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مدیریت سود و  بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی
های  هموارسازی سود در شرکتحسابداری به منظور 

 در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته شده 
 

 غالمرضا کرمی
 اعظم داوری نژاد مقدم
آرش تحریری

 چكیده

بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود بررسی وجود رابطه هدف این تحقیق  
پانلی و باشد. با بکارگیری روش تحلیل  می حسابداری از نظر هموارسازی سود

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره  89استفاده از اطالعات 
یابند  می دهد زمانیکه مدیران در می این پژوهش نشانهای  یافته 6896ـ6891زمانی 

باشد سطوح بهینه ای را برای  سود گزارش شده کمتر از سطح سود مورد انتظار می
کنند و  می عی و مدیریت سود حسابداری تعیینهر دو راهکار مدیریت سود واق
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 به طور همزمان اتخاذ واقعی و اقالم تعهدی راهای  تصمیمات دستکاری فعالیت
دهند و  می کنند. آن ها این دو راهکار را بعنوان مکمل یکدیگر مورد استفاده قرار می

د نظر مرا  یحاصله از دیگر مشاهدات و نتایج ،راهکارهر در تصمیمات مرتبط با 
 دهند. می قرار

، مدیریت سود حسابداری، مدیریت سود واقعیهموارسازی سود،  :های کلیدی واژه
 .آزمون هاسمن، دستگاه معادالت همزمان

 مقدمه

بطور کلی مدیریت سود به دو روش مدیریت سود واقعی و مدیریت سود  
فعالیتهای واقعی و توانند سود را هم از طریق  می حسابداری تقسیم می شود. مدیران

هم از طریق اقالم تعهدی هموار نمایند. اما این مسئله که مدیران چه موقع سود را از 
نمایند روشن  می واقعی و چه موقع از طریق اقالم تعهدی هموارهای  طریق فعالیت

نیست. در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به 
های  ی سود و این که مدیران چه موقع سود را از طریق فعالیتمنظور هموار ساز

 نمایند، مورد بحث و بررسی قرار می واقعی و چه موقع از طریق اقالم تعهدی هموار
بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است  که آیا رابطه ای بین مدیریت سود  .گیرد می

ه چه صورت است؟ و آیا واقعی و مدیریت سود حسابداری وجود دارد و این رابطه ب
 واقعی و اقالم تعهدی مدیران، به طور همزمان اتخاذهای  تصمیمات دستکاری فعالیت

  شوند یا ترتیبی؟ می

 پیشینه پژوهش

هموارسازی سود را بصورت ارسال پیام به بازار اوراق  (6899)1ترومن و تیتمن 
بصورت انتقال  اند. آن ها هموار سازی سود را قرضه، تحلیل و مدل سازی کرده

شناسایی مقداری از سود شرکت از دوره دوم به دوره اول )از دوره اول به دوره 
دوم( هرگاه که سود اقتصادی دوره اول کمتر از )بیشتر از( میزان مورد انتظار برای 

اند. تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق  سودهای اقتصادی هر دوره باشد، تعریف کرده
                                                                                                                   
1- Truman and Titman 
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و بر همین اساس سطح هموارسازی سود از طریق رابطه باشد  می ترومن و تیتمن
منفی بین سود غیرمنتظره و دو متغیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری 

 شود.  می اندازه گیری
قابل فروش برای آزمون فرضیه هموارسازی سود و های  از دارایی (6888)1بارتو 

قابل فروش های  . او داراییفرضیه نسبت بدهی به سرمایه، استفاده نموده است
قابل فروش تعریف کرد و رابطه بین های  اختیاری را بصورت مقداری از کل دارایی

سود حاصل از فروش دارایی ها و سود هر سهم را آزمود و یک رابطه منفی میان این 
دهد که به علت اینکه او  می وی نشانهای  دو متغیر گزارش نمود. نتیجه گیری

قابل فروش عادی قائل های  قابل فروش اختیاری و داراییهای  داراییتمایزی بین 
قابل های  نیز دارایی (3008)2هرمن و همکاران نشد، تحلیل او کامالً دقیق نیست.

های  فروش اختیاری را در برابر مدیریت سود مورد آزمون قرار دادند. آن ها دارایی
های قابل فروش عادی  ین داراییقابل فروش اختیاری را بصورت مقداری از تفاوت ب

تر از  قابل فروش صنعت تعریف کردند. این تعریف واضحهای  و میانگین دارایی
قابل فروش اختیاری در آن مشخص شده است. های  تعریف بارتو است زیرا دارایی

قابل فروش اختیاری را از تعریف هرمن و های  دارایی (3002)3طوق ماتسورا
بنابراین، . ، ولی او مدیریت سود حسابداری را کنترل نکردهمکارانش  اقتباس کرد

 در تحقیق حاضر مدل رگرسیون برای کنترل مدیریت سود حسابداری اصالح
شود.  می گردد و به این ترتیب رابطه بین دو راهکار مدیریت سود آزمون می

 رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری (3009) 4سوییچی ماتسورا
از نظر هموارسازی سود را مورد آزمون قرار داد. نتایج پژوهش او حاکی از آن است 
که مدیران، مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری را برای هموار سازی 

نمایند. بعالوه مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری رابطه  می سود استفاده
د. او در آزمون زمانبندی مدارکی به دست مثبتی با یکدیگر دارند و مکمل یکدیگرن

آورد که داللت بر این دارد که مدیریت سود واقعی قبل از مدیریت سود حسابداری 

                                                                                                                   
1- Bartov 
2- Herrman et al. 
3-Matsuura ,Though. 
4- Matsuura ,Souichi. 



 3131پائیز ، 13شماره  تجربی حسابداری مالی، سال نهم، فصلنامه مطالعات                           26

 

دهد، بنابراین مدیران عموماً سطحی از مدیریت سود واقعی را قبل از مدیریت  می رخ
 .برند می سود حسابداری برای هموار نمودن سود به کار

زیادی توسط محققین برای تشریح ابعاد مختلف مدیریت های  در ایران نیز تالش 
تحقیق نوروش توان به  می سود حسابداری و واقعی صورت گرفته است که از جمله

 از سود  موارسازیه پیرامون بررسی (6828(، تحقیق کوچکی )6891)و سپاسی 

نمود که به و تحقیقات بسیاری از این دست اشاره  ها دارایی فروش زمان بندی طریق
فرهنگی، های  بررسی رابطه بین مدیریت سود و فاکتورهای گوناگونی نظیر ارزش

امنیت شغلی، اهرم مالی، محتوای اطالعاتی سود، بازده سرمایه، پیش بینی سود، 
اندازه و نوع صنعت پرداخته شده است ولی تحقیق حاضر که مشابه تحقیق سوییچی 

قیقی است که در ایران به پیدا کردن یک رابطه باشد، اولین تح می (3009) ماتسورا
 بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری از نظر هموارسازی سود

 پردازد و از این رو ادبیات مدیریت سود )هموارسازی سود( در ایران را غنی تر می
 سازد. می

 پژوهشهای  فرضیه

ی بین سود غیرمنتظره و در این تحقیق سطح هموارسازی سود از طریق رابطه منف 
شود.  می دو متغیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری اندازه گیری

فرضیات زیر برای  (6899و ترومن و تیتمن ) (6888بنابراین مطابق با تحقیقات بارتو )
هموارسازی سود با مدیریت سود واقعی و مدیریت سود های  آزمودن فعالیت

 دد:گر می حسابداری طرح ریزی
 مدیریت سود واقعی مثبت )منفی( با سود غیر منتظره منفی )مثبت( مشاهده  :1فرضیه

 شود. می
مدیریت سود حسابداری مثبت )منفی( با سود غیر منتظره منفی )مثبت(  : 6فرضیه

 شود. می مشاهده
در ادامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به منظور  

واقعی و های  و این که مدیران چه موقع سود را از طریق فعالیتهموار سازی سود 
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گیرد.  نمایند، مورد بحث و بررسی قرار می می چه موقع از طریق اقالم تعهدی هموار
 گردد: می بنابراین در این راستا فرضیه زیر مطرح

رابطه معنی داری بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری  :3فرضیه
 .وجود دارد

 روش انجام پژوهش 

آماری توصیفی )میانگین، میانه، انحراف معیار و ...( های  در این تحقیق از روش 
و  (OLS)و آماری استنباطی )تحلیل پانلی، تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی

و تحلیل همبستگی( برای  (2SLS)تحلیل رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای 
گردد. ابتدا متغیرهای وابسته و مستقلی که در این  می استفادهتجزیه و تحلیل داده ها 

گیرند را تعریف نموده و سپس رویه انتخابی شرح  می تحقیق مورد استفاده قرار
تجربی، با استفاده از این متغیرها و نمونه مورد نظر اجرا های  گردیده و در انتها مدل

 گردد. می
یعنی مدیریت سود واقعی  یریت سودمد 1در این تحقیق از دو متغیر نماینده 

(REM ) و مدیریت سود حسابداری (AEM) شود.  می استفادهREM2   که متغیر
 نقد عملیاتیهای  نماینده مدیریت سود واقعی است، نمایانگر بخش اختیاری جریان

عملیاتی هستند بنابراین های  نقد عملیاتی ناشی از فعالیتهای  باشد. جریان می
واقعی مدیران در راستای های  نقدی اختیاری حاصل از عملیات، فعالیتهای  جریان

باشد با  می که جریان نقد عملیاتی اختیاری  REMدهد. می مدیریت سود را نشان
3استفاده از نسخه اصالح شده مدل روچودهری

به صورت زیر و با استفاده از همه   
یقات مالی بورس اوراق الزم را روی پایگاه داده تحقهای  شرکت هایی که داده

 گردد: می شرکت برآورد باشند، برای هر سال/ می بهادار تهران دارا
CFO (6)مدل 
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آنجـایی کـه   نقدی غیر اختیاری حاصل از عملیات اسـت  از  های  : مجموع چهار قلم سمت راست رابطه فوق، بیانگر جریان

نقدی غیر اختیاری حاصل از های  نقدی اختیاری حاصل از عملیات و جریانهای  نقدی حاصل از عملیات شامل جریانهای  جریان

                                                                                                                   
1- Proxy 
2- Real Earnings Management 
3- Roychowdhury 
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εعملیات است، بنابراین 
 it
نقدی اختیاری حاصل از عملیات شرکت است های  باشد، نشان دهنده جریان می که باقیمانده رگرسیون 

 باشد اشاره دارد  می REMو به متغیر نماینده مدیریت سود واقعی که در این تحقیق همان 

  آورده شده است  1 جدولتوضیح متغیرها در 

AEM
که متغیر نماینده مدیریت سود حسابداری است، نمایانگر اقالم تعهدی  1

گوناگونی نظیر مدل جونز و مدل های  شگران مدلباشد. بسیاری از پژوه می اختیاری
تعدیل شده جونز را برای برآورد اقالم تعهدی اختیاری توسعه داده اند. به عنوان 

2نمونه کوتاری
مدل تعدیل شده جونز را گسترش دادند و  3002و همکاران در سال   

بسیاری از  3002را وارد مدل تعدیل شده جونز نمودند. از سال  ROAمتغیر جدید 
( برای برآورد اقالم 3002محققین از  مدل ارائه شده توسط کوتاری و همکاران )

((. اگرچه مطالعات 3009تعهدی استفاده کرده اند )مراجعه شود به تحقیق ماتسورا)
تعهدی اختیاری شامل  برآورد اقالمهای  دهد که حتی بهترین مدل می پیشین نشان

باشد، بنابراین تاکنون مدل  می مقدار قابل توجهی از اقالم تعهدی غیر اختیاری
لذا در این  .مناسب و مورد توافقی برای اقالم تعهدی اختیاری ارائه نگردیده است

پژوهش اقالم تعهدی اختیاری به صورت باقیمانده مدل توسعه یافته جونز در مقاله 
 گردد. می گیری شود اندازه می یر تشریحکوتاری که در ز

TACC (6)مدل 
 it
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: مجموع چهار قلم سمت راست رابطه فوق، بیانگر اقالم تعهدی غیر اختیاری است  از آنجا که کل اقالم تعهدی شامل اقـالم  

ζتعهدی غیر اختیاری و اقالم تعهدی اختیاری است، بنابراین 
it 

باشد، نشان دهنده اقالم تعهدی اختیاری  می که باقیمانده رگرسیون  

 باشد اشاره دارد  می AEMده مدیریت سود حسابداری که در این تحقیق همان شرکت است و به متغیر نماین

  آورده شده است  1جدول توضیح متغیرها در 

  

                                                                                                                   
1 - Accounting Earnings Management 
2-  Kothari 
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های  مرتبط با محاسبه شاخصهای  تعریف متغیرهای مورد استفاده در مدل  1جدول 
 مدیریت سود واقعی و حسابداری

 تعریف نام نماد

TACC
 it

 اقالم تعهدی کل 
نقد حاصل از عملیات و سود خالص بعد های  بین جریانتفاوت 

 ابتدای دورههای  از مالیات، تقسیم بر جمع دارایی

CFO
 it

 نقد عملیاتیهای  جریان 
های  نقد حاصل از عملیات تقسیم بر جمع داراییهای  جریان

 ابتدای دوره

PPE
 it

 
ثابت های  ناخالص دارایی
 مشهود

ابتدای دوره تقسیم بر جمع دارایی، تاسیسات و تجهیزات در 
 ابتدای دورههای  دارایی

ROA
 it

 سود قبل از مالیات تقسیم بر دارایی کل بازده دارایی ها در دوره جاری 

SALE
 it

 فروش 
ابتدای های  فروش خالص در دوره جاری تقسیم بر جمع دارایی

 دوره

Δ SALE
 it

 ابتدای دورههای  تقسیم بر جمع دارایی تغییرات سالیانه در فروش تغییرات سالیانه در فروش 

  
( در مدل AEMو REMاین دو متغیر نماینده مدیریت سود واقعی و حسابداری ) 

رگرسیون اصلی، متغیرهای وابسته هستند که در برگیرنده رفتارهای اختیاری مدیر 
 باشد.  می برای دستیابی به اهداف شخصی اش یعنی رسیدن به سود هدف

نمایم که مدیریت سود واقعی احتماالً قبل از مدیریت  می را بررسی ابتدا موقعیتی 
افتد، یعنی هنوز مدیریت سود حسابداری اتفاق نیافتاده  می سود حسابداری اتفاق

است. اگر مدیران تصمیم بگیرند که یک سطح معینی از مدیریت سود حسابداری را 
د که مدیریت سود حسابداری رو می بعد از مدیریت سود واقعی به کار گیرند، انتظار

در تابع مدیریت سود واقعی، یک متغیر مستقل نباشد. زمانیکه مدیران تصمیمات 
 را به ترتیب اتخاذ (AEM)و اقالم تعهدی  (REM)واقعی های  دستکاری فعالیت

گیرد ولی  می واقعی در طی سال مالی صورتهای  کنند، دستکاری فعالیت می
 شود.  می پایان یا بعد از پایان سال مالی سوق دادهدستکاری اقالم تعهدی به 

)سود غیرمنتظره قبل از هر گونه   PreEMUIبصورت تابعی از  REMحال، مدل 
)مدیریت سود واقعی( و  REMبصورت تابعی از  AEMمدیریت سود( و مدل 

PreAEMUI   سود غیرمنتظره قبل از مدیریت سود حسابداری اما بعد از مدیریت(
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 شود: می ی(، به صورت زیر ساختهسود واقع

(دستگاه معادالت ترتیبی) 1دستگاه معادالت   

REM
it
= α

0
+α

1
PreEMUI

it
+α

2
DE

it
+α

3
SIZE

it
+α

4
GROWTH
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+λ

it
 

AEM
it
= β

0
+β

1 
PreAEMUI

it
+β

2
REM

it
+β

3
 DE

it
+β

4
 SIZE

it
+β

5
GROWTH

it
+μ

it
 

(8)   

  
  آورده شده است  6جدول توضیح متغیرها در 

شود که اگر مدیران مدیریت سود واقعی را برای هموارسازی سود  می پیش بینی  
)سود غیرمنتظره قبل از هر گونه مدیریت سود( در  PreEMUIبکار ببرند، ضریب 

بطور معنی داری منفی باشد و همچنین اگر مدیران مدیریت سود  REMمدل 
در مدل  PreAEMUIحسابداری را برای هموارسازی سود بکار ببرند، ضریب 

AEM  رود که متغیر  می بطور معنی داری منفی باشد. بعالوه انتظارREM اگر دو ،
راهکار مدیریت سود بطور مکمل یکدیگر برای مدیریت سود مورد استفاده قرار 

 .گیرند، دارای ضریب مثبت باشد
از طرفی مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری ممکن است بطور همزمان 

گردد که مدیریت سود حسابداری متغیر  می ینصورت پیش بینیاتفاق بیفتند. در ا
باشد. برای آزمودن  AEMو مدیریت سود واقعی متغیر مستقل مدل  REMمستقل مدل 

 گردد: می رگرسیون زیر ایجادهای  این پیش بینی، مدل

 )دستگاه معادالت همزمان( 6دستگاه معادالت

(1) REM
it
=  γ

0 +γ
1 PreEMUI

it
+γ

2
AEM

it
+γ

3 DE
it
+γ

4  SIZE
it
+γ

5 GROWTH
it
+ξ

it
 

AEM
it
=  δ

0
+δ

1 
PreEMUI

it
+δ

2
REM

it
+δ

3
 DE

it
+δ

4
 SIZE

it
+δ

5
GROWTH

it
+ψ

it
   

  آورده شده است  6 جدولتوضیح متغیرها در 

های واقعی و اقالم  در این حالت، مدیران تصمیمات مربوط به دستکاری فعالیت
های واقعی در  دستکاری فعالیتکنند و در عین حال که  می تعهدی را با هم اتخاذ

 شوند.  می شوند، دستکاری اقالم تعهدی هم بکار برده می طی سال مالی به کار گرفته
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 اصلی تحقیقهای     تعریف متغیرهای مدل6جدول 

 تعریف نام نماد نوع

متغیرهای وابسته 
 

AEMit 
مدیریت سود 
 حسابداری

 گردد: می زیر برآورد که  به صورت باقیمانده مدل
TACC

 it
 = b

 0
 + b

 1
 PPE

 it
 + b

 2 
Δ SALE

 it
 + b

 3
 ROA

 it
 + ζ

it
 

REMit مدیریت سود واقعی 
 گردد: می زیر برآورد که به صورت باقیمانده مدل

CFO
 it

 = a
 0
 + a

 1
 SALE

 it
 + a

 2 
Δ SALE

 it
 + a

 3
 ROA

 it
 + ε

 it
 

متغیرهای مستقل اصلی
 UI

it
 منتظرهسود غیر  

 سود خالص با جریان گردشـی تاـادفی زیـر سـاخته     گردد که می فرض
 شود: می

NI
 t
 = NI

 t-1
 + δ

t,             ;         
δ

t
 ~ N (0, σ

t
) 
σو انحـرا  معیـار     0از توزیع نرمال بـا میـانگین    δکه در آن 

t
 پیـروی  

برابر با سود خـالص    (t-1)کند  و ارزش مورد انتظار سود خالص در  می
دوره جاری است  بنابراین سود خالص گذشته، بهترین برآورد برای سـود  

بـه   منتظـره باشد  فرض مسلم این است کـه سـود غیـر     می خالص جاری
 صورت تفاوت بین سود خالص جاری و سـود خـالص گذشـته تعریـف    

 شود: می
UI

 t
      δ

t
 = NI

 t
 - NI

 t-1
 

Pre AEMUI
it

 
سود غیر منتظره قبل از 
مدیریت سود 
 حسابداری

 تفاوت بین سود غیر منتظره و مدیریت سود حسابداری

Pre AEMUI 
it
 = UI 

it
 - AEM 

it
 

Pre EMUI
it

 
سود غیر منتظره قبل از 
 هرگونه مدیریت سود

 تفاوت بین سود غیر منتظره و مدیریت سود
 Pre EMUI

 it
 = UI

 it
 - REM

 it
 - AEM

 it
 

متغیرهای کنترلی
 

DE
it

 نسبت بدهی به دارایی کل در شروع سال جاری اهرم مالی )بدهی( 
DE 

it
 = DEBT 

it
 / A 

it
 

GROWTH
it

 رشد شرکت 
درصد تغییرات سالیانه فروش )تفاوت فروش ابتدا و انتهای دوره تقسیم بر 

 فروش ابتدای دوره(

GROWTH
 it

 = (SALE
 it

 – SALE
 i, t-1

) / SALE
 i, t-1

 

SIZE
it

 لگاریتم طبیعی دارایی کل پایان دوره اندازه شرکت 
 SIZE

 it
 = log(A

 it
) 

 
 قلمرو تحقیق، جامعه مورد مطالعه و نمونه آماری

مالی  های  ی زمانی شش ساله بر مبنای گزارش قلمرو تحقیق شامل یک دوره 
پذیرفته شده در تولیدی های  باشد. شرکت می 6891تا  6896منتشره در سالهای 

باشد و نمونه نهایی شامل  بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری مورد مطالعه می
 های زیر را داشته باشند: هایی  است که ویژگی شرکت
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  در ابتدا مشاهدات در شرکتهای عضو صنعت سرمایه گذاری و واسطه گری

 گردند. می حذف مالی، بانک ها و صنایع قانونمند

 ه طی دوره مورد پژوهش، سال مالی خود را تغییر داده باشند، حذفمشاهداتی ک 

 گردند. می

  ،مشاهداتی که اطالعات مورد استفاده در این تحقیق برای آنان در دسترس نباشد

 گردند. می حذف

 6896-6891شرکت در دوره زمانی  89با توجه به مجموعه شرایط فوق تعداد  
 انتخاب شدند.

  تحقیقهای  یافته

 از 6891 تا 6896های  مورد بررسی طی سالهای  مربوط به شرکتهای  داده 
تحقیق  منابعی نظیر تدبیر پرداز، ره آور نوین، سایت بورس و ... استخراج و متغیرهای

نرم  به عنوان ورودی نتایج از گردید و محاسبه گسترده اکسل صفحه کمک به
 .گردید نرم افزار انجام این از استفاده با آماری تحلیل های استفاده شد و  SPSSافزار

  آمار توصیفی

 دهد. می آماری متغیرهای تحقیق را نشانهای  کمیت 8شماره  جدول 

 

 اصلیهای  مدل متغیرهای مورد استفاده درمقادیر آماره های توصیفی     3 جدول

 کشیدگی چولگی انحرا  معیار میانه میانگین متغیرها
REM 010000010-  0100330.0- 0113.000.0 01232 1143. 

AEM 0100000.3- 0100.003. 0113.00.13 0120.- 11142 

PreEMUI 010220 010030 0130104 01.00 2120. 

PreAEMUI 010224 010034 0110003 1100. 31.43 

DE 010002 01020. 013034. 31203 10100. 

SIZE 121.12. 1210300 11213.2 01.02 01000 

GROWTH 011.4233 011.2411 0130020.0 010.0 4130. 
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 ها هآمار استنباطی و آزمون فرضی

به منظور محاسبه سطوح مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری، ابتدا  
باشد  می شرکت( / مشاهده )سال 299برای کل نمونه که مشتمل بر  3و  6های  مدل

 شود: می فوق الذکر در زیر نشان دادههای  گردد که نتایج برآورد مدل می برآورد

CFO
 it

  = 
  
SALE

 it


  
Δ SALE

 it
+


ROA

 it
 

TACC
 it

 = 
  
PPE

 it
 Δ SALE

 it
 ROA

 it
  

به  )تفاضل مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی( مقادیر باقیمانده این برآوردها  
 (AEM)و مدیریت سود حسابداری  (REM)ترتیب بیانگر مدیریت سود واقعی 

 باشد. می
برای آزمون فرضیات پژوهش ابتدا فرض همزمانی یا ترتیبی بودن مدیریت سود  

با استفاده از آزمون هاسمن  (AEM) و مدیریت سود حسابداری (REM)واقعی 
و  (REM)گیرد. در صورت ترتیبی بودن مدیریت سود واقعی  می مورد بررسی قرار

 ، آزمون فرضیات با استفاده از سیستم بازگشتی(AEM)مدیریت سود حسابداری 
 1شود که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی می پیش برده 6دستگاه معادالت 

 (REM)ی واقعگردد و در صورت همزمان بودن رابطه بین مدیریت سود  می برآورد
برای آزمون فرضیات، دستگاه معادالت همزمان  (AEM)و مدیریت سود حسابداری 

2ای با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله 3
 گردد.  برآورد می 

 متغیرها زایی برون برای ای آماره ضرایب، ارزش مستقیم مقایسه اساس هاسمن بر 

دالت همزمان بطور جداگانه و به اصلی از دستگاه معا ابتدا معادالت کرد. ایجاد
 وارد دیگر معادله خطای هر معادله در گردند، سپس جزء می صورت ساده برآورد

 متغیرها ی جزء خطا این هر دوی گردند. اگر می شود و مجدداً مدل ها برآورد می

بودند یعنی متغیرهای وابسته در هر دو معادله با هم رابطه همزمانی دارند و  دار معنی
گرنه  و کرد برآورد سیستمی )دستگاه معادالت همزمان( صورت به را معادالت باید

شد. نتایج آزمون هاسمن در این پژوهش  خواهیم مدل در تصریح خطای دچار
هر دو درون زا هستند و با  AEMو  REMحاکی از آن است که متغیرهای وابسته 

                                                                                                                   
1- Ordinary Least Square (OLS) 
2- Tow-Stage Least Square (2SLS)    
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با  3طریق دستگاه معادالت رابطه همزمانی دارند. بنابراین آزمون فرضیات از  هم
استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای انجام گردید که نتایج آن 

 آورده شده است: 2جدول در 

 تحلیل رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله اینتایج   6جدول 

 REMمعادله در مورد  (2SLS)نتایج آزمون حداقل مربعات دو مرحله ای 

   معنی داری آماره  t  ضرایب  متغیرها
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F  آماره   ضریب تعیین

تعدیل یافته ضریب تعیین    آماره( معنی داریF)  

   معنی داری آماره  t  ضرایب  متغیرها
C  

PreEMUI
it
  

REM
it
?  

DE
it
  

SIZE
it
  

GROWTH
it
  

F  آماره   ضریب تعیین

  (Fمعنی داری )آماره   ضریب تعیین تعدیل یافته

 
 آید: می بنابراین معادالت نهایی به صورت زیر به دست

REMit=  PreEMUIit  643/3 AEMit  916/9 SIZEit  136/9 GROWTHit 

AEMit 964/9  316/9 PreEMUIit 398/9 REMit 996/9- SIZEit  906/9 GROWTHit  

گردد سود غیر منتظره قبل از هرگونه مدیریت سود   همانگونه که مشاهده می 
(PreEMUI)  با مدیریت سود واقعی(REM) و مدیریت سود حسابداری (AEM) 

 و مدیریت سود حسابداری (REM)دار دارد و مدیریت سود واقعی  رابطه منفی معنی
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(AEM) دار دارند. همچنین اندازه شرکت  با هم رابطه مثبت معنی(SIZE)  با
 رابطه مثبت معنی دار و با مدیریت سود حسابداری (REM)مدیریت سود واقعی 

(AEM)  رابطه منفی معنی دار، رشد شرکت(GROWTH)  با مدیریت سود واقعی
(REM) و مدیریت سود حسابداری(AEM)  .رابطه مثبت معنی دار دارند 

 گیری  نتیجه

تحقیق های  تحقیق حاکی از عدم رد فرضیههای  آماری فرضیههای  نتایج آزمون 
گردد که مدیران هر دو راهکار مدیریت سود واقعی و  می است و چنین نتیجه گیری

دهند. بر  می مدیریت سود حسابداری را برای هموارسازی سود مورد استفاده قرار
مین اساس مطابق با تحقیق ترومن و تیتمن سطح هموارسازی سود از طریق رابطه ه

منفی بین سود غیر منتظره و دو متغیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری 
شود. این مسئله مبین این است که رفتار هموارسازی سود در  می گیری اندازه

ها  تر است و مدیران این شرکت هایی که سودآوری پایین تری دارند متداول شرکت
از هر دو راهکار مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به منظور 

حقیقت میزان این دستکاری ها و مدیریت  نمایند. در می هموارسازی سود استفاده
یابد.  می مورد انتظار افزایشهای  سود با توجه به فشار مدیریت برای رسیدن به سود

دهد که رابطه مثبتی بین مدیریت سود واقعی و  می پژوهش نشانهای  در ادامه یافته
مدیریت سود حسابداری وجود دارد و مدیریت سود واقعی و حسابداری مکمل 

توان نتیجه گرفت که مدیران در  می یکدیگرند و رابطه همزمانی دارند. بنابراین
قعی و واهای  تصمیمات هموارسازی سود، هر دو راهکار دستکاری فعالیت

دهند و تصمیمات  می دستکاری اقالم تعهدی را به طور همزمان مورد استفاده قرار
کنند و  مربوط به مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری را با هم اتخاذ می

واقعی در طی سال مالی به کار گرفته های  در عین حال که دستکاری فعالیت
 شوند. آن ها مشاهدات و نتایج می بردهشوند، دستکاری اقالم تعهدی هم بکار  می

و به  دهند دخالت میحاصله از یک راهکار را در تصمیمات مرتبط با راهکار دیگر 
  اصطالح از هر راهکار بازخوردی به دیگری وجود دارد.
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همچنین در پژوهش حاضر شواهدی دال بر تأثیر متغیرهای اندازه و رشد شرکت  
حسابداری وجود دارد، بدین گونه که متغیر اندازه شرکت بر مدیریت سود واقعی و 

با مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و با مدیریت سود حسابداری رابطه منفی دارد. 
بزرگتر گرایش بیشتری به دستکاری های  این روابط بیانگر این است که شرکت

توان  می اواقعی نسبت به دستکاری اقالم تعهدی دارند، که دو دلیل رهای  فعالیت
رود که  می واقعی کمتر احتمالهای  برای آن مطرح نمود: اوالً دستکاری فعالیت

مورد بررسی موشکافانه حسابرسان و قانون گذاران قرار گیرد و بنابراین به طور 
بزرگ تر به های  باشند. در شرکت می بالقوه شانس بیشتری برای کشف نشدن را دارا

نماید و این  می اخبار بدی را به بازار مخابرهدلیل این که کشف مدیریت سود 
گذارد، مدیران آن ها برای  می موضوع تأثیر بسیار بدی بر قیمت بازار سهام آن ها

اجتناب از کشف مدیریت سود و نیز برای این که تصویر بهتری از عملکرد خود به 
های  فعالیت کنند تا سود را بیشتر از طریق می سهامداران و مسئولین نشان دهند سعی

مدیران از  (3009) 1کوهن و همکارانهای  مطابق با یافته ثانیاًواقعی مدیریت نمایند. 
از مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی به سمت  2بعد از قانون ساربینز آکسلی

بزرگ های  مدیریت سود واقعی گرایش پیدا کرده اند و در این دوره پیرو رسوایی
اجتناب از کشف شدن مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی،  اخیر حسابداری، نیاز به

گذشته است. این مسئله مدیران را وادار به تغییر رویه از مدیریت های  بیشتر از دوره
 سود بر مبنای اقالم تعهدی به سمت مدیریت سود واقعی نموده است. یافته ها نشان

س بیشتری داشته است. بزرگتر انعکاهای  دهد که این امر در ایران در شرکت می
همچنین بین متغیر رشد و مدیریت سود واقعی و حسابداری رابطه مثبتی مشاهده 

رشد زمانی که آستانه سود هدف را های  با فرصتهای  گردید. به دلیل اینکه شرکت
شوند، این احتمال وجود دارد که  می دهند بیشتر توسط بازار سهام تنبیه می از دست
سود به انضمام سود صفر تحت های  رشد برای دستیابی به آستانهرو به های  شرکت

گیرند و بنابراین ممکن است انگیزه بیشتری برای بیشتر گزارش کردن  می فشار قرار
 سود و یا هموارسازی سود داشته باشند.

                                                                                                                   
1- Cohen et al   
2 - Post_SOX 
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های مختلف  های پژوهش پیشنهاداتی را به ذینفعان و گروه در نهایت، یافته 
مالی ارائه می دهد. این پژوهش به استفاده کنندگان از های  استفاده کننده صورت

نماید که به هنگام بررسی کیفیت سود شرکت ها و  می مالی پیشنهادهای  صورت
تخمین میزان مدیریت سود آن ها، به هر دو نوع مدیریت سود توجه گردد و در این 

جه و تأکید قرار مورد انتظار مورد توهای  رابطه فشار مدیریت برای رسیدن به سود
پژوهش در زمینه اینکه مدیران بین مدیریت سود واقعی و های  گیرد. همچنین یافته

نمایند، پیامدهایی را برای هر دو گروه  می مدیریت سود حسابداری موازنه برقرار
دارد. برای پژوهش گران این رابطه مستقیم و  پژوهشگران و استاندارد گذاران

که منحصراً تمرکز کردن روی دستکاری اقالم تعهدی،  کند می همزمانی پیشنهاد
مدیریت سود را تشریح نماید. برای قانون های  ممکن نیست که بتواند فعالیت

سازد که افزایش دادن  می گذاران، این نتایج آن ها را به این موضوع رهنمون
ست ها و قیود روی اختیارات حسابداری ممکن نی ها، محدودیت ها، موشکافی بررسی

مدیریت سود را حذف نماید و یا سطح مدیریت سود را کاهش های  بتواند فعالیت
دهد به دلیل این که  می مدیریت سود را تغییرهای  دهد، اما فقط اولویت راهکار

واقعی را به عنوان مکملی برای دستکاری اقالم های  مدیران همواره دستکاری فعالیت
 گیرند.  می تعهدی بکار
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