوديت

شرکت،  ـ سال 546هاي سوم و چهارم،  شرکت، براي فرضيه ـ سال 111دوم، 
 ـ سال 546هاي هفتم و هشتم  شرکت، فرضيه ـ سال546هاي پنجم و ششم،  فرضيه

باشد. چارچوب مورد  شرکت مي ـ سال 511هاي نهم و دهم،  شرکت وبراي فرضيه
اي ارزيابي مربوط بودن سود و ارزش ( است که بر5991) استفاده، مدل اولسون

است. مدل نظري اولسون به صورت  دفتري حقوق صاحبان سهام استفاده شده
(؛ بارت و 5991) 1(؛ کولينز و همکاران5991) 5توسط برگستلر و دايچو  گسترده

( در ادبيات مربوط بودن 5111) 6(، اسکات5115) 1(؛ او و سپه5115) 4همکاران
 اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است.

                                                                                                                   
1- Ohlson  
2- Burgstahler and Dichev  
3- Collinset.al  

4- Barth et.al  
5- Ou & Sepe  
6- Scott  
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در مدل تجربي اولسون، ارزش شرکت، تابعي خطي از سود و ارزش دفتري حقوق 
 شود: صاحبان سهام است و به شکل زير محاسبه مي

                                                                             (5) 

  t + 1در پايان سه ماه اول سال   jارزش سهام شرکت       =
 tدر سال   jسود هر سهم قبل از اقالم غير مترقبه براي شرکت       

  tدر پايان سال   jارزش دفتري حقوق صاحبان سهام براي هر سهم شرکت         
 tدر سال   j اشتباه محاسباتي براي شرکت         

نشان دهنده مربوط بودن اطالعات سود و ارزش دفتري حقوق     و     ضرايب
 باشند. صاحبان سهام مي

به مدل اولسون اضافه شد تا اثر مديريت سود بر سود       ، متغير تعديلي 5در رابطه
 و ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بررسي شود.

                      
                                                             (5) 

شاخص مديريت سود که اگر مديريت سود وجود داشت ارزش يک و در        
 شد. غير اين صورت ارزش صفر به آن داده 

سود از طريق با اضافه کردن متغيرهاي تعديلي جداگانه، تحت عنوان مديريت  
اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت و مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري 

، اثر مديريت سود از طريق اجزاي کوتاه مدت و بلندمدت اقالم تعهدي مدت بلند
 اختياري ارزيابي گرديد.

                                                        

                                                                                (1)                                                                        

مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت است. چنانچه       
د از طريق اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت انجام شده بود، ارزش يک مديريت سو

 و در غير اين صورت ارزش صفر به آن داده شد.
مدت است. چنانچه  مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري بلند      

مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري بلندمدت انجام شده بود، ارزش يک و 
 شد. در غير اين صورت ارزش صفر به آن داده 
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پذيري سود و ارزش دفتري در حقيقت ترکيب و در نهايت مقايسه تاثير رابطهاين  
قالم تعهدي اختياري بلندمدت نسبت به اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت از طريق ا

دست آمد؛ سپس با آزمون والد  هباشد. بنابراين ابتدا ضرايب مدل رگرسيوني بمي
 .حاصل شد 51و  9هاي  و نتايج فرضيه مقايسه شد

(، به عنوان مبنايي براي ايجاد دو مدل 5995در اين بررسي از مدل جونز ) 
ه به منظور تخمين اقالم تعهدي اختياري بلندمدت و اقالم تعهدي اختياري جداگان

کوتاه مدت استفاده شده است. دليل استفاده نشدن از مدل تعديل شده جونز اين 
ها  شود که مديريت سود آن کار گرفته مي هايي به است که مدل اخير براي شرکت

 (.5111، 5باشد )توماس و ژنگ 5بيني قابل پيش
 شود: گيري مي هاي پژوهش به شرح زير اندازهمتغير

کل اقالم تعهدي؛ اين اقالم مستقيما، از طريق تفاضل سودخالص و جريان وجوه      
 نقد عملياتي قابل محاسبه است:

                                                                                         (4)      
  tدر سال   jکل اقالم تعهدي براي شرکت           

 tدر سال   jسود قبل از اقالم غير مترقبه براي شرکت            
  tدر سال   jوجوه نقد عملياتي  براي شرکت           

  اقالم تعهدي کوتاه مدت؛    
                                               

                                                                                                                             (1) 

   tدر سال  jاقالم تعهدي کوتاه مدت براي شرکت             
هاي دريافتني  از حساب tهاي دريافتني در پايان سال  فاضل حسابت                

 jبراي شرکت  t-1در پايان سال 
از موجودي کاال در پايان سال  tتفاضل موجودي کاال در پايان سال              

t-1  براي شرکتj 

هاي  از ساير دارايي  tهاي جاري در پايان سال تفاضل ساير دارايي            

                                                                                                                   
1- Ex- Ante 
2- Thomas  and Zhang 
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 jبراي شرکت   t-1 جاري در پايان سال
هاي پرداختني  از حساب tهاي پرداختني در پايان سال  تفاضل حساب               

 jبراي شرکت   t-1در پايان سال
از ماليات پرداختني در پايان  tتفاضل ماليات پرداختني در پايان سال            

 jبراي شرکت   t-1سال
هاي جاري  از ساير بدهي tهاي جاري در پايان سال تفاضل ساير بدهي          

 j براي شرکت   t-1در پايان سال

دست  جا که کل اقالم تعهدي از جمع اجزاي کوتاه مدت و بلندمدت آن به از آن  
توان به سادگي از تفاضل کل اقالم  آيد، بنابراين اقالم تعهدي بلندمدت را مي مي

 دست آورد:  اقالم تعهدي کوتاه مدت بهتعهدي از 
                                                                                   (6)                                        

  tدر سال   jاقالم تعهدي بلندمدت براي شرکت            
محاسبه  4)با استفاده از رابطه   tدر سال   jکل اقالم تعهدي براي شرکت         

 شود (. مي
)با استفاده از  tدر سال   jاقالم تعهدي کوتاه مدت براي شرکت             

 شود(. محاسبه مي 1رابطه 
هاي هر صنعت با استفاده از مدل جونز در  اقالم تعهدي غير اختياري، براي شرکت

 مقطع زماني محاسبه گرديد:يک 
      

       
   (

 

       
)    (

       

       
)    (

      

       
)                     (1)                  

محاسبه   4)با استفاده از رابطه  tدر سال   jکل اقالم تعهدي براي شرکت          
 شد (

 t-1در پايان سال   jها براي شرکت  کل دارايي         
 jبراي شرکت  t-1و درآمدها در سال  tتفاضل درآمدها در سال          
  jهاي ثابت مشهود( براي شرکت  آالت و تجهيزات )دارايي اموال، ماشين        

 tدر پايان سال 

 tدر سال  jجزء خطا براي شرکت         
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رگرسيون مقطعي براي هر صنعت مندرج در فهرست بورس به صورت اين  
، براي محاسبه اقالم 1جداگانه تخمين زده  شد. ضرايب تخمين زده شده در رابطه 

کار رفت. با فرض اين که اقالم  تعهدي غير اختياري هر شرکت )در هر صنعت(، به
ستند، تفاضل بين اين ، اقالم تعهدي غير اختياري ه1بيني شده در رابطه  تعهدي پيش

اعداد و اقالم تعهدي واقعي به عنوان اقالم تعهدي اختياري در نظر گرفته شد )والن و 
 (:5114مک نامارا، 

(3)        =
      

       
 [  (

 

       
)    (

       

       
)    (

      

       
)]    

                  

 tدر سال   jاقالم تعهدي اختياري براي شرکت          
محاسبه   4)با استفاده از رابطه  tدر سال   jکل اقالم تعهدي براي شرکت         

 شد(
 t-1در پايان سال   jها براي شرکت کل دارايي         
 jبراي شرکت  t-1و درآمدها در سال  tتفاضل درآمدها در سال           
  jهاي ثابت مشهود( براي شرکت  آالت و تجهيزات )دارايي اموال، ماشين        

 tدر پايان سال 
آمده   دست به 3ضرايب تخمين زده شده براي هر صنعت، که از رابطه            

 است
( 5995اقالم تعهدي مورد انتظار کوتاه مدت؛ با استفاده از جزء درآمد مدل جونز )

 آمد:  دست به

(9)         

       
   (

 

       
)    (

       

       
)                           

معادله رگرسيوني مقطعي فوق براي هر صنعت به طور جداگانه محاسبه و        
غير ، براي محاسبه اقالم تعهدي کوتاه مدت 9دست آمده از رابطه  ضرايب به

اختياري هر شرکت، استفاده گرديد. با فرض اين که اعداد محاسبه شده براي اقالم 
، جزء غير اختياري اقالم تعهدي کوتاه مدت 9تعهدي کوتاه مدت از طريق رابطه 

باشند؛ از تفاضل اين اعداد و اقالم تعهدي کوتاه مدت واقعي، اقالم تعهدي  مي
 اختياري کوتاه مدت حاصل گرديد.
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 [ 

 
(

 

       
)   

 
(
       

       
)]            

(51)  

 
 tدر سال  jاقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت براي شرکت             

هاي اقالم  بلندمدت مورد انتظار از محرک  براي تخمين ميزان اقالم تعهدي     
مدت مانند اموال، ماشين آالت و تجهيزات )دارايي ثابت مشهود(،  بلند  تعهدي

 شد. هاي غير جاري استفاده  نامشهودها و ذخيره
        

       
   (

 

     
)   (

      

       
)   (

      

       
)   (

      

       
) 

                                                                                                                           (55)  
در   jآالت و تجهيزات )دارايي ثابت مشهود( براي شرکت  اموال، ماشين        
 tپايان سال 

 )سرقفلي( tدر پايان سال   jنامشهودها براي شرکت           
)ذخيره مزاياي  tدر پايان سال  jذخيره هاي غير جاري براي شرکت         

 پايان خدمت(
آالت و تجهيزات )دارايي ثابت مشهود( و نامشهودها به  افزودن اموال، ماشين     

باشد. فرض  معادله، به منظور در نظر گرفتن اثر اقالم تعهدي مشمول استهالک مي
ل مديريت نيستند و در نتيجه منجر به محاسبه اقالم تعهدي شده است که اين اقالم قاب

هاي غير جاري نيز به منظور در  شوند )همان منبع(. ذخيره مي مدت بلندغير اختياري 
خاص صنعت مانند ذخيره تضمين  مدت بلندنظر گرفتن اثر هر نوع اقالم تعهدي 

دله رگرسيوني مقطعي محصول، ذخيره منابع و ... به معادله وارد شده است. اين معا
، 55براي هر صنعت به صورت جداگانه نوشته شد. ضرايب محاسبه شده از رابطه

کار رفت.با فرض اين  مورد انتظار هر شرکت به مدت بلندبراي محاسبه اقالم تعهدي 
پيش بيني شده نماينده اقالم تعهدي غير اختياري  مدت بلندکه، اقالم تعهدي 

و اقالم تعهدي  55ن اعداد محاسبه شده در رابطه هستند، تفاضل بي مدت بلند
 باشد )همان منبع(. مي مدت بلندواقعي، بيانگر اقالم تعهدي اختياري  مدت بلند

          
        

       
 [  (

 

       
)    (

      

       
)    (

      

       
)  
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  (
      

       
)]                                                                                           (55)  

 tدر سال  jبراي شرکت  مدت بلنداقالم تعهدي اختياري              
 9ضرايب خاص هر صنعت، محاسبه شده در معادله              

اختياري، اقالم تعهدي اختياري کوتاه پس از به دست آوردن کل اقالم تعهدي  
هاي موجود در هر صنعت،  مدت، اقالم تعهدي اختياري بلندمدت براي تمام شرکت

 شد.حاصل  51 تا 1هاي  اطالعات الزم براي بررسي رگرسيون فرضيه
پردازند. اين مديريت  ها براي دستيابي به اهداف خود، به مديريت سود مي شرکت 

پايين يا رو به باال باشد. در نتيجه اقالم تعهدي اختياري سود ممکن است رو به 
جا که هدف ما در اين پژوهش بررسي اندازه  تواند مثبت يا منفي باشد. از آن مي

مديريت سود و نه جهت آن است، مقدار مطلق اقالم تعهدي اختياري در نظر گرفته 
هر صنعت به هاي موجود در  هاي مديريت سود، شرکت شد. پس از محاسبه شاخص

ها مرتب و هر  ترتيب بر اساس بيشترين تا کمترين مقدار مطلق عددي اين شاخص
هاي مساوي تقسيم گرديد، چارک اول که داراي بيشترين مقدار  صنعت به چارک

هايي است که داراي  باشد، دربردارنده شرکت عددي شاخص مديريت سود مي
هاي حاضر در چارک  ست. شرکتها برابر يک ا آن     مديريت سود هستند و 

ها برابر صفر است. بنابراين چارک دوم و  آن     چهارم فاقد مديريت سود هستند و 
سوم حذف شدند و با داشتن اطالعات سود، ارزش دفتري، ارزش بازار و 

 آزمون گرديد.  51تا  1هاي  هاي فرضيه هاي مديريت سود رگرسيون شاخص

 ها ون فرضیهارزيابي و تشريح نتايج آزم

هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش، از ها، بعد از محاسبه آمارهبراي آزمون فرضيه 
ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين به منظور توصيف و بررسي رابطه بين 

تعيين ضرورت استفاده از معادله خط براي است. متغيرهاي پژوهش استفاده شده
امکان تعميم نتايج نمونه به جامعه( اين آزمون به رگرسيون )براي توضيح و نيز تعيين 

انجام شد. مدل رگرسيوني اثر متغيرهاي مستقل بر متغير  طور دقيق در مرحله بعد،
دار معني، کند. در اين مرحله با استفاده از روش تحليل واريانسوابسته را بررسي مي
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 به و سطح خطاي موردنظر محاس valuepبودن ضرايب مدل با استفاده از 
شد؛ تا در صورت درست بودن اين هاي مدل بررسي فرض در پايان پيش وبررسي 

ها شامل آزمون مستقل بودن ها بتوان نتايج آزمون را پذيرفت. اين آزمونفرض پيش
ا استفاده خطاها، آزمون ثابت بودن واريانس خطا، آزمون ثابت بودن واريانس خطا ب

 از متغير مستقل و آزمون نرمال بودن خطا است.
 يب همبستگي به شکل زير مطرح شد: اهاي صفر و مقابل براي آزمون ضرفرضيه

0H داري وجود نداردي معنين متغير مستقل و متغير وابسته رابطه: بي 
(0),(:0 YXH ) 

1H1:),(0دار وجود دارد )ي معنين متغير مستقل و متغير وابسته رابطه:  بي YXH ) 
 :باشد يم ريز شرح به قيتحق يها هيفرض آزمون جينتابر اين اساس 

 .سود، اطالعاتي مربوط در رابطه با ارزش شرکت است:  فرضيه اول 
، اطالعاتي مربوط در رابطه با ارزش دوم : ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام فرضيه

 .شرکت است

 هاي اول و دومنتايج آزمون همبستگي فرضیه .1جدول

   E )سود خالص(  BV)ارزش دفتري( 

 بازار( )ارزش 

 055 055 حجم نمونه

 530/5 333/5 ضريب همبستگي

P-Value 555/5 555/5 

 H0  عدم تاييد H0  عدم تاييد نتيجه آزمون

 هاي مدل رگرسیونيخالصه آماره .7جدول 

r 2r 
2rنواتسو ـ آماره دوربین انحراف استاندارد تعديل ده 

594/5 654/5 65/5 355/4465 355/3 
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ضرايب مدل رگرسیوني .3جدول  

          ضريب

 999/5 330/6 590/3365 مقدار برآورد شده

 t  445/6 594/9 595/4 آماره

P-Value 559/5 555/5 555/5 

 ها نتايج آزمون فرضیه .1جدول

          ضريب

 دار استمعني دار استمعني دار استمعني رابطه

 آنالیز واريانس. 3جدول 

 F P-Valueآماره  میانگین توان دوم درجه آزادي جمع توان دوم غییرتمنبع 

 555/5 995/95 3003934339 6 5355436659 رگرسيون

   53993303 595 63959536609 خطا

    599 69934445034 كل

  
دار است و از معني ضرايب رگرسيونتوان گفت مي P-Valueبا توجه به نتايج  

 ؛متغير وابسته وجود دارد      متغير مستقل و     داري بين رابطه معنيتر همه مهم
 شود. ديده مي تغير وابستهم      متغير مستقل و      داري بينهمچنين رابطه معني

متغيرهاي دهد که تغييرات ناشي از تعديل شده نشان مي 2rو  2rضريب تعيين
را به خود اختصاص داده  متغير وابسته رگرسيون چه درصدي از کل تغييراتمستقل 

رگرسيون  )سود و ارزش دفتري( دراين جا هر واحد تغيير در متغيرهاي مستقل .است
 % تغيير در متغير وابسته )ارزش بازار( شده است. 6/54باعث 

را نشان ن، مستقل بودن و ثابت بودن واريانس خطاها نرمال بودنتايج تحليل،  
 .دادند

مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت موجب فرضيه سوم: 
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 شود.کاهش مربوط بودن سود مي
مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت موجب  فرضيه چهارم:

 شود.کاهش مربوط بودن ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام مي

 هاي سوم و چهارمنتايج آزمون همبستگي فرضیه .0جدول

                     

 )ارزش بازار( 

 645 645 حجم نمونه

 355/5 393/5 ضريب همبستگي

P-Value 555/5 590/5 

 H0  عدم تاييد H0  عدم تاييد نتيجه آزمون

 هاي مدل رگرسیونيخالصه آماره .2جدول

 ضرايب مدل رگرسیوني .8جدول

 ها نتايج آزمون فرضیه .0جدول

r 
2r 

2rواتسونـ  دوربین آماره انحراف استاندارد تعديل شده 

495/5 549/5 505/5 333/0959 043/3 

                   ضريب

 -509/3 336/3 506/6 550/3 -453/6335 -360/459 مقدار برآورد شده

 -t 553/5- 403/3- 933/5 395/3 535/5 036/3آماره 

P-Value 595/5 355/5 555/5 556/5 555/5 365/5 

                   ضريب

 رابطه
دار معني

 نيست

دار معني
 ستني

دار معني
 است

دار معني
 است

دار معني
 است

دار معني
 نيست
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 واريانس آنالیز .19جدول

 F P-Valueآماره  میانگین توان دوم درجه آزادي جمع توان دوم منبع تغییر

 555/5 395/56 3563053595 0 5335559949 رگرسيون

   33550550 655 9599990995 خطا

    650 30634495943 كل

 
داري از رابطه معني ،  ضريبآمده براي   دست به P-Valueبا توجه به نتايج  

متغير وابسته       متغير مستقل و     طريق اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت بين 
 شود.وجود دارد. در نتيجه فرضيه سوم تاييد مي

داري از ، رابطه معني   ضريبآمده براي   دست به P-Valueهمچنين با توجه به  
 متغير وابسته      متغير مستقل و      طريق اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت بين 

 شود.گر فرضيه چهارم تاييد نميي. به عبارت دديده شد
متغيرهاي دهد که تغييرات ناشي از تعديل شده نشان مي 2rو 2rضريب تعيين

 را به خود اختصاص داده است. متغير وابسته % از تغييرات3/46 مستقل رگرسيون
: مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري بلندمدت موجب کاهش پنجمفرضيه 

 شود.مربوط بودن سود مي
موجب کاهش  مدت بلنداز طريق اقالم تعهدي اختياري  : مديريت سودششمفرضيه 

 شود.مربوط بودن ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام مي

 هاي پنجم و ششمنتايج آزمون همبستگي فرضیه .11جدول

                     

 )ارزش بازار( 

 645 645 حجم نمونه

 -345/5 -655/5 ضريب همبستگي

P-Value 553/5 555/5 

 H0  عدم تاييد H0  عدم تاييد نتيجه آزمون



 3431، پائیز 43شماره  تجربی حسابداری مالی، سال نهم، فصلنامه مطالعات                           04

 

 هاي مدل رگرسیونيخالصه آماره .17جدول

r 
2r 

2rواتسون ـ دوربین آماره انحراف استاندارد تعديل شده 

053/5 364/5 336/5 333/4549 344/3 

 ضرايب مدل رگرسیوني .13جدول

                   ضريب

 -553/6 653/5 035/3 665/5 -503/930 543/3399 مقدار برآورد شده

 -t 393/3 056/5- 335/3 595/6 069/9 356/3آماره 

P-Value 639/5 099/5 605/5 554/5 555/5 553/5 

 ها نتايج آزمون فرضیه .11جدول 

                   ضريب

 رابطه
دار معني

 نيست

دار معني
 نيست

دار معني
 نيست

دار معني
 است

دار معني
 است

دار معني
 است

 آنالیز واريانس .13جدول 

 F P-Valueآماره  میانگین توان دوم درجه آزادي جمع توان دوم منبع تغییر

 555/5 63 3543399530 0 0330995553 رگرسيون

   50963344 655 35995559959 خطا

    650 34333555565 كل

  
پذيرفته شود(     شود )فرضن دار معنيهرگاه در مدل رگرسيون هر ضريب  

بدين معني است که در مدل رگرسيون آن متغير بر روي متغير وابسته اثر ندارد که 
آمده در جدول که در مقابل هر ضريب   دست به P-Valueاين آزمون با استفاده از 

 باشد α=11/1کمتر از  P-Valueشود بدين صورت که اگر  نوشته شده انجام مي
 باشد α=11/1بيشتر از P-Value  و اگر شود( رد مي   )فرض  شود دار معني ضريب
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 .شود( پذيرفته مي    )فرض شود  نمي دار معني ضريب
داري از طريق ، رابطه معني    ضريبآمده براي   دست به P-Valueبا توجه به نتايج  

 متغير وابسته وجود دارد      متغير مستقل و     اقالم تعهدي اختياري بلندمدت بين 
 شود. در نتيجه فرضيه پنجم تائيد مي

داري از ،  رابطه معني   ضريبآمده براي   دست به P-Valueهمچنين با توجه به  
متغير وابسته       متغير مستقل و      طريق اقالم تعهدي اختياري بلندمدت بين 

تعديل شده    و   ضريب تعيين.شودميتائيد  ششمفرضيه ديده شد؛به عبارت ديگر 
متغير  از تغييرات %6/15 تقل رگرسيونمتغيرهاي مسکه تغييرات ناشي ازدهد مينشان

 داده است.را به خود اختصاص  وابسته
مديريت سود از طريق کل اقالم تعهدي اختياري موجب کاهش مربوط  فرضيه هفتم:

 شود.بودن سود مي
مديريت سود از طريق کل اقالم تعهدي اختياري موجب کاهش  فرضيه هشتم:

 شودام ميمربوط بودن ارزش دفتري حقوق صاحبان سه

 هاي هفتم و هشتمنتايج آزمون همبستگي فرضیه .10جدول 

 
 
 
 
 

                     

 )ارزش بازار( 

 645 645 حجم نمونه

 355/5 305/5 ضريب همبستگي

P-Value 550/5 355/5 

 H0  تاييد H0  عدم تاييد نتيجه آزمون
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 مدل رگرسیونيهاي خالصه آماره .12جدول 

r 2r 
2rواتسون ـ آماره دوربین انحراف استاندارد تعديل شده 

311/9 700/9 787/9 39390/0918 330/1 

 ضرايب مدل رگرسیوني. 18جدول 

                   ضريب

 -303/5 565/3 509/6 395/5 -395/5664 66/6309 مقدار برآورد شده

 -t 393/6 496/6- 554/3 959/3 453/4 636/5آماره 

P-Value 539/5 559/5 693/5 555/5 555/5 933/5 

 نتايج آزمون فرض .10جدول 

                   ضريب

 رابطه
دار معني

 است

دار معني
 است

دار معني
 نيست

دار معني
 است

دار معني
 است

دار معني
 نيست

 آنالیز واريانس .79جدول

 F P-Valueآماره  میانگین توان دوم درجه آزادي جمع توان دوم منبع تغییر

 555/5 65 536695696 0 3443563509 رگرسيون

   34639956 655 9496593333 خطا

    650 36305635556 كل

 
داري از طريق رابطه معني ،ضريبآمده براي   دست به P-Valueبا توجه به نتايج  

در  .متغير وابسته وجود دارد      متغير مستقل و     کل اقالم تعهدي اختياري بين 
  .شودمي تائيد فرضيه هفتمنتيجه، 

داري از ضريب، رابطه معنيآمده براي   دست به P-Valueهمچنين با توجه به  
ديده متغير وابسته      متغير مستقل و       طريق کل اقالم تعهدي اختياري بين 
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 .شودنمي تائيدفرضيه هشتم  نشد؛ به عبارت ديگر،
متغيرهاي که تغييرات ناشي ازدهد  مي تعديل شده نشان   و    ضريب تعيين  

 داده است.ا به خود اختصاص ر متغير وابسته تغييراتکل از  %6/59مستقل رگرسيون 
نسبت به اقالم  مدت بلند: مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري نهمفرضيه 

 تعهدي اختياري کوتاه مدت اثر بيشتري بر مربوط بودن سود دارد.
نسبت به اقالم  مدت بلند: مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري دهمفرضيه 

ثر بيشتري بر مربوط بودن ارزش دفتري حقوق تعهدي اختياري کوتاه مدت ا
 صاحبان سهام دارد.

زمان و با استفاده از يک مدل رگرسيوني هاي نهم و دهم به طور همفرضيه 
 تا شد انجام والد آزمون آمده،  دست به بيضرا براساس سپس، آزمون شدند

 . شود آزمون ها هيفرض

 دهمهاي نهم و آزمون والد براي فرضیه .71جدول 

          آزمون
         

         

         

P-Value 563/5 533/5 

 H0  عدم تاييد H0  عدم تاييد نتيجه

 هاي مدل رگرسیونيخالصه آماره. 77جدول 

r 
2r 

2rواتسون ـ آماره دوربین انحراف استاندارد تعديل شده 

550/5 595/5 545/5 53939/4363 435/3 

 ضرايب مدل رگرسیوني. 73جدول 

                             
مقدار 
 برآورد

5/3596- 95/6533 5/6949 505/3 550/5 593/3- 303/5 539/6- 946/3- 

 -t 553/6- 950/5 645/3 459/5 354/5 509/6- 503/4 595/6- 553/6آماره 

P-Value 555/5 393/5 655/5 555/5 555/5 556/5 555/5 535/5 553/5 



 3431، پائیز 43شماره  تجربی حسابداری مالی، سال نهم، فصلنامه مطالعات                           03

 

 نتايج آزمون فرض .71جدول 

                            ضريب

 رابطه
دار معني

 است

دار معني
 نيست

دار معني
 نيست

دار معني
 است

دار معني
 نيست

دار معني
 است

دار معني
 است

دار معني
 است

دار معني
 است

  
مديريت سود از "شود. يعني تاييد ميو دهم  نهم هاي با توجه به نتايج فرضيه 

طريق اقالم تعهدي اختياري بلندمدت نسبت به اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت اثر 
مديريت سود از طريق اقالم تعهدي "همچنين ."بيشتري برمربوط بودن سود دارد

بلندمدت نسبت به اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت اثر بيشتري بر مربوط  اختياري
 ."بودن ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام دارد

 نتیجه گیري 

  نتايج اين پژوهش، شواهدي را در مورد مربوط بودن اطالعات سود و ارزش 
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  دفتري حقوق صاحبان سهام در شرکت
دهد که مديريت سود از طريق  ها نشان مي فراهم کرد. نتيجه گيري از آزمون فرضيه

دهد؛ اما تاثيري بر مربوط  کل اقالم تعهدي اختياري، مربوط بودن سود را کاهش مي
بودن ارزش دفتري حقوق صاحيان سهام ندارد، همچنين مديريت سود از طريق 

دهد؛ ولي  بودن سود را کاهش مي مولفه کوتاه مدت اقالم تعهدي اختياري مربوط
تاثيري بر مربوط بودن ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ندارد و نيز مديريت سود 
از طريق مولفه بلندمدت اقالم تعهدي اختياري، مربوط بودن سود و ارزش دفتري 

دهد. کاهش مربوط بودن سود در حضور  حقوق صاحبان سهام را کاهش مي
دهد که بازار مديريت  اقالم تعهدي اختياري نشان ميمديريت سود از طريق کل 

گيرد. فقدان تاثير مديريت  اي از عدم کيفيت سود در نظر مي سود را به عنوان نشانه
تواند ناشي از ديدگاه تثبيت شده  سود بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام نيز مي

نابعي غير از ارزش بازار نسبت به سود و يا اين دليل باشد که بازار در جستجوي  م
 دفتري حقوق صاحبان سهام به عنوان مبنايي براي ازريابي شرکت است.    

توان اظهار داشت که استفاده از اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت و  به عالوه مي 
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بلندمدت به عنوان ابزارهاي مديريت سود، تاثير متفاوتي بر مربوط بودن اطالعات 
ريت سود از طريق مولفه بلندمدت اقالم تعهدي اختياري حسابداري دارد. زيرا مدي

اثر بيشتري بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام دارد که اين اثر 
مالحظه است. نتايج آزمون والد نشان  مدت اقالم تعهدي قابل ي کوتاه نسبت به مولفه

به صورت قابل  مدت بلندداد که مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري 
اي تاثير بيشتري بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري دارد؛ يعني، بازار داراي  مالحظه

 باشد. توانايي تشخيص تفاوت بين اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت و بلندمدت مي
داليل متفاوتي براي چنين عکس العمل قوي از سمت بازار نسبت به اقالم تعهدي 

دارد؛ از جمله اين که اقالم تعهدي اختياري کوتاه مدت در  اختياري بلندمدت وجود
شود و بازار از اين ويژگي با اطالع است وتوسط اقالم  دوره مالي بعد معکوس مي

شود. به همين دليل تمرکز بيشتري را بر اقالم تعهدي  تعهدي کوتاه مدت گمراه نمي
 دهد. شوند، قرار مي تري معکوس مي که در افق زماني طوالني مدت بلنداختياري 

هاي  گذاران، مديران شرکت اين مطالعه يک راهبرد کليدي براي سرمايه 
گذاري، تحليلگران بازار سرمايه و ... در مورد نقش اطالعاتي مديريت سود  سرمايه

هاي موجود براي اقالم  هاي بازار در مورد انتخاب ها و استنباط در ارزيابي شرکت
 کند. تعهدي فراهم مي

دهد، چنانچه فعاالن بازار سرمايه ديدگاه تثبيت  ايج اين پژوهش نشان مينت 
اي در مورد عدد سود حسابداري داشته باشند، دچار يک خطاي بالقوه در امر  شده

ها خواهند شد. در نتيجه ضرورت انتقال مبناي ارزيابي   ارزيابي وضعيت سهام شرکت
شود. همچنين مدل  سود مطرح مياز سود به ارزش دفتري در زمان اعمال مديريت 

مدت و  استفاده شده در تحقيق، روشي براي تشخيص اقالم تعهدي اختياري کوتاه
گران در بازار سرمايه در  تواند راهنماي تحليل کند که مي بلندمدت فراهم مي

 شناسايي انواع مختلف مديريت سود باشد.    
 51سال متوالي حداقل  1که براي در اين تحقيق صرفا صنايعي قابل استفاده بود     

هاي در دسترس، داشته باشند و در عين حال سود آور نيز باشند. به  شرکت  با داده
 511اي از  دليل همين محدوديت، صنايع به هفت صنعت بزرگ بورسي و نمونه
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ها اغلب به دليل انجام برخي اصالحات،  شرکت محدود گرديد. همچنين، شرکت
هاي مالي تجديد  شوند. شايد اگر صورت هاي مالي مي د صورتناچار به ارائه مجد
کرد.به  گرفت، نتايج تحقيق تغيير مي ها مورد استفاده قرار مي ارائه شده شرکت

عالوه، در محاسبه کل اقالم تعهدي، تعديالت مربوط به دو طبقه اضافي که در 
 صورت جريان وجوه نقد ايران وجود دارد، اعمال نشد.
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