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 چكيده

، بر روي اقالم تعهدي غيرعادي تمركز داشته يريت سود كه در ايران صورت گرفتههاي مدبيشتر پژوهش
گيرد  است. اين در حالي است كه مديريت سود از دو طريق اقالم تعهدي و فعاليت هاي واقعي صورت مي

جايي كه طبق پژوهش جونز ). از آن2012سانجايا و ساراگيه، هستند ( و اين دو مديريت سود مكمل يكديگر
)، اقالم تعهدي در نهايت منجر به تقلب مي شود، تا كنون پژوهشي از بابت ارتباط بين دو 2008و همكاران (

هاي مشكوك به تقلب صورت نگرفته است. لذا در اين پژوهش به ديريت سود تعهدي و واقعي در شركتم
به اط اين دو مديريت سود در شركت هاي مشكوك به تقلب بورسي ايراني پرداخته شده است. بررسي ارتب

تجزيه و تحليل اين ارتباط از روش تحليل پانلي استفاده شده است. در جهت تجزيه و تحليل مذكور  منظور
دوره  شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار كه مشكوك به تقلب مي باشند، در 107از اطالعات 

قعي بر مديريت حاكي از اين است كه مديريت سود وا ها، استفاده شده است. يافته 1387 -1392زماني 
داري  درصد، تاثير منفي و معني 95هاي بورسي مشكوك به تقلب، در سطح اطمينان سود تعهدي در شركت

ديريت سود تعهدي و واقعي ، پژوهشگران، استانداردگذاران و حسابرسان بايستي به هر دو مدارد. در نتيجه
هاي ين بايستي كيفيت حسابرسي در شركتدر شركت هاي مشكوك به تقلب توجه الزم داشته باشند. همچن

 مشكوك به تقلب بورسي ايراني تقويت شود
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 مقدمه
هاي مالي، سود يكي از مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري هاي  با توجه به اقالم صورت

اقتصادي مي باشد، چنانچه اين قلم از صورت هاي مالي كيفيت باال و قابل اتكايي داشته 
باشد در تصميمات استفاده كنندگان تاثير بسزايي دارد. يكي از اهداف اساسي وضع 

ندگان بتوانند با اتكا بر صورت هاي مالي استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كن
تصميمات نسبتا مربوط و صحيحي اتخاذ كنند. از طرفي نيز، مديران براي رسيدن به اهداف 
خاصي كه منطقا منافع عده اي خاص را تامين مي كند ممكن است سود را طوري گزارش 

اشد (يعقوب نژاد و كنند كه با هدف تامين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت داشته ب
كه مديران در جهت آراستن اطالعات براي دستيابي  ). به مجموعه اقداماتي1391همكاران، 

). مباحثي 1392به اهداف خاص انجام مي دهند، مديريت سود اطالق مي شود (شمسايي، 
بين پژوهشگران وجود دارد و اين است كه آيا مديريت سود خوب است يا بد. خوب بودن 

ودن مديريت سود با توجه به انگيزه هاي پشت استفاده از تكنيك هاي مورد استفاده يا بد ب
)، انگيزه هايي همچون منافع 2013دارد. مطالعات اخير همچون ماسفيگر و همكاران (

 شخصي، پاداش مديريت و انگيزه هاي مالياتي را بيان كرده اند.
هاي مديريت سود، از طريق پژوهش حاضر شواهد مناسبي را نسبت به استفاده رويه 

سود ارتباط بين مديريت سود تعهدي كه نماينده ي آن اقالم تعهدي اختياري و مديريت 
هاي نقدي اختياري است، در شركت هاي مشكوك به تقلب واقعي كه نماينده ي آن جريان

 ارائه مي دهد. 
 

 مباني نظري و پيشينه پژوهش
 تعريف مديريت سود
ارائه تعريف روشن از مديريت سود مشكل است، زيرا مرز ميان در ادبيات حسابداري 

مديريت سود و تقلب هاي مالي مشخص نمي باشد؛ ولي تفاوت هاي مفهومي آشكاري 
ميان فعاليت هاي حسابداري تقلبي و قضاوت ها و برآوردهايي كه در چارچوب اصول 

توان جهت مديريت سود  ها ميرار مي گيرند، وجود دارد و از آنپذيرفته شده حسابداري ق
) بيان كردند مديريت 1999). هيلي و واهلن (1384سالم استفاده نمود (نوروش و همكاران، 

هايي را در گزارشگري مالي و ساختار مي افتد كه مديران قضاوت سود هنگامي اتفاق
ها يا به علت گمراه لي، استفاده كنند و اين اقدام آنمعامالت، جهت تغيير گزارشگري ما
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كردن سهامداران مي باشد يا به علت تاثير بر قراردادهايي كه وابسته به اعداد حسابداري 
) مديريت سود را دخالت هدفمند در فرآيند گزارشگري مالي خارجي 1989هست. شيپر (

) بيان كردند كه 2002با قصد تحصيل سود، تعريف كرد. همچنين ماگرات و ولد (
طراحي شدند كه به مديران كمك كند كه وظايفشان  هاي مديريت سود به اين جهت رويه

 را نسبت به سهامداران انجام دهند يا سرمايه گذاران را فريب دهند.
 

 مديريت سود و تقلب در صورت هاي مالي
با توجه به تعريف مديريت سود و تكنيك هاي مختلف آن، اين موضوع حائز اهميت است 

سازي شود. بيانيه استانداردهاي  متقلبانه شفافكه معناي تقلب و گزارشگري مالي 
2Fحسابرسي

3Fكه توسط انجمن حسابداران رسمي آمريكا 99شماره  1

صادر  2002در نوامبر  2
اظهار غلط عمدي يا حذف "شد، گزارشگري مالي متقلبانه را به اين صورت تعريف كرد: 

هاي ندگان صورته جهت فريب استفاده كنمقادير افشا در صورت هاي مالي طراحي شده ب
. برمبناي اين تعريف، صورت هاي مالي متقلبانه ممكن است به عنوان تخلف از هر "مالي

كنندگان  استاندارد حسابداري و حسابرسي، قوانين و مقررات، با هدف فريب استفاده
) بيان كرد كه مديران از اختيار و آزادي عملي كه 1389صورت هاي مالي باشد. رحماني (

صول پذيرفته شده حسابداري به آن ها داده شده است سوء استفاده مي كنند و به واسطه ا
كنند. مديريت با وجود اين كه  مي  عمدا اطالعات مندرج در صورت هاي مالي را مخدوش

ممكن است با مديريت سود، استانداردهاي حسابداري را نقض نكند، ولي همچنان 
رباره شركت شود و سرمايه گذاران را نسبت به تواند منجر به ارائه اطالعات نادرستي د مي

). پرولز و لوجي 1392قضاوت در خصوص عملكرد شركت فريب دهد (شمسايي، 
ها هم از طريق روش هاي منطبق با اصول پذيرفته شده ، شركت) بيان كردند2011(

4Fحسابداري

 هاي غير منطبق با آن، مي توانند اقدام به دستكاري صورتو هم از طريق روش  3
هاي مالي كنند، بنابراين مي توان گفت دستكاري صورت هاي مالي يا مديريت سود 

) بيان كردند، به دليل اين كه 1996اطالق مي شود يا ارتكاب تقلب. دچو و همكاران (
معكوس سازي اقالم تعهدي محدوديت هايي به همراه دارد، شركت هايي كه اقدام به 

اقتصادي اين عمل روبرو مي شوند يا در جهت خنثي  مديريت سود مي كنند يا با پيامدهاي

                                                                                                                   
1. Statement of Auditing Standards (SAS) 
2. American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) 
3. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
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) بيان 2008نمودن اثرات آن، دست به تقلب مي زنند. به نوعي كه جونز و همكاران (
كردند كه مي توان بين اقالم تعهدي اختياري ايجاد شده و تقلب يك ارتباط مثبت در نظر 

هم داراي سابقه هايي هستند كه تهايي كه مرتكب تقلب مي شوند شركتگرفت. شرك
مديريت سود هستند و هم مي توانند جز شركت هايي باشند كه سابقه مديريت سود نداشته 

 ).2011اند و تنها به علت انگيزه هاي تقلب، مرتكب اين عمل شده اند (پرولز و لوجي، 
 

 مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد
كه در اصل، همان مديريت سود نامناسب است، عملكرد عملياتي  "بد"مديريت سود 

واقعي شركت را با استفاده از ايجاد ثبت هاي حسابداري مصنوعي يا تغيير برآوردها از 
دارد. براي مثال ثبت درآمدهاي دوره بعد در دوره جاري و يا  مي ميزان معقول، مخفي نگه 

وخت شده به جهت افزايش حاشيه سود، مي تواند مديريت كاهش هزينه هاي مطالبات س
). بنابراين مديريت سود بد به صورت 1384باشد (نوروش و همكاران،  "بد"سود 

گيرد و اين اقدام مديران به نفع شركت نمي باشد.  مي  غيراخالقي از طرف مديران صورت
ويه هاي مديريت نيز وجود دارد. ر "خوب"، مديريت سود "بد"كنار مديريت سود  در

سود خوب زماني پياده سازي مي شود كه مديران به صورت اخالقي اين رويه ها را انجام 
دهند و از اين طريق بتوانند قيمت سهام شركت را افزايش دهند، شركت را در جهت تامين 
مالي توانمند سازند، ثروت همه سهامداران را افزايش دهد، اطمينان سرمايه گذار را افزايش 
داده، اطمينان نسبت به كيفيت گزارشگري مالي را افزايش داده، شركت را نسبت به رسيدن 
به نتايج مالي قابل پيش بيني توانمند سازد و همچنين اطمينان نسبت به تداوم فعاليت شركت 

را مديريت سود  "خوب")، مديريت سود 1999همچنين دجورج ( .را ايجاد كند
در آن مديريت در جهت ايجاد عملكرد مالي با ثبات  بيان كرد، چرا كه "عملياتي"

اقداماتي همچون تشويق يا تنبيه كاركنان را انجام مي دهد كه به اهداف توليد و رقابتي 
خود دست يابد. يك مديريت سود خوب ممكن است تصميم گيري كند كه به اختيار در 

به فروش رود. در صورتي دوره اي كه درآمد عملياتي پايين است، تعدادي از دارايي ها 
كه به طور مناسب بيان شود، روند ايجاد شده، گمراه كننده نخواهد بود (نوروش و 

 ).1384همكاران، 
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 مديريت سود تعهدي و مديريت سود واقعي
يافته هاي پژوهش هاي مختلفي وجود مديريت سود در شركت هاي بورسي ايران را تائيد      

)، سانجايا 2008). ماتسورا (1384؛ نوروش و همكاران، 1384همكاران،كند (مشايخي و  مي
)، متداولترين روش هاي مديريت سود را مديريت سود تعهدي و 2012و ساراگيه (

عهدي و مديريت سود واقعي بيان كردند. در اين پژوهش نيز تاكيد بر مديريت سود ت
راني مي باشد. سانجايا و هاي مشكوك به تقلب بورسي ايمديريت سود واقعي در شركت

) در پژوهشي بيان كردند كه معموال مديريت سود واقعي در طي دوره 2012ساراگيه (
جاري اتفاق مي افتد و باعث افزايش زيان براي شركت در پايان دوره مي شود و در جهت 

كرد.  اجتناب از زيان، مديران، سود را از طريق اقالم تعهدي اختياري مديريت خواهند
تظار مي رود كه تصميمات مديران براي دستكاري فعاليت هاي واقعي در طي دوره، به ان

جا كه بر  ار باشد. مديريت سود واقعي از آنمديريت سود تعهدي در پايان دوره اثرگذ
جريان هاي نقد شركت اثرگذار است، محدوديت ها و مسئوليت هايي را براي مديران 

ران در تصميمات خود براي مديريت اقالم تعهدي، ايجاد مي كند؛ به نظر مي رسد مدي
گيرند و از  دستكاري هايي را كه بر روي فعاليت هاي واقعي انجام داده اند را نيز در نظر مي

). برانز و 1392تركيبي از اين انواع مديريت سود استفاده مي كنند (انصاري و همكاران، 
ردند، مديران مالي عالقه بيشتري به ) بيان ك2005) و گراهام و همكاران (1990مرچنت (

ي اين موضوع دستكاري فعاليت هاي واقعي دارند تا دستكاري اقالم تعهدي، دو دليل برا
كه دستكاري اقالم تعهدي بيشتر از دستكاري فعاليت هاي واقعي توجه بيان كردند، اول اين

ه تكيه صرف به موشكافانه حسابرس و قانون گذار را به طرف خود مي كشد؛ و دوم اين ك
دستكاري اقالم تعهدي در پايان دوره ريسك است، چرا كه ممكن است ميزان دستكاري 
موردنياز براي رسيدن به سود موردنظر و آستانه اي بيشتر از مقداري باشد كه با دستكاري 

 -اقالم تعهدي امكان پذير است و در صورت بروز چنين موضوعي فعاليت هاي واقعي نمي
 ايان دوره دستكاري شوند.تواند در پ

مديريت سود تعهدي شامل انتخاب هاي حسابداري در چارچوب اصول پذيرفته شده 
حسابداري است كه در تالش است عملكرد اقتصادي واقعي را مبهم نشان دهد (دچو و 

). اقالم تعهدي به دو قسمت اختياري و غير اختياري تقسيم مي شوند. اقالم 2000اسكينر، 
ياري آن دسته از اقالم تعهدي هستند كه تحت كنترل مديريت مي باشند و به تعهدي اخت

راحتي هدف دستكاري واقع مي شوند در حالي كه اقالم تعهدي غيراختياري تحت كنترل 
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). مديريت سود واقعي نيز به 1392مديريت واحد تجاري نمي باشند (انصاري و همكاران، 
 استبا هدف رسيدن به اهداف سود كوتاه مدت عنوان گذر از رويه هاي عملياتي عادي 

). مديريت سود واقعي از طرق مختلفي به وجود مي آيد كه عبارتند از 2006(رچودهري، 
)، 2002)، توليد اضافي (توماس و ژانگ، 2006دستكاري هزينه هاي اختياري (رچودهري، 

)، فروش 2010، )، تغيير زمان فروش دارايي ها (گاني2008تخفيفات قيمتي فروش (يو، 
) كه همگي به علت افزايش سود سازمان انجام 2003اوراق قابل معامله (هرمن و همكاران، 

مي شود. معموال ارزيابي مديريت سود واقعي، رفتار فرصت طلبانه را آشكار  مي كند و 
سرمايه گذاران، بي كفايتي در استفاده از منابع را خواهند ديد و اين نوع مديريت سود، 

از پيامدهاي مهم تضاد منافع بين سهامداران و مديران است (خيراللهي و همكاران،  يكي
1393.( 

با توجه به مباني نظري بيان شده، در پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين مديريت سود 
هاي مشكوك به تقلب بورسي ايراني پرداخته شده اقعي و مديريت سود تعهدي در شركتو

 است.
 

 پيشينه پژوهش
ود واقعي پرداخت. نتايج ) در پژوهشي به بررسي عواقب مديريت س2005گاني (

هاي مديريت سود واقعي، تاثير منفي در عملكرد پژوهش آنها به اين صورت بود كه فعاليت
) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه مديران از 2006عملياتي آتي دارد. روچودهري (

) نيز 2007زيان اجتناب مي كنند. كوهن و همكاران (طريق مديريت سود واقعي از گزارش 
انون ساربينز آكسلي به بررسي مديريت سود تعهدي و واقعي قبل و بعد از دوره هاي ق

تا زماني  1987ها بيان كردند كه مديريت سود تعهدي به طور پيوسته از سال پرداختند. آن
افزايش بود ولي بعد از  تصويب شود، در حال 2002كه قانون ساربينز آكسلي در سال 

ايجاد قانون ساربينز آكسلي به حالت كاهش درآمد. همچنين او بيان كرد، اين موضوع در 
مديريت سود واقعي برعكس است. سطح مديريت سود واقعي قبل از قانون ساربينز آكسلي 

گ پايين بود ولي بعد از قانون ساربينز آكسلي به طور قابل مالحظه اي افزايش يافت. زن
) نيز در پژوهشي به اين نتيجه رسيد، مديريت قبل از اعمال مديريت سود تعهدي 2007(

) به بررسي رابطه بين 2008كند. ماتسورا ( درباره مديريت سود واقعي تصميم گيري مي
مديريت سود واقعي و مديريت سود حسابداري از منظر هموارسازي سود پرداخت. نتايج 
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ست كه مديريت سود واقعي و مديريت سود حسابداري در پژوهش او نشان دهنده اين ا
جهت هموارسازي سود استفاده مي شود و همچنين مديريت سود واقعي و مديريت سود 

) در پژوهشي به ارتباط 2011حسابداري با يكديگر رابطه مثبتي دارند. پرولز و لوجي (
ها به اين صورت آنهش مديريت سود و تقلب در صورت هاي مالي پرداختند و نتيجه پژو

بود كه سابقه مديريت سود و احتمال تقلب در صورت هاي مالي را بطه مستقيم و معني 
) نيز در پژوهشي به بررسي اين موضوع پرداختند كه 2012داري دارد. سانجايا و ساراگيه (

آيا مديريت سود واقعي بر مديريت سود تعهدي تاثير مي گذارد. او به اين نتيجه رسيد كه 
گذار است و هرچه ت سود تعهدي به طور مستقيم تاثيرديريت سود واقعي بر مديريم

دستكاري هاي فعاليت هاي واقعي بيشتر شود، باعث تاثير بيشتر بر مديريت سود تعهدي در 
)، در پژوهشي به بررسي اين موضوع 2015پايان دوره مي شود. ناكاشيما و زيبارت (

كسلي در ژاپن تاثيري بر مديريت سود و كيفيت سود داشته پرداختند كه آيا قانون ساربينز آ
است. پژوهشگران مذكور به اين نتيجه رسيدند كه مديريت سود تعهدي براي شركت هاي 
نمونه در قبل و بعد از قانون ساربينز آكسلي قابل مالحظه بود ولي مديريت سود واقعي 

ي كاهش يافته است. بهار مقدم و براي شركت هاي نمونه براي بعد از قانون ساربينز آكسل
ي و واقعي بر ) پژوهشي مرتبط با بررسي دستكاري رويدادهاي مال1389حسني فرد (

دار انجام دادند. نتايج پژوهش هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهامديريت سود در شركت
 و ها نشان داد كه رابطه معني داري بين وجوه نقد عملياتي و تغييرات موجودي كاالآن

) در پژوهشي 1390مديريت سود در شركت هاي بورسي وجود دارد. كرمي و همكاران (
ري در جهت هموارسازي به بررسي رابطه بين مديريت سود واقعي و مديريت سود حسابدا

ان پرداختند. يافته هاي پژوهش هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرسود در شركت
يابند سود گزارش شده كمتر از سطح سود  ديران درميها نشان داد، زماني كه مآن

موردانتظار مي باشد، سطوح بهينه اي را براي هر دو راهكار مديريت سود واقعي و مديريت 
كنند و تصميمات دستكاري فعاليت هاي واقعي و اقالم تعهدي را  سود حسابداري تعيين مي

) نيز در پژوهشي به بررسي 1392زمان اتخاذ مي كنند. انصاري و همكاران ( به طور هم
تاثير دستكاري فعاليت هاي واقعي بر مديريت سود تعهدي در شركت هاي پذيرفته شده در 

كه بين معيارهاي دستكاري  بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند
و مديريت  هاي واقعي (جريان نقد عملياتي غيرعادي و هزينه هاي اختياري غيرعادي)فعاليت

داري وجود دارد. فرقاندوست حقيقي و همكاران  سود تعهدي ارتباط مستقيم و معني
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) در مطالعه اي رابطه مديريت سود و امكان تقلب در صورت هاي مالي شركت هاي 1393(
ها ررسي قرار دادند. نتايج پژوهش آنپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ب

شركت هاي با سابقه مديريت سود، احتمال ارتكاب تقلب در صورت هاي نشان داد كه در 
 مالي وجود دارد.

 
 فرضيه پژوهش

مطابق آنچه در بخش ادبيات و پيشينه پژوهش بيان گرديد، مديريت سود تعهدي احتمال 
دارد كه به تقلب منجر شود و به نوعي بين اقالم تعهدي اختياري با تقلب ارتباط مثبتي 

). همچنين متداولترين روش ها براي مديريت سود، 2008(جونز و همكاران، وجود دارد 
) و از 2012انجايا و ساراگيه، مديريت سود واقعي و مديريت سود تعهدي مي باشد (س

جايي كه مديريت قبل از اعمال مديريت سود تعهدي درباره مديريت سود واقعي آن
بيان كرد، در شركت هاي مشكوك به توان  مي  )، لذا2007گيري مي كند (زنگ،  تصميم

تقلب، با توجه به عوامل تقلب بيان شده در پژوهش فرقاندوست حقيقي و همكاران 
) كه مرتبط با دستكاري اقالم صورت هاي مالي و مديريت سود مي باشد، ممكن 1393(

است مديريت سود رخ داده در شركت هاي مشكوك به تقلب، از طريق ارتباط بين 
 :شد. لذا فرضيه پژوهش به شرح زير استواقعي و مديريت سود تعهدي با مديريت سود

در شركت هاي مشكوك به تقلب، مديريت سود واقعي بر مديريت سود تعهدي تاثير  -
 معني داري دارد.

 
 روش شناسي پژوهش

اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي مي باشد. همچنين براساس ماهيت مطالعه، از نوع 
توصيفي بوده و از نظر زمان نيز، جزء پژوهش هاي گذشته نگر مي باشد. الزم به ذكر است 

هاي را و از نظر نوع داده، جزء پژوهشهاي نتيجه گپژوهش، از نظر كاربرد، جزء پژوهشاين 
و از نوع همبستگي است. در اين پژوهش ابتدا از روش هاي آمار تحليلي  -كمي و توصيفي

توصيفي (ميانگين، ميانه، انحراف معيار،...) و سپس از آمار استنباطي (تحليل پانلي و تحليل 
5Fرگرسيون حداقل مربعات

 معمولي) براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. 1
 جامعه آماري و قلمرو نمونه آماري پژوهش

                                                                                                                   
1. Ordinary Least Square (OLS) 
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قلمرو مكاني پژوهش، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران مي باشد 
) 1393كه براساس يكي از عوامل تقلب پژوهش فرقاندوست حقيقي و همكاران (

هاي مورد استفاده در اين پژوهش، سال مشكوك به تقلب در نظر گرفته شده اند. بازه زماني
ش براي نمونه گيري از روش حذف سيستماتيك مي باشد. در اين پژوه 1392تا 1387

استفاده شده است، بدين منظور كليه شركت هاي جامعه آماري كه طي دوره زماني مورد 
) را داشته 1393مطالعه يكي از عوامل تقلب پژوهش فرقاندوست حقيقي و همكاران (

نجمن بازرسان مي شوند. با توجه به اين كه ا باشند، به عنوان نمونه انتخاب و بقيه حذف
 -) تقلب از نوع گزارشگري مالي را ارائه نادرست و يا از قلم1995رسمي كشف تقلب (

اي گمراه كننده  انداختن آگاهانه اقالم اساسي و با اهميت اطالعات حسابداري به گونه
شود  هاي مالي ميصورت داند كه منجر به تغيير و يا تعديل تصميم و قضاوت خوانندگان مي

تقلب شركت هاي مشكوك به   )؛ به منظور گزينش1393ست حقيقي و همكاران، (فرقاندو
هاي مالي، از يكسري عواملي كه مرتبط با ارائه نادرست و گمراه كننده اطالعات در صورت

حسابداري در گزارشگري مالي است، استفاده شده است. در اين پژوهش، جهت گزينش 
ي از روش پژوهش فرقاندوست حقيقي شركت هاي مشكوك به تقلب در صورت هاي مال

) استفاده شده است. در اين روش فرض گرديده است كه شركت هايي 1388و برواري (
ها مردود، عدم اظهارنظر يا مشروط ورد رسيدگي گزارش هاي حسابرسي آنكه طي دوره م

 هايي مي باشند كه گزارشتري به ارتكاب تقلب نسبت به شركتبوده اند داراي احتمال بيش
ها در طي حسابرسي آن حسابرسي مقبول دارند. بنابراين در ابتدا شركت هايي كه گزارش

دوره مورد رسيدگي، مردود، عدم اظهارنظر يا مشروط بوده شناسايي مي شود. سپس از بين 
ها يكي از مصاديق تقلب ركت هايي كه در گزارش حسابرسي آنموارد شناسايي شده، ش

كر گرديده اند، با احراز يكي از مصاديق، به عنوان شركت ذيل علت نوع اظهار نظرشان ذ
مشكوك به تقلب شناسايي مي شوند. پنج مصداق اول بر مبناي پژوهش هاي ماهر و 

) و 1388)، وكيلي فرد و همكاران (1388)، فرقاندوست حقيقي و برواري (2007همكاران (
 ):1393يقي و همكاران، ) انتخاب گرديدند كه عبارتند از(فرقاندوست حق1390حسيني (

 شناسايي نادرست درآمدها و اندازه گيري نادرست درآمدهاي تحقق يافته )1
 بيش نمايي در دارايي ها و موجودي هاي پايان دوره،   )2

 شناسايي نادرست هزينه و عدم اندازه گيري هزينه هاي محقق شده،  )3
 حساب هاي ذخيره،  كم نمايي در بدهي ها و استفاده نادرست و متقلبانه از )4
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ركت هايي كه فرض تداوم عدم تهيه صورت هاي مالي با فرض توقف فعاليت ش   )5
 ها به شكل اساسي زير سوال رفته و در گزارش هاي حسابرسي بازتاب يافته.فعاليت آن

استانداردهاي حسابرسي ايران بيان شده  24همچنين ششمين مصداق براساس بخش 
 ):1393وست حقيقي و همكاران، است كه عبارت است از (فرقاند

بكارگيري نادرست يا عدم رعايت رويه ها، برآورد و استانداردهاي پذيرفته شده  )6
حسابداري مرتبط با اندازه گيري، شناسايي، طبقه بندي، ارائه يا افشا اقالم با اهميت 

 ).1391صورت هاي مالي (كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي، 
ر جهت انتخاب شركت هاي مشكوك به تقلب بايستي شرايط زير عالوه بر موارد فوق د

 وجود داشته باشد:
مورد بررسي  1392تا  1387با توجه به اين كه در اين پژوهش، دوره زماني سال هاي 

در بورس اوراق بهادار  1387هاي مشكوك به تقلب بايد قبل از سال گيرد، شركت مي قرار
ها در بورس مورد معامله نيز سهام آن 1387ي سال از ابتداتهران پذيرفته شده باشند؛ 

از شركتها در دسترس باشد و شركتهاي مذكور قرارگيرد. همچنين كليه اطالعات مورد ني
هاي سرمايه گذاري، واسطه گري مالي، ليزينگ و نهادهاي پولي و مالي نيز جزء شركت

 نباشند.
مشكوك به تقلب انتخاب نمونه شركت  107با توجه به شرايط و محدوديت هاي فوق، 

تا  1387شده و فرضيه پژوهش با استفاده از داده هاي شركت هاي مذكور در سال هاي 
، مورد آزمون قرار گرفته است. همچنين الزم به ذكر است، تعداد مشاهدات، از نظر 1392

 مشاهده مي باشد. 642سال/ شركت، 
 

 مدل هاي تجربي پژوهش و تعاريف عملياتي
6Fاز دو متغير نماينده مديريت سود، يعني مديريت سود تعهدي در اين پژوهش

و مديريت  1
7Fسود واقعي

، به ترتيب به عنوان متغيرهاي وابسته و مستقل و همچنين از متغيرهاي كنترلي 2
درصد اعضاي موظف هيئت مديره، نوع حسابرس و بازده دارايي ها، استفاده شده است. 

 به شرح زير مي باشد: تعريف عملياتي هر يك از اين متغيرها

                                                                                                                   
1. Accrual Earning Management (AEM) 
2. Real Earning Management (REM) 
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اي نقد عملياتي   هقعي، نمايانگر بخش اختياري جريانمديريت سود وا مديريت سود واقعي:
هاي واقعي مديران در راستاي اختياري حاصل از عمليات، فعاليت هاي نقدمي باشد. جريان

 استمديريت سود را نشان مي دهد. مديريت سود واقعي كه جريان نقد عملياتي اختياري 
 از ) به صورت زير و با استفاده2006با استفاده از نسخه اصالح شده مدل روچودهري (

هاي مشكوك به تقلب، كه اين داده ها روي پايگاه داده تحقيقات مالي هاي شركت داده
بورس اوراق بهادار مي باشد، براي هر سال/ شركت برآورد مي گردد (كرمي و همكاران، 

1390:( 
CFOit=a0+a1SALEit+a2ΔSALEit+a3ROAit+εit      ) 1مدل( 

 ) به شرح زير مي باشد:1متغيرهاي مدل (
CFOit:  جريان هاي نقد عملياتي شركتi  در سالt  مي باشد كه از طريق جريان هاي نقد

 :SALEitحاصل از عمليات تقسيم بر جمع دارايي هاي ابتداي دوره به دست مي آيد. 
مي باشد كه از طريق فروش خالص در دوره جاري تقسيم بر  tدر سال  iفروش شركت 

تغييرات ساليانه در فروش  :ΔSALEitجمع دارايي هاي ابتداي دوره به دست مي آيد. 
مي باشد كه از طريق تغييرات ساليانه در فروش سال جاري نسبت به  tدر سال  iشركت 

مجموع چهار قلم  :εitي آيد. سال قبل، تقسيم بر جمع دارايي هاي ابتداي دوره به دست م
غير اختياري حاصل از عمليات مي باشد. با  )، بيانگر جريان هاي نقد 1سمت راست مدل (

توجه به اين كه جريان هاي نقد عملياتي شامل بخش اختياري و بخش غير اختياري است، 
بخش اختياري جريان هاي نقد حاصل از عمليات است و به عنوان نماينده  εitبنابراين 

نشان داده شده است. براي محاسبه  REMمديريت سود واقعي است كه در اين پژوهش با 
) را براي نمونه هاي موردنظر و به صورت 1جريان هاي نقد عملياتي اختياري، ابتدا مدل (
اقي مانده برآوردها به عنوان مديريت سود سال/ شركت برآورد شده و سپس مقادير ب

 واقعي محاسبه شده است.
مديريت سود تعهدي نمايانگر اقالم تعهدي اختياري مي باشد.  :مديريت سود تعهدي

يي ارايه شده است كه مهمترين براي كشف مديريت سود از طريق اقالم تعهدي مدل ها
)، مدل دي آنجلو 1985ل هيلي (): مد1391ها عبارتند از (يعقوب نژاد و همكاران، آن
)، مدل 1995)، مدل تعديل شده جونز (1991)، مدل جونز (1991)، مدل صنعت (1986(

)، مدل دچو 2005)، مدل كوتاري و همكاران (2002)، مدل دچو و دچاو (1999كازنيك (
هاي مختلفي ). پژوهشگران زيادي از مدل2010( ) و مدل استوبن2006و دچاو تعديل شده (
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 -ير مدل جونز و مدل تعديل شده جونز براي برآورد اقالم تعهدي اختياري استفادهنظ
اند. با توجه به اين كه مطالعات پيشين نشان مي دهد كه حتي بهترين مدل هاي برآورد  كرده

اقالم تعهدي اختياري شامل مقدار زيادي از اقالم تعهدي غير اختياري مي باشد، لذا تاكنون 
د توافقي براي اقالم تعهدي اختياري ارائه نگرديده است (كرمي و مدل مناسب و مور

بسياري از پژوهشگران از مدل ارائه شده  2005). با توجه به اين كه از سال 1390همكاران، 
) براي برآورد اقالم تعهدي استفاده كرده اند (كرمي و 2005توسط كوتاري و همكاران (

الم تعهدي اختياري از طريق باقيمانده مدل مقاله )، لذا در اين پژوهش اق1390همكاران، 
 گردد: -)، كه در زير تشريح مي شود، اندازه گيري مي2005كوتاري و همكاران (

TACCit=b0+b1PPEit+b2ΔSALEit+b3ROAit+εit       ) 2مدل(                                        
 ) به شرح زير مي باشد:2متغيرهاي جديد مدل (

TACCit : كل اقالم تعهدي شركتi  در سالt  مي باشد؛ كه از طريق تفاوت بين
جريان هاي نقد حاصل از عمليات و سودخالص بعد از ماليات، تقسيم بر جمع دارايي هاي 

 iناخالص اموال، ماشين آالت و تجهيزات شركت : PPEitآيد.  مي  ابتداي دوره به دست 
است؛ كه از طريق اموال، ماشين آالت و تجهيزات ناخالص در ابتداي دوره  tدر سال 

بازده دارايي ها در دوره : ROAitتقسيم بر جمع دارايي هاي ابتداي دوره به دست مي آيد. 
مي باشد؛ كه از طريق سود قبل از ماليات تقسيم بر دارايي هاي  tدر سال  iجاري شركت 

)، بيانگر اقالم تعهدي 2چهار قلم سمت راست مدل ( مجموع :εitكل به دست مي آيد. 
غيراختياري مي باشد. با توجه به اين كه اقالم تعهدي شامل بخش اختياري و بخش 

بخش اختياري اقالم تعهدي است و به عنوان نماينده مديريت  εitغيراختياري است، بنابراين 
ت. براي محاسبه اقالم نشان داده شده اس AEMسود تعهدي است كه در اين پژوهش با 

) را براي نمونه موردنظر و به صورت سال/ شركت برآورد 2تعهدي اختياري ابتدا مدل (
 شده و سپس مقادير باقي مانده برآوردها به عنوان مديريت سود تعهدي محاسبه شده است.

)، فرضيه پژوهش مورد 3در نهايت با استفاده از تخمين هاي حاصل از مدل رگرسيون (
  ن قرار  مي گيرد:آزمو
 

 )3مدل (
AEMit=β0+β1REMit+β2%INSDit+β3AUDITYPEit+β4ROAit+εit 

 ) به شرح زير مي باشد:3متغيرهاي جديد مدل (
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AEMit:  اقالم تعهدي اختياري شركتi  در سالt  مي باشد كه براساس مدل كوتاري
جريان نقد اختياري حاصل از عمليات  :REMit) برآورد شده است. 2005و همكاران (

) برآورد 2006است كه از طريق نسخه اصالح شده مدل روچودهري ( tدر سال  iشركت 
است.  tدر سال  iدرصد اعضاي موظف هيئت مديره شركت  :INSDit%شده است. 

AUDITYPEit:  نوع حسابرس شركتi  در سالt  .استεit: باقيمانده مدل رگرسيون مي- 
 باشد.

 3) پژوهش، عالوه بر دو متغير مديريت سود تعهدي و مديريت سود واقعي، 3مدل ( در
 متغير كنترلي وجود دارد كه هر يك به شرح زير مي باشند:

عضو موظف هيئت مديره عضوي  ):INSD%(درصد اعضاي موظف هيئت مديره 
) بيان كردند بين 1995است كه در شركت سمت اجرايي داشته باشد. وارفيلد و همكاران (

سهامداران مديريتي و قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري رابطه منفي وجود دارد. پژوهشگران 
) 1976گ () و جنسن و مكلين1932هاي برل و مينز (ر نتايج خود را با توجه به پژوهشمذكو

تفسير و بيان كردند سهامداراني كه به عنوان مدير اجرايي شركت هستند، به عنوان ساز 
) بيان كرد، اعضاي موظف 2006كار نظم دهي در شركت مي باشند. هر چند، كلين ( و

هيئت مديره، سود را در جهت افزايش ارزش سهام خود مديريت مي كنند، پس يك 
 هيئت مديره و مديريت سود وجود دارد. ارتباط مثبت بين اعضاي موظف

) در پژوهش خود به اين 2009الي ( ):AUDITYRE(نوع حسابرس شرکت 
هاي با فرصت سرمايه گذاري باال توسط جه رسيد كه وقتي كه حسابرسي شركتنتي

ها از اقالم تعهدي حسابرسي انجام مي شود، اين شركت شركت بزرگ 5حسابرسان عضو 
) در پژوهش خود 1389ده مي كنند. همچنين نونهال نهر و همكاران (اختياري كمتري استفا

به اين نتيجه رسيد، موسسات حسابرسي با اندازه  بزرگ (مانند سازمان حسابرسي) نسبت به 
ساير موسسات، باعث افزايش قابليت اتكاي اقالم تعهدي واحدهاي تجاري مي شوند. در 

حسابرس آنها است، عدد يك و ي، اين پژوهش شركت هايي كه سازمان حسابرس
هايي كه حسابرس آن ها موسسات حسابرسي خصوصي است، عدد صفر در نظر شركت

 گرفته مي شود.
ها نشان داده شده است كه بازده    در برخي از پژوهش :)ROA(نسبت بازده دارايي ها 

چه ا كه هر). چر2008دارايي ها با شاخص مديريت سود رابطه عكس دارند (راس و سان، 
تر باشد، بدان معناست كه شركت سودآوري پاييني دارد و مديريت بازده دارايي ها پايين 
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ترغيب بيشتري براي انجام مديريت سود دارد. در اين پژوهش، بازده دارايي ها از طريق 
 سود قبل از ماليات تقسيم بر دارايي هاي كل به دست مي آيد.

 
 يافته هاي پژوهش
شركت هاي بورسي مشكوك به تقلب طي سال هاي مورد بررسي داده هاي مربوط به 

) از منابعي نظير تدبير پرداز، ره آورد نوين، سايت بورس و ... استخراج و 1387-1392(
متغيرهاي پژوهش به كمك صفحه گسترده اكسل محاسبه گرديد و از نتايح آن به عنوان 

 استفاده شده است.  8Eviewsورودي نرم افزار 
 

 صيفيآمار تو
) كميت هاي آمار توصيفي متغيرهاي مدل هاي مديريت سود واقعي و مديريت 1در نگاره (

 سود تعهدي آورده شده است.
 

 مقادير آماره هاي توصيفي متغيرهاي مورد استفاده در مدل هاي مديريت  )۱نگاره (
 سود واقعي و تعهدي

 بيشترين کمترين انحراف معيار مد ميانه ميانگين متغيرها

CFO ۱۲۸۰/۰ ۱۱۰۰/۰- ۰۳/۰ ۳۱۸۲۵/۰ ۶۵/۵- ۹۹/۳ 
TACC ۰۱۵۳/۰ ۰۲۰۰/۰- ۰۲/۰- ۹۹۶۷۷/۰ ۸۱/۱- ۷۸/۲۴ 

SALE ۰۰۴۰/۱ ۷۶۵۰/۰ ۵۰/۰ ۸۸۷۳۹/۱ ۰ ۶۱/۳۹ 

ΔSALE ۱۶۷۱/۰ ۱۰۰۰/۰ ۰۶/۰ ۵۲۷۷۹/۰ ۰۷/۲- ۴۹/۹ 
PPE ۳۴۴۴/۰ ۲۲۰۰/۰ ۰۸/۰ ۶۴۹۵۹/۰ ۰ ۳۲/۸ 

 منبع: يافته هاي پژوهش    
CFO  جريان هاي نقد عملياتي : 

TACC كل اقالم تعهدي : 
SALE فروش : 

ΔSALEتغييرات فروش : 
PPE ناخالص اموال، ماشين آالت و :

 تجهيزات
) مشخص است، ميانگين جريان نقد عملياتي، كل اقالم تعهدي، 1همان طور كه از نگاره (

فروش، تغييرات فروش و ناخالص اموال، ماشين آالت و تجهيزات شركت هاي مشكوك 
 -درصد دارايي 34درصد و  17درصد،  100درصد،  2درصد،  13به تقلب به ترتيب حدود 

ن بقيه مقادير آمار توصيفي متغيرهاي مدل هاي ها مي باشد. همچنيهاي سال گذشته آن
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) نيز كميت هاي آمار 2نگاره ( ) ارائه شده است.1مديريت سود واقعي و تعهدي در نگاره (
 توصيفي متغيرهاي مدل اصلي پژوهش را نشان مي دهد.

 مقادير آماره هاي توصيفي متغيرهاي مورد استفاده در مدل اصلي پژوهش )٢نگاره (
 بيشترين کمترين انحراف معيار مد ميانه ميانگين متغيرها

AEM ۰ ۰۵۰۰/۰ ۰۳/۰ ۷۱۸۲۶/۰ ۱۶/۶- ۳۹/۱۲ 

REM ۰ ۰۲۰۰/۰- ۰۸/۰- ۲۷۱۴۱/۰ ۹۴/۳- ۶۳/۱ 

INSD% ۳۷۲۴/۰ ۴۰۰۰/۰ ۴۰/۰ ۲۰۸۸۷/۰ ۰ ۰۰/۱ 

AUDITYPE ۲۴۹۲/۰ ۰ ۰ ۴۳۲۹۰/۰ ۰ ۰۰/۱ 
ROA ۱۳۷۱/۰ ۰۸۰۰/۰ ۰ ۷۳۲۹۵/۰ ۳۶/۱- ۸۵/۱۷ 
 هاي پژوهشمنبع: يافته 

AEM اقالم تعهدي اختياري (مديريت :
 سود تعهدي)

REM جريان نقد اختياري (مديريت :
 سود واقعي)

INSD% درصد اعضاي موظف هيئت :
 مديره

AUDITYPEنوع حسابرس : 
ROAبازده دارايي ها : 

 
) مشخص است، به طور ميانگين درصد اعضاي موظف 2(همان طور كه از نگاره 

درصد است؛ كه كمترين و بيشترين آن نيز به ترتيب  37شركت هاي مشكوك به تقلب 
هاي دارايي هاي شركت باشد. همچنين به طور ميانگين بازده حاصل از درصد مي 100و  صفر

) ارائه 2در نگاره ( درصد مي باشد. بقيه مقادير آمار توصيفي 14مشكوك به تقلب، حدود 
 ) نيز ضرايب همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش را نشان مي دهد.3نگاره ( شده است.
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 ). ضرايب همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش٣نگاره (

 AEM REM INSD% AUDITYPE ROA 

AEM 1 
    

REM 845/0- 
1    

P-value 0 
   

INSD% 061/0 053/0- 
1   

P-value 121/0 178/0 
  

AUDITYPE 012/0- 030/0 037/0 
1  

P-value 763/0 443/0 349/0 
 

ROA 0 001/0 053/0 101/0 
1 

P-value 993/0 977/0 177/0 011/0 
 منبع: يافته هاي پژوهش

 
AEM اقالم تعهدي اختياري (مديريت :

 سود تعهدي)
REM مديريت : جريان نقد اختياري)

 سود واقعي)

INSD% درصد اعضاي موظف هيئت :
 مديره

AUDITYPEنوع حسابرس : 
ROAبازده دارايي ها : 

 
) و REM) مشخص است ارتباط بين مديريت سود واقعي (3همان طور كه از نگاره (

اين خود نشان دهنده )، منفي و معني دار مي باشد. -AEM) (845/0مديريت سود تعهدي (
ه و به نوعي مي توان گفت در اين است كه اين دو متغير با يكديگر ارتباط منفي داشت

هاي مشكوك به تقلب، كاهش (افزايش) يك مديريت سود باعث افزايش (كاهش) شركت
 ديگري مي شود.

 
 آمار استنباطي و آزمون فرضيه

به منظور ارايه و تحليل نتايج پژوهش، ابتدا به بررسي آزمون هاي مربوط به مدل پژوهش، 
ليمر مورد بررسي قرار مي گيرد. با توجه به  Fپرداخته مي شود. بدين منظور ابتدا آزمون 

ليمر، نتيجه گرفته شد كه در جهت آزمون فرضيه  Fبررسي انجام شده بر روي آزمون 
ر تركيبي پانل استفاده شود. سپس آزمون هاسمن مورد بررسي قرار پژوهش، از مدل ساختا

گرفت. نتيجه آزمون هاسمن نشان مي دهد كه جهت آزمون فرضيه پژوهش از ساختار 
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تركيبي ديتا پانل با اثرات تصادفي استفاده شود. از بابت بررسي مانايي سري هاي زماني نيز 
هاي آماري مختلفي ريشه واحد از روش از آزمون ريشه واحد استفاده شد. براي آزمون

پسران وشين، ديكي فولر تعميم  -هاي آماري ايمروش استفاده شده است، از جمله مي توان
يافته و فيليپس پرون اشاره كرد. با توجه به نتيجه آزمون ريشه واحد، فرض صفر مبني بر 

يون ساختگي و جعلي توان بيان كرد نتايج رگرس شود. در نتيجه مي وجود ريشه واحد رد مي
 نيست.

در جهت پياده سازي مدل آماري، ابتدا به محاسبه سطوح مديريت سود واقعي و 
مديريت سود تعهدي با استفاده از مدل هاي مربوط به مديريت سود واقعي و مديريت سود 

ها براي نمونه هاي موردنظر و به صورت سال/ شركت برآورد شده آن تعهدي پرداخته و
) و مديريت REMمقادير باقي مانده برآوردها به عنوان مديريت سود واقعي (است و سپس 

نتيجه آزمون فرضيه كه حاصل اجراي مدل  ) محاسبه شده است.AEMسود تعهدي (
 )  ارائه گرديده است.4رگرسيون معمولي  با اثرات تصادفي است در نگاره (

 ) تخمين مدل اصلي پژوهش٤نگاره( 
 )VIFشاخص تورم واريانس ( احتمال tآماره  ضريب متغير مستقل

C ۰۱۱۰۶۶/۰- ۲۵۸۳۲۱/۰- ۷۹۶۲/۰ 
 

REM ۴۸۴۷/۲- ۳۲۲۱۴/۵۳- ۰۰۰/۰ ۰۰/۱ 
INSD% ۰۵۱۴۶۷/۰ ۵۶۸۶۸۲/۰ ۵۶۹۸/۰ ۰۰/۱ 

AUDITYPE ۰۰۰۸۳۴/۰ ۰۲۲۰۶۲/۰ ۹۸۲۴/۰ ۰۰/۱ 
ROA ۰۶۰۵۲۳/۰- ۷۸۸۹۴۴/۳- ۰۰۰۲/۰ ۰۱/۱ 

  ۶۱/۱ آماره دوربين واتسون
 F ۷۱۷۵/۷۲۲آماره 

R2 ۸۱۹/۰  
 ۰۰۰۰/۰ احتمال

Adjusted R2 ۸۱۸/۰ 
   

 منبع: يافته هاي پژوهش    
Cمتغير ثابت :  

REM واقعي) : جريان نقد اختياري (مديريت سود 
INSD%درصد اعضاي موظف هيئت مديره : 

AUDITYPEنوع حسابرس : 
ROA : ها دارايي بازده

 -آزمون دوربين واتسون براي بررسي و تشخيص خود همبستگي اجزاي خطا در داده
باشد، به معني  5/2تا  5/1كه آماره دوربين واتسون بين  مي باشد. در صورتي هاي تلفيقي
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عدم وجود خودهمبستگي است. با توجه به اين كه آماره دوربين واتسون مدل پژوهش، كه 
است، در نتيجه مي توان بيان كرد بين اجزاي  61/1نشان داده شده است، برابر  4نگاره در 

) براي آزمون هم VIFخطا خودهمبستگي وجود ندارد. همچنين شاخص تورم واريانس (
خطي متغيرهاي مستقل مي باشد. هم خطي چندگانه يكي از داليل افزايش خطاي استاندارد 

تيجه كاهش كارايي مدل بوده و ممكن است منجر به برآورد ضريب رگرسيوني و در ن
پيش بيني هاي خارج از دامنه مورد انتظار شود. در اين پژوهش، به منظور بررسي وجود هم 

) استفاده شده است. در VIFخطي بين متغيرهاي مستقل، از شاخص عامل تورم واريانس (
ين متغيرهاي مستقل وجود باشد، مشكل هم خطي ب 5و  1صورتي كه مقدار اين آماره بين 

نشان داده  4) متغيرهاي مستقل، كه در نگاره VIFندارد. با توجه به شاخص تورم واريانس (
مشاهده  4شده است، بين متغيرهاي مستقل هم خطي وجود ندارد. همان طور كه در نگاره 

ات درصد از تغيير 82تعديل شده در اين نگاره، حاكي از آن است كه حدود  R2مي شود، 
در مديريت سود تعهدي، در نمونه اين پژوهش، توسط متغيرهاي مستقل توضيح داده 

)، كل مدل رگرسيون 000/0و مقدار احتمال متناظر آن ( Fشود و با توجه به آماره  مي
خطي از لحاظ آماري معني دار مي باشد. همچنين ضريب متغير مديريت سود واقعي 

)REMدهنده اين است كه ني دار مي باشد. اين نشان ) منفي و از لحاظ آماري نيز مع
هاي مشكوك به تقلب مديريت سود واقعي افزايش (كاهش) يابد، چنانچه در شركت

يابد. در نتيجه فرضيه پژوهش كه بيانگر تاثير  مديريت سود تعهدي كاهش (افزايش) مي
وك مثبت و معني دار مديريت سود واقعي بر مديريت سود تعهدي در شركت هاي مشك

درصد، رد مي شود. در رابطه با متغيرهاي كنترلي  95به تقلب مي باشد، در سطح اطمينان 
درصد،  95نيز الزم به ذكر است، بازده دارايي ها با مديريت سود تعهدي، در سطح اطمينان 

ارتباط منفي و معني داري دارد و همچنين نتايج آماري مذكور نشان مي دهد، درصد 
 95ديره و نوع حسابرس با مديريت سود تعهدي، در سطح اطمينان اعضاي موظف هيئت م

 درصد، ارتباط معني داري ندارند.
 

 بحث و نتيجه گيري
) بيان كردند، با توجه به اين كه مديريت سود محدوديت در        1996دچو و همكاران (

انعطاف پذيري دارد، اين احتمال وجود دارد كه مديران به جهت رسيدن به اهداف 
) بيان 2008موردنظر دست به فعاليت هاي تقلب آميز بزنند. به طوري كه جونز و همكاران (
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اختياري و تقلب يك ارتباط مثبت وجود دارد. با توجه به اين كه كردند، بين اقالم تعهدي 
از طرفي متداولترين روش هاي مديريت سود، مديريت سود واقعي و مديريت سود تعهدي 

) و از طرف ديگر قبل از به كارگيري مديريت سود 2012است (سانجايا و ساراگيه، 
)؛ برانز و مرچنت 2007زنگ، تعهدي، مديريت سود واقعي مد نظر قرار داده مي شود (

) نيز بيان كردند مديريت سود تعهدي بدون مديريت 2005) و گراهام و همكاران (1990(
سود واقعي ريسك بااليي دارد؛ بنابراين در پژوهش حاضر ارتباط مديريت سود واقعي و 
تعهدي را در شركت هاي مشكوك به تقلب مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از 

شركت پذيرفته شده در بورس  107آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از داده هاي مربوط به 
) 1393اوراق بهادار تهران كه براساس معيارهاي پژوهش فرقاندوست حقيقي و همكاران (

، 1392تا  1387مشكوك به تقلب در نظر گرفته شده اند، در طي دوره زماني سال هاي 
 95واقعي بر مديريت سود تعهدي، در سطح اطمينان  نشان مي دهد كه مديريت سود

درصد، تاثير منفي و معني داري دارد. اين نتيجه آماري بيانگر اين است كه شركت هاي 
بورسي مشكوك به تقلب، يكي از روش هاي مديريت سود را در جهت هدف مديريت 

ل افزايش سود خود انتخاب مي كنند. به نوعي چنانچه مديريت سود واقعي در طي سا
(كاهش) يابد، مديريت سود تعهدي در پايان سال كاهش (افزايش) مي يابد. همچنين اين 

) مبني 2008) و ماتسورا (2012نتيجه با پژوهش هاي انجام شده توسط سانجايا و ساراگيه (
بر تاثير مثبت و معني دار مديريت سود واقعي بر مديريت سود تعهدي، مطابقت ندارد. الزم 

است، در پژوهش هاي مذكور بررسي هاي انجام گرفته بر روي مديريت سود به ذكر 
ها صورت گرفته است ولي اين بررسي در و مديريت سود تعهدي، در كل شركت واقعي

پژوهش حاضر در شركت هاي مشكوك به تقلب صورت گرفته است؛ شايد تاثير منفي و 
ز بابت تفاوت در نوع جامعه معني دار مديريت سود واقعي بر تعهدي در اين پژوهش، ا
برسان پيشنهاد مي شود كه در آماري باشد. در كل به پژوهشگران، استانداردگذاران و حسا

هاي مشكوك به تقلب، در جهت هدف موردنظر خود، عالوه بر مديريت سود شركت
تعهدي به مديريت سود واقعي نيز توجه الزم داشته باشند. همچنين در رابطه با بازده      

دارايي ها، بايستي بيان كرد كه بين بازده دارايي ها و مديريت سود تعهدي در شركت هاي 
بازده دارايي ها  مشكوك به تقلب، ارتباط منفي و معني داري وجود دارد؛ به نوعي هر چه

تر باشد، شركت سودآوري پاييني دارد و مديريت ترغيب بيشتري براي انجام مديريت پايين
) مطابقت دارد. در رابطه با 2008يجه گيري با نتيجه پژوهش راس و سان (سود دارد. اين نت
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ساير متغيرهاي كنترلي نيز الزم به ذكر است بين درصد اعضاي موظف هيئت مديره و 
همچنين نوع حسابرسي با مديريت سود تعهدي در شركت هاي مشكوك به تقلب، ارتباط 

ت كه در شركت هاي مشكوك به تقلب، معني داري وجود ندارد. اين ارتباط بدين معناس
سازمان حسابرسي تاثير بااهميتي در كاهش مديريت سود تعهدي نداشته است. الزم به ذكر 
است كيفيت كار حسابرسي اهميت بااليي دارد، چرا كه حسابرسي صورت هاي مالي به 

نين عنوان يكي از عوامل موثر در ساز و كارهاي كنترلي در نظر گرفته مي شود و همچ
حسابرسان در فرآيند رسيدگي به صورت هاي مالي درقبال موارد عيني تقلب و جوانب 

 ).1392ناسالم و متقلبانه مديريت سود مسئوليت رسيدگي دارند (شمسايي، 
 

 هاي آتي محدوديت و پيشنهادهايي براي پژوهش
هاي واقعي دستكاري و تغيير فعاليت اين پژوهش وجود دارد اين است كه محدوديتي كه در

الزاما به معناي مديريت واقعي سود به طور آگاهانه نيست. بنابراين در تفسير و استفاده از 
ت. در رابطه با نتايج پژوهش هايي از اين قبيل بايستي به اين مساله توجه زيادي داش

هاي  عيارهاي مديريت سود واقعي (هزينههاي آتي، مي توان هر يك از مپيشنهادهاي پژوهش
را با  ياري غير عادي، تغيير زمان فروش دارايي ها، جريان نقد عملياتي غيرعادي و ...)اخت

هاي مشكوك به تقلب مورد بررسي قرار داد. همچنين مديريت سود تعهدي در شركت
هايي با رويكرد كيفي همچون تئوري داده بنياد به بررسي داليل توان از طريق پژوهش مي

مديران به مديريت سود واقعي و مديريت سود تعهدي، از  تمايل و همچنين زمان اقدام
طريق مطالعه ادبيات مختلف و مصاحبه با مديران ارشد شركت هاي پذيرفته شده در بورس 

 اوراق بهادار تهران، پرداخت.
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