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 مقدمه
و  بوشمنن )پیشی یهابوده وپژوهش مدرن مالی گزارشگری مرکزی هسته ،1شفافیت

2همکاران
4مدهانی (،2004) 3همکاران و فرانسیس (،2001) 

 5همکاران و بارث (،2009) 
-سرمایه دیدگاه از جذابیت شرکتها مهم موجب عوامل از یکی که اندداده (، نشان2010)

 گذارانسرمایه جامعه اعتماد تواندمی مالی یگزارشگردر شفافیت .است شفافیت، گذاران

 و شده یاخالقکژ و بدبینی موجب تواندمی عدم شفافیت مقابل، طرف دهد. در افزایش را
 اطمینانی، عدم چنین .بیانجامد اطمینان عدم شرکت و ضعیف گذاریارزش به تیدرنها

 مستلزم شرایط این در سرمایه نیتأم دارد؛ و دنبال به بازار بازیگران برای اطالعاتی ریسک

 سهم قیمت کاهش تواندمی بود که خواهد بیشتر سرمایه هزینه جهیدرنت و باالتر بازده نرخ

نبود (. 1393)یوسفی اصل و همکاران،باشد  داشته دنبال به را آن ینقد شوندگ عدم و
در نتیجه اتالف منابع اقتصادی،  های نامطلوب وگیریاطالعات شفاف باعث تصمیم

-تخریب بازار سرمایه و در نهایت عقب ماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی می

-دهد که اطالعات کافی برای ارتباط برقرار کردن با سرمایهپایین نشان می شفافیت. شود

ی دارند و گذاران وجود ندارد و بنابراین یک عدم تقارن اطالعاتی بین آنهایی که آگاه
این امر منجر به بروز که آنهایی که اطالعات کافی در اختیارشان نیست، وجود دارد، 

گذاران هر چه دقت و کیفیت شود. از دیدگاه سرمایهمی 6صرف ریسک اطالعات
تر اطالعات ارائه شده از سوی شرکت باالتر باشد، ریسک اطالعاتی آن شرکت، پایین

مزیت اطالعاتی مرتبط با شفافیت صورتهای مالی این (. 1391)قائمی و علوی،  خواهد بود
گذاران افزایش یافته و منجر به افزایش اعتماد سهامداران شده و است که آگاهی سرمایه

یابد. شفافیت پایین و عدم تقارن اطالعاتی باعث سر در هزینه سرمایه شرکت کاهش می
 (. 2005 ،یو) شودگذاران میر سرمایهگمی و ناآگاهی سهامداران و سای

دسترسی گسترده به  ( شفافیت گزارشگری مالی را به عنوان2004بوشمن و همکاران ) 
-های سرمایهاطالعات مربوط و قابل استناد در موردعملکرد دوره، موقعیت مالی، فرصت

تعریف  "دگیرنعموم قرار می هایی که مورد مبادله گذاری، راهبری، ارزش و ریسکشرکت

                                                                                                                   
1.Transparency 

2. Buschman et al 

3. Francis et al 

4. Modahi 

5. Barth et al  
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( شفافیت گزارشگری مالی به این معناست که 2008از دیدگاه بارث و اسچیپر ) اند.کرده
ای که برای های اقتصادی واحد تجاری را به شیوههای مالی واحد تجاری، واقعیتگزارش
شفافیت اطالعات موجب  های مالی قابل درک باشند؛ ارائه کنند.کنندگان صورتاستفاده

 تواند می درصورتی ها شرکت مالی های صورتو  شود می یارن اطالعاتتق کاهش عدم

 می نشان پایین  شفافیت (. 2005 )یو،باشد شفاف دهدکه کاهش را اطالعاتی تقارن عدم

 و ندارد وجود گذاران هسرمای با کردن برقرار ارتباط برای کافی اطالعات که دهد
 اطالعات که هایی آن و دارند آگاهی که آنهایی بین اطالعاتی تقارن عدم یک بنابراین

 با مرتبط اطالعاتی مزیت(،  2005 ،یو) نظر از. دارد وجود نیست، اختیارشان در کافی

 به منجر و یافته افزایش گذاران سرمایه آگاهی که است این مالی تهای صور شفافیت

 عدم شرایط . دریابد می کاهش شرکت سرمایه هزینه و شده سهامداران اعتماد افزایش

 در توانند مدیران می زیرا شود، می تسهیل سود مدیریت پدیده بروز اطالعاتی تقارن

 در.باشند داشته بیشتری طلبی فرصت داران، سهام هزینه با خود منافع افزایش جهت

همین  به و کنند مشاهده را شرکت عملکرد کامل طور به توانند نمی داران سهام حقیقت،
 . کنند می گیری تصمیم دارند، مدیریت به نسبت تری کم اطالعات که محیطی در دلیل،

  . کنند مدیریت را شده گزارش سودهای قادرند بهتر مدیران محیطی، در چنین
( مدیریت سود را گزارش غیر واقعی عملکرد اقتصادی یک 1999هیلی و ویلن ) 

تحت تأثیر قرار دادن شرکت تعریف نمودند که به منظور گمراه نمودن برخی ذینفعان و یا 
هایی که سودشان کمتر  رود شرکت گردد. بنابراین احتمال مینتایج قراردادی انجام می

 .تر باشندمدیریت شده باشد؛ کیفیت حسابداری باالتری داشته و شفاف
های حسابداری امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش

دهد که مدیران یا از اختیارات گزارشگری خود و یا از خ میاست. مدیریت سود زمانی ر
گذاری و تأمین مالی استفاده نفوذ و تاثیرگذاری خود بر تصمیمات عملیاتی، سرمایه

کنند تا به یک گزارش مطلوب دست یابند. از آنجا که تعیین سود هر واحد تجاری،  می
ای مالی بر عهده مدیریت واحد متاثر از روشهای برآوردی حسابداری است و تهیه صورته

باشد؛ ممکن است بنا به دالیل مختلف، مدیریت واحد تجاری اقدام به مدیریت تجاری می
تواند به دو طریق صورت پذیرید؛ مدیریت سود از طریق سود نماید. این اقدام مدیران می

و  2006، 1های واقعی )روچودهریاقالم تعهدی ومدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت

                                                                                                                   
1. Roychowdhury  
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 (.2005، 1گانی
مدیریت یکی از تفاوتهای این پژوهش با پژوهش های گذشته این است که اگرچه  

های اختیاری آید که عبارتند از دستکاری هزینهسود واقعی از طرق مختلفی به وجود می
فروش  نقدیتخفیفات (، 2002(، تولید اضافی)توماس و ژانگ، 2006ری، وچودوی )ر

اوراق قابل معامله )هرمن و  فروش( ، 2010 ها )گانی،(، تغییر زمان فروش دارایی2008)یو، 
اما دراین پژوهش به دلیل این که برخی از این متغیرها از قبیل هزینه  ؛( 2003همکاران، 

های اختیاری ) هزینه تحقیق و توسعه( در ایران یا افشاء نشده و یا  امکان تفکیک ندارد و 
پیامد تمامی عوامل مورد اشاره به عنوان سازه اندازه گیری مدیریت سود واقعی تماما تاثیربر 

غیرعادی برای اندازه گیری  نقدی لذا در این پژوهش از جریان های ،جریانهای نقدی است
 یا بندی زمان در تغییر با واقعی سود مدیریت سود واقعی استفاده شده است. مدیریت

 های جریان بر واقعی سود همراه بوده و مدیریت تجاری واحد واقعی یفعالیتها ساختار

  و شده تعهدی سود فدای نقد وجوه روش، این در. دارد مستقیم اثر شرکتنقدی 
 آتی های دوره نقدی های جریان کاهش دلیل به شرکت ارزش رفتن بین موجب از

 گردد.  می
اطالعاتی با سایر متغیرها پژوهش هایی انجام نجا که در مقوله بررسی رابطه شفافیت آاز 

شده ؛ اما در مورد بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و تعهدی با شفافیت اطالعات 
حسابداری پژوهشی انجام نشده است؛ لذا هدف این مقاله، ارزیابی تاثیر مدیریت سود 

باشد و ی میواقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بر شفافیت اطالعات حسابدار
سوال پژوهش این است که آیا شفافیت اطالعات حسابداری سود تحت تاثیر هر دو نوع 

ی ایران که عدم تقارن اطالعاتی در  توسعه درحالمدیریت سود واقعی و تعهدی در بازار 
 زند است یا خیر؟ آن موج می

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فراهم کردن اطالعاتی مفید در  عات مالیهدف اصلی تهیه صورتهای مالی و افشای اطال

گیری استفاده کنندگان رابطه با وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم
داند که اطالعات به شفافیت اطالعات شرکت را وضعیتی می بوشمن و همکاراناست. 

قائمی و  )اشدای در دسترس، مربوط، قابل اتکا، با کیفیت جامع و به موقع بطور گسترده

                                                                                                                   
1. Gunny 
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تغییر هم زمان سود و تغییر در سودآوری  عبارت ازشفافیت سود (. همچنین 1391علوی، 
(معتقد است که 1989(. اسچیپر) 2008شده است )بارت و همکاران، با بازده سهام تعریف 

در صورتی، صورتهای مالی دارای محتوای اطالعاتی هستند که شفاف بوده و سهامداران 
های عملکرد از قبیل سود نقدی، جریانهای نقدی و تغییرات سایر شاخص در مقایسه با

 سود، اتکای بیشتری بر اطالعات مربوط به سود دارند. 
در ادبیات حسابداری ارائه تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان  

میان  ری های مفهومی آشکاباشد؛ ولی تفاوتهای مالی مشخص نمیمدیریت سود و تقلب
پذیرفته  ها و برآوردهایی که در چارچوب اصول های حسابداری تقلبی و قضاوتفعالیت

سالم  توان جهت مدیریت سود گیرند، وجود دارد و از آنها میشده حسابداری قرار می
( بیان کردند مدیریت سود 1999یلی و واهلن )(. ه1384استفاده نمود )نوروش و همکاران، 

معامالت،  افتد که مدیران قضاوتهایی را در گزارشگری مالی و ساختار میهنگامی اتفاق 
کردن  جهت تغییر گزارشگری مالی، استفاده کنند و این اقدام آنها یا به علت گمراه
هست.  سهامداران می باشد یا به علت تاثیر بر قراردادهایی که وابسته به اعداد حسابداری 

با  الت هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی خارجی ( مدیریت سود را دخ1989) اسچیپر
 قصد تحصیل سود، تعریف کرد. 

های حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده مدیریت سود تعهدی شامل انتخاب 
حسابداری است که در تالش است عملکرد اقتصادی واقعی را مبهم نشان دهد )دچو و 

سود مبتنی بر اقالم تعهدی استفاده از اختیارات حسابداری و (. مدیریت 2000 اسکینر،
اقالم تعهدی به دو قسمت اختیاری و گزارشگری به منظور دستیابی به اهداف مهم است. 

آن دسته از اقالم تعهدی هستند که  تعهدی اختیاری شوند. اقالم غیر اختیاری تقسیم می
شوند در حالی که ستکاری واقع میراحتی هدف د باشند و به تحت کنترل مدیریت می

باشند)انصاری و مدیریت واحد تجاری نمی تحت کنترل 1اقالم تعهدی غیراختیاری
گذاری در مقابل، استفاده از اختیار در مورد تصمیمات عملیاتی، سرمایه(. 1392همکاران، 

کاری های مهم را مدیریت سود واقعی یا دستو تأمین مالی به منظور دستیابی به شاخص
های عملیاتی عنوان گذر از رویه مدیریت سود واقعی به های واقعی گویند. در واقع فعالیت

ری، وچودوی ر) تعریف شده استعادی با هدف رسیدن به اهداف سود کوتاه مدت 
2006.)  

                                                                                                                   
1. Discretionary accruals 
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های آید که عبارتند از دستکاری هزینهمدیریت سود واقعی از طرق مختلفی به وجود می
 نقدیتخفیفات (، 2002(، تولید اضافی )توماس و ژانگ، 2006چودهری، واختیاری )ر

اوراق قابل معامله  فروش، (2010 ها )گانی،(، تغییر زمان فروش دارایی2008فروش )یو، 
شود. معموال ارزیابی می دستکاری سود منجر( که همگی به 2003)هرمن و همکاران، 

گذاران، بی کفایتی در کند و سرمایهشکار میمدیریت سود واقعی، رفتار فرصت طلبانه را آ
تضاد   یکی از پیامدهای مهم استفاده از منابع را خواهند دید و این نوع مدیریت سود، 

 (.1393)خیراللهی و همکاران،  است منافع بین سهامداران و مدیران

 سود مدیریت بر واقعی سود مدیریت که( دریافتند 1395مشایخی و حسین پور ) 

نرگسی . داردی دارامعن و منفی ریتأث ،تقلب به مشکوک بورسی یها شرکت در تعهدی
های قبل ( با بررسی مدیریت سود مبتنی اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی در دوره1392)

و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار به این نتیجه رسید که بین مدیریت سود مبتنی بر 
و بین مدیریت واقعی سود  دارامعنن بازار اوراق بهادار رابطه معکوس و اقالم تعهدی و قانو

ی بین دار امعنی و رابطه معکوس و دار امعنو قانون بازار اوراق بهادار رابطه مستقیم و 
 نشان( 1391) علوی و قائمیمدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود وجود دارد. 

 وجود یمعنادار و منفی رابطه نقد وجه نگهداری میزان و اطالعات شفافیت بین که ندداد

داری ری نگهکمت نقد وجه هستند باالتر اطالعاتی شفافیت دارای که ییها شرکت داشته و
 محتوای و اطالعات شفافیت بین ( با بررسی ارتباط1390)مرادلوکنند. دارابی و می

 سود اطالعاتی محتوای با اطالعات شفافیت بین دریافتند که حسابداری سود اطالعاتی

 رابطه مثبتی وجود ندارد. حسابداری
 دوره طی در واقعی سود مدیریت معموالً ه(دریافتند ک2012) 1ساراگیه و سانجایا 

 جهت در و شود یم دوره پایان در شرکت برای زیان افزایش باعث و افتد یم اتفاق جاری
. از خواهندکرد مدیریت اختیاری تعهدی اقالم طریق از را سود مدیران، زیان، از اجتناب
 طی در واقعی یها تیفعال یکار دست برای مدیران تصمیمات که رود یم انتظارطرفی 

 ازآنجا واقعی سود مدیریت .باشد اثرگذار دوره پایان در تعهدی سود مدیریت به دوره،
 برای را ییها تیمسئول و ها تیمحدود است، اثرگذار شرکت نقد یها انیجر بر که

 اقالم مدیریت برای خود تصمیمات در مدیران رسد یم نظر به ؛کند یم ایجاد مدیران

 نظر در نیز را اند داده انجام واقعی یها تیفعال روی بر که را ییها یکار دست تعهدی،

                                                                                                                   
1. Sanjaya and Saragih 
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 همکاران، و انصاری)کنند یم استفاده سود مدیریت انواع این از ترکیبی از و رندگییم
1392 .) 

نظارت بر بازار سرمایه و با توجه به احتمال باالی کشف مدیریت سود با قویتر شدن  
رود استفاده از تعهدی توسط حسابرسان معتمد و کارشناسان سازمان بورس؛ انتظار می

های بیشتری مواجه شده باشد و بنابراین، ها و ریسکمدیریت سود تعهدی با محدودیت
شند؛ اما کاهش در یک نوع مدیریت سود مدیران استفاده از این روش را کاهش داده با

تواند با همیشه به معنای کاهش در کل مدیریت سود نیست، زیرا یک نوع مدیریت سود می
نوع دیگر جایگزین شود. افزایش مدیریت واقعی سود یکی از نتایج بالقوه وضع قوانین 

کم، موجب تر است زیرا وجود نظارت بیشتر و مقررات صریح و محگیرانه بیشتر و سخت
شود و لذا تمایل به استفاده از مدیریت واقعی سود محدود شدن مدیریت اقالم تعهدی می

(. از طرفی  1،2005یابد )اورت و واگنهافرکه احتمال کشف آن کمتر است، افزایش می
شناسایی مدیریت واقعی سود و قضاوت و اظهارنظر درباره آن، برای اشخاص خارج از 

 (.1989، 2است )اسچیپرواحد تجاری مشکلتر 
و  که فعاالن بازار سرمایه، خواهان اطالعات شفاف، معتبر، قابل اتکاء، بیطرفاز آنجایی 

گذاری بپردازند، شفافیت باشند تا به تصمیمات سرمایهای در خصوص سود میمنصفانه
-سبب آشکار شدن توان سودآوری و اسرار تجاری شرکت برای رقبا و بسیاری از سرمایه

-مطلب است که آیا سرمایه عبارتی شفافیت منعکس کننده این  شود، یا بهگذاران می

دهد دارند یا خیر. از سوی گذاران تصویری واقعی از آنچه واقعاً در داخل شرکت روی می
پذیرفته شده در  یها شرکت در سود مدیریت وجود مختلف یها پژوهش یها افتهدیگر ی

 و نوروش ؛1395 همکاران، و مشایخی) کندیم تائید راتهران  بورس اوراق بهادار
 (. 1384 همکاران،

(  با بررسی و مقایسه میزان استفاده از مدیریت سود واقعی در 2016) 3خالد االمری 
های دولتی و خصوصی به این نتیجه رسید که هر دو نوع شرکتها از مدیریت سود شرکت

کنند. این در حالی است که هنگام می واقعی جهت اثر گذاشتن بر ارقام سود استفاده
های غیر اختیاری، میزان استفاده از مدیریت های نقدی و مدیریت هزینهمدیریت جریان

های های خصوصی نسبت به شرکتهای دولتی، بیشتر است. یافتهسود واقعی در شرکت

                                                                                                                   
1. Ewert and Wagenhofer 

2. Schipper 

3. Khalid Al-Amri 

https://www.emeraldinsight.com/author/Al-Amri%2C+Khalid
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ی دهد که هرچه شفافیت گزارشگری مال(  نشان می2006) 1پژوهش هانتون و همکاران
2زیبارت و ناکاشیماهای مدیریت سود )تعهدی(کمتر خواهد بود. باالتر باشد فعالیت

 

 سود کیفیت و سود مدیریت بر آکسلی ساربینز قانونبا برسی تاثیر  پژوهشی در (2015)

 و قبل در نمونهی ها شرکت برای تعهدی سود مدیریت که رسیدند نتیجه این به ژاپن در
 یها شرکت برای واقعی سود مدیریت ولی؛  بود مالحظه قابل آکسلی ساربینز قانون از بعد

 به ( 2010) همکاران و چنگ .است افتهی کاهش آکسلی ساربینز قانون از بعد برای نمونه

 ارتباط که چین ، نشان دادند بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت در وجود شفافیت بررسی

 در شفافیت وجود از که حاکی دارد وجود ها شرکت سهام و ارزش شفافیت بین یمعنادار

  .است چین بورس

 های پژوهش فرضیه
 های پژوهش به شرح ذیل تدوین شده است:با توجه به مبانی نظری ارائه شده، فرضیه 

 اول: مدیریت سود واقعی با شفافیت اطالعات حسابداری رابطه معناداری دارد. فرضیه
 شفافیت اطالعات حسابداری رابطه معناداری دارد.فرضیه دوم: مدیریت سود تعهدی با 

 روش پژوهش
 کاربردی و از نظر روش به عنوان پژوهش های شبه تجربی و با پژوهش از نظر هدف، این

اطالعات گردآوری شده  .است( گذشته اطالعات طریق از) رویدادپس رویکرد از استفاده
ها از رگرسیون چندگانه آزمون فرضیه باشد. برایمبتنی بر اطالعات واقعی بازار سهام می
پذیرفته شده در بورس  از شرکتهای شرکت 112استفاده شده است. نمونه آماری شامل 

روش حذف  با استفاده از 1395الی  1389 سالهایطی است که  اوراق بهادار تهران
های کلیه شرکت استفاده شده است. بدین منظور نمونه انتخابی شامل  سیستماتیک 

 :تهران بوده که شرایط زیر را داشته باشند پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
 باشند شده رفتهیپذدر بورس  89هایی که قبل از سال  شرکت الف(

 گذاری، مالی و بانکها نباشندهای سرمایهجزء شرکت ب(
 اسفند باشد. 29های منتهی به سال مالی شرکت ج(
 .اطالعات کاملی داشته باشندمطالعه در دوره مورد  هاشرکتد( 

                                                                                                                   
1. Hunton  

2. Nakashima & ziebart 
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 متغیرهای پژوهش  مدل و
ی حسابدار اطالعات شفافیت تعریف برای پژوهش این در: شفافیت اطالعات حسابداری

 ،مدل این شده است. استفاده( 2009) همکاران و تبار مدل از (حسابداری سود شفافیت)
 که شاخصی .کند می معرفی سهام بازده با سود تغییرات و سود همزمان تغییر را شفافیت

R  تعیین کند ضریب می گیری اندازه را سود شفافیت میزان
2
 بازده رگرسیون از که است 

 . آید می دست به آن تغییرات و سود برابر در سهام

Ri,t= α0+α1

EPSi,t

Pi,t-1

+α2

∆EPSi,t

Pi,t-1

+Ɛt 

Ri,t بازده ساالنه سهام شرکت =i  در سالt. 
EPSi,t  سود هر سهم قبل از اقالم غیرعادی شرکت =i  در سالt. 

Pi,t-1  قیمت سهام در پایان سال =t-1.  
∆EPSi,t قبل از اقالم غیرعادی از سال  هرسال= تغییر در سودt-1  تاt. 

 متغیرهای مستقل
معیاری از مدیریت سود در  عنوان بهاقالم تعهدی اختیاری : 1(AEM)یسود تعهدمدیریت 

شده ترین مدل تعدیلگیری اقالم تعهدی اختیاری از قویشود. برای اندازهنظر گرفته می
 کنیم.است، استفاده می شده ارائه 2005جونز که توسط کوتاری و همکاران در سال 

TAit = Eit -CFOit                                                                    (1)   

 CFOitسود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه و  Eitجمع کل اقالم تعهدی؛  TAitکه در آن 
حاصل از عملیات  وجوه نقدباشد. می tدر سال  iحاصل از  عملیات شرکت  وجوه نقد

 شود. می محاسبه ریزشرح 
 حاصل از عملیات وجوه نقد( طبق صورت جریان وجوه نقد = CFOجریان نقد عملیاتی) +

ها سود پرداختی بابت تأمین مالی طبق صورت گذاریجریان نقدی مرتبط با بازده سرمایه +
 جریان وجوه نقد 

 سود سهام پرداختنی جریان نقدی مرتبط با مالیات  +
و  شده محاسبهی اریاخت ریغمنظور محاسبه اقالم تعهدی اختیاری، ابتدا باید اقالم تعهدی به

 برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی از مدل از کل اقالم تعهدی کسر گردد. تیدرنها

                                                                                                                   
1. Accrual Earning Management 
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، استفاده شده  شده ارائه 2005شده جونز که توسط کوتاری و همکاران در سال تعدیل
  است:

(2)  TAit /Ait-1= α0+𝛽1(1/Ait −1)+𝛽2 [(ΔREV-ΔREC)/Ait 

−1]+𝛽3(PPEit/Ait −1)+𝛽4 ROAit               
 

 کل اقالم تعهدی ؛ TAitدر رابطه باال 
 Ait−1 های ابتدای دوره شرکت جمع کل داراییi  در سالt؛ 
 𝛥REC ها و اسناد دریافتنی تجاری وتغییر در خالص حساب 
 𝛥REV   تغییر در خالص درآمد شرکتi  بین سالt-1  وt و 
 PPEit  آالت و تجهیزات شرکت مانده اموال، ماشینi  در سالt و همچنین 
   ROAit ها در سال بیانگر نسبت سود خالص به جمع داراییt پس از  تیدرنهاباشد. می

که بیانگر اقالم تعهدی اختیاری یا  شده استخراجی مدل ها مانده یباقتخمین مدل فوق، 
 باشد.همان مدیریت سود می

 غير عادی عملياتی نقد جریان كه واقعی سود مدیریت: 1(REM)مدیریت سود واقعی  

زیر محاسبه  صورت به( 2006) چودرییرو مدل شده اصالح نسخه از استفاده با است
 .دها بيانگر مدیریت سود واقعی استشود. باقيمانده برآور می

(3)  CFOit /AvAssetsit= α0+𝛽1(1/ AvAssetsit)+𝛽2 Sales/ AvAssetsit+𝛽3 𝛥 

Sales it/ AvAssetsit)+ +it    

Sales فروش شرکت : 

Size ی شرکتها ییدارا: برابر است با لگاریتم جمع. 
LEVهای شرکت.ها به دارایی: برابر است با نسبت بدهی 
ROAها. ییدارا مجموعبه  سود خالصتقسیم : برابر است با  هاییدارا زده: با 

 شود. های چندگانه ذیل استفاده میهای پژوهش از رگرسیونبه منظور آزمون فرضیه
 شود:استفاده می 4برای آزمون فرضیه اول پژوهش از رابطه شماره 

 (4     )  

1) TRAit =0 +1 REMit +2 SIZEit + 3ROAit + 4LEVit +it                                                                

 شود:استفاده می  5برای آزمون فرضیه دوم پژوهش از رابطه شماره 

                                                                                                                   
1. Real Earning Management 
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(5  )  

2) TRAit =0 +1 AEMit +2 SIZEit + 3ROAit + 4LEVit +it                                            

 نتایج پژوهش
ها، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش محاسبه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه داده

در جدول  شماره یک ارائه شده است. آمار توصیفی شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، 
 ماکزیمم و مینیمم متغیرهای پژوهش است. 

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین تعداد نماد نام متغیر

اطالعات شفافیت 
 حسابداری

TRA 784 45/030 713/530 0/079 58/89 

 AEM 784 0/138 5/857 0001/0 0/247 مدیرت سود تعهدی

 REM 784 0/138 0/919 0001/0 0/125 مدیریت سود واقعی

 SIZE 784 6/134 8/316 4/441 0/635 اندازه شرکت

 LEV 784 582/0 996/0 013/0 197/0 اهرم مالی

 ROA 784 356/0 998/0 0005/0 216/0 هابازده داریی

 
 45طبق جدول شماره یک ، میانگین شفافیت اطالعات مالی به عنوان متغیر وابسته حدود 

% و 14%، مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی به عنوان متغیرهای مستقل حدود 
کنترلی پژوهش به  ها به عنوان متغیرهایمیانگین اندازه شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی

 های همچنین بقیه مقادیر آمار توصیفی متغیرهای مدل % است.35% و 59%، 2/6ترتیب حدود
  شماره دو جدول.ارائه شده استهمین جدول مدیریت سود واقعی و تعهدی در 

 رابطه یک دهد. ضریب همبستگیهمبستگی میان متغیرهای پژوهش را نشان میضرایب

 دو متغیر وابستگی میزان باشد ترنزدیک یک به همبستگی ضریب چه هر باشد،می متقارن

 است. بیشتر

 . ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 
 نماد

TRA AEM REM SIZE LEV ROA 

TRA 1      
      ---- احتمال
AEM -/030 1     
     ---- 0407/ احتمال
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REM /0857** -/033 1    
    ---- 358/ 0000/ احتمال
SIZE -.027 /012 -/048 1   
   ---- 180/ 727/ 0452/ احتمال
LEV -669/0** /047 -786/0** 114/0** 1  

  ---- 000/ 000/ 186/0 000/ احتمال

ROA 0/109** /0076* /0087* /0033 -

/0070 
1 

 ---- 0051/ 0354/ 0015/ 0034/ 0002/ احتمال

 
مدیریت سود  مشخص است ارتباط بین  شماره دو جدولهمان طور که از  

دار منفی و معنی( TRA(، با شفافیت اطالعات حسابداری )-030/0) (AEM)تعهدی
این است که این دو متغیر با یکدیگر ارتباط منفی داشته و به  . این خود نشان دهنده است

( باعث افزایش )کاهشتعهدی توان گفت کاهش )افزایش( مدیریت سود نوعی می
 شود.یت اطالعات حسابداری میشفاف
قبل از تخمین مدل، الزم است مانایی متغیرهای آن مورد بررسی قرار بگیرد. یک متغیر،  

ز ازمانی ماناست که میانگین، واریانس و کواریانس آن در طول زمان ثابت باقی بماند. 
از آزمون ریشه واحد استفاده شد. برای آزمون  بابت بررسی مانایی سری های زمانی نیز 
های توان روشاستفاده شده است، از جمله می ریشه واحد از روشهای آماری مختلفی 

  یافته و فیلیپس پرون اشاره کرد. پسران وشین، دیکی فولر تعمیم  -آماری ایم
 

 . نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش3جدول

 متغیرها
 دیکی فولر

 نتایج
 احتمال آماره

 مانا 000/0 -085/8 شفافیت اطالعات مالی

 مانا 000/0 -02/27 مدیریت سود تعهدی

 مانا 000/0 -087/8 مدیریت سود واقعی

 مانا 000/0 -061/8 اندازه شرکت

 مانا 000/0 -226/7 اهرم مالی

 مانا 000/0 -114/13 هابازده داریی

 
با توجه به دهد که کلیه متغیرها در سطح مانا هستند.  نتایج جدول شماره سه نشان می 
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شود. در نتیجه وجود ریشه واحد رد می نتیجه آزمون ریشه واحد، فرض صفر مبنی بر 
های برای انتخاب بین روش .نیست توان بیان کرد نتایج رگرسیون ساختگی و جعلی می

بررسی  با توجه به شود. میاده لیمراستف Fهای تلفیقی، از آزمون های تابلویی و دادهداده
آزمون فرضیه پژوهش، از مدل ساختار ترکیبی  ، در برایلیمر F انجام شده بر روی آزمون

دهد برای برآورد مدل فرضیه همچنین نتیجه آزمون هاسمن نشان می می شود.پانل استفاده 
نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول  4جدول شماره اول از اثرات تصادفی استفاده می شود.

را نشان مدیریت سود تعهدی با شفافیت اطالعات حسابداری پژوهش یعنی بررسی رابطه 
 می دهد

 فرضیه اول . نتایج حاصل ازآزمون4 جدول
نماد  نام متغیر

 متغیر
ضریب 
 رگرسیون

خطای 
 معیار

 داریسطح معنا tآماره

 AEM 1/422 5/880 0/242 0/809 مدیریت سود تعهدی

 SIZE 4/559 2/819 1/617 0/106 اندازه

 LEV -209/25 7/622 -27/45 0/0000 اهرم

 ROI 20/69 7/253 2/853 0/0045 هابازده دارایی

 C 131/36 17/75 7/401 0/0000 عرض از مبداء

 4857/0 ضریب تعیین 
 4831/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 (0.000) 96/183 داری(فیشر )سطح معنا
 83/1 مقدار دوربین واتسون

 
نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه این پژوهش، نشان داد برای برآورد مدل باید از روش  

پانل و از مدل رگرسیون حداقل مربعات استفاده شود. نتایج تخمین مدل آزمون فرضیه اول 
که نشان  است 483/0برابر با تعدیل شده  میزان ضریب تعیینپژوهش نشان می دهد که 

متغیرهای ( توسط شفافیت اطالعات حسابداریتغییرات متغیر وابسته )درصد 48دهد می
 . مستقل و کنترلی توضیح داده می شود

همبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین  نتایج حاصل از بررسی خود 
نتایج مربوط ست. اهمبستگی بین خطاهای مدل  وجود خودعدم  نیز بیانگر  (83/1) واتسون

 زیرا معناداراست دهد که مدل کلی پژوهش حاضر نشان می 4شماره در جدول  Fبه آماره 
نتایج جدول شماره چهار نشان  یک درصد است. که سطح معناداری کمتر از سطح خطای 
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( 809/0است ) 05/0داری برای متغیر مدیریت سود تعهدی بیشتر از دهد که سطح معنامی
دهد متغیر مستقل رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارد و یا به عبارتی بین می که این نشان

مدیریت سود تعهدی و شفافیت اطالعات حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین 
فرضیه اول پژوهش رد می شود. همچنین در بین متغیرهای کنترلی اگرچه اندازه شرکت 

طالعات حسابداری نداشته اما متغیرهای نسبت اهرمی و بازده رابطه معناداری با شفافیت ا
داراییها  با توجه ضریب مثبت و معناداری در سطح خطای کمتر از یک درصد دارای رابطه 

 مستقیم و معناداری با شفافیت اطالعات حسابداری هستند.
با واقعی وم یعنی بررسی رابطه مدیریت سود فرضیه د نتایج حاصل ازآزمون 5جدول 

 شفافیت اطالعات حسابداری را نشان می دهد

 فرضیه دوم . نتایج حاصل ازآزمون5جدول

 معناداری سطح tآماره معیار خطای رگرسیون ضریب متغیر نماد متغیر نام

مدیریت سود 
 واقعی

REM 401/29 13/90 28/87 0/0000 

 اندازه
SIZE 1/103 1/715 0/643 0/520 

 اهرم
LEV 3/553 8/870 0/401 0/689 

 بازده دارایی
ROI 9/383 4/989 1/881 0/060 

 C -22/885 11/976 -1/911 0/0564 عرض از مبداء

 736/0 ضریب تعیین

 734/0 ضریب تعیین

 (000/0) 24/542 داری(فیشر )سطح معنا

 85/1 واتسون -مقدار دوربین

 
مدل باید از روش نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه این پژوهش نشان داد برای برآورد  

پانل و از مدل رگرسیون حداقل مربعات استفاده شود. نتایج تخمین مدل آزمون فرضیه دوم 
درصد  73 به عبارتی  .است 735/0برابر با  میزان ضریب تعیین پژوهش نشان می دهد
متغیرهای مستقل و کنترلی ( توسط شفافیت اطالعات حسابداریتغییرات متغیر وابسته )
 توضیح داده می شود. 
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همبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین  حاصل از بررسی خود نتایج  
نتایج مربوط است. همبستگی بین خطاهای مدل  وجود خودعدم  نیز بیانگر  (85/1) واتسون

 زیرا عناداراستم دهد که مدل کلی پژوهش حاضر نشان می 4شماره در جدول  Fبه آماره 
 5یک درصد است. همچنین نتایج جدول شماره  که سطح معناداری کمتر از سطح خطای 

دهد که ضریب متغیر مدیریت سود واقعی مثبت بوده وسطح معناداری این متغیر نشان می
دهد مدیریت سود واقعی با شفافیت مدیریت کمتر ازیک درصداست که این نشان می

طه مستقیم و معناداری دارد. همچنین در بین متغیرهای کنترلی اطالعات حسابداری راب
اندازه شرکت  و نسبت اهرمی رابطه معناداری با شفافیت اطالعات حسابداری نداشته؛  اما 
متغیر بازده داراییها  با توجه ضریب مثبت و معناداری در سطح خطای کمتر از یک درصد 

 اطالعات حسابداری است. دارای رابطه مستقیم و معناداری با شفافیت

 بحث و نتیجه گیری 
ارائه  به معنای شفافیت گزارشگری مالیبوده و  شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی

است. از های مالی گزارشاز طریق  تجاری هایهای اقتصادی واحدواقعیت قابل درک
که  واحد تجاری است گزارش غیر واقعی عملکرد اقتصادی ،دیریت سودطرف دیگر، م

ار دادن نتایج قراردادی انجام به منظور گمراه نمودن برخی ذینفعان و یا تحت تأثیر قر
رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود  پژوهش حاضر،لذا در این  .گردد می

اختیار عمل مدیران در گرفت.  مورد مطالعه قرارتعهدی با شفافیت اطالعات حسابداری 
های صورت گرفته توسط آنها از های تحقق، تطابق و برآورد و دستکاریاز اصلاستفاده 

دهد. بسیاری از مدیران ممکن جمله عواملی است که شفافیت سود را تحت تاثیر قرار می
اداش خواسته یا ناخواسته وضعیت پاست بنا به دالیلی نظیر ابقا در شرکت و دریافت 

های مالی، رو، اطالعات مالی منتشر شده در صورتد. از این نشرکت را مطلوب جلوه ده
غیر شفاف و توام با ابهام  ت،هاسگیریبه ویژه سود حسابداری که مبنای بسیاری از تصمیم

ها، عدم تقارن اطالعاتی . فقدان شفافیت و افشای نامناسب اطالعات توسط شرکتتسا
 شود. اطالعاتی و عدم اطمینان میبین مدیران و مالکان را افزایش داده منجر به مخاطره 

هدف پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی با شفافیت  
های با استفاده از دادهکه پژوهش اول حاصل آزمون فرضیه اطالعات حسابداری بود. نتایج 

تا  1389 در دوره زمانی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 112مربوط به 
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بدست آمد نشان داد که بین مدیریت سود تعهدی و شفافیت اطالعات حسابداری   1395
که تحت  تعهدی اختیاری اقالم رابطه معناداری وجود ندارد.  بدین معنی که دستکاری 

مدیریت واحد تجاری  تحت کنترل که باشند و اقالم تعهدی غیراختیاریکنترل مدیریت می
ر کاهش یا افزایش شفافیت اطالعات حسابداری ندارد. اما نتایج حاصل تاثیری ب باشندنمی

و شفافیت از آزمون فرضیه دوم پژوهش  حاکی از آن بود که بین مدیریت سود واقعی 
استفاده از اختیار در مورد اطالعات حسابداری رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که 

های مهم مدیریت سود واقعی مالی که شاخص گذاری و تأمینتصمیمات عملیاتی، سرمایه
با توجه به اینکه پژوهش مشابه توانند بر شفافیت اطالعات مالی اثر گذار باشند. هستند می

 در این زمینه وجود نداشته لذا امکان تطبیق  یافته ها نبود.
یافته های پژوهش نشان داد که که کاهش مدیریت سود تعهدی، الزاما منجر به  

گردد؛ بلکه ممکن است اثر آن، اتکای کمتر بر وافزایش شفافیت اطالعات حسابداری نمی
های واقعی باشد. این واقعیت نشان وی دهدکه فعاالن اقالم تعهدی و اتکای بیشتر بر فعالیت

نظارتی کشور بویژه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان حسابرسی، موسسات 
بداران رسمی ایران و... به منظور صیانت بهتر از منافع کلیه حسابرسی عضو جامعه حسا

های واقعی حساسیت بیشتری به خرج دهند و تدابیری ذینفعان ، نسبت به دستکاری فعالیت
را نیز برای پیشگیری و کشف و گزارش بموقع موارد مدیریت سود و برخورد با آنها 

یه ایران طی سالهای اخیر و همزمان، بیاندیشند. توجه به رشد و گسترش سریع بازار سرما
های مختلف توسط دولت و سایر نهادهای تصویب و انتشار قوانین و مقررات و دستورالعمل

شود در پژوهشهای آتی بیشتر به بررسی آثار این قوانین و مقررات در ذیربط، پیشنهاد می
از طریق  توانهمچنین میهای مدیرییت سود پرداخته شود. محدود نمودن فعالیت

تمایل و همچنین  هایی با رویکرد کیفی همچون تئوری داده بنیاد به بررسی دالیل  پژوهش
زمان اقدام مدیران به مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی، از طریق مطالعه ادبیات 

اوراق بهادار تهران،  های پذیرفته شده در بورس مختلف و مصاحبه با مدیران ارشد شرکت
محدودیتی که در این پژوهش وجود دارد این است که دستکاری و تغییر .پرداخت

های واقعی الزاما به معنای مدیریت واقعی سود به طور آگاهانه نیست. بنابراین در  فعالیت
  نمایند. این مساله توجه هایی از این قبیل بایستی بهنتایج پژوهش تفسیر و استفاده از
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