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 Mohamady_jamal@yahoo.com، ایران ،مشهد،مدرس دانشگاه و سرحسابرس دیوان محاسبات خراسان رضوی

 

های شرکتی باعث افزایش مدیریت سود و در مقابل منجر به براساس مبانی نظری، ویژگی - چكیده

( به این نتیجه 1391) کاهش کیفیت سود خواهد شد. از طرف دیگر طی پژوهشی اعتمادی و همكاران

 ههمین راستا این پژوهش ب در رسیدند که رابطه منفی بین مدیریت سود و کیفیت سود وجود دارد.

ود بر ارکت در افزایش اثر مدیریت ساامل اهرم مالی و اندازه شارکتی شاهای شبررسی تاثیر ویژگی

یری گگیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز و برای اندازهپردازد. برای اندازهود میاکیفیت س

شده در  تهیرفهای پذکیفیت سود از پایداری سود استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت

باشد. می 1391تا 1385های شرکت در بین سال 110نمونه پژوهش شامل  وبورس اوراق بهادار تهران 

ی های پژوهش حاکهای پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافتهجهت آزمون فرض

 سود ندارد.  کیفیتهای شرکتی تاثیر معناداری برتقویت اثر مدیریت سود بر از این است که ویژگی

 های شرکتی، اهرم مالی، اندازه شرکت، مدیریت سود و کیفیت سودویژگی :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

 گیرد.گیری مورد توجه قرار میسود حسابداری از جمله اطالعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم

ریب راین وجود زمینه مناسب برای تخسود توسط مدیریت وجود دارد، بناب بنابراین امكان دستكاری در

ها و نیبیهای  اتی حسابداری مانند خطا در پیشسود به دالیلی همچون وجود تضاد منافع و محدودیت

شود که سود واقعی از ها، موجب میهای مختلف حسابداری توسط بنگاهبرآوردها و استفاده از رویه

مناسب  استقرار (.1390)فروغی و محمدی،  باشد های مالی بنگاه متفاوتسود گزارش شده در صورت

عایت ر اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، های شرکتی،ویژگی

 (1388داداشی،  )حساس یگانه و هاست.حقوق  ینفعان شرکت انصاف و

تامین  های شرکت استها نیز یكی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه ویژگیتامین مالی شرکت
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زایش سرمایه، مقایسه با گزینه اف تر آن درجویی مالیاتی و نرخ پایینمالی از طریق استقراض به علت صرفه

شود. اما آنچه برای اعتباردهندگان درخصوص اعطای تری برای تامین مالی محسوب میحل مطلوبراه

باشد. م و اعتبارات پرداختی توسط وام گیرنده میوام و اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وا

ه بهره وام به آن توج عموما یكی از راهكارهایی که اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و

تر و به هاست. بنابراین اعتباردهندگان، اطالعات با کیفیتهای مالی شرکتکنند، بررسی صورتمی

ه اگر چرا ک دهند.می ابی توان مالی وام گیرندگان مورد توجه قرارویژه سود با کیفیت را برای ارزی

ها گیری آنمبنای تصمیم اطالعات مالی و به ویژه سود گزارش شده، ازکیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و

 گرددگیرد، منجر به متضرر شدن اعتباردهندگان از طریق اعطای ناصحیح اعتبار می در اعطای اعتبار قرار

 (.1390محمدی،  و )فروغی

ها رکتها بیشتر از سایر شمیزان واکنش بازده غیر منتظره به اعالمیه سود مربوط به برخی شرکت

چه قدرت آگاهی دهندگی قیمت بیشتر باشد میزان واکنش به اطالعات مندرج در سود خالص  است. هر

است.  اندازه شرکت ت،دهندگی قیمگیری میزان آگاهیکمتر است و برعكس. یک شاخص برای اندازه

، بنابراین کنندتر را بیشتر منتشر میهای بزرگهای گروهی اخبار مربوط به شرکتاز آنجا که رسانه

دلیل  نماید و به همینهای کوچک منعكس میقیمت آنها اطالعات بیشتری را نسبت به قیمت شرکت

تر ها بزرگمن هر چه اندازه شرکتیابد. در ضتوانایی سود خالص به منظور انتقال اطالعات کاهش می

ای هها تمایل بیشتری به استفاده از رویهها به منظور اجتناب از توجه رسانهباشد، مدیریت شرکت

 (.1390)خالقی مقدم و احمد خان بیگی،  کارانه به منظور کاهش سود خالص دارندمحافظه

لكرد شرکت است. این اطالعات تحلیل عم های مالی یكی از ابزارهای مهم برای تجزیه وصورت

های رتاز انواع مختلف اطالعات در صو کنندگان بسیار مفید است.گیری استفادهبرای فرایند تصمیم

( به این نتیجه 1994) 1همكاران کنندگان است. پدول ومالی، سود یكی از اطالعات مهم برای استفاده

العات قبلی بینی سود دارند و بسیاری از مطپیشهای بزرگ روندی بیشتر برای قابلیت رسیدند که شرکت

( 2002) 2رابطه بین مدیریت سود، کیفیت سود و اندازه شرکت در استرالیا است. استوتی 12گر نشان

نشان داد اهرم مالی اثرات مثبت در مدیریت سود دارد و انجام مدیریت سود توسط مدیران با هدف 

 ت مهم در کیفیت سود دارد. بنابراین اهرم مالی باال تمایل وجلوگیری از نقض قراردادهای بدهی، اثرا

                                                
1. Pedwell, et al 

2. Astuti 
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 در نهایت اثر منفی بر روی کیفیت سود خواهد داشت ایش داده وزانگیزه مدیران را برای مدیریت سود اف

باشد که براساس مطالب بیان شده، این پژوهش به دنبال بررسی این سوال می (2002 )استوتی،

 ری بر تقویت اثر مدیریت سود بر کیفیت سود دارد؟های شرکتی چه تاثیویژگی

 

 مبانی نظری 

پژوهش حاضر بر این استوار است که کیفیت اطالعات حسابداری، از یک سو براساس تصمیمات 

ادی تجاری بنگاه اقتص های محیط عملیاتی واز سوی دیگر، براساس ویژگی گزارشگری مدیریت و

محیط تجاری بنگاه نیز تحت تاثیر تصمیمات اجرایی  تی وشود. هر چند خصوصیات عملیاتعیین می

مدت توانایی تغییرات بنیادین در این خصوصیات را مدیریت قرار دارند، با این حال، مدیران در کوتاه

نداشته، در نتیجه خصوصیات عملیاتی و محیط تجاری تا حدود زیادی مستقل از تصمیمات مدیران شكل 

ارد که بین تصمیمات گزارشگری مدیریت و خصوصیات اطالعات شرکت این فرض وجود د گیرند.می

کند که سود نخستین منبع اطالعات خاص شرکت است. برای مثال رابطه وجود دارد و فرض می

گذاران به سود، بیش از هر معیار دیگری به عنوان معیار سنجش دهد که سرمایهتحقیقات نشان می

یرند، گن، مدیران نیز سود را به عنوان یک معیار کلیدی در نظر میکنند. عالوه برآعملكرد، تكیه می

 )اعتمادی و همكاران، کنندآن استفاده می های خود ازگران در ارزیابیتحلیل گذاران وزیرا سرمایه

قدار ها مشتق شده است، این نسبت مها بر داراییاهرم مالی نسبتی است که از حاصل تقسیم بدهی (1391

دهد. هر چقدر اهرم مالی باالتر باشد ها به وجود آمده است را نشان میرکت را که توسط بدهیدارایی ش

گذاران نیاز بیشتری در مورد بازده گذار باالتر خواهد بود، بنابراین سرمایهریسک برای سرمایه

یک  دهی سود به عنواننشان داد که نوسانات ضریب پاسخ (2010های اهرمی دارند. مرادی )شرکت

نماینده کیفیت سود وابسته به نوسانات اهرم مالی است. اهرم مالی به عنوان اطالعات مربوط در بازار 

نظامی،  و )مرادی دهدکه در برابر سود شرکت واکنش نشان می شود.بینی شده در نظر گرفته میپیش

2010.) 

ه مطرح دلیلی که در این رابطترین کیفیت سود داشته باشد. مهم تواند اثری منفی براهرم مالی می

 های حسابداری وتواند بر انتخاب رویهشود عبارت است از اینكه تامین مالی از طریق بدهی میمی

باعث گردد که مدیران اقدام به دستكاری سود نموده  های مدیریت تاثیرگذار باشد وها و برآوردقضاوت

، گان برای حفظ منافع خود در شرکت وام گیرندهاعتباردهند در نتیجه کیفیت آن را تخریب نمایند. و
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ا هایی رینهزتواند هگنجاند تخطی از این شروط میآن می شروطی را در کرده وقراردادهایی را منعقد 

تفاوتی های ماعتباردهندگان نسبت به نقض شروط قراردادهای بدهی به روش به شرکت تحمیل نماید.

نده برای همیشه، تقاضای پرداخت فوری، افزایش وثیقه، افزایش نرخ مانند عدم اعطای اعتبار به وام گیر

نش توسط وام گیرنده، واک بهره، تحمیل شروط اضافی و در نهایت نادیده گرفتن نقض شروط قرارداد

دار شدن اعتبار و حسن شهرت بدهی باعث خدشه عالوه بر این، نقض شروط قرارداد دهند.نشان می

جه به اینكه گردد. با تواین هزینه غیر مستقیمی است که به شرکت تحمیل میشود و اعتبارگیرنده می

های حسابداری که احتمال نقض های نكول باالست، مدیران فرصت طلب برای استفاده از روشهزینه

ها و شروط قراردادهای بدهی، انتخاب کنند. ویژگیدهد، انگیزه پیدا میبدهی را کاهش می قرارداد

دهد، زیرا مدیران اغلب به دنبال اجتناب از نقض ابداری توسط مدیر را تحت تاثیر قرار میهای حسرویه

توانند به این هدف دست می های حسابداری خاص،باشند و با انتخاب رویهشروط  قراردادهای بدهی می

به  ار دهدو برآوردهای مدیریت را تحت تاثیر قر هاتواند قضاوتیابند. قراردادهای بدهی همچنین می

تواند تحت تاثیر قراردادهای بدهی قرار های مدیریتی که میهای حسابداری و قضاوتعنوان مثال رویه

بگیرد عبارت از به حساب دارایی بردن بهره در مقابل هزینه بهره، روش بهای تمام شده کامل در مقابل 

های مختلف روش های صنعت نفت و گاز، انتخابآمیز برای شرکتهای موفقیتروش کوشش

های دریافتنی غیر قابل وصول، استهالک، روش حسابداری مخارج تحقیق و توسعه، برآورد حساب

باشد. مخارج تجدید ساختار می ها وهای ارزیابی موجودیها، انتخاب روشبرآورد عمر مفید دارایی

هرم بدهی،  با افزایش ا رود که فرصت طلبی مدیران برای اجتناب از نقض شروط قراردادهایانتظار می

یک سطح از مداخله مدیریتی برای اجتناب از نقض شروط قرارداد بدهی، انتخاب  مالی افزایش یابد.

 نمایندهای افزاینده سود استفاده میهای افزاینده یا کاهنده سود است، هر چند مدیران بیشتر از رویهرویه

 (1390)فروغی و محمدی، 

دازه هر چقدر ان دهد.که توانایی شرکت را در مدیریت تجاری نشان میاندازه شرکت مبنایی است 

اط با تئوری ارتب در تجاری خواهد داشت. شرکت باالتر باشد توانایی بیشتری در فعالیت مدیریتی و

ملكرد کنند که عسازمان، مدیران اطالعات بیشتری نسبت به مالكان دارند، بنابراین مدیران سعی می

کند این شرایط مدیران را تشویق می به مالكان برای حفظ وضعیت موجود نشان دهند.نسبت  بهتری را

بنابراین شرکت با اندازه بزرگ عملیات مدیریت سود را  که عملكرد مدیریت سود را بیشتر انجام دهند.

 (.2013سویونو،  )فاروق و دهند که این خود سبب کاهش کیفیت سود استبیشتر انجام می
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  یق پیشینه تحق
 تحقیقات خارجی 

ی هاپژوهشی با عنوان شروط بدهی و مدیریت سود واقعی به بررسی تصمیم ( در2010) 1جی و کیم

ه منظور ها بدهد شرکتمدیریت سود واقعی و ارزش قراردادهای بدهی پرداختند. نتایج بررسی نشان می

 ( در2010) 2یوماتلو کنند.میهای بدهی، از مدیریت سود واقعی استفاده جلوگیری از تخطی از شرط

های تولیدی بورس در گذاری برای شرکتمالی و تصمیمات سرمایه پژوهشی به بررسی ارتباط اهرم

 های پژوهش حاکی از این مطلب است که اهرم مالی تاثیر منفیکشور ترکیه پرداخته است. خالصه یافته

 .گذاری داردسرمایه بر تصمیمات

دیریت م طی پژوهشی به بررسی ارتباط بین بازده بازار و حاکمیت شرکتی، (2013فاروق و سویونو )

 ود وهای شرکتی با مدیریت سو نتایج ارتباط معناداری بین ویژگی انداز بازار پرداختندسود در چشم

( طی پژوهشی به بررسی ارتباط اهرم مالی و 2014) 3همكاران آچمپونگ وکیفیت سود وجود دارد. 

اندازه  باط  بینتنتایج حاصل از پژوهش این است که ار برروی بازدهی سهام پرداختند. اندازه شرکت

 دار است .بازده سهام مثبت و معنی شرکت و

 تحقیقات داخلی   

بورس  هایگذاری در شرکتطی پژوهشی به بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه (1389) نوروش و یزدانی

 داری بین اهرم مالی ومعنی دهد که رابطه منفی وه نتایج نشان میتهران پرداختند، ک اوراق بهادار

های رکتتر از شگذاری با فرصت رشد کمتر، قویسرمایه –است. که ارتباط اهرم  گذاری برقرارسرمایه

( در پژوهشی چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق 1390) فروغی و محمدی با فرصت رشد بیشتر است.

گذار است که د پرداختند نتایج این بود که عوامل متعددی بر روی کیفیت سود اثربدهی و کیفیت سو

 نچه که باعث نگرانی بود امكان مداخله نادرستآتوان به تامین مالی از طریق بدهی اشاره نمود. اما می

 مدیریت در سود است.

ریت سود واقعی مدی طی پژوهشی بررسی رابطه بین اهرم مالی و (1392) ایزدی نیا و همكاران

ه بین اهرم دهد کهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بررسی نشان میشرکت

 ی معكوس و معنادار وجود دارد.مالی و معیارهای مدیریت واقعی، رابطه
 

                                                
1- Ge and kim 

2- Umutlu 

3- Acheampong, et  al 
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 های تحقیق( اهداف و فرضیه1

دوین های اصلی پژوهش به صورت زیر تهای پیشین، فرضیهبا توجه به مبانی نظری مطرح شده و پژوهش

 شده است.

 .فرضیه اول: اهرم مالی بر افزایش اثر مدیریت سود بر کیفیت سود تاثیر دارد

 فرضیه دوم: اندازه شرکت بر افزایش اثر مدیریت سود بر کیفیت سود تاثیر دارد.

 ( روش پژوهش2

 ( جامعه آماری و نمونه آماری:2-1

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای امل شرکتجامعه آماری این پژوهش ش

 باشند.شرایط زیر می

 اند.در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده 1391( تا پایان سال 1

 در بورس فعال باشند. 1391تا  1385اسفند ماه باشد. و از سال  29( پایان سال مالی آنها 2

 هاهای مالی جهت استخراج دادههای پیوست صورتیاز به ویژه یادداشت( اطالعات مالی مورد ن3

 در دسترس باشند.

 ها طی قلمرو زمانی تحقیق، تغییر در سال مالی نداشته باشند.( شرکت4

 ( مدل پژوهش3
 1مدل 

EQ𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑀𝑖𝑡 × 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽5𝐶𝑅𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

𝐸𝑄𝑖𝑡 کیفیت سود = 𝐸𝑀𝑖𝑡 مدیریت سود = 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡  اهرم مالی =𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡  بازده دارایی ها =𝐶𝑅𝑃𝑖𝑡 

 ورد خطاآبر =𝜀𝑖𝑡 = نسبت عملكرد جاری صنعت

 2مدل 
𝐸𝑄 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2SIZE𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑀𝑖𝑡 × SIZE𝑖𝑡 + 𝛽4𝑅𝑂𝐴 + 𝛽5𝐶𝑅𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

𝐸𝑄𝑖𝑡 کیفیت سود = 𝐸𝑀𝑖𝑡 مدیریت سود = 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 = اندازه شرکت  𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 ها  = بازده دارایی

𝐶𝑅𝑃𝑖𝑡  نسبت عملكرد جاری صنعت =𝜀𝑖𝑡 = طاورد خآبر 

از  پایداری به عنوان ساختاری گیری شده است.که با معیار مدل پایداری سود اندازه کیفیت سود :

گیری مشتق شده است و پایداری سود تابعی از محیط کیفیت سود از رویكرد مفید بودن در تصمیم

 عملیاتی است.

𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑖𝑡−1 + 𝜀𝐼𝑇  
𝐸𝑖𝑡 اتی جاری= سود عملی 𝐸𝑖𝑡−1 سود عملیاتی سال قبل = 
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 رود. مدیریت سود دخالتمدیریت سود: روشی که توسط مدیریت جهت دستكاری داده به کار می

( برای از 1995دیچو و همكاران ) عمدی در فرایند گزارشگری مالی خارجی با قصد آوردن سود است.

بودن درآمد فروش اقدام به تعدیل درآمد از  بین بردن محدودیت مدل جونز یعنی فرض غیراختیاری

یمی ود که تمام تغییرات در فروش ناشهای دریافتنی نمودند. در این مدل فرض میطریق تغییرات حساب

شود. بنابراین با وارد کردن تغییرات حسابهای دریافتنی در مدل اولیه جونز، مدل ی میااز مدیریت ناش

 (1392)رحمانی و بشیری منش،  شوده میتعدیل شده جونز به شرح زیر ارائ
𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝑁𝐼𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 . 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝛽1 (
1

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛽2 (

∆𝑅𝑒𝑣 − ∆𝑅𝑒𝑐

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛽 (

𝑃𝑃𝐸

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝜀𝑖𝑡  

𝐷𝐴𝑖𝑡=𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡  -𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 
=𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡  کلاقالم تعهدی = 𝐷𝐴𝑖𝑡   اقالم تعهدی اختیاری= 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡  جریان وجه نقد حاصل از

=  𝑅𝑒𝑣∆اقالم تعهدی غیراختیاری  =  𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 سود خالص در دوره 𝑁𝐼𝑖𝑡 = های عملیاتیفعالیت

تغییر در کل حسابهای   =𝑅𝑒𝑐𝑖𝑡∆های سال قبلکل دارایی =t-1𝐴𝑖𝑡−1و  tتغییر در کل درآمد سال 

 الت و تجهیزاتآاموال، ماشین  =𝑃𝑃𝐸خطا  برآورد = t-1𝜀𝑖𝑡و  tدریافتنی 
 

 هاها بر جمع کل داراییاهرم مالی: حاصل تقسیم جمع بدهی

𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 =
جمع بدهی ها

کل دارایی شرکت
 

 لگاریتم طبیعی فروش اندازه شرکت:

SIZE = ln  فروش 

یكی از مهمترین معیارها برای سنجش کارایی مدیران به خصوص برای نظارت بر  بازده دارایی:

 شود.گیری میهای شرکت اندازهگذاری است که از سود عملیاتی بر کل داراییمراکز سرمایه

𝑅𝑂𝐴 =
سود عملیاتی

کل دارایی شرکت 
 

 ورههای ابتدای دعملكرد نسبی صنعت جاری:  نسبت سود عملیاتی برجمع دارایی

𝐶𝑅𝑃 =
سود عملیاتی 

کل دارایی ابتدای دوره
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 های پژوهشیافته
 آمار توصیفی (1) جدول

 

 آماراستنباطی 

 ت. نتایج برای آزمون فرضیه اول در جدول زیر آورده شده اس
 

 1: نتایج حاصل از برآورد مدل 2جدول 

 t p-valueآماره  ضرایب متغیرها
 69/0 40/0 01/0 مدیریت سود

 17/0 38/1 44/0 اهرم مالی

 63/0 -49/0 -022/0 مدیریت سود *اهرم مالی

 30/0 -04/1 -52/0 بازده دارایی

 000/0 13/4 66/2 عملكرد نسبی صنعت

 000/0 -48/14 -37/3 عرض از مبدا

F000/0  45/9 داری کل رگرسیونمعنی 
2R 13/0 - - 

F 0002/0  74/1 لیمر 

 76/0 - 60/2 آزمون هاسمن

 34/0 - 89/0 آزمون ناهمسانی واریانس

 64/0 - 21/0 آزمون خودهمبستگی

 28/1 برا -آماره جارک

 07/11 دو -کای

 

 ماکزیمم مینیمم معیار انحراف میانگین هادادهتعداد متغیر ها

 e-109.69 284. -4.278597 1.86 763 کیفیت سود

 281.171 970.691- 40.66 5217941.- 763 مدیریت سود

 3.064 0.1109 03828513 06472766 763 اهرم مالی

 17.023 9.129341 1.258881 12.76513 763 اندازه شرکت

 1.84 3484415.- 1641892. 01501155 763 هابازده دارایی

 1.99 3374643.- 01829504 01767565 763 رشدهایفرصت
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هرگاه مقدار آماره    شاااود. ساااتفاده می براء ا - ها از آزمون جارک  برای بررسااای نرمال بودن داده 

ن دهد فرضیه صفر مبنی بر نرمال بود  دو محاسبه شده کمتر باشد نشان می      - برا از مقدار کای - جارک

براسااااس نتایج بدسااات آمده مالحظه   ها دارای توزیع نرمال هساااتند.شاااود. یعنی دادهها تایید میداده

های تابلویی انتخاب    کمتر بوده در نتیجه روش داده  05/0لیمر محاساااباتی از    Fگردد احتمال آماره   می

ستی از روش داده   می شان می    شود و بای سمن ن ستفاده گردد. همچنین نتایج آزمون ها دهد های تابلویی ا

 اثرات تصادفی تایید شده و بایستی اثرات تصادفی گزارش شود.

ولیكن اهرم . دارد مثبتعنادار و مدیریت سود بر کیفیت سود تاثیر م   اگر چه دهد کهنتایج نشان می 

ود بر کیفیت سااا  اهرم مالی اثر متقابل مدیریت ساااود و       . همچنینباشاااد دار نمیدارای تاثیر معنی  مالی 

شد. که باعث  مینمعنادار  ست      عدم پذیرش با شده ا ضیه  ست که اهرم مالی     و فر ضوع ا بیانگر این مو

شرکت      سود  سود بر کیفیت  شده در های باعث تقویت اثر مدیریت  ادار تهران بورس اوراق به پذیرفته 

 برای تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم داریم: شود.نمی

 2: نتایج حاصل از برآورد مدل3جدول   

 t p-valueآماره  ضرایب متغیرها
 14/0 45/1 -12/0 مدیریت سود

 11/0 -58/1 -07/0 اندازه شرکت

 15/0 42/1 011/0 مدیریت سود *اندازه شرکت

 30/0 -04/1 -75/0 بازده دارایی

 000/0 16/4 52/2 عملكرد نسبی صنعت

 000/0 -58/3 -16/2 عرض از مبدا

F 000/0  39/9 داری کل رگرسیونمعنی 
2R 12/0 - - 

F 0002/0  75/1 لیمر 

 94/0 - 28/1 آزمون هاسمن

 12/0 - 41/2 آزمون ناهمسانی واریانس

 38/0 - 78/0 آزمون خودهمبستگی

 92/0 بر - آماره جارک

 07/11 دو -کای
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هرگاه مقدار آماره شود. براء استفاده می - ها نیز از آزمون جارکبرای بررسی نرمال بودن داده

ن دهد فرضیه صفر مبنی بر نرمال بوددو محاسبه شده کمتر باشد نشان می - برا از مقدار کای - جارک

گردد بر اساس نتایج بدست آمده مالحظه میدارای توزیع نرمال هستند.  هاشود. یعنی دادهها تایید میداده

 شود وهای تابلویی انتخاب میکمتر بوده در نتیجه روش داده 05/0لیمر محاسباتی از  Fاحتمال آماره 

های تابلویی برای انتخاب روش اثرات های تابلویی استفاده گردد. در روش دادهبایستی از روش داده

فی تایید دهد اثرات تصادشود که نتایج این آزمون نشان میتصادفی از آزمون هاسمن استفاده می ثابت یا

 شده و بایستی اثرات تصادفی گزارش شود.

 شرکتاندازه  دارد.ی ندهد که مدیریت سود بر کیفیت سود به ترتیب تاثیر معنادارنتایج نشان می

که  باشدمینمعنادار شرکت تقابل مدیریت سود و اندازه اثر م همچنینباشد. دار نمیدارای تاثیر معنی

و بیانگر این است که اندازه شرکت، باعث تقویت اثر مدیریت  باعث عدم پذیرش فرضیه شده است.

 شود.های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران نمیسود بر کیفیت سود در شرکت

 

 نتیجه گیری بحث و

 کنندگانهای سامانه حسابداری، همواره مورد توجه استفادهخروجیترین سود به عنوان یكی از مهم

ا، ههای مالی از جمله اعتباردهندگان قرار داشته است. اما میزان اتكاپذیری آن در تصمیم گیریصورت

به علت استفاده از مبنای تعهدی در محاسبه این رقم و امكان دستكاری آن توسط مدیریت، مورد شک 

ه است. این موضوع، سبب طرح مفاهیمی همچون کیفیت سود شده و استفاده کنندگان تردید واقع شد و

عاتی، یک منبع اطال از سود حسابداری را به این سمت سوق داده است که برای استفاده از سود به عنوان

 عوامل اثرگذار بر آن نیز توجه شود )فروغی و عالوه بر کمیت سود حسابداری باید به کیفیت سود و

 ( 1390مدی،مح

نبال یابد. افزایش اهرم مالی و به دی مدیران برای مدیریت سود افزایش میبا افزایش اهرم مالی انگیزه

تواند باعث کاهش فرصت انجام رفتارهای فرصت طلبانه از طرف آن فشار ناشی از قراردادهای بدهی می

ی مدیریت سود از طریق دستكاری نماید. از طرفتر میرا محتاط اننآدیگر مدیران گردد و به عبارت 

نتایج بدست آمده در این  (1392)ایزدی نیا  و همكاران،  هایی همراه داشته باشدتواند هزینهها میفعالیت

های شرکتی تاثیر معناداری بر تقویت اثر ویژگی (2013) سویونو در پژوهش، برخالف پژوهش فاروق و

های یتواند این باشد که از ویژگالیل این عدم انطباق میمدیریت سود بر کیفیت سود ندارد. یكی از د
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شده، ولی در  گیریاین پژوهش با توجه به معیار لگاریتم طبیعی فروش اندازه شرکتی، اندازه شرکت در

فاوت است، دلیل ت گیری شدهها اندازهپژوهش فاروق و سویونو براساس معیار لگاریتم طبیعی دارایی

ها با معیار همچنین دارایی شود ور ایران اهمیت زیادی بر ارزش فروش داده میناشی از این است که د

طه دهد و میزان فروش رابنشان نمی ها راگیری بهای تمام شده تاریخی است که ارزش دقیق داراییاندازه

 ضمستقیمی با سود دارد که از اهمیت زیادتری برخوردار است. فرصت طلبی مدیران برای اجتناب از نق

ت سود است. اهرم مالی دارای تاثیر یبدهی باعث ایجاد انگیزه در مدیران برای انجام مدیر شروط قرارداد

باشد این تفاوت ناشی از تفاوت کیفیت اطالعات معنادار در مدیریت سود بر کیفیت سود نمی

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.شرکت
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