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 مقدمه

-صورت از کنندگان استفاده به سود گزارش در هاشرکت مدیریت هدفمند دخالت معنای به سود مدیریت

 تحریف یا تقلب با و گیردمی صورت حسابداری استانداردهای چارچوب در کامال رفتار این است. مالی های

 آن، جریان در که آمریکا در 1انرون شرکت مالی فساد زمان از واژه این است. متفاوت مالی، هایصورت در

 و ورشکستگی به منجر شرکت، آن سنگین هایزیان پوشش برای سود مدیریت اعمال طریق از مدیران

 گردید. حسابداری متون وارد جدی طور به شدند، سهامداران توسط دالری میلیارد یک خسارت تحمل

 پیشگیری برای خاصی قوانین وضع به اقدام کشورها، از بسیاری که بود ای اندازه به رویداد این بروز اهمیت

 [4] نمودند. مدیران توسط سود مدیریت اعمال از

 طلبانه فرصت هایانگیزه بر بیشتر است، شده انجام سود مدیریت زمینه در که هاییپژوهش تاکنون

 تاثیر تحقیقات از دیگر برخی همچنین اند. نموده تمرکز سود نمایی بیش در تجاری واحدهای مدیریت

 تفاوت اند. داده قرار بررسی مورد را سهام بازده و قیمت نظیر بازار هایشاخص بر سود مدیریت شاخص

 عدم یعنی اقتصادی کالن متغیر یک تاثیر مقاله این که است این در گذشته تحقیقات با حاضر تحقیق

 تاثیر مقاله، این نویسندگان عقیده به دهد.می قرار مطالعه مورد سود مدیریت بر را 2اقتصادی قطعیت

 در تغییر زیرا است. ناپذیر اجتناب امری سود مدیریت برای مدیران هایگیری تصمیم بر اقتصادی عوامل

 قطعیت عدم پدیده ایجاد به منجر ... و مقررات و قوانین ارز، نرخ تورم، نظیر اقتصادی کالن متغیرهای

 هدف رو این از باشد. سود مدیریت برای عاملی و محرک تواندمی خود نیز پدیده این شود.می اقتصادی

 "اقتصادی قطعیت عدم" یعنی اقتصادی کالن متغیر دیدگاه از سود مدیریت موضوع بررسی تحقیق این

 انگیزه بر تواندمی اقتصادی قطعیت عدم اندازه چه تا که است آن نیز پژوهش این اصلی پرسش است.

 باشد؟ اثرگذار سود مدیریت برای تجاری واحد مدیریت

 نشان مالی هایصورت از کنندگان استفاده سایر و سهامداران به که است آن در پژوهش این اهمیت

 هایانگیزه تاثیر تحت تواندمی اقتصادی، قطعیت عدم تشدید شرایط در اعالمی سود کیفیت که دهدمی

 بتواند حاضر تحقیق که است این بر انتظار بگیرد. قرار شرایط، این در مدیران توسط سود مدیریت اعمال

 باشد: داشته زیر شرح به علمی افزوده ارزش

 اقتصادی قطعیت عدم هایپدیده با مرتبط نظری مبانی گسترش به منجر تواندمی تحقیق این نتایج اوالً

 اعمال بر اقتصادی قطعیت عدم پدیده آیا که داد خواهد نشان تحقیق نتایج ثانیاً گردد. سود مدیریت و

 اطالعات تواندمی موضوع این فهم خیر؟ یا داشت اثرخواهد ها،شرکت مدیران توسط سود مدیریت

 سهامدارن، اختیار در اقتصادی، قطعیت عدم شرایط در شده افشا هایسود کیفیت خصوص در را سودمندی

 کاهش به منجر و دهد قرار مالی هایصورت از کنندگان استفاده سایر و گران تحلیل بالقوه، گذاران سرمایه

                                                           
1 Enron 

2 Economic uncertainty 
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 همچنین شود. مالی هایصورت از کنندگان استفاده و کنندگان تهیه میان 1اطالعاتی تقارن عدم پدیده

 و اقتصادی کالن تصمیمات اثرات شناخت در را ناظر مراجع و دولت تواندمی پژوهش این دستاوردهای

 گزارش خصوص در هاشرکت مدیران رفتار نحوه بر اقتصادی، قطعیت عدم پدیده کننده تشدید قوانین

 کند. راهنمایی سود،

 پژوهش یپیشینه و نظری مبانی

 قرار بررسی مورد کارآیی و طلبانه فرصت رویکردهای با سود مدیریت حسابداری اثباتی تحقیقات حوزه در

 طلبانه فرصت رفتار توضیح حسابداری، اثباتی تئوری طلبانه فرصت رویکرد بحث موضوع .[3] گیردمی

 هایگروه و تجاری واحد میان هرگاه که شودمی فرض رویکرد این در است. اطالعات انتشار در در مدیر

 تالش در مدیر صورت آن در باشد، حسابداری ارقام قرارداد این مبنای و شود تنظیم قراردادی مختلف،

 در اما یابد. دست بیشتر پاداش نظیر خود شخصی هایخواسته به اقالم آن دستکاری با تا بود خواهد

 شخصی منافع با ارتباط در همواره را مدیر توسط حسابداری اقالم در دستکاری کارآیی، رویکرد مقابل

 و شده کارگزاری هایهزینه کاهش موجب آینده در تواندمی ارقام این که است معتقد و داندنمی مدیر

 هایگروه سایر و مدیر میان اطالعاتی تقارن عدم کاهش موجب همچنین و نماید ایجاد ارزش شرکت برای

 [20] گردد. مالی هایصورت از کننده استفاده

 اشتغال، مانند اقتصادی اصلی متغیرهای نوسان معنی به ، کالن اقتصاد سطح در اقتصادی قطعیت عدم

 ،[22] 2وانگ و استین تعریف طبق .[18]هاستآن انتظار مورد میزان به نسبت مصرف هایهزینه تولید،

 اقتصادی، شرایط خصوص در بازار فعاالن نظر اجماع عدم معنی به شرکت سطح در اقتصادی قطعیت عدم

 متون از برخی در اقتصادی قطعیت عدم پدیده باشد.می اقتصادی واحد یک مالی هایدارایی و بهادار اوراق

 می را اقتصادی نااطمینانی تعریف، طبق شود. می شناخته نیز "اقتصادی نااطمینانی "نام با اقتصادی،

 .[7]کرد تعبیر خود تصمیمات نتایج دقیق بینی پیش در اقتصادی کارگزاران توانایی عدم به توان

 مدیریتی گیری تصمیم هایجنبه بر اقتصادی قطعیت عدم چگونه که را موضوع این ای گسترده تحقیقات

 داده قرار بررسی مورد گذارند،می اثر تبلیغات و اجاره، ،3توسعه و تحقیق مخارج گذاری، سرمایه نظیر

  .[22و21و13و10]اند

 در لذا و است اطالعاتی محتوای دارای مالی، هایصورت اجزای از یکی عنوان به سود دیگر، سوی از

 است موثر مالی هایصورت از کنندگان استفاده سایر و تحلیلگران سهامدران، اقتصادی هایگیری تصمیم

 شود. مدیریت و دستکاری هاشرکت مدیران توسط متفاوتی، هایانگیزه با تواندمی شده گزارش سود .[23]

 کسب هدف با که است سود گزارش و ارائه در هدفمند دخالت" سود، مدیریت ،[19]4شیپر دیدگاه از

                                                           
1 Information asymmetry 
2 Stain and Wang (2016) 
3 R&D spending 
4 Schipper (1989) 
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 انجام تعهدی اقالم کنترل و دستکاری با معموال رفتار این گیرد.می صورت مدیران توسط شخصی منافع

 شامل حسابداری، اثباتی تثوری مطابق سود مدیریت اعمال برای مدیران هایانگیزه از بخشی "میشود.

 است طلبانه فرصت رویکرد و 1نمایندگی مشکالت به ناظر و و... بدهی قرارداد انگیزه مدیران، پاداش انگیزه

 که است آن هاانگیزه این اشتراک وجه دارند. هماهنگی کارآیی رویکرد با هاانگیزه این از دیگر بخشی و

 سود مدیریت اعمال هایانگیزه از بخشی اما گیرند.می نشات اقتصادی واحد درون رویدادهای از عمدتا

 برون عوامل مهمترین جمله از باشد. سازمانی برون مسائل از ناشی توانندمی هابنگاه مدیران توسط

 عوامل از یکی لذا هاست.شرکت اقتصادی فعالیت محیط در اقتصادی قطعیت وجود عدم یا وجود سازمانی،

 قطعیت عدم تشدید زمان در بازار رفتار نحوه مدیران، توسط سود مدیریت اعمال انگیزه کننده تشدید

 عدم میان داری معنی منفی رابطه که دهدمی نشان [22]وانگ و استین تحقیق نتایج است. اقتصادی

 واکنش همچنین است. برقرار سود( مدیریت شاخص عنوان )به اختیاری تعهدی اقالم و اقتصادی قطعیت

 عدم که زمانی در سود(، واکنش )ضریب درآمدی ینشده بینی پیش رویدادهای به سهام بازار قیمت

 بر مبنی سهامداران تفکر با هماهنگ واکنش این که است، تر مالیم باالست، شرکت سطح در قطعیت

 تواندمی عوامل این است. مدیران هایمهارت جای به شانس، به اوقات این در شرکت عملکرد دادن نسبت

 به کند. ایجاد هاشرکت مدیران در را کمتر قطعیت عدم با زمانی به درآمد شناخت کردن موکول یانگیزه

 تمرکز زمانی هایدوره و هاشرکت عامل، مدیران در طلبانه، فرصت سود مدیریت ،[22]وانگ و استین نظر

 : شودمی قویتر هاآن در زیر دالیل به سود مدیریت یانگیزه که دارد

 حقوق مدیر عامل به تغییر قیمت سهام وابسته است.زمانی که  .1

 های گزارش شده منبع اطالعاتی نسبتا مهمی برای ارزیابی توانایی مدیریتی مدیر باشد.زمانی که سود .2

 زمانی که مدیرعامل به تازگی به سمت خود، منصوب شده است. .3

موضوع مدیریت سود فرصت طلبانه را به چالش  2آکسلی-قبل از اینکه به کارگیری چارچوب ساریبنز .4

 بکشد.

 انگیزه هاشرکت یابد،می افزایش انتظار از فراتر سطوحی به قطعیت عدم که گونههمان تئوریک، نظر از

 کنند،می درک را انگیزه این بازار فعاالن که میزانی به کنند.می پیدا را سود نمایی کم نوع ار سود مدیریت

 شودمی سود واکنش ضریب کاهش به منجر امر این که شوند،می قائل سود اعالم برای کمتری اهمیت

 ارتباط تشدید به منجر که را، سود نمایی کم نوع از سود مدیریت برای مدیران انگیزه الگو، این .[12]

 شاخص که زمانی مقابل، در کند.می بیشتر شود،می اختیاری تعهدی اقالم با قطعیت عدم بین منفی

 کاهش انتظار مورد سطح از کمتر سطحی به اقتصادی(، قطعیت عدم از شاخصی عنوان )به 3نوسان احتمال

 کند.می ایجاد مدیران در را سود نمایی بیش نوع از سود مدیریت انگیزه باال، سود واکنش ضریب یابد،می

                                                           
1Agency conflict 
2 Sarbanes-Oxley 
3 Volatility Index 
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 سود اعالم برای را کمتری اهمیت گذاران سرمایه که شودمی سبب انگیزه این از بازار بینی پیش مجددا

 انگیزه کاهش سبب مورد، این در و گردد(می سود واکنش ضریب کاهش به منجر امر این )که شوند قائل

 که دهدمی نشان[22]وانگ و استین تحقیق نتایج بنابراین گردد.می آن، تشدید جای به سود، مدیریت

 مدیریت شاخص عنوان )به اختیاری تعهدی اقالم و اقتصادی قطعیت عدم میان داری معنی و منفی ارتباط

 گردد.می تضعیف آن پایین سطوح در و تشدید قطعیت عدم باالی سطوح در ارتباط این و دارد وجود سود(

 اختیاری تعهدی اقالم ها،شرکت که است این ما انتظار مجموع، در مذکور پژوهش نتایج گرفتن نظر در با

 اقالم و قطعیت، عدم افزایش دوران در سود( نمایی کم نوع از سود مدیریت با )همگام را تر(ی کمتر)منفی

 عدم دوران در سود( نمایی بیش نوع از سود مدیریت با )همگام را تر(ی بیشتر)مثبت اختیاری تعهدی

 کنند. گزارش کمتر، اقتصادی قطعیت

 پژوهش یپیشینه

 خارجی هایپژوهش

 کالن: اقتصاد هایچالش و سود مدیریت" عنوان با توصیفی پژوهشی در (2016) دیگران و ادواردو

 هایشرکت از فصل-شرکت مشاهده 7.932 بررسی با ،"برزیل و آمریکا کشورهای سرمایه بازار از شواهدی

 بازه در آمریکا سرمایه بازار عضو هایشرکت از فصل -شرکت مشاهده 99.931 و برزیل سرمایه بازار عضو

 در دادند نشان متغیرهچند خطی رگرسیون و پانل هایداده روش به 2013 تا 1998 هایسال زمانی

 به بیشتری تمایل برزیل، و آمریکا کشورهای در هاشرکت مدیران اقتصادی، هایچالش بروز هایزمان

 [15]دهند.می نشان سود مدیریت اعمال

 روش به "سود مدیریت و اقتصادی قطعیت عدم" عنوان با توصیفی تحقیقی در (2016) وانگ و استین

 1.892 بین در را سود مدیریت و هاشرکت سطح در اقتصادی قطعیت عدم بین ارتباط پانل هایداده

 کردند. بررسی 2013 تا 1996 هایسال حدفاصل در آمریکا بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت

 استخراج ضمنی ناپایداری از استفاده با را اقتصادی قطعیت عدم و بوده کوتاری هاآن استفاده مورد مدل

 و سود مدیریت میان که دهدمی نشان هاآن تحقیق نتایج کردند. محاسبه 1متریکز آپشن سایت از شده

 انداز چشم خصوص در بازارها که دورانی در و دارد وجود داری معنی و منفی رابطه اقتصادی قطعیت عدم

 )کاهنده تری منفی اختیاری تعهدی اقالم هاشرکت مدیران هستند، کمتری قطعیت دارای هاشرکت آینده

 اقالم تا دارند تمایل مدیران اقتصادی، قطعیت عدم کاهش دوران در چنین هم کنند.می گزارش سود(

 [22]کنند. گزارش سود( )افزاینده تری مثبت تعهدی

 مدیریت و داخلی ناخالص تولید تغییرات مالی، بحران" عنوان با پژوهشی (2015) دیگران و آگوستینوس

 دوران در 2011 تا 2008 هایسال بین در اروپایی شرکت 789 بررسی با هاآن داند. انجام ،" اروپا در سود

 دچار بیشتر که هاییشرکت دادند نشان متغیره چند خطی رگرسیون از استفاده با اقتصادی رکود از پس

                                                           
1 Option Metrics 



 54 شماره ،1401تابستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .10

 

 

 اختیاری تعهدی اقالم از اند، شده حسابرسی ،1بزرگ حسابرسی موسسه 4 توسط و اند شده مالی بحران

 [11].اند کرده استفاده کمتری

 الزحمه حق و تهاجمی واقعی سود مدیریت بین ارتباط" عنوان با پژوهشی در (2017) دیگران و گرینر

 که ریسکی از حسابرس ارزیابی در واقعی، سود مدیریت از استفاده که دادند نشان "حسابرس آتی و فعلی

 این و گردد،می منظور شود،می متحمل او( اقتصادی شرایط به )بسته مشتری حسابرسی نپذیرفت از

 کاهش خصوص در جز دادند، نشان چنین هم هاآن شود.می حسابرس باالتر الزحمه حق به منجر ارزیابی

 سود(، نمایی بیش نوع )از تهاجمی واقعی سود مدیریت عمومی، و اداری فروش، هایهزینه غیرعادی

 [16]دارد. حسابرس آتی و فعلی الزحمه حق با داری معنی و مثبت ارتباط

 داخلی هایپژوهش

 از استفاده با "سود مدیریت و اقتصادی رکود " عنوان با توصیفی پژوهشی در (1396) دیگران و باغومیان

 ،1393 تا 1388 هایسال زمانی بازه در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 115 هایداده

 عبارت به دارد. وجود معناداری و مستقیم رابطه ها،شرکت سود مدیریت و اقتصادی رکود میان دادند نشان

 مدیریت از بیشتر استفاده به اقدام هاشرکت مدیران داخلی، ناخالص تولید منفی رشد افزایش با دیگر،

 نتایج همچنین، شوند. آن ورشکستگی از مانع شرکت مالی وضعیت دادن نشان بهتر با تا کنندمی سود

 کالن هایمتغیر از یکی عنوان به داخلی ناخالص تولید هاینوسان که است آن از حاکی پژوهش آن

 [1]باشد. تاثیرگذار سود برمدیریت تواندمی اقتصادی

 و واقعی سود مدیریت بر تورمی رکود اثر بررسی " عنوان با پژوهشی در (1396) دیگران و محمدرضایی

 زمانی بازه در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 195 هایداده از استفاده با "تعهدی

 و تعهدی سود مدیریت و تورمی رکود بین که دادند نشان (1390 سال جز )به 1392 تا 1388 هایسال

 [8]دارد. وجود معنادار و مثبت ای رابطه واقعی

 عدم شرایط در اختیاری تعهدی اقالم از مدیران استفاده " عنوان با پژوهشی در (1393) دیگران و قائمی

 در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 123 هایداده از استفاده با "محیطی هایاطمینان

 اختیاری تعهدی اقالم از ایرانی هایشرکت مدیران که دادند نشان ،1387 تا 1377 هایسال زمانی بازه

 کنند.می استفاده ای گسترده طور به محیطی اطمینان عدم از ناشی شده تحمیل سود نوسان کاهش برای

 چنین هم و رفته کار به تعهدی اقالم وسطح محیطی اطمینان عدم بین مثبت رابطه مذکور پژوهش در

 [6]است. شده تایید سود، هموارسازی و رفته کار به تعهدی اقالم سطح بین مثبت رابطه

 و محیطی هایاطمینان عدم بین رابطه" عنوان با توصیفی پژوهشی در (1391) نژاد احمدی و فروغی

 نحوه "تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در اختیاری تعهدی اقالم از مدیران استفاده

 را مدیران هایالعمل عکس و کرده بررسی هاشرکت سودآوری بر را محیطی هاینااطمینانی گذاری تاثیر

 هایسال در صنعت( تفکیک )بدون شرکت 149 شامل پژوهش هاینمونه دادند. نشان عوامل این برابر در

                                                           
1 Big4 
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 محیطی نااطمینانی و دیگران و کوتاری مدل از استفاده با اختیاری تعهدی اقالم باشد.می1387 الی 1380

 عدم که دهدمی نشان پژوهش هاییافته است. شده برآورد فروش تغییرات ضریب از استفاده با نیز

 برای مدیران و آوردمی وجود به هاشرکت فعالیت و سودآوری در زیادی نوسانات محیطی هایاطمینان

 [5]کنند.می سود هموارسازی به اقدام اختیاری تعهدی اقالم از گیری بهره با آن اثرات کاهش

 پژوهش آماری جامعه و هاروش

 اوراق بورس اصلی تابلوی در شده پذیرفته هایشرکت کلیه هایداده تحقیق، متغیرهای محاسبه برای

 سامانه از ،1395الی 1389 هایسال برای ها،آن ساالنه شده حسابرسی مالی هایصورت از تهران، بهادار

 غیر صورت به هانمونه انتخاب ها،شرکت یمقایسه قابلیت افزایش برای است. شده گردآوری 1کدال

 مالحظات هاآن انتخاب در و بوده، سیستماتیک( )حذف 2غربالگری روش از استفاده با و هدفمند و تصادفی

 است: گرفته قرار نظر مد زیر

 دلیل به هلدینگ هایشرکت و هابیمه و هابانک واسط، مالی نهادهای گذاری، سرمایه هایشرکت .1

 باشند.نمی انتخابی هاینمونه جزو هایشان،فعالیت و ریسک خاص ماهیت

 نمیباشند. انتخابی هاینمونه جزو نیست، ماه اسفند 29به منتهی هاآن مالی سال که هاییشرکت .2

 انتخابی هاینمونه جزو است، ناقص مذکور سال 7 برای هاآن شده منتشر اطالعات که هاییشرکت .3

 نیستند.

 تلفیقی مالی هایصورت از کنند،می تهیه مجموعه یا تلفیقی مالی هایصورت که هاییشرکت هایداده .4

 است. شده استخراج هاآن یمجموعه یا

 هایشرکت و بوده انتخابی هاینمونه جزو تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت فقط .5

 شدند. حذف هانمونه از هایشان،فعالیت خاص ماهیت دلیل به انرژی بورس و فرابورسی

 کمتر هاآن در فعال هایشرکت که صنایعی سازی، مدل در استفاده مورد متغیرهای تعداد به توجه با .6

 مجموع در فوق محدودیتهای اعمال از پس اند. شده حذف انتخابی هاینمونه از هستند، شرکت 4 از

 طبقه شد. گردآوری آزمون انجام و تحقیق متغیرهای محاسبه جهت سال -شرکت 1،141 هایداده

 گردآوری از پس باشد.می 3تهران بهادار اوراق بورس سازمان سامانه اساس بر صنایع و هاشرکت بندی

 جونز روش با [14]سوئینی و اسلوان دچاو، تحقیق اساس بر سود مدیریت شاخص نیاز، مورد هایداده

 : شد محاسبه زیر گام دو طریق از و 4شده تعدیل

 وزیانی، سود روش از استفاده با سال -شرکت هر تفکیک به (TACمتغیر) تعهدی اقالم کل : اول گام

 است: شده محاسبه زیر 1 رابطه مطابق

                                                           
1 www.codal.ir 

2 Screening 

3 www.tse.ir 

4 Modified Jones Model: Dechow, Sloan and Sweeny (1995) 
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𝐓𝐀𝐂𝐢,𝐭 = 𝐎𝐈𝐢,𝐭 − 𝐂𝐅𝐎𝐢,𝐭                                                                                    1 رابطه

𝑻𝑨𝑪𝒊,𝒕: تعهدی اقالم کل  

𝑶𝑰𝒊,𝒕: عملیاتی سود 

𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕: عملیاتی نقدی جریان  

 با سود مدیریت شاخص ،شده تعدیل جونز مدل در 1 رابطه از تعهدی اقالم کل جایگذاری با : دوم گام

 محاسبه (1مقطعی روش )به صنعت هر تفکیک به و سال -شرکت هر برای زیر 2 رگرسیونی رابطه برآورد

 است. سود مدیریت شاخص عنوان به اختیاری تعهدی اقالم (نمایانگر 𝜺𝒊,𝒕) معادله این اختالل جزء گردید.

 تقسیم (𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏) شرکت هر دوره اول هایدارایی مجموع بر شدن، مقیاس هم برای مدل متغیرهای کلیه

 : اند شده

TACi,t = β
0

+ β
1

(
1

TAi,t−1
) + β

2
(∆REVi,t − ∆RECi,t) + β

3
PPEi,t + εi,t  2رابطه              

 𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏: دوره ابتدای هایدارایی مجموع  

∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕: قبل دوره به نسبت شرکت درآمد تغییرات  

∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕: قبل دوره به نسبت تجاری دریافتنی هایحساب مانده تغییرات 

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕: ،انباشته( استهالک کسر از )قبل ناخالص تجهیزات و آالت ماشین اموال  

 استفاده با ،[13] بلوم و [22] وانگ و استین هایپژوهش از گیری بهره با اقتصادی قطعیت عدم شاخص

 سامانه از شده استخراج سهام بازده اساس بر بورسی، هایشرکت سهام بازده معیار انحراف محاسبه از

 توجه با است. گردیده محاسبه تهران(، بورس فناوری مدیریت )شرکت ایران مالی اطالعات پردازش مرکز

 هر سطح در نیز اقتصادی قطعیت عدم شاخص سال،-شرکت هر برای سود مدیریت شاخص محاسبه به

 (9 )نسخه eviews و اکسل افزارهای نرم از استفاده با متغیرها، و هاداده است. شده محاسبه سال-شرکت

 و هاشرکت سطح در اقتصادی قطعیت عدم بین رابطه همچنین، اند. گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد

 : است شده مدلسازی زیر 3 رگرسیونی رابطه طریق از سود مدیریت شاخص

  3 رابطه

DAi,t = β0 + β1(SEEPSi,t) + β2(SIZEi,t) + β3(LEVi,t) + β4(SGi,t) +

β5(STOPERi,t) + ε  
𝑫𝑨𝒊,𝒕: (2 رابطه از شده )محاسبه سود مدیریت شاخص مطلق قدر 

𝑺𝑬𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕: اقتصادی قطعیت عدم شاخص  

𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕: ها(دارایی مجموع طبیعی )لگاریتم شرکت اندازه 

𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕: مالی( )اهرم دارایی مجموع به بدهی نسبت 

𝑺𝑮𝒊,𝒕: قبل دوره به نسبت فروش تغییرات 

𝑺𝑻𝑶𝑷𝑬𝑹𝒊,𝒕: عمده سهامداران به متعلق سهام درصد 

                                                           

1 Cross section 
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 عمده، سهامدارن به متعلق سهام درصد و فروش تغییرات دارایی، به بدهی نسبت شرکت، اندازه متغیرهای

 مدیریت موضوعات که آنجا از اند. شده انتخاب گذشته، تحقیقات اساس بر و کنترل متغیرهای عنوان به

 است، وابسته شرکت هایویژگی به زیادی حدود تا ها،شرکت سطح در اقتصادی قطعیت عدم و سود

 قطعیت عدم ارتباط بر که هاشرکت هایویژگی کننده توصیف متغیرهای میان از کنترل متغیرهای

 با سود مدیریت شاخص اندازه ارتباط بررسی به توجه با اند. شده انتخاب موثرند، سود مدیریت -اقتصادی

 تحلیل است. شده گرفته بهره مدلسازی در سود مدیریت شاخص قدرمطلق از اقتصادی، قطعیت عدم

 برای است. شده انجام پانل ساختار و متغیره چند خطی رگرسیون از استفاده با تحقیق متغیرهای رابطه

 است. شده استفاده چاو آزمون از مقید( اثرات یا )پانل هاداده چینش ساختار انتخاب

 پژوهش هاییافته

 1 جدول شرح به ، هاشرکت واقعی اطالعات اساس بر تحقیق، شده محاسبه متغیرهای توصیفی هایآماره

 باشد:می زیر
 توصیفی هایآماره – 1 جدول

 تعداد نمونه چولگی انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر

𝐷𝐴𝑖,𝑡 0/070286 0/046326 0/370972 0/000931 0/072714 1/85635 1.141 

𝑆𝐸𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 302/2586 182/9923 2182/379 5/760859 371/1435 2/967152 1.141 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 14/0697 13/83039 18/54107 11/02619 1/519952 0/708959 1.141 

𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 0/624476 0/631648 1/251801 0/180965 0/206817 0/223265 1.141 

𝑆𝐺𝑖,𝑡 0/180963 0/145808 1/459661 -0/505482 0/338516 1/001494 1.141 

𝑆𝑇𝑂𝑃𝐸𝑅𝑖,𝑡 0/517149 0/51 0/9543 0/087 0/202752 0/181079 1.141 

 های پژوهشگرمنبع : یافته

 می باشد. 3تعریف متغیرها طبق تعاریف رابطه شماره 

 قطعیت عدم هایشاخص ارتباط میزان بررسی جهت 1متوازن پانل قالب در هاسال -شرکت تمام هایداده

 هاداده چینش برای پانل الگوی انتخاب گرفت. قرار بررسی مورد سود مدیریت و شرکت سطح در اقتصادی

 باشد:می زیر 2 جدول شرح به چاو آزمون نتایج است. گرفته صورت 2 چاو آزمون اساس بر

 آزمون چاو – 2جدول 

 سطح احتمال مقدار آماره آماره

                                                           
1 Balanced panel 

2 Chaw 
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F )0000/0 17/2 لیمر )چاو 

 0000/0 04/352 خی دو

 های پژوهشگرمنبع : یافته

 است: زیر شرح به چاو آزمون هایفرضیه

𝑯𝟎: (1مقید اثرات )مدل برابرند. هم با مدل در مبداها از عرض همه 

𝑯𝟏: پانل( )ساختار است. متفاوت بقیه با مدل در مبداها از عرض از یکی حداقل 

 ساختار لذا و شودمی 𝑯𝟎فرضیه رد به منجر ،2 جدول مطابق آزمون F یآماره احتمال سطح ناچیز مقدار

 یا 2ثابت اثرات )روش هاداده برآورد روش انتخاب برای گردد.می انتخاب مقید اثرات مدل جای به پانل

 جدول شرح به هاسمن آزمون نتایج شود.می استفاده 4هاسمن آزمون از پانل، ساختار در (3تصادفی اثرات

  است: زیر 3

 آزمون هاسمن – 3جدول 

 سطح احتمال مقدار آماره آماره

 2217/0 98/6 هاسمن

 های پژوهشگرمنبع : یافته

 : است زیر شرح به هاسمن آزمون هایفرضیه

𝑯𝟎: تصادفی( اثرات )روش توضیحی متغیرهای و مبداها از عرض بین همبستگی وجود عدم 

𝑯𝟏: ثابت( اثرات )روش توضیحی متغیرهای و مبداها از عرض بین همبستگی وجود 

 بزرگتر که2217/0 )مقدار آزمون آماره احتمال سطح به توجه با که دهدمی نشان هاسمن آزمون نتیجه

 تصادفی اثرات روش از استفاده با پانل هایداده است بهتر و شودمی پذیرفته آزمون 𝑯𝟎فرض است(، %5 از

 بعد صفحه 4 جدول شرح به (EGLS5مقطعی) تصادفی اثرات روش به متوازن پانل برآورد شوند. برآورد

  است:

 EGLSبررسی ارتباط متغیرهای تحقیق به روش  – 4جدول 

                                                           
1 Pool 
2 Fixed effect model 
3 Random effect model 
4 Hausman test 
5 Extended Generalized Least Squares 
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𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑆𝐸𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡) + 𝛽2(𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡) + 𝛽3(𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡) + 𝛽4(𝑆𝐺𝑖,𝑡) + 𝛽5(𝑆𝑇𝑂𝑃𝐸𝑅𝑖,𝑡) + 𝜀 

 آماره ها سطح معناداری tیآماره ضریب متغیر

𝛽1 0/000023 3/561913 0/0004 0/043155 ضریب تعیین 

𝛽2 0/000429 0/230313 0/8179 0/038939 ضریب تعیین تعدیل شده 

𝛽3 0/045838 3/792856 0/0002 ی آمارهF 10/23788 

𝛽4 0/028012 4/714032 0/0000 ی سطح احتمال آمارهF 0/0000 

𝛽5 -0/00735 -0/55264 0/5806 1/855822 ی دوربین واتسونآماره 

𝐶 0/027352 0/977623 0/3285   

 های پژوهشگرمنبع : یافته

 می باشد. 3تعریف متغیرها طبق تعاریف رابطه شماره 

 است: زیر 5 جدول شرح به شده برآورد رگرسیونی مدل در 1پیرسون همبستگی ماتریس

 ماتریس همبستگی پیرسون – 5جدول 

 𝐷𝐴𝑖,𝑡 𝑆𝐸𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 𝑆𝐺𝑖,𝑡 𝑆𝑇𝑂𝑃𝐸𝑅𝑖,𝑡 همبستگی

𝐷𝐴𝑖,𝑡 1 - - - - - 

𝑆𝐸𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 0/11214 1 - - - - 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 0/047108 0/244052 1 - - - 

𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 0/126164 -0/054146 0/055356 1 - - 

𝑆𝐺𝑖,𝑡 0/124606 0/088645 0/022595 -0/035122 1 - 

𝑆𝑇𝑂𝑃𝐸𝑅𝑖,𝑡 -0/021946 0/086754 -0/043837 0/036439 0/015894 1 

 های پژوهشگرمنبع : یافته

 می باشد. 3تعریف متغیرها طبق تعاریف رابطه شماره 

 لذا باشد.می ناچیز مستقل متغیرهای بین همبستگی میزان است مشخص 5 جدول در که گونههمان

 میان مثبت همبستگی چنین هم شود.می رد مدل مستقل متغیرهای میان خودهمبستگی وجود فرض

 نتایج با است، مشخص فوق جدول در که(11214/0 میزان )به سود مدیریت و اقتصادی قطعیت عدم

 دارد. خوانی هم فرض آزمون

                                                           
1 Pearson 
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 به کالسیک فروض مدل، برآورد برای پانل چینش از استفاده و خودهمبستگی وجود عدم به توجه با

 تحقیق فرضیه و است برخوردار مناسبی برازش قدرت از مدل لذا و[17]شوندمی داده پوشش خود خودی

 باشد.می آزمون قابل مدل، تخمین نتایج از استفاده با

 پژوهش یفرضیه آزمون

 است: زیر شرح به پژوهش یفرضیه

𝑯𝟎: ندارد. معناداری اثر سود مدیریت بر اقتصادی طعیتق عدم 

𝑯𝟏: دارد. معنادار اثری سود مدیریت بر اقتصادی طعیتق عدم 

 0004/0معادل اقتصادی قطعیت عدم متغیر برای t-student یآماره داری معنی ،4 جدول به توجه با

 قطعیت عدم و سود مدیریت میان %99 احتمال به و شودمی رد 𝑯𝟎 فرضیه لذا و است (%5 از )کمتر

𝜷) توضیحی متغیر ضریب بودن مثبت چنین هم دارد. وجود داری معنی رابطه اقتصادی
𝟏

 دهنده نشان ( 

 طریق از مثبت رابطه این است. سود مدیریت و شرکت سطح در اقتصادی قطعیت عدم مثبت ارتباط

 (11214/0 میزان )به همبستگی شاخص بودن مثبت دلیل به نیز، (5 )جدول پیرسون همبستگی ماتریس

 شود.می تایید

 گیری نتیجه و بحث

 اقتصادی کالن متغیرهای تغییرات احتمال معنی به اقتصادی قطعیت عدم ،[18] سکل و جو دیدگاه از

 مدیریت اعمال هایانگیزه هاست.آن انتظار مورد میزان به نسبت مصرف هایهزینه و تولید اشتغال، مانند

 نتایج گیرد. قرار اقتصادی( قطعیت )عدم اقتصادی قطعیت نوسان تاثیر تحت تواندمی مدیران، توسط سود

 قطعیت عدم که دهدمی نشان سود، مدیریت بر اقتصادی قطعیت عدم اثر تحلیل در پژوهش فرضیه آزمون

 بر معناداری و )مستقیم( مثبت اثر تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در اقتصادی،

 مدیریت ابزار از مدیران بیشتر استفاده بر گذار تاثیر عوامل از یکی دیگر، عبارت به دارد. سود مدیریت

 سطح در اقتصادی قطعیت عدم درجه چه هر و هاستشرکت سطح در اقتصادی قطعیت عدم افزایش سود،

 مدیران یابد، افزایش تهران، بهادار اوراق بورس عضو هایشرکت سطح در آن تبع به و ایران اقتصاد کالن

 عدم سطح کاهش زمان در نمایند.می سود مدیریت ابزار از بیشتر استفاده به اقدام آن اثرات کاهش برای

 یابد.می کاهش نیز، سود مدیریت ابزار از مدیران استفاده درجه اقتصادی، قطعیت

 رگرسیون، مدل برآورد در اختیاری( تعهدی )اقالم سود مدیریت شاخص قدرمطلق از استفاده به توجه با

 نمایی کم نمایی، )بیش اختیاری تعهدی اقالم پایه بر سود مدیریت مختلف اشکال شده، محاسبه شاخص

 مدیران بیشتر استفاده به منجر اقتصادی قطعیت عدم افزایش لذا گیرد،می بر در را سود( هموارسازی و

 ایران، در اقتصادی قطعیت عدم پدیده کاهش دوران در همچنین گردد.می سود مدیریت مختلف اشکال از

 .یابدمی کاهش نیز آن، مختلف اشکال در سود مدیریت ابزار از مدیران استفاده درجه

 کارآیی رویکرد سایه در و آنان توسط سود مدیریت اعمال هایانگیزه طریق از مدیران رفتار نحوه این 

 مدیران که دهدمی نشان ،[6] دیگران و قائمی تحقیق نتایج است. توجیه قابل حسابداری، اثباتی تئوری

 عدم از ناشی سود، نوسان کاهش برای اختیاری تعهدی اقالم از تهران، بهادار اوراق بورس عضو هایشرکت
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 اطمینان عدم بین مثبت رابطه مذکور پژوهش در کنند.می استفاده ای گسترده طور به محیطی اطمینان

 حاضر، پژوهش و تحقیق آن نتایج طبق بنابراین است. شده تایید رفته، کار به تعهدی اقالم وسطح محیطی

 دوران در اختیاری( تعهدی )اقالم سود مدیریت ابزار از بیشتر استفاده برای مدیران هایانگیزه از یکی

 آمده، وجود به سود نوسان نامطلوب اثرات کاهش جهت در اقدام تواندمی اقتصادی، قطعیت عدم تشدید

 هر سود معیار حاضر)انحراف پژوهش در اقتصادی قطعیت عدم شاخص که آنجا از باشد. دوران این در

 است ارتباط در کالن اقتصاد سطح در قطعیت عدم افزایش نتیجه در سود نوسان با مستقیم طور به سهم(،

 در و سود نوسان این اثر سود، مدیریت اعمال طریق از مدیران که گفت توانمی پذیرد،می تاثیر آن از و

 دوران در همچنین کنند.می خنثی را، شده گزارش سود بر اقتصادی قطعیت عدم نامطلوب آثار نتیجه

 کاهش برای سود مدیریت اعمال انگیزه مدیران سود، نوسان کاهش با اقتصادی، قطعیت عدم کاهش

 لذا برند.می بهره سود مدیریت ابزار از کمتر هازمان این در و دهندمی دست از را سود نامطلوب نوسان

 اقتصادی، قطعیت عدم نوسان نتیجه در سود مدیریت برای مدیران انگیزه تحلیل در حاضر پژوهش نتایج

 قطعیت عدم تشدید دوران در مدیران دیگر بیان به دارد. خوانی هم اثباتی تئوری از کارآیی رویکرد با

 استفاده سود مدیریت ابزار از بیشتر شرکت، ارزش بر سود نامطلوب نوسان اثر کاهش هدف با اقتصادی،

 کنند.می

 ،[22] وانگ و استین تحقیق نتایج خالف بر حاضر، تحقیق نتایج خارجی، مشابه تحقیقات با مقایسه در

 است. شده منتج سود مدیریت و اقتصادی قطعیت عدم میان دار معنی و منفی رابطه تحقیق آن در است.

 تفاوت و آمریکا( بهادار اوراق بورس عضو های)شرکت مذکور تحقیق آزمون مورد هاینمونه به توجه با

 قطعیت، عدم شرایط در سهامداران متفاوت رفتار همچنین و ایران، و آمریکا کشورهای اقتصادی ساختار

 .باشدنمی ایران به تعمیم قابل مذکور تحقیق نتایج
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In this thesis, we investigate that how the “Economic Uncertainty” affects reporting 

and managing accounting earnings, which is one of the most important features of 

managers’ decision making. The investigated Data set consists of Earnings 

Management and Economic Uncertainty indexes of about 163 listed companies in 

Tehran Stock Exchange during the period of 2010 to 2017 (1141 firm-year), which 

are gathered in Balanced Panel structure and are estimated and analyzed with linear 

multi-variable regression. “Economic Uncertainty” and “Earnings Management” are 

calculated accordingly, based on the standard deviation of earnings per share and 

modified Jones model. we found a positive and statistically important relationship 

between Economic Uncertainty and Earnings Management in Iran. On the other hand, 

in Iran, in case of increasing standard deviation of earnings per share, managers use 

Earnings Management more to control undesirable earnings variation, and in reverse, 

in case of decreasing standard deviation of earnings per share, they fewer use Earnings 

Management. 
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