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 چکیده

ها را با توجه به همبستگی سود هر شرکت با سود سایر در دنیای واقعی معموال سرمایه گذاران عملکرد شرکت
دهند.  بنابراین، هدف از این مقاله بررسی تاثیر همبستگی بین ها و یا میانگین سود صنعت مورد ارزیابی قرار میشرکت
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 مقدمه

تصمیمات اقتصادی برای  مفید آوردن اطالعات فراهم ،حسابداری مالی اصلیهدف 
دهد سود نقدی نقش .شواهد نشان میاست و سایر ذینفعان  ، اعتبار دهندگانگذارانسرمایه

تطابق نهفته در ارقام مهمی در فرآیند ارزش گذاری ندارد، زیرا مشکالت زمانبندی و عدم
 (.1994، دیچو 1998وجوه نقد مانع از ارزشگذاری صحیح خواهد شد)بال و براون 

 ، تعیین شده هدف این تیابی بهدس برایپذیرفته شده  مبنایحسابداری تعهدی نیز به عنوان 
است. نقش اصلی حسابداری تعهدی غلبه بر مشکالت سنجش عملکرد شرکت در شرایط 

-جریانتداوم عملیات است. یکی از معیارهای اندازه گیری مورد استفاده می تواند خالص 

محدود، گزارشگری جریانهای نقدی  زمانی با وجود این، در دوره های. های نقدی باشد
، زیرا جریان های نقدی دارای مشکالت یستقق یافته ضرورتاً حاوی اطالعات مفیدی نتح

زمان بندی و تطابق است. به منظور کاهش این مشکالت، اصول عمومی پذیرفته شده 
حسابداری در صدد برآمده تا از طریق استفاده از اقالم تعهدی به منظور تغییر زمان بندی 

 ود، معیار اندازه گیری عملکرد را توسعه دهدشناسایی جریان های نقدی در س

 (.1997)دفوند،
توانایی سود در اندازه گیری جریان های  ،حسابداری تعهدیسیستم این دیدگاه که   

بیان راحت هیات استانداردهای حسابداری مالی به صبیانیه  در ،نقدی را بهبود می بخشد
ها در تعیین سود (. حسابداری تعهدی، به مدیران شرکت1984)چمبرز و پنمن،  ه استشد

کند. در واقع در این در دوره های زمانی متفاوت، حق انتخاب قابل توجهی اعطاء می
سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقالم هزینه دارند. از 

های متفاوتی در خصوص  زمان ی تعهدی، با گزینهسوی دیگر مدیران در سیستم حسابدار
های نسیه، رو به تر درآمد از طریق انجام فروشتشخیص درآمدها  از جمله تشخیص سریع

-گفته می "مدیریت سود"(. در ادبیات مالی به این رفتار مدیران 1990رو هستند)تروین،

( مدیریت سود را 1994)همکاران و جورج ید( به نقل از 2009شود. دیلی و همکاران )
نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیران جهت حصول سطح مورد انتظار سود برای 
بعضی تصمیمات خاص تعریف می کنند. به نظر آنها، انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت 

 تصور سرمایه گذاران درباره واحد تجاری است.
تاثیر گذاشتن بر قیمت سهام،  مدیریت با توجه به اهداف و انگیزه های مختلفی نظیر 

سازی مطلوبیت و رفاه خود و پرهیز از نقض قراردادهای بدهی، اقدام به مدیریت بیشینه
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سود می کند. اطالعات موجود در بازار سرمایه، بر چگونگی تفسیر سرمایه گذاران و 
بر میزان گذارد و بنابراین واکنش آنها نسبت به اطالعات مالی افشاء شده شرکت ها اثر می

توانایی مدیریت در تاثیرگذاری بر بازار، از طریق گزارشگری مالی دستکاری شده نیز موثر 
(. با توجه به اهمیت موضوع مدیریت سود با استفاده از 1392است) باباجانی و تحریری، 

اقالم تعهدی اختیاری  با عنایت به عملکرد واحد تجاری  و زمان بندی اعالن سود و تمایل 
یت برای تعدیل اقالم تعهدی اختیاری، در این مقاله به بررسی تاثیر همبستگی بین سود  مدیر

 بندی اعالن آن بر کیفیت اقالم تعهدی پرداخته خواهد شد.و زمان

 

 مبانی نظری 
های عضو یک صنعت در محیط تجاری مشابه فعالیت نموده و دارای عملیات و شرکت

نابراین، سودهای حسابداری گزارش شده یک های حسابداری مشابهی هستند. بروش
باشند. به همین دلیل، اطالعات مربوط به سود صنعت باید دارای رفتار و حرکت مشابهی 

تواند  بر تصمیمات مربوط به سود یک شرکت از طریق انتقال اطالعات درون صنعتی می
سیگال و سیگال، و  1979؛ هلمسترم، 1992سایر شرکت ها تاثیرگذار باشد) فرمن و تسی، 

(. از این رو،  سود صنعت اغلب به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد شرکت های 2013
تواند در ها یا عملکرد مدیران میشود و همچنین عملکرد شرکتعضو صنعت استفاده می

مقایسه با عملکرد صنعت بهتر مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به بخش یاد شده، مدیران 
عت به منظور نشان دادن این موضوع که عملکردشان حداقل از میانگین صنعت یک صن

بهتر است، تمایل زیادی به تعدیل سود شرکت تحت مدیریت خود، با توجه به عملکرد 
؛ پیسنل و همکاران و بگنلی و 1990؛ گیبنز و مرفی، 1979صنعت دارند )هلمسترم، 

 (.2002همکاران، 
کند که اگر وضعیت سود صنعت خوب باشد و دالل می( اینگونه است1990ترومن )  

مدیران شرکت سود باالیی را گزارش کنند، به احتمال کمی سرمایه گذاران به این باور 
رسند که چنین سودهایی به دلیل مدیریت سود است، حتی اگر سودها واقعا مدیریت می

توانند با شرایط مدیران میتوان چنین استدالل کرد که در برخی شده باشند. بنابراین  می
استفاده از دستکاری سود به مدیریت فرصت طلبانه سود اقدام کرده و در عین حال این 
اقدام مدیران اثر نامطلوبی بر ارزش شرکت نداشته باشد. این وضعیت به ویژه زمانی شدت 

 کند که بین سود صنعت و سود شرکتهای صنعت همبستگی باالیی وجودبیشتری پیدا می
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ها و سود صنعت هایی که همبستگی بین سود آنداشته باشد. به بیان دیگر، برای شرکت
هایی که ها نسبت به سایر شرکتها باشد، مدیران آن شرکتبیشتر از سایر شرکت

توانند به تری میها و سود صنعت کمتر است  با خیال آسودههمبستگی بین سود آن
توان استدالل کرد که ه توضیحات پیش گفته میمدیریت سود اقدام کنند. با توجه ب

تصمیمات مدیران در ارتباط با اقالم تعهدی ممکن است تحت تاثیر همبستگی بین سود 
بینی کرد که توان پیش(. از این رو می1990گیرد)ترومن  شرکت و سود صنعت قرار

مایل بیشتری مدیران در شرکت هایی که سود آنها با سود صنعت همبستگی باالیی دارد، ت
ای که کنند در دوره( استدالل می2004به مدیریت اقالم تعهدی دارند. پارک و رو)

کنند بهتر هایی که در آن صنعت فعالیت میعملکرد نسبی شرکتی نسبت به سایر شرکت
باشد، در این شرایط مدیران آن شرکت تمایل کمتری به استفاده از اقالم تعهدی دارند)در 

ره به دلیل عملکرد خوب شرکت در مقایسه با صنعت، نیازی به استفاده از واقع در آن دو
توان استدالل کرد با بهبود عملکرد نسبی سود مدیریت سود ندارند(. با این تفسیر می

ها نسبت به سود صنعت، استفاده از اقالم تعهدی توسط مدیران کاهش خواهد شرکت
 یافت.

-دهد، زمانها را تحت تاثیر قرار میشرکتیکی دیگر از مواردی که مدیریت سود  

های هر صنعت است. همانطور که مشخص است سرمایه بندی اعالن سود توسط شرکت
ها ها، اقدام به مقایسه عملکرد آنگذاران بالقوه و بالفعل به منظور ارزیابی عملکرد شرکت

. از طرفی، مدیران نمایندگیری میها نموده و در نهایت مبادرت به تصمیمبا سایر شرکت
دهند از سود سایر شرکت های عضو نیز از این موضوع به خوبی مطلع بوده و ترجیح می

صنعت آگاهی یافته و با توجه به وضعیت صنعت، در صورت لزوم از اقالم تعهدی اختیاری 
ای که اگر (. به گونه1990استفاده نموده و سپس سود خود را تنظیم و اعالن نمایند)ترومن،

ملکرد نسبی سود شرکت نسبت به صنعت بهتر باشد از اقالم تعهدی کمتر و در غیر این ع
صورت از اقالم تعهدی بیشتری به منظور دستکاری سود استفاده کنند. به عبارتی دیگر، به 

دهند که اعالن سود منظور مدیریت سود و استفاده از اقالم تعهدی مدیران اغلب ترجیح می
های عضو صنعت به تعویق اندازند. بنابراین اگر چنین د سایر شرکتخود را تا اعالن سو

ای صحت داشته باشد، احتمال تعدیل اقالم تعهدی اختیاری با به تاخیر انداختن زمان گزاره
اعالن سود  افزایش خواهد یافت. البته این موضوع با افزایش همبستگی بین سود شرکت و 

به عبارتی دیگر، هر چه همبستگی بین سود  کند .سود صنعت شدت بیشتری پیدا می
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شرکت و سود صنعت بیشتر باشد با افزایش تاخیر در اعالن سود، احتمال استفاده مدیریت 
یابد. از طرفی، احتمال به تاخیر انداختن زمان اعالن از اقالم تعهدی اختیاری افزایش می

مطلوبی قرار داشته و  یابد که وضعیت صنعت مورد نظر در شرایطسود  هنگامی شدت می
ها به منظور نشان دادن این موضوع که در وضعیتی بهتری نسبت به صنعت قرار شرکت

ها توان گفت مدیریت سود توسط مدیران شرکتدارند، بیشتر خواهد بود. در نهایت می
ها قرار الشعاع وضعیت سودآوری صنعت و زمانبندی اعالن سود توسط آنتواند تحتمی

 (.2013ی و همکاران، بگیرد )کا

 

 پیشینه تحقیق
 پیشینه خارجی

در مبانی نظری بیان شد که مدیریت با توجه به عملکرد شرکت تحت کنترل خود  و 
مقایسه آن با سایر شرکت های صنعت، اقدام به تعدیل اقالم تعهدی نموده و یا به تعبیر 

که یک مدیر بتواند عملکرد خود را با نماید . برای ایندیگر، اقدام به مدیریت سود می
سایر شرکت های هم صنعت خود مقایسه کند باید منتظر اعالن سود آن شرکت ها باشد، 

 بنابراین، باید اعالن سود خود را به تاخیر بیاندازد. 
( در تحقیق خود دریافتند که شرکتها، 1997در ارتباط با این موضوع دی فاند و پارک) 

شان  نسبت به سود صنعت در وضعیت بدتری قرار داشته سال جاری در شرایطی که سود
باشد ، اما چشم انداز سودهای آینده شرکت نسبت به سودهای صنعت بهتر باشد، از طریق 

کارگیری اقالم تعهدی اختیاری اقدام به مدیریت سود نموده و آن را بیش نمایی می به
 کنند. حالت عکس این مورد نیز صادق است.

( شواهدی مبنی بر رابطه منفی اقالم تعهدی 2000طور مشابهی ، پیسنل و همکاران)به  
آنها که براساس سود صنعت محاسبه شده بود، فراهم  1شرکتها و عملکرد نسبی سود

آوردند. این یافته ها نشان داد که شرکت ها با توجه به عملکرد سود های خود با زیر نظر 
 کنند.رابطه با اقالم تعهدی اتخاذ میداشتن  سود صنعت، تصمیماتی در 

های شرکت به ( نشان داد مدیرانی که بیشترین ارزش بازار را از اعالن1990ترومن ) 
کنند، هنگامی که سود شرکت با سود صنعت دارای واسطه مدیریت سود کسب می

 همبستگی باالیی است، تمایل زیادی به مدیریت سود خواهند داشت.

                                                                                                                   
1-Relative Earnings Performance 
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( شواهدی مبنی بر واکنش منفی 2002( و نیز باگنلی و همکاران)1984چمبرز و پنما ) 
های مالی فراهم نمودند. آنان استدالل بازار نسبت به تاخیر زمان تاریخ موردانتظار گزارش

بندی گذاران نه تنها بر اساس اخبار مربوط به سود، بلکه بر اساس زمانکردند که سرمایه
 دهند.را شکل میافشای خبرهای سود، انتظارات خود 

( در تحقیقی با عنوان میزان دقت در بازار و برنامه استراتژیک 2015دیهان و همکاران ) 
بندی اعالن سودها، به این نکته دست یافتند که مدیران اخبار بد را بعد از ساعات و زمان

نین کنند. همچپرمبادله و نیز روزهای پرمبادله، که میزان توجهات کمتر است، اعالن می
 کنند.های آنان نشان داد که مدیران اخبار بد را در روزهای جمعه گزارش مییافته
آیا سودهای با کیفیت زودتر »( در نتیجه تحقیق خود با عنوان 2015لی و همکاران ) 

، به این نکته دست یافتند که سودهایی که دارای کیفیت باالتری هستند «شونداعالن می
تر اعالن ر حالی که سودهایی که حاوی اخبار بد هستند به موقعشوند ددیرتر اعالن می

 شوند.می
( با عنوان شواهدی بیشتر راجع به استراتژی 2016در تحقیق دیگر میچالی و همکاران) 

بندی اعالن سودها، دریافتند که مدیران بدترین اخبار سود را در روز جمعه اعالن زمان
 طلبانه مدیران است.وز جمعه تنها بیانگر رفتار فرصتکنند، همچنین اعالن سودها در رمی

 

 پیشینه داخلی
تاخیر اعالن سود و مدیریت »( در نتیجه تحقیق خود با عنوان 1389مهرآذین و همکاران )

کنند، هایی که سود خود را با تاخیر اعالن می، به این نکته دست یافتند که شرکت«سود
هایی که با تاخیر اعالن باشند. همچنین شرکتتی میدارای اخبار بد مربوط به سود عملیا

 نمایند.اند، به مدیریت سود در جهت افزایش سود اقدام میسود داشته

ها پرداختند. ( به بررسی مدیریت زمان اعالن سود شرکت1391قائمی و همکاران ) 
بورس های پذیرفته شده در نتایج حاصل از تحقیق آنها موید آن است که مدیران شرکت

کنند. همچنین بندی اعالن سودهایشان میاوراق بهادار تهران به طور راهبردی اقدام به زمان
آنها  اثر برخی عوامل موثر بر انتخاب زمان اعالن سود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
آزمون نشان دادند که از میان عوامل مختلف، تنها درصد سهام شناور آزاد بر زمان اعالن 

 بار مربوط به سود تاثیر دارد.اخ
بازده  تغییرات و سهام صاحبان حقوق بازده که داند نشان ( 1391و همکاران ) خدادای
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 معناداری مثبت رابطه قبل سال به نسبت مالی هایصورت گزارشگری در تسریع با سهام

 هایصورت گزارشگری در تسریع با مالی ریسک تغییرات و مالی و ریسک است داشته

 که است بوده این از حاکی نتایج داشته است. همچنین، معناداری منفی رابطه مالی

 .کنند ارائه می تریبه موقع مالی گزارشگری بزرگتر هایشرکت
( به بررسی عوامل موثر بر زمان اعالن سود پرداختند. 1392زاده و همکاران )عباس 

ها، پیچیدگی عملیات با دیگر شرکتنتایج تحقیق آنها نشان داد که عواملی مانند ادغام 
شرکت، تنگناها یا فشارهای مالی، اخبار خوب و بد و نوع اظهارنظر حسابرسی ارائه شده 

-ها تاثیر قابل مالحظههای مالی شرکت بر زمان اعالن سود ساالنه شرکتدر مورد صورت

 ای دارد.
 سود بینی پیش خطای لمستق متغیرهای بین که (  نشان دادند1394مال امینی و مرفوع ) 

 و معنادار رابطه حسابرسی گزارش صدور زمان در تأخیر متغیر با سنواتی تعدیالت و میزان
 در تأخیر و هاشرکت اطالعات افشای کیفیت رتبه مستقل متغیر و بین بوده برقرار منفی

 .باشدنمی برقرار ایرابطه گزارش حسابرسی، صدور زمان
 

 های تحقیقفرضیه
 باشد:های زیر قابل طرح میبه مبانی نظری تشریح شده، پرسشبا توجه 

 ها تاثیر دارد؟بر اقالم تعهدی اختیاری شرکت 1عملکرد نسبی سود: آیا  1پرسش  
: آیا ارتباط عملکرد نسبی سود و اقالم تعهدی اختیاری تحت تاثیر مقدار 2پرسش  

 گیرد؟همبستگی سود شرکت با سود صنعت قرار می
آیا ارتباط عملکرد نسبی سود و اقالم تعهدی اختیاری تحت تاثیر تاریخ : 3پرسش  

 گیرد؟های صنعت قرار میاعالن سود شرکت
 : شوندصورت زیر بیان میهای تحقیق بههای فوق فرضیههمچنین، برای پاسخ به پرسش 

 دارد. ها اثر منفی معناداریعملکرد نسبی سود بر اقالم تعهدی اختیاری شرکتفرضیه اول: 
هایی که همبستگی اثر عملکرد نسبی سود بر اقالم تعهدی اختیاری در شرکت فرضیه دوم:
تر( از سایر ها بوده، بیشتر)منفیها با سود صنعت مثبت و بیشتر از سایر شرکتبین سود آن

 ها است.شرکت
ن سود هایی که اعال: اثر عملکرد نسبی سود بر اقالم تعهدی اختیاری در شرکتفرضیه سوم

                                                                                                                   
2- Relative Earnings Performance 
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 هاست.تر( از سایر شرکتاندازند، بیشتر)منفیخود را به تعویق می

 

 روش تحقیق
-تواند از نوع پژوهشاین پژوهش با توجه به عدم امکان کنترل کلیه متغیرهای مربوط، نمی

های تجربی محض باشد اما، با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته، این پژوهش از 
-رگرسیونی می -تجربی بوده و از لحاظ روش نیز از نوع همبستگیهای شبه نوع پژوهش

 باشد.
 

 جامعه و نمونه آماری 
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان برای انجام این تحقیق شرکت 

ها استخرج شدند. جامعه آماری در نظر گرفته شدند و نمونه آماری از میان این شرکت
هایی که همه شرایط به صورت حذفی بوده به طوری که تنها شرکتروش نمونه گیری 

گری های مالی و واسطه. جزء شرکت1زیر را دارا باشند به عنوان نمونه انتخاب شدند: 
. اطالعات مالی آنها در 3. در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند. 2نباشند. 

-1392ی شرکت در دوره 108حل مزبور، تعداد دسترس باشد. در نهایت، پس از طی مرا
ها با توجه به تفکیکی که در سایت شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 1387

اعالم شده است، مورد استفاده قرار  سازمان بورس اوراق بهادار تهران  در رابطه با صنعت
 گرفته است.

 
 هاروش گردآوری داده 

و بانک مرکزی و نرم افزارهای  بورس هایسایتو  بورس هایامههای موردنظر از ماهنداده
سپس، برای آماده سازی اطالعات از نرم افزار  .ها استخراج شده انداطالعات مالی شرکت

اکسل استفاده شده است. همچنین، محاسبات الزم برای دستیابی به متغیرهای مورد بررسی 
 ه است.انجام شد 8نسخه  Eviewsافزار به کمک نرم 

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده 
های مرکزی مانند  ها با استفاده از شاخص در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده
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است. همچنین، های پراکندگی مانند انحراف معیار انجام شده  میانگین، میانه و شاخص
است. برای انتخاب های ترکیبی استفاده شده ها از مدلی رگرسیون دادهبرای آزمون فرضیه

های تابلویی با اثرات ثابت از های رگرسیونی ترکیبی و مدلی دادههای مدلاز بین روش
های ترکیبی انتخاب شود، لیمر روش داده Fشود. اگر در آزمون لیمر استفاده می Fآزمون 

تا های تابلویی با اثرات ثابت انتخاب گردید الزم است داده کار تمام است اما اگر روش
از آزمون هاسمن جهت تعیین استفاده از مدلی اثرات ثابت  آزمون هاسمن نیز انجام شود.

(. در همین 1389شود) افالطونی و نیکبخت، در مقابل مدلی اثرات تصادفی استفاده می
های رگرسیونی زیر استفاده شده های تحقیق به ترتیب از مدلراستا برای آزمون فرضیه

 است:
 (1مدل)

𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑅𝑜𝑎𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡
+ 𝜀𝑖,𝑡 

 (2مدل)
𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2(𝐻𝐶𝑂𝑅 ∗ 𝑅𝐸𝑃)𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝑅𝑜𝑎𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 (3مدل)

𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2(𝐿𝐴𝑇𝐸 ∗ 𝑅𝐸𝑃)𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡
+ 𝛽5𝑅𝑜𝑎𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 ( ارائه شده است.1تعریف متغیرهای تحقیق در جدول )
 

 . تعریف متغیرهای مدل1جدول 

 متغیر مورد بررسی     نماد   متغیر مورد بررسی نماد
DA اقالم تعهدی اختیاری Late     متغیر مجازی تاخیر اعالن سود 

REP عملکرد نسبی سود شرکت Lev     اهرم مالی 

HCOR متغیر مجازی ضریب همبستگی Roa     بازده دارایی 

OCF جریان نقد عملیاتی Size     اندازه شرکت 

 

 متغیرهای تحقیق  
 متغیر وابسته

در این تحقیق به منظور محاسبه اقالم تعهدی اختیاری از مدل تعدیل : اقالم تعهدی اختیاری
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جونز ابتدا کل اقالم تعهدی به شرح زیر  جونز استفاده شده است. در مدل تعدیل شده شده
 محاسبه گردیده است:

𝑇𝐴 = ∆𝐶𝐴 − ∆𝐶𝐿 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻 + ∆𝑆𝑇𝐷 − 𝐷𝐸𝑃 

 
TA کل اقالم تعهدی شرکت در سال :t 

∆CAهای جاری شرکت بین سالهای ایی: تغییر در دارt  وt-1 
∆CLبین سالهای  های جاری شرکت: تغییر در بدهیt  و t-1 

∆CASH تغییر در وجه نقد شرکت بین سالهای:t  و t-1 
∆STDبلندمدت شرکت بین سالهای  : تغییر در حصه جاری بدهیt  وt-1 

DEP هزینه استهالک شرکت در سال :t 

به منظور تعیین اقالم تعهدی  𝛼1 ،𝛼2، ،𝛼3پس از محاسبه کل اقالم تعهدی، پارامترهای 
 شوند:غیراختیاری از طریق فرمول زیر برآورد می

𝑇𝐴𝑖,𝑡
𝐴𝑖,𝑡−1

⁄ = 𝛼1 (
1
𝐴𝑖.𝑡−1
⁄ ) + 𝛼2(

∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡
𝐴𝑖.𝑡−1

⁄ )+𝛼3(
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑖.𝑡−1
⁄ ) 

 
TAکل اقالم تعهدی شرکت : 

∆REV تغییر در درآمد فروش شرکت :i بین سالهایt وt-1 

PPEآالت و تجهیزات شرکت: ناخالص اموال، ماشین 
Ai,t-1های شرکت در سال : جمع ارزش دفتری داراییt-1 

𝛼1 ،𝛼2، ،𝛼3هرشرکت  : پارامترهای برآورد شده 

از طریق حداقل مربعات، طبق فرمول زیر اقالم  𝛼1 ،𝛼2، ،𝛼3ی پارامترهای پس از محاسبه
 شود:تعهدی غیراختیاری به شرح زیر تعیین می

𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝛼1 (
1
𝐴𝑖.𝑡−1
⁄ ) + 𝛼2(

(∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡)
𝐴𝑖.𝑡−1

⁄ )+𝛼3(
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑖.𝑡−1
⁄ ) 

 
 که در آن:

NDAاقالم تعهدی غیراختیاری : 
∆REV تغییر در درآمد فروش شرکت :i ی بین سالهاt  وt-1 
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∆REC تغییر در حسابهای دریافتنی شرکت :i  بین سالهایt  وt-1 

PPEآالت و تجهیزات شرکت: ناخالص اموال، ماشین 
Ai,t-1های شرکت در سال : جمع ارزش دفتری داراییt-1 

 شود:به صورت زیر محاسبه میNDA( پس از تعیین DAدر نهایت اقالم تعهدی اختیاری)

𝐷𝐴𝑖,𝑡 = (
𝑇𝐴𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1
⁄ ) − 𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 

 

 متغیرهای مستقل
ها نه به صورت عملکرد نسبی سود شرکت: با توجه به ادبیات تحقیق، عملکرد شرکت

شود که شرکت مربوطه در آن مطلق بلکه در مقایسه با میانگین سود صنعتی ارزیابی می
مطابق تحقیق پارک و کند بنابراین در این تحقیق برای محاسبه این متغیر فعالیت می

 ( از رابطه زیر استفاده شده است:2004رو)
𝑅𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝑁𝐷𝐸𝑖𝑡 − 𝐸𝑖𝑡 

NDEit سود غیراختیاری که عبارت است از سود قبل از عملیات متوقف شده به کسر از :
 .tدر دوره  iاقالم تعهدی اختیاری شرکت 

Eitهایی که سود شرکت : میانگین سود صنعت است که براساس میانگین موزون متحرک
بوده، محاسبه شده است )الزم به  tهای نمونه در سال اعالن سود آنها قبل از سایر شرکت

نسبت به مجموع iهای شرکت های نمونه براساس نسبت داراییذکر است وزن شرکت
 های نمونه در صنعت محاسبه شده است(.های شرکتدارایی

متغیر مجازی ضریب همبستگی: متغیر مجازی است، درصورتی که ضریب همبستگی  
با سود صنعت مثبت و مقدار آن از میانگین ضریب همبستگی سود شرکتهای  iسود شرکت 

 و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود. 1نمونه در صنعت بیشتر باشد،  مقدار  آن 
سود  iیری مجازی است در صورتی که شرکت متغیر مجازی تاخیر اعالن سود: متغ 

و در غیر اینصورت مقدار آن  1مقدار آن  (RAD>0)خود را با تاخیر اعالن کرده باشد 
از رابطه زیر استفاده شده   (RAD)صفر خواهد بود. برای محاسبه تاخیر نسبی اعالن سود

 است.
𝑅𝐴𝐷𝑖 = 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑖 − 𝐷𝐴𝑇𝐸𝐼 

 
بیانگر تاریخ اعالن  DATEIو  iبیانگر تاریخ اعالن سود شرکت  Dateiدر این رابطه  

های نمونه در هر بر اساس میانه تاریخ اعالن سود شرکت  DATEiسودهای صنعت است. 
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 صنعت محاسبه شده است.
ین متغیر از صورت جریان وجوه نقد استخراج شده است. با افزایش جریان نقد عملیاتی: ا

ی مدیران با استفاده از اقالم تعهدی به منظور مدیریت سود کاهش جریان نقد عملیاتی توانای
 (. 1390یابد)قربانی، جوان و اردکانی، می

در پایان هر دوره بدست آمده  ها بر جمع داراییاین متغیر از تقسیم جمع بدهی اهرم مالی:
و در نتیجه  ها، اعمال محدودیت از جانب اعتباردهندگان افزایش یافتهاست.با افزایش بدهی

-طلبانه مدیران و استفاده از اقالم تعهدی میهای فرصتباعث محدودیت در انجام فعالیت

 (.1394شود)خدادادی، فرازمند و قربانی، 
های شرکت در پایان هر این متغیر از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها:بازده دارایی

های عمومی و ده از دستکاری هزینهتواند با استفاآید. مدیریت سود میدوره بدست می
های بلندمدت و دستکاری هزینه اداری، افزایش سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی

 (.1389ها تاثیر گذار باشد)مجتهد زاده و الریجانی، ها بر بازده داراییاستهالک دارایی
در هر دوره استفاده ها : برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی داراییاندازه شرکت

های های بزرگتر بیشتر تحت تاثیر هزینه( معتقد است شرکت1386شده است. اسکات)
ها افزایش ها با افزایش سود آنهای سیاسی این شرکتسیاسی قرار دارند. بنابراین، هزینه

 ها بیشتر است.رو، تمایل به مدیریت سود در این شرکتیابد از اینمی

 

 نتایج تحقیق
 آمار توصیفی 

محاسبات آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، 
نشان داده شده  2بیشینه و کمینه است که اطالعات مرتبط با آنها به طور خالصه در جدول 

 است.
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 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق2جدول 

 
متغیرهای تحقیق با توجه به جدول فوق بیانگر ارزش بررسی نتایج کمی آمار توصیفی  

، بازده 65/0برای میانگین اقالم تعهدی اختیاری، ارزش میانگین برای اهرم مالی  0229/0
ای از منابع شرکت از است. به عبارتی، بخش عمده 72/5و اندازه شرکت  17/0ها دارایی

 طریق تامین مالی ایجاد شده  است. 
ف معیار، ضریب کشیدگی و چولگی نیز به منظور بررسی نرمال بودن های انحراآماره 

توان اظهار داشت که شوند. با بررسی معیارهای مذکور میکار گرفته میها بهتوزیع داده
های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته از توزیع نرمال برخوردار هستند زیرا، متغیرها داده

باشند. همچنین، زمانی که اندازه یه شده برای کشیدگی میدارای حداقل فاصله از ارزش ارا
ها باشد )معیاری تقریبی برای توزیع نرمال( احتمال نرمال بودن داده 100تر از نمونه بزرگ

 (.1389)افالطونی و نیکبخت، یابدافزایش می

 

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها
-لیمر به منظور بررسی استفاده از روش داده Fقبل از برازش مدل ها الزم است تا آزمون 

های ترکیبی برای مدلهای مذکور انجام های تابلویی با اثرات ثابت در مقابل روش داده
 دهد.ها نشان میلیمر را برای تمامی مدل Fنتایج آزمون 3جدول  .شود

 
 

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین   متغیر                                         

 1519/0 -721/1 235/1 0188/0 0229/0 اقالم تعهدی اختیاری

 171/1 -652/6 606/3 -102/1 -286/1 عملکرد نسبی سود

 373/14 -654/54 451/123 125/5 267/26 جریان نقد عملیاتی

 499/0 0 1 0 465/0 مجازی ضریب همبستگیمتغیر 

 498/0 0 1 0 450/0 متغیر مجازی تاخیر اعالن سود

 1649/0 0964/0 9714/0 6618/0 6563/0 اهرم مالی

 124/0 -18/0 624/0 164/0 177/0 هابازده دارایی

 6092/0 246/4 956/7 6752/5 7220/5 اندازه شرکت
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، برای تخمین تمامی H0ی لیمر و تایید فرضیه Fبا توجه به آماره و سطح خطای آزمون

 استفاده خواهد شد.های تلفیقی ها از روش دادهمدل
 

 آزمون فرضیه اول
( به شرح زیر استفاده 1(  از مدل )2004برای بررسی فرضیه اول مطابق تحقیق پارک و رو) 

 شده است.

 (1: نتایج برآورد مدل )4جدول

𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑅𝑜𝑎𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 

 سطح خطا tآماره  ضریب متغیر

 0000/0 -617/5 -303/0 عملکرد نسبی سود

 0001/0 -949/6 -343/1 جریان نقد عملیاتی

 0204/0 -541/2 -690/3 اهرم مالی

 0000/0 -541/9 -6090/0 هابازده دارایی

 0000/0 541/7 245/1 اندازه شرکت

 022/0 251/3 321/0 عرض از مبدا

 282/0 تعیینضریب 

 259/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 555/8آماره 

 F 0000/0سطح معناداری آماره 

 159/2 واتسون –آماره دوربین 

 
بدست آمده و سطح خطای آن  F( ، آماره 4با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول ) 
درصد، مدل در مجموع از معناداری باالیی  99توان بیان کرد که در سطح اطمینان می

 های تحقیقلیمر برای مدل F: نتایج آزمون 3جدول 
 روش پذیرفته شده سطح خطا آماره مدلی مورد بررسی

 های تلفیقیمدلی داده 093/0 665/1 (1) مدل

 های تلفیقیمدلی داده 082/0 676/1 (2) مدل

 های تلفیقیمدلی داده 065/0 692/1 (3) مدل
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-درصد است می 25برخوردار است. همچنین با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده که برابر 

درصد تغییرات متغیر وابسته را  25توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل بیش از 
توان است می 2.159توجه به آماره دوربین واتسون که برابر با دهند. همچنین، با توضیح می

 های بدست آمده بسیار پایین است.گفت که خود همبستگی مرتبه اول بین باقیمانده
 -303/0 شود در مدل فوق ضریب عملکرد نسبی سود شرکتهمانطور که مشاهده می 

رفت بین عملکرد نسبی سودها توان نتیجه گ( می000/0بوده که با توجه به سطح خطای آن)
و اقالم تعهدی اختیاری ارتباط منفی معناداری وجود دارد. به عبارتی دیگر، هر چه عملکرد 
نسبی سود شرکت نسبت به میانگین سود صنعت بدتر باشد، مدیران از اقالم تعهدی 

 تری استفاده خواهند کرد. اختیاری بیش
 

 آزمون فرضیه دوم
 ( استفاده شده است. 2( از مدل )2004مطابق تحقیق پارک و رو)برای بررسی فرضیه دوم 

 

 (2: نتایج برآورد  مدل )5جدول 

𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2(𝐻𝐶𝑂𝑅 ∗ 𝑅𝐸𝑃)𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑜𝑎𝑖,𝑡
+ 𝛽6𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 سطح خطا tآماره   ضریب متغیر

 000/0 -533/8 -396/0 سودعملکرد نسبی 

 024/0 -541/2 -690/3 عملکرد نسبی سود* متغیر مجازی ضریب همبستگی باال

 012/0 899/6 021/1 جریان نقد عملیاتی

 002/0 -698/4 -721/2 اهرم مالی

 000/0 -222/8 -292/0 هابازده دارایی

 0000/0 541/9 302/1 اندازه شرکت

 432/0 958/0 0452/0 عرض از مبدا

 382/0 ضریب تعیین

 351/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 959/11آماره 

 F 000/0سطح معناداری آماره 

 145/2 واتسون –آماره دوربین 

 
بدست آمده و سطح خطای آن   F( ، آماره 5با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول ) 
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مجموع از معناداری باالیی درصد، مدل در  99توان بیان کرد که در سطح اطمینان می
توان بیان کرد که در برخوردار است. همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده می

دهند. با درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 35مجموع، متغیرهای مستقل بیش از 
بستگی توان گفت که خودهماست نیز، می 2.145توجه به آماره دوربین واتسون که برابر با 

 های بدست آمده بسیار پایین است.مرتبه اول بین باقیمانده
هایی که ضریب شرکت REP( قابل مشاهده است ضریب 5که در جدول )طور همان 

تر از ضریب ( کوچک-690/3ها با سود صنعت مثبت و قوی است)همبستگی سود آن
REP (396/0-در سایر شرکت )حت تفاوت ها است. حال در ادامه برای بررسی ص

الزم به توضیح است که از آزمون والد  .ضرایب فوق از آزمون والد استفاده شده است
شود. فرضیه برای بررسی و اعمال محدودیتهای خطی بر روی ضرایب مدل استفاده می

 صفر و فرضیه یک این آزمون به شرح زیر است:
H0: آماری وجود ندارد. تفاوت معناداری میان ضرایب متغیرهای مورد بررسی از لحاظ 
H1: .تفاوت میان ضرایب متغیرهای مورد بررسی، از لحاظ آماری معنادار است 

 نتایج آزمون والد برای فرضیه دوم به شرح زیر است:
 

 : نتایج آزمون والد فرضیه دوم6جدول 
 سطح خطا Fآماره  خطای استاندارد تفاضل

321/3- 357/0 966/25 000/0 

  
نیز قابل مشاهده است، فرضیه صفر آزمون والد )مبنی بر عدم  6جدول طورکه در همان 

و  REPگیرد. بنابراین، شدت ارتباط بین تفاوت معنادار بین ضرایب( مورد تأیید قرار نمی
ها و سود صنعت مثبت و هایی که همبستگی بین سود آناقالم تعهدی اختیاری در شرکت

هایی است که همبستگی پایین با سود صنعت تر( از سایر شرکتقوی است، بیشتر)منفی
 دارند.

 

 آزمون فرضیه سوم
 ( استفاده شده است .3( از مدل )2004برای بررسی فرضیه سوم مطابق تحقیق پارک و رو)
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 (3(: نتایج برآورد مدل )7جدول )

𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2(𝐿𝐴𝑇𝐸 ∗ 𝑅𝐸𝑃)𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑜𝑎𝑖,𝑡
+ 𝛽6𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 سطح خطا tآماره   ضریب متغیر

 008/0 -939/5 -615/0 عملکرد نسبی سود

 357/0 921/0 725/2 عملکرد نسبی سود * متغیر مجازی تاخیر اعالن سود

 0003/0 668/3 888/1 جریان نقد عملیاتی

 000/0 -698/6 -001/3 اهرم مالی

 001/0 -222/4 -445/0 هاداراییبازده 

 0000/0 541/11 112/2 اندازه شرکت

 735/0 -338/0 -019/0 عرض از مبدا

 272/0 ضریب تعیین

 220/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 558/3آماره 

 F 001/0سطح معناداری آماره 

 265/2 واتسون –آماره دوربین 

 
بدست آمده و سطح خطای آن  F( ، آماره 7با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول ) 
درصد، مدل در مجموع از معناداری باالیی  99توان بیان کرد که در سطح اطمینان می

-درصد است می 22برخوردار است. همچنین با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده که برابر 

درصد تغییرات متغیر وابسته را  22متغیرهای مستقل بیش از توان بیان کرد که در مجموع 
توان است می 2.265دهند. همچنین، با توجه به آماره دوربین واتسون که برابر با توضیح می

 های بدست آمده بسیار پایین است.گفت که خود همبستگی مرتبه اول بین باقیمانده
و اقالم تعهدی  REPارتباط بین  همچنین، به منظور بررسی فرضیه سوم که آیا شدت 

تر از سایر اندازند قویهایی که اعالن سود خود را به تعویق میاختیاری در شرکت
-هایی که سود خود را با تاخیر اعالن میشرکت REPبایست ضریب هاست، میشرکت

، ( مقایسه شود. اما با توجه به اینکه-615/0ها )سایر شرکت REP( با ضریب 725/2کنند )
( از 357/0کنند )هایی که سود خود را با تاخیر اعالن میشرکت REPسطح خطای متغیر 
( بیشتر است بنابراین، نیازی به آزمون والد نبوده و در نتیجه فرضیه 05/0سطح خطای مجاز)

 شود. سوم تایید نمی
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 گیری و پیشنهادنتیجه 
بندی اعالن های صنعت و زمانهدف از این تحقیق بررسی تاثیر همبستگی بین سود شرکت

با توجه به اینکه شرایط سود بر اقالم تعهدی استفاده شده توسط مدیریت شرکت است. 
های عضو آن با های حسابداری مورد استفاده شرکتحاکم بر هر صنعت و همچنین روش

هم مشابه است، عملکرد سود صنعت اغلب به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران 
های عضو هر صنعت، شرکتگیرد. مدیران کت های عضو صنعت مورد استفاده قرار میشر

اقالم تعهدی اختیاری را بر مبنای عملکرد سود شرکت نسبت به سود صنعت تعدیل نموده 
کنند. و از سود صنعت به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد شرکت خود استفاده می

اعالن سود را تا حد ممکن به تاخیر بیاندازند تا از همچنین، آنها تالش خواهند کرد که 
های عضو صنعت مطلع شوند و سپس در صورت مناسب بودن شرایط سود سایر شرکت

 صنعت، با تعدیل اقالم تعهدی همبستگی مثبتی بین سود شرکت و صنعت ایجاد نمایند. 
بورس اوراق  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شرکت های مورد مطالعه در 

بهادار تهران بین اقالم تعهدی اختیاری و عملکرد نسبی سود شرکت رابطه منفی و معناداری 
توان گفت که هرچه عملکرد نسبی سود شرکت بهتر وجود دارد. براساس این نتایج می

باشد مدیران تمایل کمتری به تعدیل اقالم تعهدی اختیاری داشته و در نهایت سطح 
ین خواهد آمد.  اما، در صورتی که عملکرد نسبی سود شرکت خوب مدیریت سود پای

نباشد، مدیریت تالش خواهد کرد که با تعدیل اقالم تعهدی اختیاری و در نتیجه مدیریت 
سود ، عملکرد خود را بهتر نشان دهد. نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیق پیسنل و 

 ( مطابقت دارد.2013( و سیگال و سیگال)1990(، ترومن)2000همکاران)
ها دارای همبستگی باالیی با سود صنعت بوده و از هایی که سود آنهمچنین، شرکت 

عملکرد نسبی ضعیف تری برخوردارند، رابطه بین اقالم تعهدی اختیاری  و عملکرد نسبی 
دهد که مدیران سود صنعت را ها است. این نتیجه نشان میتر از سایر شرکتسود آنها  قوی

نوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد خود می پندارند که فعاالن بازار نیز از آن استفاده به ع
کنند بنابراین،  مدیران تالش خواهند کرد از طریق تعدیل اقالم تعهدی، همبستگی بین می

 سود شرکت با سود صنعت را افزایش دهند.
بهادار تهران، تاخیر در نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد که در بازار اوراق  

اعالن سود شرکت عاملی مهم در تعدیل اقالم تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود  
کنند تا حد ممکن نیست. این در حالی است که، براساس ادبیات موجود مدیران تالش می
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زمان اعالن سود شرکت های خود را به تاخیر انداخته تا سود سایر شرکت های عضو 
را مشاهده نمایند و سپس در صورت نیاز بتوانند با تعدیل اقالم تعهدی  صنعت خود

اختیاری، سود را مدیریت نموده و عملکرد خود را بهتر نشان دهند. شاید بتوان دلیل 
ای را چنین بیان کرد که در بورس اوراق بهادار تهران سایر عوامل موثر حصول چنین نتیجه

م تعهدی استفاده توسط مدیران داشته از اینرو، در بر مدیریت سود، سهم زیادی در اقال
های صنعت به منظور تعدیل بیشتر پایان سال مالی مدیران منتظر اعالن سود سایر شرکت

(چمبرز و  2009دویل و مجلیکه) اقالم تعهدی نخواهند بود. نتایج این فرضیه با نتیجه تحقیق
 ت ندارد.( مطابق2002( و نیز باگنلی و همکاران)1984پنما )
شود رابطه بین عملکرد نسبی سودهای آتی با اقالم برای تحقیقات آتی پیشنهاد می 

ها از تعهدی اختیاری مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا مدیران شرکت
کنند یا خیر. بررسی نقش مدیریت سود به منظور هموارسازی عملکرد خود نیز استفاده می

انگیزه مدیران برای دستیابی به اهدافی چون اجتناب از زیان و  ها برعملکرد نسبی سود
 تواند پیشنهادی برای تحقیقات آتی باشد. اجتناب از کاهش سود نیز می
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