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پژوهش حاضر از منظر حضور مشتریان عمده در شرکت، تأثیر تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود را بررسی 

اج به نگهداری وجوه نقد باالتری به دلیل ریسک تجاری کنندگان با مشتریان عمده، احتیکند. تأمینمی

توانند وجوه نقد خود را از طریق ابزارهای ها میباالی از دست دادن مشتریان عمده خواهند داشت. شرکت

مختلف همچون انتشار بدهی و تأمین مالی بیرونی، عدم پرداخت سود سهام و دستکاری اقالم درآمدی 

کند. در راستای د. نتایج بدست آمده در این پژوهش این اظهارات را تأیید می)مدیریت سود( افزایش دهن

 تهران بهادار اوراق بورس شرکت انتخاب شده به روش غربالگری در 140آزمون تجربی این موضوع، از 

رگرسیون  الگویهای تحقیق از برای آزمون فرضیهاستفاده شده است.  1395 الی 1390 زمانی بازه طی

گذاری استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تأثیرهای ترکیبی خطی چندگانه با استفاده از داده

کند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود تعهدی پشتیبانی میمنفی 

تری از تواند به فهم دقیقپژوهش حاضر مییک تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود واقعی اثر منفی دارد. 
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 مقدمه

نمایندگی، انگیزه مدیریت در دستکاری سود به منظور نیل به اهداف خویش صورت بر مبنای تئوری 

باشد، بلکه در اکثر قریب به اتفاق موارد با با اهداف صاحبان سهام همسو نمی گیرد، که نه تنها الزاماًمی

 مهم فاکتورهای از یکی عنوان به گذارانسرمایه اینکه دلیل به سود مدیریت آن اهداف متضاد است. امروزه

 هایپژوهش در جذاب و انگیزبحث موضوعات از دارند، یکی خاصی توجه سود رقم به گیریتصمیم

 خواهیم قادر صورت آن در افتدمی اتفاق سود مدیریت دلیل چه به بدانیم اگر رود.می شمار به حسابداری

 .نماییم کاهش یا کنترل را آن که بود

چنین پژوهشی، بررسی اثر تمرکز بر مشتری عمده بر مدیریت سود است. و انگیزه اصلی از انجام  محرک

( 2002بر خالف دیدگاه سنتی که بیشتر مضررات تمرکز بر مشتری را برجسته کرده است، پاتاتوکاس )

[. عالوه 39یابند ]های دارای تمرکز مشتری، به یک کارایی عملیاتی باالتری دست مینشان داد که شرکت

کننده آن و همچنین نقش از مطالعات بر اشتراک اطالعات بین مشتری عمده و تأمین بر این، برخی

[. ممکن است این بدین 32[، ]31[، ]30اند ]مشتری عمده در کاهش عدم تقارن اطالعاتی تأکید کرده

ازه کننده اجکند و به تأمینکننده را ایجاد میمعنی باشد که مشتری عمده، باالترین مقدار فروش تأمین

تواند به راحتی سود تأمین کننده را نخواهد داد تا سود را مدیریت کند زیرا مشتری و بازار مالی می

دهد. از دهد که تمرکز بر مشتری، دستکاری سود را کاهش میشناسایی کنند. این مطالعات نشان می

رکت و مشتریان باال ( نشان دادند، زمانی که ادعاهای ضمنی بین ش1995سوی دیگر، بوئن و همکاران )

 [.     17است، احتمال دستکاری سود بیشتر است ]

طلبانه سود برای نفوذ بر های با مشتریان متمرکز ممکن است انگیزه قوی برای دستکاری فرصتشرکت

طلبانه ها را برای دستکاری فرصت[. اینکه آیا مشتریان متمرکز، شرکت26خود داشته باشند ] مشتریان

کنند، هنوز به عنوان یک سؤال تجربی جذاب مطرح است. این تحقیق این سؤال یا دلسرد میسود تشویق 

تا  1390های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالرا با استفاده از اطالعات شرکت

 6شرکت طی  140شرکت )-مشاهده سال 840کند. مطالعه حاضر با در نظر گرفتن بررسی می 1395

ه ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهال( به بررسی تجربی این موضوع در شرکتسا

توان این ادعا را رد کرد. به عبارت دیگر، در مجموع است. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که نمی

تعهدی و واقعی های با تمرکز مشتری، مدیریت سود مبتنی بر اقالم نتایج گواه آن است که در شرکت

 باالتر است.

 این در کافی مطالعات .1دارد:  ضرورت دلیل سه به تمرکز بر مشتری و مدیریت سود زمینة در مطالعه

از آنجا که مدیریت سود یک روش عمومی است که از طریق آن مدیران منافع  .2و  ندارد وجود زمینه

کنند، بررسی این موضوع که آیا تمرکز بر مشتری نقش مثبت یا منفی در خود را در بلندمدت حداکثر می

تواند یک اثر اطالعاتی مهم بر بازار کنند، ضروری و بااهمیت است که آن میحوزه مدیریت سود بازی می

منافع  حفظ بر عالوهمدیریت سود )تعهدی و واقعی( بر  مؤثر عوامل فهم و درک. 3یه داشته باشد. سرما

 و گذاری بهینه وجوه نقد مازاد شرکتشرکت با سرمایه شکوفایی و رشد گذاران، باعثسرمایه مدیریت و
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 ایران در. لذا، شودمی شرکت های مدیرانسیاست ن ازمدارارضایت سها جلب و سودآوری افزایش نهایتاً

بپردازد، احساس مدیریت سود هایی که به شناسایی تمام عوامل مؤثر بر تحقیق خالی جای شدت به

تأثیر تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود )تعهدی و  زمینه، تحقیق حاضر به بررسیاین  در شود کهمی

 شود. نمی دهمشاهحداقل در ایران  زمینه این در چندانی مطالعة پردازد کهمیواقعی( 

در ادامه ساختار مقاله به این شکل است که در بخش دوم به بررسی مبانی نظری تحقیق پرداخته شده 

های تحقیق است. در بخش سوم، پیشینه تجربی تحقیق ارائه شده است. در بخش چهارم، به ارائه فرضیه

این بخش خود شامل، پرداخته شد. در بخش پنجم به توصیف روش شناسی تحقیق پرداخته می شود. 

های های تحقیق، جامعه آماری و الگو و متغیرهای تحقیق است. در بخش ششم به یافتهروش آزمون فرضیه

تحقیق پرداخته شده است. این بخش خود شامل دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی است. در 

 گیری ارائه شده است.انتهای مقاله نیز بحث و نتیجه

 تحقیق نظری مبانی

 تمرکز بر مشتری

اند. در را جهت رشد سازمان و رقابت درک کرده عمده مدیران امروز به درستی اهمیت تمرکز بر مشتریان

هر حال مشتری محوری و تالش در جلب رضایت مشتریان اکنون یک باور فراگیر شده است و سازمانهای 

 .بسیاری در عرصه عمل از این رویکرد سود میجویند

بدست نتایج  در عملرغم کوششهای گسترده پیرامون مشتری محور نمودن سازمان، با این وجود و علی

دلیل اصلی درک سطحی از معنای واقعی تمرکز  .آمده چندان مطلوب نیستند و با انتظارات فاصله دارند

ن و از طریق ها، محصوالت و خدمات نویهای معدودی هستند که به وسیله روشبر مشتری است. سازمان

ی که اساسا غیرقابل تقلید ییابند. روندهاتغییرات گسترده و جامع، به تمرکز عمیق بر مشتریان دست می

 .باشند و برای هر سازمانی منحصر به فرد استنیز می

 محیط [. در15] کنندگان از صورتهای مالی استگیری و ارزیابی استفادهسود معیار مهمی در تصمیم

 اساسی و مهم نقشی اهدافشان، به هاسازمان دستیابی در مشتری، رضایت جلب روزی،کار ام و کسب

 با ارتباط بنابراین و شوندمی محسوب هاآن دارایی مهمترین مشتریان، که انددریافته هاسازمان دارد.

 همه که گفت تواننمی دیگر، سوی از .[39[، ]16]آورند می شمار به سودمند تعاملی را مشتریان

 مشتری، با ارتباط مدیریت مطالعات در که اینکته دارند. نقش سازمان موفقیت در اندازه یک به مشتریان،

 را هاسازمان مشتری، با ارتباط مدیریت . است کلیدی مشتریان بر تمرکز مسأله شود،می تأکید آن بر

 دهدمی نشان و کرده ترغیب آتی مبادالت برای هاآن حفظ و اهمیت با و کلیدی مشتریان تشخیص برای

 همچنین و جدید مشتری جلب هایهزینه کاهش باعث کلیدی )یا مشتریان عمده(، مشتریان بر تمرکز که

پارتو نیز همین مطلب را  20-80[. اصل 12شود ]مشتریان وفادار می جانب از سازمان درآمدهای افزایش

 شود.مشتریان تأمین میدرصد  20سود سازمان از  %80کند؛ یعنی بیان می

را همراه دارد. در مدیریت ارتباط با  عمدهتاکید بر مشتری در اینجا مفهوم ضمنی تاکید بر مشتریان 

توان با فروش قسمت اعظمی از محصول خود به آنها، میاست که  ایعمدهمشتری تاکید تنها بر مشتریان 
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به حدی  تمرکز بر مشتریان عمدهاهمیت  ریسک تجاری را کاهش و سودآوری سازمان را افزایش داد.

 عمده است که اکنون مفهومی در مدیریت ارتباط با مشتری مطرح شده است به نام ارزش حیات مشتریان

شود. محاسبه ارزش حیات مشتریان که به عنوان یکی از ارکان چهارگانه تمرکز بر مشتریان طرح می

ها براساس معیارهای مختلفی شوند. سازمانمطرح میای خود جهای ویژه مالی است که بمستلزم تکنیک

 عمدههای حفظ و عایدات ناشی از هر مشتری در انتخاب مشتریان های جذب، هزینههمچون هزینه

کوششهای بازاریابی خود را بر این دسته از  عمدهها با شناسائی مشتریان ترتیب سازمانکوشند. بدینمی

 .سازندمشتریان استوار می

 131 بیانیه بر اساس ولی ندارد، وجود عمده مشتریان افشای برای الزام خاصی یا استاندارد ران،ای در

 10 یک مشتری، به فروش از حاصل درآمد کهصورتی در حسابداری مالی، استانداردهای تدوین هیأت

 مالی صورتهایدر  مشتریانی چنین افشای دهد، تشکیل را درآمد شرکت کل درصد 10 از بیشتر یا درصد

 استفاده استاندارد این از عمده، مشتریان تعیین رو برای پیش تحقیق در (.FASB ،1997) است الزامی

 شده است.

 مدیریت سود

مفهوم  این از ایشده پذیرفته و روشن سود، تعریف مدیریت مقوله گستردگی دلیل به نظری ادبیات در

 بورس در گذارقانون مقامات طرف از سود مدیریت از روشنی تعریف نیز ایران در است. نشده ارائه اساسی

کند: مدیریت گونه تعریف می( مدیریت سود را این2005اسکات )[. 8است ] نشده ارائه تهران بهادار اوراق

که برخی اهداف ویژه های حسابداری از سوی یک شرکت به نحویمشیسود عبارت است از انتخاب خط

بودند:  ( نیز تعریفی مشابه از مدیریت سود ارائه داده2003[. شیپر و وینسنت )41]گردد مدیریت برآورده

های بینیسود )همانند پیشآن مدیریتی که برای دستیابی به برخی تصورات پیشاپیش مربوط به 

سود کاری سود( بشکل ساختگی به دستگران، و برآوردهای پیشین مدیریت یا تداوم روند رشد تحلیل

( حتی پا را فراتر نهاده و مدیریت سود 2013[. در این زمینه برخی محققین همانند دِچو )40ردازد ]پمی

اند: مدیریت سود ارائه نادرستِ عمدی و مغرضانه یا حذف اطالعات مقتضی است که را برابر تقلب دانسته

 [.  23معادل تقلب است ]

مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری )تعهدی(  پذیر است:به طور کلی مدیریت سود از دو طریق امکان

و مدیریت واقعی سود. در حالت اول مدیریت از طریق دستکاری اقالم تعهدی اختیاری به آرایش ارقام 

اقالم تعهدی اختیاری اقالمی است که مدیریت بر آنها  پردازد.حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می

ها را تسریع کند. از خیر اندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنابه ت اتواند آنها رکنترل دارد و می

 اقالم تعهدیاز  ،اقالم تعهدی اختیاری در اختیار و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است آن جایی که

[. اما در حالت دوم، مدیریت با 11] شوداختیاری به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می

ذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر، دستکاری فعالیتهای واقعی با هدف گمراه کردن ذینفعان اتخا

[. زمانی که فعالیتهای 4یابد ]به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست می

یابد و ود افزایش میگیرد، انگیزه مدیریت سعملیاتی واقعی از فعالیتهای عملیاتی مورد انتظار فاصله می
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هر چه فعالیتهای عملیاتی واقعی از انتظارات استفاده کنندگان انحراف بیشتری داشته باشد، انگیزه 

در همین راستا تحقیق رویچودوری [. 6بیشتری برای هموار نمودن سود گزارش شده وجود خواهد داشت ]

های گزارشگری است و حتی دستکاری ( نشان داد که دایره مدیریت سود فراتر از دستکاری روش2008)

ها برای کاهش بهای تمام شده کاالی فروش رفته( فعالیتهای واقعی )مثل افزایش سطح تولید و موجودی

های مختلف انجام مدیریت سود در قالب افزایش سود را توان راهسرانجام، می [.36گیرد ]می بر را نیز در

 چنین برشمرد:

 نظر در گزینش روش استهالک(.ها )بعنوان مثال از راهِ اعمالشناسایی دیرتر هزینه .1

 شناسایی زودتر درآمدها. .2

محصول یا برخی  شدهتمامهای دوره بعنوان بهایبندی برخی از اقالم هزینهنظر در طبقهاعمال .3

ی ی جاری به دورههای دورهکار باعث انتقالِ بخشی از هزینههای ثابتِ مشهود و یا نامشهود. ایندارایی

 شود.بعد می

های پایان دوره )که باعث ه افزایشِ موجودیمدیریتِ فعالیتهای واقعی در جهت مدیریت سود؛ مثالً از را .4

های ویژه در پایان سال برای باالبردن شود(، ارائه تخفیفی بعد میانتقال بخشی از سربار ثابت به دوره

گذاری برای شناسایی سود های سرمایهی شرکتدرآمدِ فروش، و یا انجام مبادالت ظاهری در مجموعه

 ها.گذاریافزایش ارزش سرمایه

ها کیفیت الزم را دارا ی مستقل از سود که از نظر آناند به یک محاسبهتاکنون متخصصان مالی نتوانسته

توانند به یک باشد، دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیالت و اصالحات مناسب، می

ه باشد، دست یابند. تر نشانگر مدیریت سود نسبت به سود خالص گزارش شددامنه که به شکل صحیح

ی ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت؛ بلکه مفهومی بنابراین مفهوم مدیریت سود، یک امر تعریف شده

 ها بستگی دارد.ها و نگرشنسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه

 تمرکز بر مشتری و مدیریت سود

[، 18[، ]43کنندگان ]ت مالی تأمین( سیاس1ادبیات موجود یک رابطه معنادار بین تمرکز مشتری و )

( کیفیت گزارشگری 3[ و )22[، ]38[، ]32[، ]35کنندگان ]( ریسک و عملکرد تأمین2[، )19[، ]44]

دهند. با این حال مطالعات کمی به بررسی رابطه بین تمرکز [ نشان می27[، ]37کنندگان ]مالی تأمین

ا هدف پر کردن این شکاف در ادبیات مالی صورت مشتری و مدیریت سود پرداخته است. این تحقیق ب

 پذیرد.می

های نقدی خطرات ذاتی جریان یک مشخصه اصلی که استانداردگذاران، محققان و متخصصان در ارزیابی

 131سازند، اثرات تمرکز مشتری است. برای مثال، بیانیه شماره و آتی شرکت نمایان میفعلی 

کند زیرا ها را الزام به افشای اطالعات مرتبط به مشتریان عمده میاستانداردهای حسابداری مالی شرکت

 (.1997این مشتریان از ریسک ذاتی بااهمیتی برخوردار هستند )هیأت استانداردهای حسابداری مالی، 

های با مشتریان متمرکز، این انگیزه را دارند تا به دو دلیل وجوه نقد اضافی نگهداری کنند. اول، شرکت

ر مشتریان عمده و بزرگ مستلزم ریسک جریان نقدی باالتری است زیرا زیان مشتری عمده، میتواند تکیه ب
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[. لذا احتمال باالتری 28[، ]23کنندگان شود ]منجر به کاهش )سقوط( قابل توجه در جریان نقدی عرضه

ها تمایل به انعقاد ها به صورت پیش فرض ورشکسته شوند و همچنین آنوجود دارد که این شرکت

تواند ریسک کنندگان دارند. در نتیجه، حضور یک مشتری عمده میمدت با عرضه های طوالنیقرارداد

جریان وجوه نقد، نیاز به نگهداشت وجه نقد اضافی و ریسک ورشکستگی آتی را  افزایش دهد. دوم، وانگ 

گذاری در دارایی خاصی به ست به سرمایهکنندگان با مشتریان عمده ممکن ا( نشان داد که تأمین2012)

( و پیرسی و لین 2009[. گوسمن و کلبیک )44عنوان یک تعهد به مشتریانشان نیاز داشته باشند ]

زنی خود برای حفظ شرایط مطلوب ( اعتقاد داشتند که مشتریان عمده تمایل دارند تا از قدرت چانه2006)

تر، درآمد باالتر و نوسانات تواند سودآوری پایینیجه آن میکنندگان خود استفاده کنند که در نتتأمین

 [. 38[، ]24کنندگان به همراه داشته باشد ]جریان نقدی را برای تأمین

های با مشتری عمده، احتیاج به نگهداری وجوه نقد باالتری به دلیل با توجه به موارد بیان شده، شرکت

توانند وجوه ها می[. شرکت20[، ]16ده خواهند داشت ]ریسک تجاری باالی از دست دادن مشتریان عم

تر( و تأمین مالی بیرونی، نقد خود را از طریق ابزارهای مختلف همچون انتشار بدهی )با سررسید بلندمدت

عدم پرداخت سود سهام و کاهش اقالم تعهدی اختیاری و اقالم واقعی )دستکاری سود( افزایش دهند. 

تر، مدیریت سود های با تمرکز مشتری باال از سطح سود نقدی پایینه شرکت( نشان داد ک2012وانگ )

های با مشتریان [. شرکت44کنند ]رو به پایین و صدور بدهی باالتر برای نگهداشت وجه نقد استفاده می

[. 26خود دارند ] طلبانه سود برای نفوذ بر مشتریانمتمرکز ممکن است انگیزه قوی برای دستکاری فرصت

کنندگان دهند. لذا تأمیناز سویی، واضح است که مشتریان عمده قسمت اعظم فروش شرکت را تشکیل می

ها را به آسانی تشخیص دهد. تواند میزان سود این شرکتدهند زیرا بازار میاجازه دستکاری سود را نمی

( 2016کیم و لو )دهد. دهد که تمرکز بر مشتری، دستکاری سود را کاهش میاین مطالعات نشان می

 [.31های با مشتری متمرکز کمتر است ]نشان دادند که میزان دستکاری سود در شرکت

 پیشینه تحقیق

 این به بررسی سود، مدیریت بر کاریمحافظه تأثیر بررسی بر عالوه پژوهشی ( در2014) گارسیا و گارسیا

از  کاریمحافظه کاهش به تعهدی اقالم دستکاری مورد در محدودیت اعمال آیا که پرداختند موضوع

 و کاریمحافظه بین منفی رابطه یک پژوهش نتایج شود؟می منجر واقعی سود مدیریت افزایش طریق

 .[25دهد ]می نشان را واقعی سود مدیریت و کاریمحافظه بین مثبت رابطه یک و اقالم تعهدی دستکاری

قراردادهای بدهی پرداختند. شواهد تحقیق نشان ( به بررسی اثر تمرکز مشتری بر 2014کمپلو و گائو )

هایی که تمرکز مشتری بیشتر است، ساختار سررسید بدهی باالتر است. شواهد این تحقیق داد در شرکت

 [.20های با تمرکز مشتری باالتر است ]تشان داد که قرارادهای بدهی در شرکت

های مدیریت تعدیالت حسابرسی بر شاخصبه انجام تحقیقی با عنوان اثر ( 2015لنوکس و همکاران )

سود: بر اساس شواهد به دست آمده از کشور چین پرداختند. نتایج به دست آمده در این تحقیق، چهار 

شود که میزان هموار میاول اینکه، تعدیالت حسابرسی باعث ی کلیدی را به دنبال داشته است. نتیجه

شود تا کیفیت اقالم تعهدی ه، تعدیالت حسابرس منجر میدوم اینک .بودن و پایداری سود افزایش یابد
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دار نسبت به عالمت یاقالم تعهد برسوم اینکه، تعدیالت حسابرسی اثر منفی بیشتری  افزایش یابد.

قدرمطلق اقالم تعهدی دارد و چهارم اینکه، تعدیالت حسابرسی، تاثیر معناداری بر میزان عدم پیوستگی 

  [.34های اندک( ندارد ]ر )سود و زیاندر توزیع سود در حدود صف

( به بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی پرداختند. نتایج تحقیق 2016هوانگ و همکاران )

[. همچنین این 29آنها نشان داد که در شرکتهای با مشتریان متمرکز باال، اجتناب مالیاتی باالتر است ]

( در تحقیقی به بررسی اثر 2016برخوردار هستند. دالیوال و همکاران )شرکتها از ریسک مالیاتی باالتری 

هایی که ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه پرداختند. شواهد این تحقیق نشان داد که در شرکت

 [.23تمرکز مشتری باالتر است، هزینه سرمایه نیز باالتر است ]

بر مشتری و مدیریت سود )تعهدی و واقعی(  ( در تحقیقی به بررسی ارتباط تمرکز2016کیم و لو )

-ها نشان داد که میزان مدیریت سود تعهدی )اقالم تعهدی اختیاری( در شرکتپرداخت. شواهد نتایج آن

ها هیچ رابطه معناداری بین تمرکز بر مشتری و های با مشتری متمرکز کمتر است. نتایج تحقیق آن

 [.31دهد ]مدیریت سود واقعی نشان نمی

تاثیر فشار زمانی بر مدیریت سود: بررسی موارد تسریع "( در تحقیقی با عنوان 2017تامارا و همکاران )

اند. به بررسی ارتباط بین فشار زمانی وارد شده بر حسابرس و مدیریت سود پرداخته "شده )تحت فشار(

تاثیر منفی بر اقالم تعهدی  توانددهد که اعمال فشار زمانی بر حسابرسان میها نشان مینتایج تحقیق آن

تواند به عنوان یک معیار برای کیفیت حسابرسی پایین مطرح اختیاری داشته باشد که فشار زمانی می

های ساالنه و مدیریت ( به بررسی ارتباط بین خوانایی گزارش2017[. در تحقیقی لو و همکاران )42باشد ]

مدیریت سود از مدل جونز تعدیل شده )اقالم تعهدی گیری سود پرداختند. در این پژوهش برای اندازه

استفاده شده است. شواهد و  FOGهای ساالنه از شاخص اختیاری( و برای اندازه گیری خوانایی گزارش

های هایی که سود مدیریت شده است، خوانایی گزارششرکت-های این پژوهش نشان داد که در سالیافته

 [. 33ساالنه کمتر شده است ]

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری 1392وی و آبشیرینی )پرت

سود به منظور هموار سازی سود پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که مدیران از هر دو روش مدیریت 

 [.14]سود، بصورت همزمان برای هموار سازی سود استفاده می کنند 

های ( پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط مدیریت سود و کیفیت سود در شرکت1392پور و همکاران )ولی

های دارای بحران مالی در دهد که شرکتهای پژوهش آنان نشان میدارای بحران مالی انجام دادند. یافته

های های دستکاری اقالم تعهدی و دستکاری فعالیت، با شیوه141مدت چهار سال قبل از شمول ماده 

 [.13اند ]ها به صورت بیشتری به مدیریت سود پرداختهبه نسبت سایر شرکتواقعی 

های پذیرفته ( به بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و عملکرد شرکت در شرکت1393کردستانی و عباسی )

دهد که تمرکز مشتری رابطه مثبت های تحقیق نشان میشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته

گذاری ( به انجام پژوهشی با عنوان تاثیر ارزش1394نیا و میرزایی )[. ایزدی12با عملکرد شرکت دارد ]

باالی سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقالم تعهدی اختیاری )مدیریت سود( پرداختند. نتایج حاصل 
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گذاری باالی سهام و معیارهای دهد که اثر تعاملی ارزشاوراق بهادار تهران نشان می از آزمون تجربی بورس

کیفیت حسابرسی مثبت و معنادار است. این بدین معنی است که میزان اثر منفی کیفیت حسابرسی بر 

فیت یابد و حسابرسان با کیگذاری باالی سهام کاهش میهای با ارزشاقالم تعهدی اختیاری در بین شرکت

 [.5دهند ]گذاری باال را کاهش نمیهای با ارزشحسابرسی باال، میزان اقالم تعهدی اختیاری در شرکت

( در تحقیقی به بررسی ارتباط تمرکز بر مشتری و اجتناب و ریسک مالیاتی در 1395محمدی )خان

داد که تمرکز بر  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. شواهد تحقیق نشانشرکت

های با مشتری متمرکز، ریسک مشتری عمده بر اجتناب مالیاتی اثر مثبت معنادار دارد. همچنین، شرکت

 [.7مالیاتی کمتری دارند ]

های پذیرفته شده بینی مدیریت بر کیفیت سود شرکت( به بررسی اثر کوته1396زاری و همکاران )طالع

( به بررسی ارتباط بین قدرت 1396[. مهرانی و همکاران )9تند ]در بورس اوراق بهادار تهران پرداخ

نتایج مطالعه نشان های بورسی پرداختند. بینی درماندگی مالی و کیفیت سود شرکتهای پیشمدل

تری دارند. همچنین، با های سالم، کیفیت سود پایینهای درمانده در مقایسه با شرکتدهد شرکتمی

های یابد و افزودن شاخصسود، احتمال مواجهه با درماندگی مالی کاهش میهای کیفیت افزایش شاخص

 دهدکنندگی آن را افزایش میبینیهای مالی، قدرت پیشکیفیت سود به مدل اولیة مبتنی بر شاخص

[10.] 

 های تحقیقفرضیه

های زیر فرضیه، شده ارائه تجربیپیشینه  و اساس مبانی نظری بر و پژوهش اهداف به دستیابی منظور به

 تدوین و آزمون گردیده است:

 داری دارد.: تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود تعهدی اثر معنیفرضیه اول

 داری دارد.تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود واقعی اثر معنی فرضیه دوم:

 شناسی تحقیقروش

 EVIEWS ر و نـرم افـزاهـای ترکیبـی پژوهش، از تحلیل رگرسـیون بـا داده هایهبرای آزمون فرضی

استفاده شده است. به این منظور، اطالعات مورد نیاز از شرکتهای فعال در بـورس اوراق بهـادار تهران بر 

 :آوری شد جمع( 1395تا  1390)اساس شرایط خاص 

های نیز در فهرست شرکت 1395و تا پایان سال  1390ها در بورس قبل از سال . تاریخ پذیرش آن1

 باشند.بورسی 

. اطالعات مورد نیاز آنها در دسترس باشد و سهام آنها مورد معامله مستمر قرار گرفته و نماد معامالتی 2

 ماه توقف نداشته باشند.  6آنها بیش از 

ها منتهی به پایان اسفندماه باشد و در طی دوره . به منظور افزایش قابلیت مقایسه پایان سال مالی آن3

 ال مالی نداده باشند.مورد بررسی تغییر س
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 انتخاب جامعه آماری عنوان به 1395 تا 1390 زمانی دوره در شرکت 140 شده، ذکر شرایط به توجه با

 شرکت( مورد آزمون قرار گرفته شده است. -مشاهده )سال 840در مجموع تعداد  .شد

 الگو و متغیرهای تحقیق

های ترکیبی به روش چندگانه با استفاده از دادهرگرسیون خطی  ( از الگوی2016پیرو تحقیق کیم و لو )

 [:31های تحقیق به شرح زیر استفاده شده است ]( برای آزمون فرضیهEGLSتعمیم یافته )

 (1مدل )
𝐸𝑀𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐴𝑔𝑒 + 𝛽7𝑅𝑒𝑐𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠𝑖𝑡 + 𝛽8𝐸𝑎𝑟𝑛𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽9𝑅𝑒𝑡𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡

+ 𝛽10𝐶𝑓𝑜𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽11𝐵𝐺𝑖𝑡 + 𝛽12𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 (2مدل )
𝑅𝑀𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐴𝑔𝑒 + 𝛽7𝑅𝑒𝑐𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠𝑖𝑡 + 𝛽8𝐸𝑎𝑟𝑛𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽9𝑅𝑒𝑡𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡

+ 𝛽10𝐶𝑓𝑜𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽11𝐵𝐺𝑖𝑡 + 𝛽12𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 متغیر وابسته و نحوه محاسبه آن

گیری مدیریت سود، مقدار اقالم تعهدی های اندازه(: یکی دیگر از شاخص𝐸𝑀𝑖𝑡مدیریت سود تعهدی ). 1

طلبانه سود( بیشتر فرصتاختیاری است. هر قدر این مقدار باالتر باشد، یعنی مدیریت سود )دستکاری 

ها مدل جونز نآهای مختلفی وجود دارد که از بین مدل اقالم تعهدی اختیاریبرای اندازه گیری است.  

شده در اولین قدم ارتباط در الگوی یاد ، استفاده خواهد شد. ری استیشتدارای اعتبار ب که تعدیل شده

های فروش، ه دوره رویداد معروف است با متغیرمجموع اقالم تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که ب

 شود:ناخالص اموال و ماشین آالت و تجهیزات به شرح زیر برآورد می

 (3مدل )

)1( ti

it

A

TA

=  α1 ( )1(

1

tiA
) + α2 ( )1( 



ti

itit

A

RECREV

) + α3 ( )1( ti

it

A

PPE

) + εit                                                    
 که در آن:

 itTA معرف مجموع اقالم تعهدی است که برابر است با سود خالص پس از کسر خالص جریان وجوه نقد :

 عملیاتی.

)1-i(tAهای شرکت در سال قبل: مجموع دارایی، 

itREVΔ،تفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل : 

itPPE :ماشین آالت و تجهیزات ناخالص واموال ، 

itε 1: خطای برآورد وα ،2α  3وα های خاص شرکت است.پارامتر  

( نمایانگر 3، میزان جزء خطای مدل ) 3αو  1α ،2α( شامل 4های الگوی شماره )پس از تخمین پارامتر

اری محاسبه شده )جز خطای بدست الزم است که از مقدار اقالم تعهدی اختیاقالم تعهدی اختیاری است. 
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استفاده از خود اقالم تعهدی اختیاری بدون قدر مطلق گرفتن آمده( در مرحله آخر قدر مطلق گرفته شود. 

ها به عنوان شاخص مدیریت سود، صحیح نیست زیرا اعداد باالتر از صفر هم نشان دهنده مدیریت از آن

طور. لذا قدر مطلق این مقادیر، مدیریت سود را به نحو تر از صفر هم همین سود هستند و اعداد پایین

 .صحیح انعکاس می دهد

( تمرکز 2008(: برای محاسبه مدیریت سود واقعی ما بر مدل رویچودوری )𝑅𝑀𝑖𝑡مدیریت سود واقعی ) .2

 [. مطابق با این مدل:34ایم ]کرده

𝑅𝑀𝑖𝑡 = −(
(∆R&D Expense − ∆Aadvertising Expense)

Total Assets
) 

ΔR&D Expenseهای تحقیق توسعه در سال : برابر است با تغییرات هزینهt  نسبت به سالt-1؛ 

ΔAadvertising Expenseهای تبلیغات در سال : برابر است با تغییرات هزینهt  نسبت به سالt-1. 

Total assets برابر است با مجموع دارایی های شرکت :i  در سالt-1. 

 اسبه آنمتغیر مستقل و نحوه مح

 ایران، تنها متغیر اصلی و مستقل تحقیق خواهد بود. در (𝐶𝐶𝑖𝑡در این تحقیق، تمرکز بر مشتری )

 تدوین هیأت 131 بیانیة بر اساس ولی ندارد، وجود عمده مشتریان افشای برای الزام خاصی یا استاندارد

 بیشتر یا درصد 10 یک مشتری، به فروش از حاصل درآمد کهصورتی در حسابداری مالی، استانداردهای

 است الزامی مالی در صورتهای مشتریانی چنین افشای دهد، تشکیل را درآمد شرکت کل درصد 10 از

(FASB ،1997.) شده است. استفاده استاندارد این از عمده، مشتریان تعیین رو برای پیش تحقیق در 

هیرشمن خواهد بود که به صورت زیر  -هرفیندالگیری تمرکز مشتری، شاخص در این تحقیق برای اندازه

 گیری خواهد شد:اندازه

2

,

1

,, )/( ti

J

j

tjiit SalesSalesmerHHIMajorCusto 




           (4رابطه )                    

tjiSales  .t)یا مشتری عمده دولتی ( در سال   jبه مشتری عمده  i: فروش شرکت ,,

tiSales  .tدر سال  i: فروش کل شرکت ,

 متغیر کنترلی و نحوه محاسبه آن

ها که برابر است با نسبت سود خالص پس از (: متغیر نرخ بازده داراییitROAها )نرخ بازده دارایی .1

 .tدر سال  iهای شرکت کسر مالیات به مجموع دارایی

زیان ده باشد عدد یک  tدر سال  iیک متغیر مجازی است. اگر شرکت (: itLossمتغیر زیان شرکت ) .2

 کند.صورت عدد صفر را اختیار میو در غیر این
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: متغیر اندازه شرکت برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان (itSizeاندازه شرکت ) .3

 .tدر سال  iسهام شرکت 

ها )ارزش بازار متغیر رشد شرکت برابر است با نسبت ارزش بازار دارایی(: itMTBرشد شرکت ) .4

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام( به ارزش دفتری ها به عالوه ها برابر است با ارزش دفتری بدهیدارایی

 .tدر سال  iهای شرکت دارایی

از زمان  tدر سال  iهای عمر شرکت متغیر عمر شرکت برابر است با تعداد سال(: itAgeعمر شرکت ) .5

 تأسیس آن شرکت.

ها و اسناد دریافتنی برابر است با نسبت اقالم دریافتنی )شامل حساب (:𝑅𝑒𝑐𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠𝑖𝑡اقالم دریافتنی ) .6

 .tدر سال  iهای شرکت و سایر مطالبات دریافتنی( به کل دارایی

برابر است با انحراف معیار درآمد عملیاتی به ارزش دفتری (: itEarnVolنوسان درآمد فروش ) .7

 طی سه سال قبلی. tدر سال  iهای شرکت دارایی

در  iبرابر است با انحراف معیار بازده سهام ساالنه شرکت (: ittVolReنوسان بازده سهام ساالنه ) .8

 سه سال قبلی. طی tسال 

برابر است با انحراف معیار خالص جریان وجوه نقد (: itCfoVolنوسان جریان وجوه نقد عملیاتی ) .9

 طی سه سال قبلی. tدر سال  iهای شرکت عملیاتی به ارزش دفتری دارایی

عضو یک گروه  tدر سال  iیک متغیر مجازی است؛ اگر شرکت (: itBGعضویت در گروه تجاری ) .10

 "واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن"، گروه تجاری را بعنوان 18استاندارد شماره  4بند تجاری )

 کند.کند( باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را اختیار میتعریف می

آالت به ارزش برابر است با نسبت اموال، تجهیزات و ماشین :(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡آالت )اموال، تجهیزات و ماشین .11

 .tدر سال  iهای شرکت دفتری دارایی

 های تحقیقیافته

 آمار توصیفی

 برای پارامترهای توصیفی بیانگر آورده شده است که 1نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول 

درصد  10)نسبت فروش به مشتریان عمده باالی مجزاست. میانگین تمرکز مشتری  صورت به متغیر هر

دارد. مقدار انحراف معیار آن  341/0ای در حدود و میانه 380/0به کل فروش خالص شرکت( تقریباً 

است. این موید این مطلب است که به طور  990/0و  0بوده، حداقل و حداکثر مقدار آن به ترتیب  339/0

درصد(  10های مورد بررسی به مشتریان عمده )باالی شرکتهای درصد از فروش 38متوسط در حدود 

 ارائه شده است.   1صورت پذیرفته است. آمار توصیفی سایر متغیرهای پژوهش در جدول 
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 . نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول 

 میانه میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

 125/0 086/0 116/0 001/0 431/0 (itEM) مدیریت سود تعهدی

 0008/0 0005/0 0006/0 018/0- 026/0 (itRMمدیریت سود واقعی )

 380/0 341/0 339/0 0 990/0 (itCCتمرکز بر مشتری )

هیریشمن برای تمرکز -شاخص هرفیندال

 (itHHIمشتری )
259/0 116/0 302/0 0 980/0 

 069/0 061/0 143/0 401/0- 444/0 (itROAها )نرخ بازده دارایی

 198/0 0 399/0 0 1 (itLOSSمتغیر مجازی زیان شرکت )

 641/13 688/13 620/1 992/8 862/18 (itSIZEاندازه شرکت )

نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق 

 (itMTBصاحبان سهام )
357/2 922/1 678/1 449/0 778/6 

 435/40 43 589/12 15 67 (itAGEعمر شرکت )

)مطالبات و نسبت اقالم دریافتنی 

حسابهای دریافتنی( به دارایی 

(itRecItem) 

251/0 218/0 171/0 017/0 724/0 

نوسان نسبت درآمد عملیاتی به دارایی 

(itEarnVol) 
155/0 113/0 136/0 011/0 584/0 

نوسان نرخ بازده سهام ساالنه 

(itRetVol) 
827/0 599/0 736/0 019/0 786/4 

عملیاتی به نوسان جریان وجوه نقد 

 (itCfoVolدارایی )
083/0 067/0 061/0 006/0 311/0 

متغیر مجازی عضویت در گروه تجاری 

(itBG) 
670/0 1 470/0 0 1 

آالت به نسبت اموال، تجهیزات و ماشین

 (itPPEدارایی )
253/0 210/0 176/0 003/0 849/0 

 آمار استنباطی

در ابتدا قبل از برازش الگو، . است شده استفاده چندگانهخطی  رگرسیون فرضیه اول تحقیق از آزمون برای

 خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق از طریق آزمون تورم واریانس مورد بررسی قرار گرفت.میزان هم

 یک وجودمبین  باشد، 5 عدد از تربزرگعامل تورم واریانس  اگر که است این از حاکی عملی تجربیات
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 از حکایت و شودمی یادآور را جدی اخطار یک باشد، 10 از تربزرگکه یدرصورت واست  احتمالی اخطار

[. 1] اندشده برآورد ضعیفی صورت به چندگانه خطیهم علت به مربوطه رگرسیونی ضرایب که دارد آن

 وجود عدم بررسی برای خطی شدید بین متغیرهای مستقل است.نتایج این آزمون حاکی از عدم وجود هم

 0 بین آماره این مقدارواتسون استفاده شده است.  –آماره دوربین  از مستقل متغیرهای خود همبستگی

 2 نزدیک باید آماره مقدار باشد، نداشته وجود متوالی هایمانده بین همبستگی اگر. کندمی تغییر 4 تا

 به نزدیک اگر و هاباقیمانده بین مثبت همبستگی دهنده نشان شود، صفر به نزدیک مقدارآماره اگر. شود

-اگر آماره دوربین طورکلی به. است متوالی های باقیمانده بین منفی همبستگی دهنده نشان شود، 4

 [.2] توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفتقرار گیرد، می 5/2و  5/1واتسون بین 

 نتایج این آزمون نیز بیانگر عدم وجود مشکل خودهمبستگی است.

 توجه با .باشند ترکیبی یا مقطعی زمانی، سری صورت به توانند می هادادهبرای انتخاب مدل تحلیل داده، 

 (Poolingتابلویی ) نوع از که شود مشخص باید باشند،می ترکیبی نوع از تحقیق این هایداده اینکه به

. در این دو شودمی استفاده چاو و آزمون هاسمن آزمون از منظور بدین ؟(Panel)تلفیقی  یا هستند

 آماره دیگر عبارتی به یا باشد %5 از بیشتر هاآن آزمون احتمال که مشاهداتیدسته از آن برای آزمون،

که معموال نتایج حاصل از این دو  شودمی استفاده تلفیقی روش از باشد، جدول آماره از کمتر آنها آزمون

 %5 از کمتر هاآن آزمون احتمال که مشاهداتی برای دیگر، باشند. از سویآزمون با یکدیگر سازگار می

 مدل دو از استفاده با خود تابلویی روش شد. خواهد استفاده تابلویی روش از مدل تخمین برای است،

 از شود، استفاده مدل کدام از اینکه تعیین برای گیرد. انجام تواندمی "ثابت اثرات" و "تصادفی اثرات"

 ثابت اثرات مدل از است %5 از کمتر هاآن آزمون احتمال که مشاهداتی شود.می استفاده هاسمن آزمون

 استفاده مدل تخمین برای تصادفی اثرات مدل از است %5 از بیشتر هاآن آزمون احتمال که مشاهداتی و

باشند، می (Poolingبا توجه به اینکه الگوی استفاده شده در این تحقیق از نوع تابلویی )[. 3شود ]می

  دهد که باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد.نتایج آزمون هاسمن نیز نشان می

 هاسمنو لیمر )چاو(  Fنتایج آزمون  .2جدول 

 نتایج آزمون هاسمن نتایج آزمون چاو

 آماره  مدل
سطح 

 معناداری
 آماره 

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

مدل اول 

 آزمون

Cross-
section 

F 

772/1 000/0 
Cross-
section 
random 

774/60 000/0 

روش 

-تابلویی

 اثرات ثابت

مدل دوم 

 آزمون

Cross-
section 

F 

308/1 007/0 
Cross-
section 
random 

339/67 000/0 

روش 

-تابلویی

 اثرات ثابت
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داری تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود تعهدی اثر معنی "فرضیه اول تحقیق به این صورت مطرح شد که 

 3آورده شده است. در جدول  3های آماری فرضیه اول تحقیق در جدول . نتایج حاصل از آزمون"دارد

است که در سطح   -562/2آن معادل  tباشد و آماره می -022/0(  itCCضریب متغیر تمرکز بر مشتری )

یر مستقل در ( است، معناداری متغ%5بینی )جا که کمتر از خطای پیش( معنادار است و از آن010/0)

شود. به عبارتی، تمرکز بر مشتری عمده، میزان مدیریت سود مبتنی تأیید می %95سطح اطمینان بیش از 

 شود.دهد. لذا فرضیه اول تحقیق در جهت منفی تأیید میبر اقالم تعهدی )اختیاری( را کاهش می
 اول تحقیق آماری فرضیه . نتایج آزمون3جدول 

     EMit=β0+ β1CCit+ β2ROAit+ β3Lossit+ β4Sizeit+ β5MTBit+ β6Ageit+ 

β7RecItemsit+ β8EarnVolit+ β9RetVolit + β10CfoVolit+ β11BGit +β12PPEit 

+ 𝜀it 

 متغیر وابسته: مدیریت سود تعهدی

 ضریب متغیر
انحراف معیار 

 خطا
 tآماره 

سطح 

 معناداری
VIF 

 - 259/0 128/1 029/0 033/0 مقدار ثابت

itCC 022/0- 008/0 562/2- 010/0 093/1 

itROA 012/0 029/0 413/0 672/0 229/2 

itLoss 072/0 009/0 440/7 000/0 942/1 

itSize 005/0 002/0 567/2 010/0 283/1 

itMTB 002/0 001/0 247/1 212/0 204/1 

itAge 0002/0- 0002/0 077/1- 281/0 064/1 

itRecItems 030/0 019/0 552/1 121/0 348/1 

itEarnVol 038/0- 021/0 831/1- 067/0 120/1 

itRetVol 005/0- 003/0 602/1- 109/0 051/1 

itCfoVol 210/0 056/0 711/3 000/0 082/1 

itBG 007/0 005/0 269/1 204/0 065/1 

itPPE 102/0- 016/0 200/6- 000/0 312/1 

 F 299/12آماره  139/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 774/1 آماره دوربین واتسون
سطح 

 معناداری
000/0 

داری تمرکز بر مشتری بر مدیریت سود واقعی اثر معنی "تحقیق به این صورت مطرح شد که  دومفرضیه 

 4آورده شده است. در جدول  4های آماری فرضیه دوم تحقیق در جدول . نتایج حاصل از آزمون"دارد

است که در سطح   924/2آن معادل  tباشد و آماره می 001/0(  itCCضریب متغیر تمرکز بر مشتری )
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( است، معناداری متغیر مستقل در %5بینی )جا که کمتر از خطای پیش( معنادار است و از آن003/0)

شود. به عبارتی، تمرکز بر مشتری عمده، میزان مدیریت سود مبتنی تأیید می %95سطح اطمینان بیش از 

 شود.دهد. لذا فرضیه دوم تحقیق در جهت مثبت تأیید میافزایش می بر اقالم واقعی را
 دوم تحقیق آماری فرضیه . نتایج آزمون4جدول 

     RMit=β0+ β1CCit+ β2ROAit+ β3Lossit+ β4Sizeit+ β5MTBit+ β6Ageit+ 

β7RecItemsit+ β8EarnVolit+ β9RetVolit + β10CfoVolit+ β11BGit +β12PPEit 

+ 𝜀 it 

 متغیر وابسته: مدیریت سود واقعی

 ضریب متغیر
انحراف معیار 

 خطا
 tآماره 

سطح 

 معناداری
VIF 

 - 000/0 171/6 001/0 007/0 مقدار ثابت

itCC 001/0 0004/0 924/2 003/0 093/1 

itROA 004/0 001/0 234/3 001/0 229/2 

itLoss 0004/0- 0004/0 008/1- 313/0 942/1 

itSize 0005/0- 00008/0 579/6- 000/0 283/1 

itMTB 0003/0 00009/0 408/3 000/0 204/1 

itAge 00002/0- 00009/0 539/2- 011/0 064/1 

itRecItems 0001/0 0008/0 213/0 831/0 348/1 

itEarnVol 004/0 001/0 047/3 002/0 120/1 

itRetVol 0006/0- 0001/0 547/3- 000/0 051/1 

itCfoVol 0005/0 002/0 260/0 794/0 082/1 

itBG 0002/0 0002/0 865/0 387/0 065/1 

itPPE 0002/0 0006/0 442/0 658/0 312/1 

 F 805/8آماره  100/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 130/2 آماره دوربین واتسون
سطح 

 معناداری
000/0 

 گیری نتیجهبحث و 

پردازد. با توجه مدیریت سود )تعهدی و واقعی( میاین مطالعه به آزمون تجربی اثر تمرکز بر مشتری بر 

های مالی به اینکه سطح تمرکز بر مشتری، عملکرد عملیاتی شرکت، ریسک جریان وجوه نقد و سیاست

رود که تمرکز مشتری وسعت دستکاری اقالم درآمدی شرکت دهد، انتظار میشرکت را تحت تأثیر قرار می

خاص، تمرکز مشتری شرکت منجر به تقاضا برای نگهداشت وجه نقد را تحت تأثیر قرار دهد. به طور 

ها به دلیل ریسک تجاری باالی از دست دادن شرکت گردد.بیشتر، نوسان مالی کمتر و سود باالتر می
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توانند وجوه نقد اضافی خود را از ها میمشتریان عمده، نیازمند نگهداری وجوه نقد اضافی هستند. شرکت

تر( و تأمین مالی بیرونی، عدم پرداخت مختلف همچون انتشار بدهی )با سررسید بلندمدتطریق ابزارهای 

 سود سهام و کاهش اقالم تعهدی اختیاری و واقعی افزایش دهند.

کنندگان اجازه دهند، لذا تأمیناز طرفی، واضح است که مشتریان عمده بیشتر فروش شرکت را تشکیل می

ها را به آسانی تشخیص دهد. این تواند میزان سود این شرکتبازار می دهند زیرادستکاری سود را نمی

 دهد. دهد که تمرکز بر مشتری، دستکاری سود را کاهش میمطالعات نشان می

تمرکز بر مشتری باعث کاهش مدیریت سود تعهدی نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که 

[. 31( نیز مطابقت دارد ]2016ایج این فرضیه با تحقیق کیم و لو ))اقالم تعهدی اختیاری( شده است. نت

طلبانه مدیران برای دستکاری سود برای دستیابی به منافع باالتر است این نتایج مبین کاهش رفتار فرصت

توانند میزان دقیق درآمدهای شرکت را برآورد کرده و جلو هرگونه کنندگان میزیرا عموما بازار و تأمین

های با مشتری متمرکز به دلیل چنین، شرکتاری سود از محل اقالم تعهدی اختیاری را بگیرند. همدستک

های ریسک تجاری از دست دادن مشتری عمده، نیازمند نگهداری وجه نقد اضافی هستند، یکی از راه

 دستیابی به این هدف، کاهش اقالم تعهدی اختیاری است. 

تمرکز بر مشتری باعث افزایش مدیریت سود واقعی تحقیق نشان داد که نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 

[. این نتیجه نشان می دهد 31( نیز مطابقت دارد ]2016شده است. نتایج این فرضیه با تحقیق کیم و لو )

که مدیران تمایل دارند تا با تمرکز بر مشتری، سود را ازمحل اقالم واقعی شرکت دستکاری کنند. به 

ها برای کاهش ریسک دهد. لذا شرکتمرکز بر مشتری عمده ریسک تجاری شرکت را افزایش میعبارتی، ت

دهند تا به وجوه نقد اضافی احتمالی از دست دادن مشتری عمده، مدیریت سود واقعی رو به باال انجام می

 برای کاهش احتمال ورشکستگی شرکت دست یابند.

 :گرددمی ارائه زیر پیشنهادات موجود نظری پیشینه و پژوهش از برگرفته نتایج اساس بر

با توجه به نتایج فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه منفی و معنادار بین تمرکز بر مشتری و مدیریت  .1

شود به این مهم توجه گذاران و فعاالن بازار سرمایه پیشنهاد میسود تعهدی؛ به مدیران، سرمایه

 بر مشتری وجود دارد، مدیریت سود تعهدی کمتر است. هایی که تمرکز داشته باشند که در شرکت

با توجه به نتایج فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز بر مشتری و مدیریت  .2

شود به این مهم توجه کنندگان و فعاالن بازار سرمایه پیشنهاد میسود واقعی؛ به مدیران، تأمین

 تمرکز بر مشتری وجود دارد، مدیریت سود واقعی باالتر است. هایی کهداشته باشند که در شرکت
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با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق و به منظور شناخت بهتر عملکرد بازار سرمایه در 

 گردد:ایران، موارد زیر برای تحقیقات آینده پیشنهاد می

پرداخته شده است. پیشنهاد درصد  10در این تحقیق به بررسی نقش مشتریان عمده و باالی  .1

 10های باالی کنندگان کاال )خریدهای آتی بررسی گردد که تمرکز بر عرضهشود در تحقیقمی

 درصد( چه اثری بر مدیریت سود دارد.

های کیفیت سود )شامل؛ شود که در تحقیقات آتی اثر تمرکز بر مشتری بر شاخصپیشنهاد می .2

 ت اقالم تعهدی( بررسی گردد.پایداری سود، هموارسازی سود، کیفی

شود پژوهش با توجه به تفاوت میزان تمرکز بر مشتری و مدیریت سود در صنایع مختلف، پیشنهاد می .3

 حاضر به صورت مجزا در صنایع مختلف صورت گیرد.

 منابع فهرست
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 تهران.
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The present study examines the impact of Concentration on Customer on earnings 

management in terms of the presence of major customers in the company. Suppliers 

with major customers will need to hold higher cash inflows because of the high risk 

of losing major customers. Companies can increase their cash flows through various 

instruments such as debt issuance and external financing, non-payment of dividends, 

and manipulation of earnings items. The results obtained in this study confirm these 

statements. In the context of the empirical test, 140 of the selected companies were 

screened using the Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2016. To 

test the hypothesis of the research, has been used multiple regression model using 

combination data. The results supported of the negative impact of Concentration on 

Customer on accruals earnings management. Also, the results showed that 

Concentration on Customer on real earnings management had a negative effect. The 

present research can lead to a more accurate understanding of the role of the major 

customers of the company in earnings management and show how Concentration on 

major Customer affects corporate earnings management. 
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