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Abstract 
Two approaches are more prominent in the accounting literature, accrual-
based earnings management and manipulating the actual activities; however, 
the present study considered the third type of earnings management model, 
namely classification shifting. The purpose of this study is to investigate 
how constraints on earnings management strategies affect the application of 
shifting strategy in earnings classification in the Iranian capital market. The 
research sample consists of 114 firms from 2013 to 2021 (1026 
observations). Logistic regression models have been used to test the research 
hypothesis. The results of the study show that financial health, institutional 
shareholders, audit firm size and market share have a negative and 
significant effect on the classification shifting. Also, the operating cycle has 
a positive and significant effect on the c classification shifting; and its tenure 
does not have a significant effect on the classification shifting. Additional 
tests indicated that large companies have a greater incentive to do 
classification shifting (a form of earnings management) compared to small 
companies, because they have greater political costs. 

Keywords: Earnings management, Accruals-based earnings management, 
Real earnings management, Earnings classification shifting. 
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هاي مدیریت سود هاي حاکم بر استراتژيبررسی تأثیر محدودیت
 بندي سودکارگیري استراتژي تغییر طبقهبر به

 

 .رانیتنکابن، ا ندگان،یآ یموسسه آموزش عال ،يگروه حسابدار اریاستاد   یمنیمحسن ا

 

 .رانیرشت، ا لان،یدانشگاه گ ،يگروه حسابدار اریاستاد   یمشعشع دمحمدیس

 چکیده
هاي کاري فعالیتدر ادبیات نظري حسابداري، دو استراتژي مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي و دست

هاي موجود براي این واقعی بیشتر موردتوجه قرار گرفته است؛ اما در پژوهش حاضر با توجه به محدودیت
بندي موردتوجه قرار گرفته است. هدف این الگوي مدیریت سود یعنی تغییر طبقه دو استراتژي، سومین نوع

کارگیري استراتژي تغییر هاي مدیریت سود بر بههاي حاکم بر استراتژيتأثیر محدودیت پژوهش، بررسی
ه شدهاي پذیرفتهدر بازار سرمایه ایران است. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه شرکت بندي سودطبقه

عنوان نمونه آماري شرکت به 114است و  1400الی  1392در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 
رگرسیون لوجیت استفاده  هاي پژوهش از مدلمنظور آزمون فرضیهمشاهده). به 1026انتخاب شده است (

موسسه حسابرسی و سهم دهد که سلامت مالی، سهامداران نهادي، اندازه شده است. نتایج پژوهش نشان می
بندي بندي سود تأثیر منفی و معناداري دارد. همچنین چرخه عملیاتی بر تغییر در طبقهبازار بر تغییر در طبقه

بندي سود ندارد. سود تأثیر مثبت و معناداري دارد؛ و دوره تصدي آن تأثیر معناداري بر تغییر طبقه
بندي (شکلی از انگیزه بیشتري براي انجام تغییر طبقهتر هاي بزرگهاي اضافی نشان داد شرکتآزمون

 هاي سیاسی بیشتري دارند.هاي کوچک دارند، زیرا هزینهمدیریت سود) در مقایسه با شرکت

 يبندطبقه رییتغ ،یسود واقع تیریمد ،يسود اقلام تعهد تیریسود، مد تیریمد :هاواژهکلید
   .سود
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 مقدمه
ها در سیستم اقتصادي، براي مالی و گزارش صحیح آنامروزه تهیه و انتقال اطلاعات 

هاي خود گیري مناسب، داراي اهمیت بسیار زیادي است. سهامدارانی که اندوختهتصمیم
دهند، براي آگاهی از چگونگی اداره ها قرار میرا به شکل سرمایه در اختیار شرکت

هاي اي جز صورتلههاي خود و اطمینان از صحت عمل و کارایی مدیران، وسیسرمایه
ها در اختیار ندارند؛ بنابراین ارائه اطلاعات مفید در مورد هاي سالانه شرکتمالی و گزارش

اي از گیري مناسب براي طیف گستردهواحدهاي تجاري در جهت تصمیم
کنندگان، یکی از اهداف گزارشگري مالی توسط هیئت استاندارد حسابداري مالی استفاده

هاي مالی اساسی که توان رفعِ بخشی از نیازهاي د. یکی از صورتدر نظر گرفته ش
)؛ چراکه 1398کنندگان را دارد، صورت سود و زیان است (ایمنی و همکاران، استفاده

عنوان یک عنصر اطلاعاتی بسیار مهم براي تواند بهشده در آن، میسود حسابداري گزارش
 ,Chen & Howardباشد (لکرد مدیریت نفعان جهت تعیین قیمت سهام و ارزیابی عمذي

و با رایج شدن صورت سودوزیان، به دنبال فشارهاي  1920در اواخر دهه ). 2016
اندرکاران توجهی از سوي افراد بیرون از حرفه حسابداري و نیز عدم رضایت دستقابل

اري اي و دانشگاهیان از روش جاري، تغییرات اساسی مهمی در تفکر و تئوري حسابدحرفه
صورت سودوزیان بود که ترین تغییرات، تأکید و توجه بیشتر بهبه وجود آمد. یکی از مهم
مطرح گردد (ملانظري و کریمی زند، » مدیریت سود«اي به نام این امر سبب شد تا مقوله

توجهی در ). مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارشگري مالی و موضوع قابل1386
داران شرکت است. مقدار سود، یکی از معیارهاي مهم ارزیابی عملکرد میان تمامی سهام

دار هاي مالی خدشهمحسوب شود، بنابراین هرگونه دخالتی که سبب شود، صحت گزارش
ها تأثیرگذار باشد کنندگان این گزارشگیري استفادهتواند بر نحوه تصمیمگردد، می

)Karaibrahimoğlu & Özkan, 2011(گذاران توان بیان داشت سرمایهمی رو،؛ ازاین
 براي ابعاد کمی و کیفی سود، اهمیت زیادي قائل هستند.
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McVay )2006 معتقد است سه استراتژي براي مدیریت سود وجود دارد: مدیریت (
بندي ) و تغییر طبقهREM( 2)، مدیریت سود واقعیAEM( 1سود مبتنی بر اقلام تعهدي

بیشتر بر حوزه مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي تمرکز  هاي پیشین،. البته پژوهش3سود
). لازم به ذکر است، مدیران در زمان انتخاب هریک از Abernathy et al., 2014اند (داشته

ها را مدنظر ها و منافع مربوط به هریک از این روشهاي مدیریت سود، هزینهاین استراتژي
عنوان ها، بهده است، هریک از این روشهاي پیشین نشان دادهند. پژوهشقرار می

اغلب همچنین، ). Wu, 2016گیرند (جاي یکدیگر نیز مورداستفاده قرار میجایگزین و به
مدیران، توانایی استفاده از هر سه شکل مدیریت سود براي رسیدن به اهداف خود را دارند؛ 

بندي ها و زمانساس هزینهها و بر اهاي خود را از میان یکی از روشاما ممکن است تصمیم
هاي گذشته نشان داده ). بررسی پژوهشAbernathy et al., 2014ها اتخاذ کنند (آن

بیشتر بر مدیریت  است، در تحلیل مدیریت سود در بازارهاي سرمایه کشورهاي مختلف
اند، اما استراتژي تغییر سود مبتنی بر اقلام تعهدي و مدیریت سود واقعی تأکید داشته

هایی که دارد نباید نادیده گرفته شود. این پژوهش به دنبال بندي نیز با توجه به ویژگیقهطب
پاسخ به سؤال است که آیا مدیران در مواقعی که امکان استفاده از دو استراتژي متداول 

کنند؟ تغییر بندي سود گرایش پیدا میمدیریت سود را ندارند، به سمت تغییر طبقه
تراتژي خاص مدیریت سود است که طی آن، مدیریت، اقدام به چیدمان بندي، یک اسطبقه

که رقم نهایی یعنی سود خالص (یا زیان نحويکند، بهاعداد درون صورت سودوزیان می
کند ) بیان میAthanasakou et al., 2011.( McVay )2006خالص) شرکت تغییر نکند (

که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار  بندي در بازار آمریکایک نمونه از تغییر طبقه
هاي میلیون دلار از هزینه 192بوده است که  4آمریکا معرفی گردید، شرکت بوردن

که کند؛ درحالیبندي میعنوان بخشی از هزینه تجدید ساختار سازمان طبقهبازاریابی را به
. لازم به توضیح است شد، عمومی و اداري در نظر گرفته میهاي فروشباید در طبقه هزینه

1. Accrual-based Earnings Management (AEM) 
2. Real Earnings Management (REM) 
3. Classification Shifting 
4. Borden 
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تواند باعث هاي واقعی، میکاري فعالیتکه مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي و دست
بندي این که با استفاده از تغییر طبقهگردد؛ درحالیافزایش یا کاهش سود در دوره آتی می

ار مدیریت سود عنوان یک ابزتوان بهبندي را میبنابراین، تغییر طبقهافتد؛ حالات اتفاق نمی
 است. هزینهبسیار جذاب دانست که در اختیار مدیران است و نیز نسبتًا کم

 ؛Cohen et al., 2008؛ Ewert and Wagenhofer, 2005هاي پیشین (پژوهش
Badertscher, 2011؛ Zang, 2012که یک استراتژي از مدیریت ) نشان دادند هنگامی

هاي تري همراه باشد، مدیران از سایر استراتژيهاي گرانها و هزینهسود با محدودیت
رو ازاینکنند. (مدیریت سود) جایگزین براي دستیابی به اهداف گزارشگر خود استفاده می

شده در هاي مدیریت سود شناساییاین مطالعه به بررسی اینکه چگونه محدودیت
سود مرتبط است. لذا درك  بنديکارگیري از استراتژي تغییر طبقههاي پیشین با بهاستراتژي

و تأثیر  مدیریت سود واقعیهاي مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي و ها و محدودیتهزینه
تواند براي تحلیلگران و بندي میها از استراتژي تغییر طبقهها بر استفاده شرکتآن

سود  هاي مدیریت) محدودیتZang )2012 کنندگان مناسب باشد. مطابق پژوهشاستفاده
تر) با تر، مالکیت نهادي بالاتر و سهم بازار صنعت پایینواقعی (یعنی سلامت مالی ضعیف

هاي مدیریت سود مبتنی بر بندي سود مرتبط است. همچنین ارتباط محدودیتتغییر طبقه
بندي با استفاده از متغیرهاي اندازه و دوره تصدي مؤسسه با تغییر طبقه اقلام تعهدي

ه عملیاتی موردبررسی قرار گرفت. ممکن است توجه حسابرسان بیشتر بر حسابرسی و چرخ
ها و مدیریت سود واقعی در شرکت مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهديهاي روي استراتژي

باشد و این سبب گردد تا مدیران از استراتژي دیگر مدیریت سود استفاده کنند. همچنان 
هاي مالی پایان سال مالی بیشتر از بندي گزارشطبقه ) دریافتند تغییرFan et al. )2010که 

پردازد که وجود اي است. این پژوهش به بررسی این مطلب میدورههاي مالی میانگزارش
هاي حسابرسی مدیران مدت مؤسسههاي حسابرسی بزرگ و دوره تصدي طولانیمؤسسه
بندي محدود تغییر طبقهخصوص ها مدیریت سود بهکارگیري استراتژيها را در بهشرکت

ها تواند با افزایش چرخه عملیاتی آنها میپذیري مالی شرکتسازد. همچنین انعطافمی
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ها روبه تغییر تحت تأثیر قرار گیرد؛ لذا این امکان وجود دارد که مدیران این قبیل شرکت
 بندي بیاورند.طبقه

افزوده علمی داشته تواند ارزشاین پژوهش داراي نوآوري است و از چند جنبه می
بندي کمتر موردتوجه باشد: اولاً در مطالعات پژوهشی در ایران، استراتژي تغییر طبقه

پژوهشگران قرارگرفته است، لذا با تشریح کامل این استراتژي و خصوصًا اینکه در چه 
کنند همراه با آزمون تجربی آن در تراتژي گرایش پیدا میمواردي مدیران به سمت این اس

که به توسعه ادبیات نظري این حوزه، با ارائه تصویري از نحوه آنبازار سرمایه ایران؛ دوم 
هاي واقعی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام کاري فعالیتمدیریت مدیران از طریق دست

در اکثر مطالعات اخیر، تنها از یک یا دو  نماید؛ چراکهبندي کمک میتعهدي و تغییر طبقه
هاي مدیریت سود استفاده شده است. دوم اینکه مطالعه مشابهی در محیط نوع استراتژي

هاي موجود بر دو استراتژي دیگر اقتصادي ایران در خصوص بررسی اثر محدودیت
ییر مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي و مدیریت سود واقعی) بر تغ

بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بندي سود انجام نشده است؛ طبقه
هاي مؤثر بر دو استراتژي مدیریت سود اقلام تعهدي و مدیریت سود واقعی بر محدودیت

 بندي تأثیر دارد؟استراتژي سوم مدیریت سود یعنی تغییر طبقه
هاي پژوهش و همچنین فرضیه در بخش دوم و سوم پژوهش به مبانی نظري و بسط

هاي چهارم و پنجم روش پژوهش و شود. همچنین در بخشپیشینه پژوهش پرداخته می
گیري قرار گردد. در بخش ششم نتایج موردبحث و نتیجههاي پژوهش تبیین مییافته
گیرد در بخش هفتم نیز به بیان پیشنهادهاي حاصل از نتایج پژوهش، پیشنهاد براي می

 هاي پژوهش پرداخته شده است.اي آتی و محدودیتهپژوهش

 مبانی نظري پژوهش
هاي حسابداري است که مدیریت سود یکی از مباحث موردعلاقه پژوهشگران در پژوهش

هاي حسابداري جستجو کرد. در این روش باید ریشه آن را در مباحث مربوط به انتخاب
اقلام تعهدي اختیاري و مدیریت هاي مدیریت سود یعنی خصوص، دو نوع از استراتژي
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هاي واقعی، حجم اصلی مطالعات را به خود اختصاص داده است، سود از طریق فعالیت
هاي مختص به خود (ازنظر ها با محدودیترو، استفاده از هر یک از این استراتژيازاین

هاي راتژيتوانند از استزمان و ازنظر هزینه) مواجه است. این در حالی است که مدیران می
گیري بازار استفاده کنند. هاي تصمیمدیگري براي مدیریت سود و تأثیرگذاري بر شیوه

بندي سود است که در درون صورت سود و زیان اتفاق ها، تغییر طبقهیکی از این استراتژي
بندي یک راهبرد خاص مدیریت سود است که طی آن مدیریت افتد. درواقع تغییر طبقهمی

که رقم نهایی سود یا نحويکند بهیدمان اعداد در درون صورت سود و زیان میاقدام به چ
 ).McVay, 2006زیان شرکت هیچ تغییر نکند (

مدیریت سود بیشتر  هاي پیشین حسابداري از دو استراتژي متداولهرچند پژوهش
استراتژي اند یعنی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي و مدیریت سود واقعی. در برده بهره

 ؛Jones, 1991؛ Healy, 1985مثال، عنوانمدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي (به
 تواند از طریق وام). یک مدیر می1399؛ آشتاب و پیري، 1395زاده و همکاران، شمس

هاي آتی، یا تسریع در شناخت درآمدها، یا به تعویق انداختن گرفتن از سودهاي دوره
جاري را بهبود بخشند. علاوه بر این، هزینه کشف این روش مدیریت  ها، سود دورههزینه

گردد (حسابرسان براي کشف این نوع از مدیریت آتی می سود، موجب کاهش سودهاي
ها را افزایش خواهد داد و بنابراین سود نیاز به بررسی بیشتر داشته که این امر تلاش آن

 یابد).الزحمه حسابرسان افزایش میحق
هاي واقعی رخ دهد، کاري در فعالیتتواند از طریق دستنوع دوم مدیریت سود می

هاي اختیاري، مانند هزینه تحقیق و خفیف براي افزایش فروش و کاهش هزینههمانند ارائه ت
). چنین Bushee, 1998؛ Dechow & Sloan, 1991؛ Baber et al., 1991توسعه (

توانند باشند. تواند درآمد یا سودهاي خالص را افزایش دهد، اما پرهزینه هم میاقداماتی می
تواند منجر به از ه براي مقاصد مدیریت سود میهاي تحقیق و توسعچراکه کاهش هزینه

تواند به ایجاد یک محصول جدید و دست دادن درآمدهاي آتی گردد (تحقیق و توسعه می
رود). از فرصتی براي کسب درآمد بالاتر کمک کند که با حذف آن این فرصت از بین می
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تانداردهاي هاي واقعی نقض اسکاري در فعالیتطرف دیگر، به دلیل اینکه دست
رود این ابزار مدیریت سود هزینه کمتري نسبت به مدیریت حسابداري نیست، لذا انتظار می

 سود مبتنی بر اقلام تعهدي داشته باشد.
بندي نادرست اقلام در صورت سود و زیان (یا همان سومین ابزار مدیریت سود، طبقه

سازد؛ ها متحمل میکمی را بر شرکتبندي، نسبتاً هزینه بندي) است. تغییر طبقهتغییر طبقه
چراکه نه اقلام تعهدي وجود دارد که بعداً داراي اثر معکوس داشته باشد و نه درآمدهاي از 

). علاوه بر این ازآنجاکه Nelson et al., 2002ها وجود دارد (طریق از دست رفتن فرصت
سان ممکن است در ، لذا حسابرتواند ذهنی باشدهاي خاص میتخصیص هزینه به حساب

بندي کمی دچار مشکل شوند و به دلیل آنکه سود نهایی بدون تغییر شناسایی این تغییر طبقه
ها صرف کنند؛ است، ممکن است حسابرسان انرژي کمتري براي شناسایی این قبیل حساب

 ,Boahen & Mamatzakisبندي دشوار است (دیگر، تشخیص و شناسایی تغییر طبقهبیانبه

2020 .(McVay )2006در هابندي هزینه) معتقد است مدیران بیشتر از طریق تغییر طبقه ،
کنند تا بر درك عملکرد شرکت تأثیر بگذارند. بر کاري میصورت سود و زیان دست

شده کالاي فروش رفته هاي اصلی: شامل بهاي تمامهزینه) «McVay )2006اساس پژوهش 
. همچنین سودهاي اصلی نیز از طریق تفاوت بین فروش »هاي اداري و عمومی استو هزینه

آید که مترادف سود حاصل از عملیات یا همان سود هاي اصلی به دست میخالص و هزینه
که عملیاتی است؛ بنابراین، سود اصلی و سود عملیاتی با هم مترادف هستند. درحالی

هاي عملیاتی مرتبط با شد. هزینهباهاي عملیاتی نمیهاي اصلی لزوماً برابر با هزینههزینه
هاي تبلیغات، عنوان نمونه حق امتیاز، هزینهباشد بهوکار میهاي روزانه یک کسبهزینه
هاي بیمه و غیره. درنهایت سود پایانی یا همان هاي حقوق، هزینههاي اداري، هزینههزینه

توزیع بین قابلاست که این سود  ها دورهسود خالص، درآمد پس از کسر همه هزینه
طلبانهِ تغییر اقلام صورت سودوزیان و بندي، یک عمل فرصتسهامداران است. تغییر طبقه

شود. لازم به ذکر است انتخاب طبقات توسط عنوان یک ابزار مدیریت سود تلقی میبه
تواند بر دیدگاه هاي مالی مؤثر بوده و نیز میارائه و افشاي اقلام صورت مدیران در



 211 |   یمشعشعو  یمنیا...؛ سود تیریمد يهايحاکم بر استراتژ يهاتیمحدود ریتأث یبررس

هاي مالی تأثیرگذار باشد. این نوعی از مدیریت سود درون کنندگان صورتدهاستفا
باشد که بر سودهاي خالص هیچ تأثیري ندارد و احتمالاً توسط حسابرسان نیز می 1ايدوره

ها معمولًا در بندي صحیح هزینهشوند. چراکه جزئیات در مورد طبقهکمتر شناسایی می
کنند ) استدلال میMcVay, 2006 .(Haw et al. )2011د (اناسناد متراکم و یا پخش شده

که در حضور یک حسابرس مستقل با کیفیت، مدیران احتمالاً کمتر به مدیریت سود از 
ها معتقدند که در غیاب یک حسابرس زنند. همچنین آنبندي دست میطریق تغییر طبقه

بندي شوند، تغییر طبقهي میگذاران محافظت کمترباکیفیت یا در کشورهاي که از سرمایه
 شود.کمتر انجام می

هاي هاي که مدیران با آن در اتخاذ نوع استراتژيبراین اساس و با توجه به محدودیت
آورند که شناسایی آن بندي میمدیریت سود مواجه هستند روي به استراتژي تغییر طبقه

ضعیف خود را پشت آن پنهان توانند عملکرد براي حسابرسان نیز دشوار است و مدیران می
هاي این پژوهش به این موضوع اختصاص دارد که در بخش بعدي ارائه کنند. لذا، فرضیه

 شود.می

 ها و ادبیات پژوهشبسط فرضیه
هاي هاي استراتژيبراي پاسخ به مسئله پژوهش در مورد چگونگی تأثیر محدودیت

مدیریت سود از طریق اقلام تعهدي و مدیریت سود واقعی بر استفاده از استراتژي تغییر 
بندي موردبررسی هاي مدیریت سود واقعی بر تغییر طبقه، ابتدا تأثیر محدودیتبنديطبقه

هاي چهارم تا ششم) مرتبط با هایی (فرضیهول). سپس، فرضیهگیرد (سه فرضیه اقرار می
شوند. در بندي تبیین میهاي مدیریت سود اقلام تعهدي، بر تغییر طبقهتأثیر محدودیت

هاي حاکم بر استراتژي مدیریت سود واقعی بر اساس پژوهش حاضر محدودیت
 Bushee )1998 ،(Mitra )2002 ،(Kim & Nofsinger )0052 ،(Grahamهاي پژوهش

et al. )2005 ،(Roychowdhury )2006 ،(Zang )2012 ،(Abernathy et al. )2014 ،(

1. Intra-Period Earnings Management 
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Campa & Camacho-Miñano )2015 ،(Boahen & Mamatzakis )2020 انتخاب (
)، برزگر و 1392شده خواجوي و همکاران (هاي انجامشده است. همچنین مطابق پژوهش

 & 1994( ،Hao )2009 ،(Zang )2012 ،(Laksmana( Dechow)، 1393همکاران (

Yang )2014 ،(Abernathy et al. )2014 ،(Anagnostopoulou et al. )2021عنوان ) به
 اند.هاي استراتژي اقلام تعهدي برگزیده شدهمحدودیت
هاي مدیریت سود را در طور که بیان شد مدیران انواع مختلفی از استراتژيهمان

ها به اهداف موردنظر خود دست پیدا کنند. وسیله آنتوانند بهاختیار دارند که می
تواند باعث شود که مدیر هاي مربوط به یک استراتژي خاص مدیریت سود میمحدودیت

به شکل دیگري از مدیریت سود متوسل شود. وقتی مدیریت سود واقعی محدود شود، 
ي براي انجام مدیریت سود استفاده بندمدیران احتمالاً از مدیریت سود از طریق تغییر طبقه

وکار و کنند. هزینه نسبی هر روش مدیریت سود احتمالاً توسط محیط، شرایط کسبمی
شود. درنتیجه، بر اساس مبانی نظري موجود سه هاي حسابداري شرکت تعیین میروش

 ها بر تصمیم مدیران برايمحدودیت براي مدیریت سود واقعی شناسایی شد که تأثیر آن
تر، درصد بالاتر گیرد: شرایط مالی ضعیفبندي نیز موردبررسی قرار استفاده از تغییر طبقه

 ).Abernathy et al., 2014؛ Zang, 2012مالکیت نهادي و سهم کم در بازار (
 ,Zangهاي مدیریت سود واقعی، سلامت مالی پایین است (یکی از محدودیت

بندي ) طی پژوهشی تحت عنوان جایگاه پدیده تغییر طبقه1397ثقفی و جمالیانپور (). 2012
ها با توجه به میزان استفاده از دو روش مدیریت کنند که شرکتدر مدیریت سود بیان می

اند و بحران بندي کردهسود (رویداد واقعی و اقلام تعهدي) اقدام به تعیین میزان تغییر طبقه
هاي مدیریت سود نقش بسزایی دارد؛ ستفاده و چگونگی استفاده از تکنیکمالی در میزان ا

هاي نهایی که حاصل از انحراف از هاي درمانده مالی، احتمالاً هزینهدر شرکتبنابراین 
 Abernathy et 2014ها است، بسیار بالا خواهد بود (وکار آنهاي بهینه کسباستراتژي

al.,است مدیریت سود واقعی را نسبتاً پرهزینه تلقی کنند؛  ). در این حالت، مدیران ممکن
) معتقدند Graham et al. )2005ها حفظ بقاء و بهبود عملیات است. زیرا هدف اصلی آن
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گیرند، نگرانی هایشان در یک چالش (زوال) منفی قرار میمدیران ارشد مالی که شرکت
هاي رد خود است. در مقابل، شرکتها بیشتر از اینکه به گزارشگري مالی باشد به عملکآن

هاي نقدینگی هاي اختیاري را به دلیل نگرانیداراي سلامت مالی پایین ممکن است هزینه
 Campa andدهد. بندي را کاهش مینوبه خود نیاز به تغییر طبقهکاهش دهند که این امر به

Camacho-Miñano )2015قبل از ها ) معتقدند این انتظار وجود دارد که شرکت
هایی با هایی که داراي درجه بحران مالی بالاتري نسبت به شرکتورشکستگی، شرکت

کاري معاملات واقعی افزایش دهند و درجه بحران مالی کمتر هستند، سود خود را با دست
هاي کاري سود از طریق فعالیتکاري اقلام تعهدي استفاده کنند؛ زیرا دستکمتر از دست

تر بوده و کشف آن توسط حسابرسان دشوار است و وجوه نقد ن راحتواقعی براي مدیرا
)؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش 1397کند (آشتاب و همکاران، کافی براي شرکت ایجاد می

 بندي سود تأثیر منفی دارد.گردد: فرضیه اول، سلامت مالی بر تغییر طبقهچنین تبیین می
عنوان یک سازوکار ذاران نهادي، بهگدهد که سرمایهمطالعات پیشین نشان می

) معتقدند که 1397کنند. خامدي و کاظمی (نظارتی، براي کاهش مدیریت سود عمل می
سازد. اگر حاکمیت شرکتی قوي، توانایی مدیران براي کسب منافع شخصی را محدود می

سعی در  سهامداران نتوانند نظارت مؤثري بر رفتار مدیران داشته باشند، ممکن است مدیران
هاي شرکت در جهت اهداف شخصی خود داشته باشند. توانایی مدیران استفاده از دارایی

نفعانی شده از طریق نظارت مؤثر خارجی ذيطلبانه سود گزارشجهت مدیریت فرصت
گذاران ). سرمایه1389شود (مرادزاده فرد و بابائی، گذاران نهادي محدود مینظیر سرمایه

ع و توانایی نظارت بر مدیران را دارند. اگر سهام براي بلندمدت نهادي فرصت، مناب
ها توجه کرده و از این گذاران نهادي به سودآوري اصلی شرکتنگهداري شود، سرمایه

). در بازار سرمایه ایران نیز Mitra, 2002طریق بر عملکرد مدیران نظارت خواهند داشت (
توانند داراي ها هستند و بنابراین میشرکتگذاران نهادي مالک سهام زیادي از سرمایه

گذاران هاي شرکت باشند. براین اساس این قبیل سرمایهاي بر فعالیتملاحظهنفوذ قابل
). Kim & Nofsinger, 2005توانند نقش حاکمیتی و نظارتی خوبی را بازي نمایند (می



 1401 پاییز | 75شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب | 214

Bushee )1998هش سود، به کاهش ها براي جلوگیري از کا) معتقد است احتمالاً شرکت
آورند؛ اما زمانی که درصد مالکیت نهادي بالا باشد این هاي تحقیق و توسعه روي هزینه

) به این نتیجه رسید که Roychowdhury )2006یابد. علاوه بر این، احتمال کاهش می
اي منفی بین مالکیت نهادي و استفاده از مدیریت سود واقعی براي جلوگیري از زیان رابطه

گذاران نهادي از سایر ) معتقدند که سرمایهAbernathy et al. )2014جود دارد. و
هاي تر هستند؛ و درك بهتري از پیامدهاي بلندمدت فعالیتتر و آگاهگذاران باهوشسرمایه

ها دارند که این خود منجر به تلاش بیشتر براي نظارت و کاهش عملیاتی واقعی بنگاه
گذاران نهادي نیز ممکن است قادر به نظارت و حال، سرمایهنشود. باایمدیریت سود می

) دریافتند که Boahen & Mamatzakis )2020بندي باشند. کاهش استفاده از تغییر طبقه
بندي را هاي حسابرس است تا تغییر طبقهدین مکمل مکانیزم حاکمیت شرکتی و ویژگی

نشان داد در بازار سرمایه ایران ) 1401همچنین پژوهش سجادي و همکاران ( کاهش دهند.
بندي سود رابطه منفی وجود دارد؛ بنابراین فرضیه دوم بین مالکیت نهادي و تغییر طبقه

بندي سود تأثیر گردد: فرضیه دوم، سهامداران نهادي بر تغییر طبقهپژوهش چنین تبیین می
 منفی دارد.

یک مکانیزم کنترلی در عنوان ) معتقد است رقابت در بازار محصول به1983هارت (
شود (برزگر و محدود کردن توانایی مدیریت در اسراف کردن منابع شرکت محسوب می

کند که رقابت در بازار محصول براي کسب اذعان می )2003( Raith). 1393همکاران، 
نقش مهمی را در کاهش سوء اقدامات مدیریت در ارتباط با گزارشگري  سهم بازار بیشتر،

در سود و  طلبانههاي فرصتکاريدست شود تاکند و این امر سبب میمی مالی ایفا
) به این نتیجه رسیدند Bansal & Bashir )2022هاي حسابداري کاهش یابد. رویه

ها بندي هزینهکنند، درگیر تغییر طبقههایی که از استراتژي رهبري هزینه استفاده میشرکت
کنند، درگیر تغییر هایی که از استراتژي تمایز در تولید استفاده میهستند و شرکت

، با کاهش بندي) دریافتند کاهش تغییر طبقهChung et al. )2021بندي درآمد هستند. طبقه
برزگر و همکاران هاي گزارشگري مالی و افزایش مزایاي مالیاتی همراه است. هزینه
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دهد؛ زیاد مدیریت سود را افزایش میاحتمالاند که فشار رقابت به) بیان داشته1393(
ها، مدیران براي پوشش عملکرد چراکه با افزایش رقابت و کاهش سهم بازار شرکت

) 1392آورند. همچنین خواجوي و همکاران (ي سود روي میکارضعیف خود به دست
دهد؛ زیرا کاري سود را افزایش میهاي مدیران براي دستاند رقابت انگیزهبیان داشته

ضعف (یا مزیت) رقابتی باشد، دهنده وجود یک نقطهزمانی که سود حسابداري نشان
مثال، استراتژي عنوانشود. بهرقابت باعث مجازات (یا پاداش) بیشتر در بازار سهام می

هاي که داراي رقابت شدید در صنعت خود هستند مدیریت سود واقعی براي شرکت
بَر ها بسیار هزینهها را از تصمیمات بهینه عملیاتی دور کند و همچنین براي آنتواند آنمی

ازار تري از سهم بهاي که درصد پایین)؛ بنابراین، مدیران شرکتZang, 2012باشد (
تواند تر بدانند؛ زیرا این امر میصنعت را دارند ممکن است مدیریت سود واقعی را پرهزینه

ها به سایر رو این قبیل شرکتها را در صنعت از متزلزل کند. ازاینوضعیت آن
) Laksmana & Yang )2014مثال عنوانآورند بههاي مدیریت سود روي میاستراتژي

 ادعاي 

بندي یابد. فرضیه چهارم، اندازه مؤسسه حسابرسی بر تغییر طبقه بندي کاهشطبقه
هاي با هاي دنبال سهم بازار بیشتري هستند نسبت به شرکتکنند شرکتمیسود تأثیر 

رقابت کمتر تمایل بیشتري به مدیریت سود برمبناي اقلام تعهدي هستند؛ بنابراین فرضیه 
بندي سود تأثیر سهم بازار بر تغییر طبقه گردد: فرضیه سوم؛سوم پژوهش چنین تبیین می

 منفی دارد.
بندي هاي پژوهش، گرایش مدیران به استفاده از استراتژي تغییر طبقهدسته دوم فرضیه

دهد. در شرایط محدودیت در مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي را موردبررسی قرار می
لام تعهدي محدود شوند، ممکن است ها در استفاده از مدیریت سود مبتنی بر اقاگر شرکت

 .Fan et alبندي براي استراتژي مدیریت سود خود متوسل شوند. به استفاده از تغییر طبقه
یابد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام بندي زمانی افزایش می) دریافتند که تغییر طبقه2010(

ر اساس مبانی نظري اثر هاي قبلی محدود شود. ببینانه در دورهتعهدي با گزارشگري خوش
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کارگیري مدیران از استراتژي تغییر سه محدودیت مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي در به
بندي شناسایی شد که شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدي مؤسسه حسابرسی طبقه

). Abernathy et al., 2014؛ Zang, 2012؛ Hao, 2009و چرخه عملیاتی است (
هاي حسابرسی یک عامل دهد که اندازه مؤسسهاي پیشین شواهدي را ارائه میهپژوهش

 Cohen et؛ Francis et al., 1999محدودکننده مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي است (

al., 2008 ؛Zang, 2012 علاوه بر این، ازآنجاکه بیشتر تمرکز حسابرسان بر ترازنامه .(
افزایش کیفیت کار خود بر روي ترازنامه بیشتر است، حسابرسان ممکن است جهت 

بندي در صورت متمرکز شوند که این منجر به افزایش مدیریت سود از طریق تغییر طبقه
شود که بر آن تمرکز اي از کار حسابرسی تلقی میگردد؛ بنابراین حوزهسود و زیان می

کزشده بر ترازنامه، ممکن ). افزایش تلاش حسابرسی متمرet al., 1997 Bellشود (کمتر می
تواند انگیزه مدیران هاي مدیریت سود مدیران را محدود کند که میاست انتخاب گزینه

بندي در صورت سود و زیان را افزایش دهد. علاوه بر این، براي متوسل شدن به تغییر طبقه
، ممکن هددبندي سود نتیجه پایانی صورت سود و زیان را تغییر نمیازآنجاکه تغییر طبقه

). Nelson et al., 2002است از سوي حسابرسان، موردبررسی کمتري قرار بگیرد (
هاي حسابرسی مستقیماً موجب وجود، این امکان وجود دارد که اندازه بزرگ مؤسسهبااین

هاي حسابرسی بتواند کیفیت بندي گردد. اگر اندازه بزرگ مؤسسهکاهش تغییر در طبقه
توانند قدرت کشف بیشتري داشته باشند و ها میایش دهد، احتمالاً آنکلی حسابرسی را افز

) رابطه منفی و معناداري را در Myers et al. )2003منفی دارد. رو استفاده از تغییر ازاین
ارتباط بین دوره تصدي حسابرس و مدیریت سود اقلام تعهدي بعد از کنترل اثر اندازه 

طور متوسط، حسابرسان کنند که بهها پیشنهاد میمؤسسه حسابرسی مستند کردند. آن
هاي بیشتري را براي مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي ایجاد کنند؛ چراکه محدودیت

ها با مشتري طولانی خواهد شد. بر اساس مباحث پیشین، این انتظار وجود دارد که رابطه آن
بندي بیشتر متوسل به تغییر طبقهها با محدودیت مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي شرکت

شوند؛ اما این امکان نیز وجود دارد که حسابرسان با دوره تصدي بالاتر شناخت و آگاهی 
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بندي کاهش هاي مالی پیدا کنند لذا ممکن است تغییر طبقهبیشتري در خصوص صورت
ي مؤسسه گردد: فرضیه پنجم، دوره تصدیابد؛ بنابراین فرضیه پنجم پژوهش چنین تبیین می

 بندي سود تأثیر (مثبت و منفی) دارد.حسابرسی بر تغییر طبقه
Dechow )1994 معتقد است مدت چرخه عملیاتی میزان سرمایه در گردش را تعیین (

تر نیازمند سرمایه در گردش بالاتري هستند هاي با چرخه عملیاتی طولانیکند و شرکتمی
هاي با سطح عادي نگهدارند؛ بنابراین در شرکت هاي عملیاتی خود را درتا بتوانند فعالیت

ها نیز بالاتر باشد. افزایش رود که سرمایه در گردش آنتر انتظار میچرخه عملیاتی طولانی
شود؛ و لذا هرگاه جریان جریان نقد ناشی از عملیات باعث کاهش اقلام تعهدي سود می

شرکت کاهش یابد) میزان ها افزایش یابد (طول چرخه عملیاتی نقد عملیاتی شرکت
) معتقد است طول چرخه Zang )2012یابد. سرمایه در گردش موردنیاز شرکت کاهش می

ها ها و رویهها در انتخاب روشپذیري حسابداري آندهنده انعطافها نشانعملیاتی شرکت
پذیري تر هستند، قابلیت انعطافهایی که داراي چرخه عملیاتی طولانیاست. شرکت

تري دارند و یک هاي تعهدي بزرگري براي مدیریت اقلام تعهدي دارند؛ زیرا حساببیشت
تر براي معکوس کردن اقلام تعهدي را با خود همراه دارند (ایمنی و همکاران، دوره طولانی

تواند محدودیتی براي مدیریت سود مبتنی بر پذیري حسابداري می)؛ بنابراین انعطاف1398
بندي ها از این طریق محدود شوند بیشتر به تغییر طبقهود. هرچه شرکتاقلام تعهدي تلقی ش
 روي خواهند آورد.

 بندي سود اثر منفی دارد.فرضیه ششم، چرخه عملیاتی بر تغییر طبقه

 روش
همبستگی است و  -پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردي است، ازلحاظ روش، توصیفی

ها از روش اسناد کاوي براي گردآوري دادهبه لحاظ طرح پژوهش نیز پس رویدادي است. 
آورد نوین استفاده افزار رهها از سایت کدال و نرمهاي مالی شرکتو مراجعه به صورت

 هاي پژوهش از رگرسیون لوجیت استفاده شد.منظور آزمون فرضیهشده است. همچنین به
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 جامعه و نمونه آماري پژوهش
شده در بورس اوراق بهادار هاي پذیرفتهرکتجامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کلیه ش

باشد. نمونه پژوهش بر اساس شرایط زیر انتخاب می 1400لغایت  1392هاي تهران طی سال
 شده است:

شده باشد و در طی دوره در بورس پذیرفته 1392ها قبل از تاریخ سال ) شرکت1
 پژوهش بورس فعال باشند.

شود (به لحاظ افزایش پایان اسفند ختم میها به هاي که سال مالی آن) شرکت2
 قابلیت مقایسه).

 ها در طول دوره پژوهش، تغییر سال مالی نداده باشد.) شرکت3
گرهاي مالی، گذاري، واسطههاي سرمایههاي مالی (شرکتها و مؤسسه) جزء بانک4
 هاي لیزینگ) نباشد.شرکت
 ها در دسترس باشد.هاي آن) داده5
شرکت در  114الذکر را داشتند هاي فوقهایی که ویژگیتعداد شرکتترتیب اینبه

شرکت) –سال 1026سال است (روش پانل متوازن)، بنابراین تعداد مشاهدات ( 9بازه زمانی 
 باشد.می

 مدل و متغیرهاي پژوهش
) 2014( .Abernathy et al) و Zang )2012هاي در پژوهش حاضر بر اساس پژوهش

 هاي از مدل زیر استفاده خواهد شد:هجهت بررسی فرضی

 )1مدل (
(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 = 0,1) = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼2𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡−1

+  𝛼𝛼3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑍𝑍𝑀𝑀𝑍𝑍𝑀𝑀 𝑍𝑍ℎ𝑀𝑀𝑍𝑍𝑍𝑍 𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼4𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡
+ 𝛼𝛼5 𝑇𝑇𝑍𝑍𝑇𝑇𝑇𝑇𝑍𝑍𝑍𝑍𝑡𝑡 + 𝛼𝛼6𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑍𝑍𝑂𝑂𝑍𝑍𝑡𝑡 + 𝛼𝛼7𝐶𝐶𝐵𝐵𝑆𝑆𝑍𝑍𝑡𝑡−1
+ 𝛼𝛼8𝑅𝑅𝑂𝑂𝐴𝐴𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼9𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀 

هاي استراتژي مدیریت سود دهنده اثر محدودیتنشان  3αو 1α ،2α) ضرایب 1در مدل (
دهنده اثر نشان  6αو 4α ،5αبندي سود است. همچنین ضرایب واقعی بر تغییر طبقه

 بندي سود است.هاي استراتژي مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي بر تغییر طبقهمحدودیت
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 الف) متغیر وابسته
 McVayاز رویکرد » بندي سودمحاسبه تغییر طبقه«): جهت CSبندي سود (تغییر طبقه

براي هر ) معتقد است ابتدا سود مورد انتظار 2006( McVayشود. ) پیروي می2006(
 صنعت برآورد شده است:-) بر اساس سال2شرکت برآورد شود. لازم به ذکر است مدل (

𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐸𝐸𝑡𝑡) )2مدل ( = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐶𝐶𝐸𝐸𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽2𝐴𝐴𝑇𝑇𝑂𝑂𝑡𝑡 +  𝛽𝛽3𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡−1 +  𝛽𝛽4𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽5∆𝐶𝐶𝐴𝐴𝑆𝑆𝐸𝐸𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6 𝑂𝑂𝐸𝐸𝑁𝑁 − ∆𝐶𝐶𝐴𝐴𝑆𝑆𝐸𝐸𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝜀𝜀 

باشد که بر فروش دهنده سود اصلی مینشان CE ) متغیرها بدین شرح است:2در مدل (
هاي فروش عمومی شده کالاي فروش رفته و هزینهشود (فروش منهاي بهاي تمامتقسیم می

دهد که از تقسیم فروش بر دارایی حاصل گردش دارایی را نشان می ATOو اداري). 
تقسیم  هااقلام تعهدي سرمایه در گردش است که بر مجموع دارایی ACCگردد. می
هاي جاري شود؛ که اقلام تعهدي سرمایه در گردش از تفاوت تغییر در خالص داراییمی

درصد تغییرات  ∆SALESآید. هاي جاري به دست میغیر نقد و تغییر در خالص بدهی
دهد که از تفاوت فروش سال جاري از فروش سال قبل حاصل و سپس فروش را نشان می

دهنده یک متغیر ساختگی نشان NEG -∆SALESردد. گبر فروش سال قبل تقسیم می
است که اگر متغیر درصد تغییرات فروش منفی باشد؛ عدد یک را اختیار کرده و در غیر 

)، McVay )2006 ،(Wu )2016هاي شود. بر اساس پژوهشاین صورت عدد صفر می
Noh et al. )2017) براي محاسبه (CE(E) را برآورد کرده و سپس از 2، ابتدا مدل (

از  CSدست آورد. درنهایت توان سود اصلی مورد انتظار را بهشده میضرایب حاصل
) براي هر E(CE) و سود اصلی مورد انتظار ((CEشده (تفاوت بین سود اصلی گزارش

بالاي  CS) اگر Abernathy et al. )2014شود. همچنین مطابق پژوهش شرکت محاسبه می
بندي سود رخ داده است و در غیر این سطح میانه صنعت باشد عدد یک یعنی تغییر طبقه

عنوان متغیر هاي اول و دوم بهباشد؛ و با توجه به اینکه این متغیر در فرضیهصورت صفر می
 شود؛ لذا باید از رگرسیون لجیت استفاده کرد.وابسته لحاظ می
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 ب) متغیرهاي مستقل
). در Zang, 2012تواند نماینده سلامت مالی باشد (): مدل آلتمن میZScore(سلامت مالی 

شده آلتمن، توسط ها به لحاظ وضعیت مالی از مدل بومیاین پژوهش براي تفکیک شرکت
رو ؛ ازاین)1396پور و همکاران، ) استفاده شده است (مهربان1393کردستانی و همکاران (

 پژوهش استفاده شده است: آلتمن در این ′Zاز رابطه زیر، 
 𝑍𝑍 =  291/0X1 + 458/2X2 − 301/0 X3 −  079/0X4 − 05/0 X5 

1X 2ها؛ ارزش دفتري کل دارایی÷ : سرمایه در گردشX ارزش دفتري کل ÷ : سود انباشته
: ارزش بازار 4X؛ هاارزش دفتري کل دارایی÷ : سود قبل از بهره و مالیات 3X؛ هادارایی

این  ها.ارزش دفتري کل دارایی÷ ها : فروش5X؛ هابدهیارزش دفتري جمع ÷ سرمایه 
 افتد.ها به خطر میدهد هرچقدر عدد حاصله کمتر باشد سلامت مالی شرکتمعیار نشان می

قانون بازار اوراق بهادار  1ماده  27) مطابق با تعریف بند INSOWNسهامداران نهادي (
 5درصد و یا بیش از  5بیش از  گذاران نهادي، هر شخص حقیقی یا حقوقی کهسرمایه

میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداري کند، جزء آن گروه 
 Market). سهم بازار (1395مرام، شود (مستانه و پاكگذاران محسوب میاز سرمایه

Shareباشد که از تقسیم فروش شرکت بر فروش کل هر طبقه از صنعت حاصل ) می
راد و بزاززاده )، فروغی1390مهد و جعفري معافی (هاي بنیگردد. بر اساس پژوهشمی

 Big) براي محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی (1399) و سلیمی و همکاران (1398تربتی (

AU اگر سازمان حسابرسی و مؤسسه مفید راهبر باشد عدد یک و در غیر این «) از تعریف
) Tenureاستفاده شده است. دوره تصدي حسابرس (» ردصورت عدد صفر اختیار خواهد ک

اگر مؤسسه حسابرس بیش از چهار سال حسابرسی شرکت را بر عهده دارد عدد یک و در 
 غیر این صورت عدد صفر.

Dechow )1994) چرخه عملیاتی (OpCycleکند:صورت بیان می) را بدین 
 چرخه عملیاتی = دوره گردش کالا (1) + دوره وصول مطالبات (2) – دوره پرداخت بستانکاران (3)
 بهاي کالاي فروش رفته÷ (365 × موجودي کالا) = دوره گردش کالا (1)
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 فروش ÷ (365 × مطالبات)= دوره وصول مطالبات (2)
 بهاي کالاي فروش رفته÷ (365 × حسابهاي پرداختنی)= دوره پرداخت بستانکاران (3)

هاي ابتداي دوره همگن چرخه عملیاتی با استفاده از ارزش دفتري داراییهمچنین متغیر 
 شوند.می

 ج) متغیرهاي کنترلی
شود. بازده ها محاسبه می) که از لگاریتم ارزش دفتري کل داراییSizeاندازه شرکت (

شود. نسبت ارزش بازار ها محاسبه می) از تقسیم سود خالص بر کل داراییROAها (دارایی
در تعداد سهام) بر ارزش دفتري حقوق صاحبان  حقوق صاحبان سهام (قیمت پایانی ضرب

 ).Imeni et al., 2021گردد () حاصل میMtBسهام (

 هایافته

 آمار توصیفی
) 1شود. جدول (هاي مرکزي پرداخته میها با شاخصدر آمار توصیفی به وضعیت داده

 دهد:میها را به شرح زیر نشان وضعیت داده

 . آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش1جدول 

 کمینه بیشینه میانه میانگین نام متغیر
انحراف 

 معیار
 6947/1 -6815/1 8667/6 7173/0 3830/0 سلامت مالی

 2824/0 05/0 95/0 47/0 4845/0 سهامداران نهادي
 0108/0 -0819/0 3120/0 00006/0 0006/0 چرخه عملیاتی
 5932/1 5329/10 4641/20 5876/14 6971/14 اندازه شرکت

نسبت ارزش بازار به دفتري حقوق صاحبان 
 سهام

4097/1 100/1 9985/1 5413/0 1772/0 

 1/0 0713/0 5609/0 1077/0 145/0 بازده دارایی
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ها ایجادشده است. ها از محل داراییدرصد سود شرکت 5/14هاي موردمطالعه شرکت
باشند. نسبت ارزش بازار داراي سهامداران (مالکیت) نهادي میها درصد شرکت 48حدود 

ها در بازه باشد. متوسط اندازه شرکتبرابر می 5/1ها حدود به ارزش دفتري شرکت
باشد. می 0006/0و چرخه عملیاتی  38/0درصد است. میانگین سلامت مالی  6/14پژوهش 

 اشد:ب) می2همچنین فراوانی سایر متغیرها به شرح جدول (

 سایر متغیرها فراوانی. 2جدول 

 )Marketسهم بازار (
سودهاي 

بینی پیشغیرقابل
)UnCE( 

اندازه مؤسسه حسابرسی 
)BIG( 

دوره تصدي 
 )Tenureحسابرس (

مقادیر 
 )1مثبت (

مقادیر 
 )0منفی (

مقادیر 
 )1مثبت (

مقادیر 
 )0منفی (

سازمان حسابرسی و 
 مفید راهبر

سا
 یر

تصدي 
 بلندمدت

 سایر

586 440 497 529 211 815 280 746 

58% 42% 48% 52% 21% 79% 17% 73% 
 1026 1026 1026 1026 تعداد

ها موردمطالعه را سازمان درصد شرکت 21دهد که حدود ) نشان می2نتایج جدول (
ها درصد این شرکت 17حسابرسی و مفید راهبر موردحسابرسی قرار داده است و حدود 

هاي درصد شرکت 58سال هستند. همچنین حدود  4داراي دوره تصدي حسابرسی بالاي 
 اند.ود بودهموردمطالعه سهم بازار بالاتري در صنعت خ

 هاي پژوهشنتایج آزمون فرضیه
شده است. نتایج آزمون لوجیت مدل ) استفاده1هاي پژوهش از مدل (جهت آزمون فرضیه

 شده است:) بیان3فوق در جدول (

 هاي پژوهشنتایج آزمون لوجیت فرضیه .3جدول 
 سطح معناداري Zآماره  انحراف استاندارد ضرایب نماد متغیر نام متغیر

 **ZSCORE 1717/0- 0928/0 8502/1- 0647/0 سلامت مالی

 *MARKET 2655/0- 1018/0 6080/2- 0001/0 سهم از بازار
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 سطح معناداري Zآماره  انحراف استاندارد ضرایب نماد متغیر نام متغیر
 *INSOWN 3682/0- 1272/0 8946/2- 0000/0 سهامداران نهادي

 *OPCYCLE 5495/3 1938/1 9732/2 0000/0 چرخه عملیاتی

 TENURE 0610/0 1447/0 4215/0 6733/0 دوره تصدي
 **BIG AU 2722/0- 1493/0 8231/1- 0647/0 اندازه مؤسسه حسابرسی

 *SIZE 0062/0- 0493/0 7198/4- 0000/0 اندازه شرکت

 *ROA 9942/1 4225/0 7198/4 0000/0 بازده دارایی

 **MTB 0464/0- 0261/0 7753/1- 0758/0 ارزش بازار به دفتري
 C 1976/0- 7023/0 2814/0- 7784/0 

2748/0 McFadden R-sq 0598/39 LR statistic 
   000/0 Prob. 
5783/20 Andrews Statistic 6569/19 H-L Statistic 

 درصد. 95سطح *درصد و  90سطح **

دهد که مقدار آماره مک فادن ) پژوهش نشان می1) نتایج آزمون مدل (3طبق جدول (
) بیانگر معناداري کلی مدل 0598/39) است و معناداري نسبت راست نمایی (2748/0(

بینی مدل موردبررسی قرار گرفت که نتایج پژوهش است. همچنین درصد صحت پیش
، درصد صحت 21/72برابر  y=0بینی مشاهدات دهد درصد صحت پیشنشان می

است. براي  40/61بینی کلی و درصد صحت پیش 90/49برابر  y=1بینی مشاهدات پیش
لمشو -بایست از آزمون هاسمرهاي لوجیت و پروبیت میبررسی نیکویی برازش مدل

نشان  5783/20و همچنین آماره اندروز  6569/19استفاده کرد. نتایج آماره این آزمون 
 توان بیان داشت، مدل داراي توان تبیین بالاي است.ه میدهد کمی

) نتایج حاکی از این است که سلامت مالی (در سطح 3بر اساس جدول ( 
درصد)، سهامداران نهادي، اندازه موسسه حسابرسی و سهم بازار (در  90معناداري 

بندي سود تأثیر منفی و معناداري دارد. درصد) بر تغییر در طبقه 95سطح معناداري 
تأثیر مثبت و معناداري دارد؛ و  بندي سودبر تغییر در طبقه چرخه عملیاتیهمچنین 

توان بیان رو میبندي سود ندارد. ازایندوره تصدي آن تأثیر معناداري بر تغییر طبقه
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هاي اول، دوم، سوم، چهارم و ششم موردپذیرش قرارگرفته است و داشت که فرضیه
 فرضیه پنجم پژوهش موردپذیرش قرار نگرفته است.

 هاا بر اساس اندازه شرکتههاي اضافی: بررسی فرضیهآزمون
Nalarreason et al. )2019هاي نمایندگی و اثباتی حسابداري،) معتقدند بر اساس تئوري 

ها دریافتند که ها دارد. آنهاي مدیریت سود شرکتاندازه شرکت تأثیر مثبتی بر استراتژي
 Gunawan etشود. کاري سود میافزایش اندازه شرکت باعث تشویق مدیران براي دست

al. )2015تر انگیزه بیشتري براي هموارسازي درآمد هاي بزرگکنند که شرکت) بیان می
هاي سیاسی هاي کوچک دارند، زیرا هزینه(شکلی از مدیریت سود) در مقایسه با شرکت

ها و تواند توجه رسانهها میبیشتري دارند؛ و دلیل آن این است که سودآوري بالاي شرکت
کنند هرچه اندازه ) استدلال میKim et al. )2003 را به خود جلب کند.کنندگان مصرف
افتد. چراکه ها کمتر اتفاق میتر باشد، اعمال مدیریت سود در آنها بزرگشرکت
هاي کنترل هاي کوچک، سیستمهاي بزرگ ممکن است در مقایسه با شرکتشرکت

هاي پژوهش، رو فرضیهازاینتري داشته باشند. تر و حسابرسان داخلی شایستهداخلی پیچیده
هایی گیرد. شرکتهاي بزرگ و کوچک مورد آزمون مجدد قرار میدودسته شرکت در

ها بالاتر از میانه صنعت باشد که معادل ها آنشوند که ارزش کل داراییبزرگ تلقی می
هاي کوچک) عدد صفر را هاي پایین سطح میانه صنعت (شرکتعدد یک است و شرکت

هاي شرکت) در بازه شرکت-مشاهده (سال 523کنند. پس از بررسی تعداد اختیار می
 ) بیان شده است.4نتایج این آزمون در جدول ( بزرگ قرار دارند.

 هاي بزرگ و کوچکهاي پژوهش در شرکت. نتایج آزمون مجدد لوجیت فرضیه4جدول 

 متغیر

 شرکت بزرگ شرکت کوچک
 ضرایب ضرایب

 انحراف معیار انحراف معیار
 zآماره  zآماره 

 **-ZSCORE 007/0- 256/0 سلامت مالی

  007/0 132/0 
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 متغیر

 شرکت بزرگ شرکت کوچک
 ضرایب ضرایب

 انحراف معیار انحراف معیار
 zآماره  zآماره 

  119/1- 939/1- 
 *-MARKET 351/1-* 651/3 سهم از بازار

  408/0 962/0 

  307/3- 794/3- 
 *-INSOWN 440/2-* 055/0 سهامداران نهادي

  717/0 015/0 

  403/3- 723/3- 
 *OPCYCLE 219/0* 227/0 چرخه عملیاتی

  036/0 036/0 

  083/6 267/6 
 TENURE 143/0- 318/0 دوره تصدي

  169/0 207/0 

  846/0- 536/1 
 *-BIG AU 307/0-* 740/0 اندازه مؤسسه حسابرسی

  115/0 265/0 

  669/2- 788/2- 
 بله بله  متغیرهاي کنترلی

 503 523  تعداد مشاهدات

 2McFadden R(  035/0 042/0آماره مک فادن (
 LR(  661/70 683/85نسبت راستنمایی (

دهد، با توجه به ) نشان می14افزار استاتا نتایج پژوهش حاضر بر اساس آزمون پترنوستر (نرم
درصد بوده است و بین ضرایب  5اینکه سطح معناداري این آزمون براي ضرایب زیر 

بیانی نتایج حاکی هاي بزرگ و کوچک تفاوت معناداري وجود دارد. به هاي شرکتگروه
تواند داراي نقش بسزایی در مدیریت سود از طریق تغییر از این است که اندازه شرکت می

 بندي سود باشد.طبقه
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 گیري و پیشنهادهانتیجه
کاري سودها را مطرح کرده است: مبانی نظري مدیریت سود، سه شکل اصلی از دست

بندي. البته تا اکنون واقعی و تغییر طبقهمدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي، مدیریت سود 
هایشان در زمان با ملاحظات هزینه و محدودیتطور هماین سه استراتژي مدیریت سود به

محیط بازار سرمایه ایران موردبررسی قرار نگرفته است. بر این اساس، هدف از این مطالعه، 
ود مبتنی بر اقلام تعهدي هاي مربوط به مدیریت سود واقعی و مدیریت سبررسی محدودیت

توان بندي است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول میها به تغییر طبقهو تأثیر آن
بندي سود دارد و یکی از دلایل این نتیجه این گفت سلامت مالی تأثیر منفی بر تغییر طبقه

ررسی هاي بیشتر در معرض رسیدگی و باست که در طول دوره بحران مالی، مؤسسه
گیرند و همین موجب تر از جانب حسابرسان و اعتباردهندگان و سهامداران قرار میدقیق

هاي مالی گزارش کنند و مدیریت شود مدیران اقلام تعهدي اختیاري کمتري در صورتمی
علت ). لذا مدیریت سود بهIatridis and Dimitras, 2013دهند (سود کمتري را انجام می

 Zang )2012 ،(Abernathyیابد.. نتایج این فرضیه موافق با نتایج هش مینظارت بیشتر، کا

et al. )2014) است. بر اساس نتایج آزمون فرضیه دوم، 1398) و ایمنی و همکاران (
گذاران به بیانی سرمایهبندي سود دارند. سهامداران نهادي تأثیر معناداري بر تغییر طبقه

کنند. زوکار نظارتی، براي کاهش مدیریت سود عمل میعنوان یک ساتوانند بهنهادي می
تر باشند، توانایی مدیران براي ها قويهاي حاکمیت شرکتی در شرکتهرچه مکانیسم

اگر سهامداران  ).1397کسب منافع شخصی محدودتر خواهد شد (خامدي و کاظمی، 
سعی در استفاده از  نتوانند نظارت مؤثري بر رفتار مدیران داشته باشند، ممکن است مدیران

هاي شرکت در جهت اهداف شخصی خود داشته باشند. توانایی مدیران جهت دارایی
نفعانی نظیر شده از طریق نظارت مؤثر خارجی ذيطلبانه سود گزارشمدیریت فرصت

این نتیجه با نتایج  ).1389شود (مرادزاده فرد و بابائی، گذاران نهادي محدود میسرمایه
Abernathy et al. )2014 سازگار است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم (

بندي سود است. با توجه به نتایج توان بیان کرد سهم بازار داراي تأثیر منفی بر تغییر طبقهمی
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کند، ممکن است افزایش سهم پژوهش، شرکتی که با حداکثر ظرفیت تولید خود، کار می
گذاري بیشتر و ایجاد ظرفیت بالاتر ن امر خود موجب سرمایهبازار را در اختیار بگیرد و ای

هایشان، سهم خود را شود. از طرفی رقبا هم ممکن است تلاش کنند تا با کاهش قیمتمی
رو اگر شوند. ازاینها درگیر جنگ بر سر قیمت میاز بازار پس بگیرند که احتمالًا آن

هم بازار بیشتري را به خود اختصاص دهد شرکتی تمام بازار را تحت کنترل بگیرد و نیز س
 Zangزنند و نتایج این فرضیه با نتایج بندي سود و مدیریت آن میتر دست به تغییر طبقهکم

)2012 ،(Abernathy et al. )2014) سازگار است. نتایج 1398) و ایمنی و همکاران (
بندي سود تأثیر منفی قهدهد که اندازه مؤسسه حسابرسی بر تغییر طبفرضیه چهارم نشان می

هاي حسابدارى بینی نماییم احتمال کشف رویهو معناداري دارد. منطقی است که پیش
برانگیز، توسط حسابرسان باکیفیت بالا در مقایسه با حسابرسان باکیفیت پایین، بیشتر سؤال

اخص عنوان شهاي حسابرسى بهاست. ازآنجاکه در بسیارى از تحقیقات، از اندازه مؤسسه
بندي سود و مدیریت آن شود تغییر طبقهبینی میشده است، پیشکیفیت حسابرسى استفاده

هاي حسابرسی کوچک)، بیشتر از هایی با حسابرسان باکیفیت پایین (مؤسسهدر شرکت
هاي حسابرسی بزرگ)، رخ دهد و انتظار بر هاي با حسابرسان باکیفیت بالا (مؤسسهشرکت

تري اتفاق بندي سود کمتر باشد تغییر طبقهؤسسه حسابرسی بزرگآن است هرچه اندازه م
) 2014( .Abernathy et al) موافق و با نتایج Zang )2012افتد؛ نتایج این فرضیه با نتایج 

دهد که دوره تصدي مؤسسه حسابرسی بر تغییر مخالف است. نتایج فرضیه پنجم نشان می
طور کنند که به) پیشنهاد میMyers et al. )2003بندي سود اثر معناداري نداشت. طبقه

هاي بیشتري را براي مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي متوسط، حسابرسان محدودیت
 Vanstraelenها با مشتري طولانی خواهد شد. نتایج پژوهش ایجاد کنند؛ چراکه رابطه آن

کار، احتمال مدت حسابرس و صاحبهاي طولانی) حاکی از این است که همکاري2000(
دهد. نتیجه پژوهش حاضر با صدور گزارش مقبول از سوي حسابرسان را افزایش می

) مخالف است؛ چراکه افزایش دوره تصدي حسابرس، هیچ Myers et al. )2003هاي یافته
دهد که ندارد. نتایج نشان میکار اثري بر کاهش مدیریت سود از سوي صاحب
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بندي سود بیشتري هستند و تر داراي تغییر طبقههاي با چرخه عملیاتی طولانیشرکت
علت مساعد بودن شرایط بلعکس؛ به بیانی هر چه چرخه عملیاتی شرکت کاهش یابد به
اي هزنند. یافتبندي سود میاقتصادي مساعد کمتر دست به مدیریت سود از طریق تغییر طبقه

 ) مشابهت دارد.Abernathy et al. )2014هاي پژوهش این پژوهش با یافته

هاي پژوهش، پیشنهادهایی به شرح ها و نتایج حاصل از آزمون فرضیهبر اساس فرضیه
هاي موجود هاي پژوهش در مورد تأثیر محدودیتشود. با توجه به اینکه فرضیهزیر ارائه می

بندي است، لذا پیشنهادها کارگیري استراتژي تغییر طبقهر بهدر دو استراتژي مدیریت سود ب
 شود:صورت جمعی ارائه میبه

هاي هایی با ویژگیهاي اول، سوم و ششم، در شرکتبر اساس نتایج فرضیه -1
تر، به دلیل محدودیتی تر و چرخه عملیاتی طولانیسلامت مالی مطلوب، سهم بازار کوچک

اي مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدي و مدیریت سود واقعی هکه در استفاده از استراتژي
بندي سود بیشتر است؛ بنابراین، به کارگیري استراتژي تغییر طبقهوجود دارد، امکان به

ها گونه شرکتشود، در ایننفعان و حسابرسان مستقل پیشنهاد میگذاران و سایر ذيسرمایه
 بندي سود، هوشیار باشند.ییر طبقهنسبت به وقوع مدیریت سود با استراتژي تغ

نفعان و گذاران و سایر ذيهاي چهارم و پنجم، به سرمایهبا توجه به نتایج فرضیه -2
شود به دو ویژگی حسابرس مستقل شرکت یعنی ها پیشنهاد میکمیته حسابرسی شرکت

ریت ها بر مدیاندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدي حسابرس و تأثیر احتمالی این ویژگی
طور خاص به کمیته حسابرسی بندي توجه نمایند. در این زمینه، بهسود از طریق تغییر طبقه

طور رعایت تر و همینهاي حسابرسی بزرگشود، انتخاب مؤسسهها پیشنهاد میشرکت
 دوره تصدي معقول (نه بلندمدت) را مدنظر قرار دهند.

 شود:میهاي آتی، پیشنهادهاي زیر مطرح براي انجام پژوهش
بندي موردبررسی قرار نگرفته هاي ناشی از زماندر این پژوهش، محدودیت -1

 هاي آتی موردتوجه قرار گیرد.شود در پژوهشاست. لذا پیشنهاد می
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بندي، به تفکیک صنایع مهم با توجه به بدیع بودن استراتژي تغییر طبقه -2
 موردبررسی قرار گیرد.

 تعارض منافع
 مقاله تعارض منافعی ندارند.نویسندگان در تدوین 

 سپاسگزاري
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فصلنامه ساختاري.  شده و رویکردهاي مدیریت سود با استفاده از معادلاتبینیپیش

 .488-467)، 4(20، تحقیقات مالی
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 .98-81)، 33(9، تجربی حسابداري مالی
مطالعات بندي در مدیریت سود. ). جایگاه پدیده تغییر طبقه1397ثقفی، علی و جمالیانپور، مظفر. (

 .23-1)، 57(14، تجربی حسابداري مالی
هاي نهادي بر ارتباط بین مدیریت ). بررسی تأثیر محیط1397خامدي، سیما و کاظمی، حسین. (
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شده در بورس هاي پذیرفتهدر بازار محصول بر مدیریت سود شرکتبررسی اثرات رقابت 
 .134-119)، 3(1، مدیریت دارایی و تأمین مالیاوراق بهادار تهران. 
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121. 
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 .100-83)، 47(14، حسابداري و حسابرسی
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