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تاريخ پذيرش49/4/01 :

چکيده
این مقاله وضعیتی را مطالعه می کند که متورم بودن ترازنامه ،استفاده از اقالم تعهدی اختیاری به منظور مدیریت
سود افزایشی را با محدودیت مواجه می سازد .ترازنامه متورم به واسطه استفاده از اقالم تعهدی اختیاری در دورههای
گذشته و انباشت این اقالم در خالص داراییهای عملیاتی شرکتها بروز میکند .در چنین شرایطی پیشبینی
میشود ،شرکتها به منظور اجتناب از گزارش سود غیرمنتظره منفی (عدم تحقق پیشبینیهای سود) ،مدیریت سود
واقعی و مدیریت پیشبینیهای سود را در دستور کار خود قرار میدهند .به منظور آزمون این پیشبینی از دادههای
 342شرکت ،مشتمل بر  3،322مشاهده شرکت-سال در طی دوره زمانی  9231-19و رگرسیون لوجستیک با اثرات
ثابت استفاده شدهاست .نتایج به دست آمده نشان میدهد ،در زمانی که خالص داراییهای عملیاتی شرکتها به
واسطه استفاده از اقالم تعهدی اختیاری بیش از واقع گزارش شدهاند ،احتمال استفاده مدیران از مدیریت سود واقعی
افزایشی برای تحقق سود پیشبینی شده و همچنین مدیریت کاهشی پیشبینیهای سود به منظور کاستن انتظارات
سرمایهگذاران ،افزایش مییابد تا به این وسیله شرکتها از گزارش سود غیرمنتظره منفی اجتناب کنند.
واژههاي كليدي :اقالم تعهدی اختیاری؛ مدیریت کاهشی پیشبینی سود؛ مدیریت سود واقعی؛ سود غیرمنتظره
منفی.

 - 9استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رجاء ha.farajzadeh@yahoo.com
 - 3استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رجاء hemmati_h433@yahoo.com
 - 2کارشناس ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی رجاء sanaee90@gmail.com
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آن در باااازار سااارمایه و همچناااین بااار عملیاااات

 -1مقدمه
مطالعااات پیشااین نشااان دادهانااد کااه ماادیران

شرکت کمتر است .باا ایان وجاود در دنیاای واقعای

تمایاال دارنااد سااودی کااه شاارکت در پایااان دوره

اسااتفاده از اقااالم تعهاادی اختیاااری باارای ماادیریت

گزارش میکناد ،حاداقل باه انادازه پایشبینایهاایی

افزایشاای سااود ،باادون محاادودیت و هزینااه نیساات.

باشااد کااه پاایش از ایاان از سااوی ماادیریت یااا

اصااول و اسااتانداردهای پذیرفتااه شااده حسااابداری،

تحلیالگاران ماالی مطااره شادهاسات (بارای ماااال،

محادودیتهااایی را بارای باااارگیری اقاالم تعهاادی

دویااال و هماااااران3192 ،9؛ هاااو و هماااااران،3

اختیاری ایجاد مایکنناد .همچناین اساتفاده بایش از

3193؛ گااانی .)3191 ،2از آنجااا کااه پااایینتاار بااودن

حااد از اقااالم تعهاادی اختیاااری ماایتوانااد واکاانش

سااود واقعاای از سااود پیشاابینی شااده ،کااه بااه آن

حسابرسان و باازار سارمایه را در پای داشاته باشاد.

"سود غیر منتظره منفای  ،"4گفتاه مایشاود واکانش

به ویاهه آن کاه ماهیات اقاالم تعهادی اختیااری باه

نامطلوب باازار را باه دنباال دارد و باعام ناامطلوب

گونهای اسات کاه اثار آنهاا در دورههاای ماالی بعاد

ارزیا ا ابی شااادن عملاااارد مااادیریت مااایشاااود،

معاوس می شاود و همچناین اقاالم ترازناماه منجار

شاارکتهااا راهبردهااایی را باارای کاااهش احتمااال

به تجمیع و انباشت اثارات اقاالم تعهادی مایشاوند

عدم تحقق سود پیشبینی شده باار میگیرند.

و بااه نااوعی نمایااانگر میاازان اسااتفاده ماادیریت از

بر اسااس مباانی نظاری تحقیاق ،شارکتهاا باه

اقاااالم تعهااادی اختیااااری در دورههاااای گذشاااته

سااه روش از سااود غیاار منتظااره منفاای اجتناااب

خواهناااد باااود و بااااارگیری ایااان اقاااالم در دوره

ماایکننااد )9( :ماادیریت سااود افزایشاای از طریااق

جاری را با محدودیت مواجه می سازند.

باااارگیری اقااالم تعهاادی اختیاااری )3( ،اسااتفاده از

بااه واسااطه وجااود محاادودیت در باااارگیری

ماادیریت سااود واقعاای افزایشاای و ( )2ماادیریت

اقااالم تعهاادی باارای ماادیریت افزایشاای سااود و

انتظااارات بااازار و ساارمایهگااذاران از طریااق ارا ااه

همچنااین معاااوس شاادن اقااالم تعهاادی ماادیریت

پیشبینای ساود در ساط پاایین (مادیریت کاهشای

شااده در دوره(هااای) آتاای ،انتظااار ماایرود ماادیران

پیشبینای ساود .)5تحقیقاات پیشاین ایان ساه روش

باارای اجتناااب از سااودهای غیاار منتظااره ،اقاادام بااه

را ماااانیزمهااای ماملاای در نظاار ماایگیرنااد کااه

مدیریت سود واقعای افزایشای یاا مادیریت کاهشای

مدیران با بااارگیری همزماان آنهاا تاالش مایکنناد

پاایشبیناای سااود نماینااد .بااه ویااهه در آن دورههااای

از ساود غیاار منتظااره منفای اجتناااب کننااد (بااارتو و

زمااانی کااه در باااارگیری اقااالم تعهاادی اختیاااری

هماااااران3113 6؛ ماتساااوموتو3113 7؛ باااارتون و

باارای ماادیریت سااود ،محاادودیت بیشااتری وجااود

سیماو3113 3؛ براگستلر و ایمس.)3116 1

دارد ،تحقق این پیشبینی محتملتر است.

در گااام نتساات ،ماادیران شاارکتهااا تاارجی

در ایااان تحقیاااق اساااتفاده از مااادیریت ساااود

ماایدهنااد کااه از اقااالم تعهاادی اختیاااری افزایشاای

واقعی افزایشی و مادیریت کاهشای پایشبینایهاای

باارای اجتناااب از سااود غیاار منتظااره منفاای اسااتفاده

سااود در زمااانی کااه شاارکت در باااارگیری اقااالم

کنند ،زیرا باه نظار مایرساد ایان روش در مقایساه

تعهاادی اختیاااری بااا محاادودیت مواجااه اساات،

با دیگر روشها ساادهتار اسات ،مادیریت کنتارل و

بررساای ماایشااود .از آنجااا کااه باااارگیری اقااالم

توانااایی بیشااتری در اعمااال آن دارد و پیاماادهای

تعهاادی اختیاااری در دوره(هااای) گذشااته باارای
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ماادیریت سااود افزایشاای ،باعاام متااورم شاادن

نشان دادند شرکتهایی که توانستهاند سود پیشبینای

ترازنامه میشاود ،مایتاوان متاورم باودن ترازناماه را

شااده تحلیاالگااران را محقااق سااازند ،در مقایسااه بااا

نشاانه ماادیریت ساود در دورههااای گذشاته دانساات

شرکتهایی کاه ساود غیار منتظاره منفای را تجرباه

و از آن به عناوان معیااری جهات تعیاین محادودیت

کردهاند ،باه باازده بسایار بااکتری دسات یافتاهاناد.
99

در دوره جااااری در بااااارگیری اقاااالم تعهااادی

همچنین ،کاسزنیک و مکنیاالس ( )3113نیز نشان

اختیاااری باارای ماادیریت سااود اسااتفاده کاارد .در

دادند شرکتهای دارای سود غیار منتظاره مابات ،در

چنااین مااوقعیتی ،ماادیریت شاارکت جهاات تحقااق

فصلهای بعدی بازده و ارزش بازار باکتری به دسات

یااافتن سااود پاایشبیناای شااده بااه راه کارهااای

آوردهاند .عاالوه بار آن ،اسااینر و اسالون)3113( 93

جایگزینی مانند مادیریت ساود واقعای و پایشبینای

نشان دادند که بازار ،واکنش غیر متقاارنی نسابت باه

کاهشاای سااود ،روی ماایآورد .بااه ایاان ترتیاا ،

سودهای غیر منتظره از خود نشان مایدهاد .باه ایان

موضاااوح تحقیاااق حاضااار ،بررسااای رابطاااه باااین

ترتی

که واکنش منفی بازار به سود غیر منتظره منفی،

مدیریت سود واقعای و پایشبینای ساود کاهشای باا

بزرگتر از واکنش مابت بازار باه ساود غیار منتظاره

میزان متورم بودن ترازنامه است.

مابت است.

 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش

 -2-2مکانيزمهاي اجتناب از سود غير منتظره منفی

 -1-2سود غير منتظره و انگيزههاي مدیریت آن

با توجه به پیامدهای با اهمیت ساود غیار منتظاره

سود غیر منتظره هنگامی به وجود میآید که سود

منفی ،مدیران شرکتهاا تاالش خواهناد کارد تاا از

فصاالی یااا ساااکنه شاارکت باااکتر یااا پااایینتاار از

گزارش سود غیر منتظره منفی اجتنااب و باه عباارت

پیشبینیهای رسمی مدیریت یا تحلیالگاران باشاد.

دیگر ،آن را مدیریت کنند .سه روش شناساایی شاده

همچنین ساود غیار منتظاره در زماانی کاه انتظاارات

که شرکتها با اساتفاده از آن از گازارش ساود غیار

ضمنی (تلویحی) سرمایهگذاران در خصوص سود ،با

منتظره منفی اجتناب میکنند ،عبارتند از )9( :مدیریت

مبلغ گزارش شده توسط شرکت ،متفاوت باشد نیز به

سود افزایشی از طریاق اقاالم تعهادی اختیااری)3( ،

وجود مایآیاد .معماوکا انتظاارات سارمایهگاذاران و

مدیریت سود واقعی افزایشی و ( )2مدیریت کاهشای

پیشبینیهای مدیران و تحلیلگران ماالی ،بار مبناای

انتظارات (پیشبینیها).

تجربیات آنان قرار دارد و این تجربیاات در ساودهای

مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اختیااری باه

فصول و سالهاای گذشاته ،شارایط کناونی باازار و

شرایطی اشاره دارد که شرکت با استفاده از برآوردهاا

وضعیت اقتصادی ،ریشه دارد (براون.)9117 ،91

و قضاوتهای (اختیارات) حسابداری ،ساود خاود را

مدیران برای اجتناب از سود غیار منتظاره منفای،

مدیریت مایکناد (شای ر9131 ،92؛ هیلای و والان،94

یعنی زمانی که مبلغ سود تحقق یافتاه کمتار از ساود

 .)9111هنگامی که مادیران در ماییابناد باه واساطه

پیشبینی شدهاست ،انگیزههای بسایار زیاادی دارناد.

عملارد واقعی ،قادر به محقق ساختن پیشبینایهاای

زیرا سودهای غیر منتظره منفی میتواند واکنش منفای

صورت گرفته در خصاوص ساود دوره نمایباشاند،

بازار را به دنبال داشتهباشاد (باراون و پینلاو.)3117 ،

تالش میکنند تا از طریق اعماال اختیاارات خاود در

بارتو و همااران ( )3113و دویل و همااران ()3192

باارگیری اقالم تعهدی اختیاری ،به ساود پایشبینای
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سود غیار منتظاره منفای

نشان دادند شارکتهاایی کاه باه مادیریت کاهشای

شده دست یابند و از عواق

اجتناااب کننااد (ماتسااوموتو .)3113 ،محققااانی نظیاار

پیشبینیها اقدام میکنند ،در مقایسه با شارکتهاایی

براگستالر و ایمز ( )3116نشان دادند مدیران از طریق

که موفق به انجام این کار نمیشوند از باازده بااکتری

بااارگیری اقااالم تعهادی اختیاااری افزایشای تااالش

بهره میبرند .براگستالر و ایمز ( )3116نیز نشان دادند

می کنند از بروز سود غیرمنتظره منفی اجتناب کنناد و

کااه ماادیران از طریااق باااارگیری ماادیریت کاهشاای

حتی به سود غیر منتظره مابت دست یابند.

پیشبینیها تالش میکنناد از باروز ساود غیرمنتظاره

روی چودهری )3116( 95در تحقیق خاود عناوان
کرد که مدیریت سود میتواند از طریق فعالیاتهاای
واقعی نیز صورت پذیرد .این ناوح مادیریت ساود از
طریق تغییر در فعالیتهای عملیاتی باا هاد

گماراه

کردن ذینفعان انجام میشود و باه آن مادیریت ساود

منفی اجتناب کنند و حتی به سود غیر منتظاره مابات
دست یابند.
 -3-2بکارگيري مکانيزمهاي اجتناب از سوود غيور
منتظره منفی

واقعی گفته میشود .دستااری فعالیتهای واقعی بار

ادبیات تحقیق نشان میدهند که مدیران به منظاور

جریانهاای نقادی و در پاارهای از ماوارد بار اقاالم

محقق ساختن سودهای پایشبینای شاده از هار ساه

تعهدی تأثیر میگذارد و باعم دساتیابی مادیریت باه

ماانیزم به صورت مامل و جایگزین استفاده میکنند.

سود مورد نظر میشود .برخی از روشهای مادیریت

از آنجااا کااه باااارگیری هاار یااک از ایاان روشهااا

سود واقعی عبارتند از کاهش غیر عادی قیمت فروش

هزینههایی را به مدیران شرکتها تحمیل میکناد ،در

محصوکت به منظاور افازایش فاروش و یاا کااهش

صورت افازایش هزیناه ماورد انتظاار یاک مااانیزم،

متارج اختیاری در بحارانهاای اقتصاادی .مطالعاات

احتمال جایگزین شدن آن با مااانیزم دیگار افازایش

متعااددی نشااان دادهانااد کااه ماادیران از دسااتااری

مییابد (دویل و همااران.)3192 ،

فعالیتهای واقعی بهاره مایگیرناد تاا باه ساودهای

هنگامی که ترتی

و تاوالی بااارگیری ایان ساه

هاد گااذاری شااده دسات یابنااد (هااو و همااااران،

ماانیزم در نظر گرفته میشود ،به احتمال زیاد شرکت

.)3193

در نتستین مرحله ،ماانیزم مدیریت سود افزایشای از

یای از ماانیزمهای جاایگزین بارای اجتنااب از

طریق اقالم تعهدی اختیاری را بااار خواهاد گرفات.

سود غیرمنتظره منفی ،مدیریت پایشبینایهاای ساود

زیرا این ماانیزم به مدیران اجازه میدهد در محادوده

است .مدیریت پیشبینیهاای ساود عباارت اسات از

اصااول پذیرفتااه شااده حسااابداری و باادون آن کااه

فراینااادی کاااه مااادیریت از طریاااق آن انتظاااارات

حساسیت بیش از حد حسابرسان خود را بر انگیزناد،

سرمایهگذاران نسبت به مبلغ سود قابل تحقیق در یک

سود پیشبینی شده را محقق کنند.

دوره زمانی را کاهش میدهد و از این طریاق شاانس

امااا اسااتفاده از اقااالم تعهاادی اختیاااری باادون

محقق ساختن پیشبینیهای سود را افزایش میدهاد.

محدودیت نیست .ممان است مقدار سودی که برای

تحقیقات انجام شده در این حوزه نیز نشان مایدهاد

دسااتااری ماادنظر اساات از اقااالم تعهاادی اختیاااری

که مدیران تالش میکنند تا از طریق مدیریت کاهشی

موجود ،بیشتار باشاد ،اساتانداردهای حساابداری و

انتظارات و پیشبینیهاا ،از ساود غیار منتظاره منفای

محیط عملیاتی و گزارشگری شارکت ،اختیاار عمال

اجتناب کنند .برای مااال ،باارتو و هماااران ()3113

مدیران در استفاده از اقالم تعهدی را محدود کردهاناد
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(بارتون و سیماو .)3113 ،در نتیجه ،این اماان وجود

 -4-2ترازنامه متورم

دارد که مدیران نتوانند از طریق اقالم تعهدی اختیاری

همانگونه که پیش از این بیان شد ،در مواجهه باا

در پایان سال به سود مورد نظر خاویش دسات پیادا

سود غیر منتظره منفی ،نتستین ماانیزمهاای اجتنااب

کنند .دویل و همااران ( )3192نشان دادناد ،پاس از

از آن ،مدیریت سود افزایشی از طریق اقاالم تعهادی

طره دعاوی حقوقی ،مدیران استفاده از اقالم تعهادی

اختیاری است .با این وجود ،باارگیری اقالم تعهادی

اختیاری برای مدیریت افزایشی سود را کاهش داده و

اختیاری دارای محدودیتها و هزینههای قابل توجهی

مدیریت واقعی سود را جاایگزین آن مایکنناد زیارا

است .برای مااال ،باارتون و سایماو ( )3113نشاان

باارگیری اقالم تعهدی اختیاری خطر طاره دعااوی

میدهند که اطالعات ترازنامه ،مدیریت سود از طریق

حقوقی علیه آنان را افزایش میدهد

اقالم تعهدی اختیاری را محدود میکند .باا توجاه باه

اگر با وجود باارگیری ماانیزم نتست ،بااز ها

این که اثر اقالم تعهدی اختیاری استفاده شده در دوره

اجتناب از سود غیر منتظره منفی اماانپذیر نباشد ،در

جاری ،در دوره(های) مالی بعد معاوس خواهد شاد،

گام بعدی مدیران از طریق ماانیزم مادیریت کاهشای

بااه واسااطه اسااتفاده از اقااالم تعهاادی اختیاااری در

پیشبینیها و مدیریت ساود واقعای افزایشای تاالش

دورههای گذشاته ،تواناایی مادیریت در دوره جااری

خواهند کرد از سود غیر منتظره منفی اجتنااب کنناد.

باارای اسااتفاده از اقااالم تعهاادی اختیاااری ،محاادود

یافتههای باراون و پینلاو ( )3117نشاان مایدهاد در

ماای شااود .همچنااین ،از آنجااا کااه ترازنامااه تاااثیر

زمانی که توانایی مدیران در مدیریت سود افزایشی از

انتتابهای حسابداری در دورههای گذشته را تجمیع

طریق اقالم تعهادی اختیااری باا محادودیت مواجاه

و انباشت میکند ،سط خالص داراییهاای عملیااتی

است ،برای تحقاق پایشبینایهاای ساود از مااانیزم

میزان مدیریت سود در دورههای گذشاته را مانعاس

مدیریت کاهشی انتظارات بهره ببرناد .البتاه مادیریت

مینماید .بر ایان اسااس باارتون و سایماو ()3113

کاهشی پیشبینیها نیز بادون هزیناه نیسات .کااهش

نشان میدهند که بایش از واقاع بیاان شادن خاالص

پاایشبیناایهااا ماادیریت و انتظااارات ساارمایهگااذاران

داراییها در ترازنامه ،توانایی مدیران برای اساتفاده از

میتواند واکنش منفی بازار را به دنبال داشته باشد.

اقالم تعهدی اختیاری افزایشای در دوره جااری را باا

مدیران میتوانند در طول سال از طریق دستااری
فعالیتهای عملیاتی واقعی ،از سود غیر منتظره منفای

محدودیت مواجه میسازد .به ایان وضاعیت ،متاورم
بودن ترازنامه اتال ق میشود.

اجتناب کنناد .دساتااریهاای فعالیاتهاای واقعای،
محاادودیت خااارجی کمتااری دارد .مزیاات دیگاار

 -5-2پيشينه تحقيق

جایگزین کردن فعالیتهای واقعای بارای دساتااری

دوویاال و همااااران ( )3192نشااان دادنااد کااه

سود ،این است که حسابرسان و قانونگذاران کا تار

شرکتها در زمانی که نتوانند از طریق اقاالم تعهادی

به چنین رفتارهایی توجاه مایکنناد .باا ایان وجاود،

اختیاری ،فعالیاتهاای واقعای و مادیریت انتظاارات

دستااری فعالیتهای واقعی چندان ه بادون هزیناه

سرمایهگذاران ،از سود غیرمنتظره منفی اجتناب کنناد،

نیست ،زیرا این احتمال وجود دارد کاه جریاانهاای

تالش میکنند تا از طریق روشهایی کاه بار اسااس

نقدی دورههای آتی تحت تأثیر تبعات منفی مادیریت

اصول پذیرفته حسابداری مجاز نیساتند ،هزیناههاا را

سود واقعی قرار گیرد.

کاهش داده و سود پیشبینی شاده را محقاق ساازند.
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آنان نشان دادند هزینههای مرتبط با باارگیری بیش از

بتشیدن سود پیشبینی شده برخوردار خواهناد باود.

حد اقالم تعهدی اختیاری برای مدیریت سود افزایشی

اساندرلی و همااران ( )9212نیاز نشاان دادناد کاه

باعم خواهد شد تا مدیران این شارکتهاا اقادام باه

سرمایهگذاران توجه ویههای به سود پیشبینی شده هر

جایگزینی مدیریت سود واقعی جهت افزایش سود و

سه دارند و از این ارقام به طور گسترده در مدلهای

اجتناب از سود غیر منتظره منفی بنمایند.

تصمی گیری خود برای مبادله سهام شرکتها استفاده

هو و همااران ( )3193در تحقیقی مشاابه نشاان

می کنند .شواهد ارا اه شاده توساط ایان محققاان باه

دادند در زمانی که متورم بودن ترازنامه در اثر اساتفاده

صورت ضمنی حاایت از انگیزه باکی مدیران بارای

از اقالم تعهدی اختیاری ،باارگیری این اقاالم توساط

اجتناب از بروز سود غیر منتظره منفی دارد.

مدیریت را با محدودیت مواجه ساخته است ،مادیران
تالش خواهند کرد از طریق مدیریت ساود واقعای و
همچنین مدیریت کاهشی پایشبینایهاا و انتظاارات
سود ،از بروز سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند.

 -3فرضيههاي پژوهش
هنگامی که به واسطه متورم بودن ترازنامه ،مدیران
برای اجتناب از سود غیره منتظره با اساتفاده از اقاالم

براگسااتالر و ایمااس ( )3116نشااان دادنااد کااه

تعهدی اختیاری با محدودیت مواجه هستند ،به عنوان

شرکتها از اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت کاهشی

مااااانیزمهاااایی جاااایگزین ،از مااادیریت کاهشااای

پیشبینیها برای اجتناب از گزارش سود غیر منتظاره

پیشبینیها یا مدیریت سود واقعی افزایشای اساتفاده

منفی استفاده میکنند .بارتو و سایماو ( )3113نشاان

خواهند کرد .به این ترتیا

فرضایههاای تحقیاق باه

دادند در زمانی که استفاده از اقالم تعهدی اختیاری در

صورت زیر بیان میشود:

گذشته باعم شدهاست اقالم ترازناماه بایش از واقاع

فرضيه  :1بین مدیریت کاهشی پیشبینیهای ساود و

گزارش شوند ،مادیران در اساتفاده از اقاالم تعهادی

بیش از واقع بیان شدن خالص داراییها (متورم باودن

اختیاری برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی دچاار

ترازنامه) رابطه مابت و معناداری وجود دارد.

محدودیت خواهد شد .در چناین حاالتی شارکتهاا

فرضيه  :2بین مدیریت سود واقعی افزایشی و بیش از

تااالش ماای کننااد تااا از طریااق ماادیریت کاهشاای
پیشبینیهای سود ،به پیشبینیها دست یابند.

واقع بیان شدن خالص داراییها (متورم بودن ترازنامه)
رابطه مابت و معناداری وجود دارد.

در داخل کشاور مهاام و ذوالقادر ( )9219نشاان
دادنااد ،هنگااامی کااه ماادیران دریابنااد نماایتواننااد
پیشبینیهای خود را محقق سازند تالش میکنند تا از
طریق اقالم تعهدی اختیاری افزایشی و مدیریت ساود
واقعی ،از گزارش سود غیر منتظاره منفای خاودداری
کنند و عملارد خود را مطابق پیشبینایهاا مطلاوب
جلوه دهند .مرادزاده فارد و هماااران ( )9213نشاان
دادند که خطای پیشبینی سود توسط مدیریت ،رابطاه
معناداری با اقاالم تعهادی و اقاالم تعهادی اختیااری
دارد .به این ترتی
06

مدیران از انگیزه کزم برای تحقاق

 -4روششناسی پژوهش
 -1-4كليات روش تحقيق
تحقیق حاضر از منظر هاد

کااربردی و از بعاد

روش ،توصیفی -همبستگی است .طره کلی پهوهش
نیمه تجربی و پسرویدادی است .همچناین دادههاای
مورد استفاده در تحقیق از منابع زیر استتراج شدهاند:
 )9صااورتهااای مااالی حسابرساای شاااده و
یادداشااتهااای همااراه بااه منظااور اسااتتراج
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دادههای مربوط باه اقاالم ترازناماه؛ صاورت

با توجه به این معیارها 342 ،شرکت (مشاتمل بار

سود و زیان و جریاانهاای نقادی و درصاد

 3،322مشاهده شرکت-سال) به عنوان نموناه نهاایی

مالایت سهامداران

انتتاب شد.

 )3گزارشهای هیات مادیره باه مجاامع جهات
استتراج دادههای مربوط به پایشبینای هاای

 -3-4مدل پژوهش و متغيرهاي آن

مدیریت.

به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از مدل لوجساتیک

 )2اطالعات منتشر شده توساط ازماان باورس و
اورا ق بهادار باه منظاور تعیاین ناوح مالایات
سهامداران و طبقهبندی صنایع.
با توجه به ماهیت تابلویی دادههاای تحقیق(پانال

( )9استفاده شدهاست:
مدل ()1
Pr ob ( Depend )  α 0  α1 BBS  α 2 INST
 α 3 LTG  α 4 LOSS  α 5SIZE
 α 6 MS  α 7 FC  α8 INDUSTRY
 α 9Y EAR  ε

دیتا) ،به منظور آزماون فرضایههاای تحقیاق از روش
رگرسیون لوجستیک با اثرات ثابت استفاده شدهاسات
و بااه ایاان منظااور از ناارم افاازار  Stataبهااره گرفتااه
شدهاست .استفاده از رگرسیون لوجساتیک باا اثارات
ثابت این اماان را فراه میآورد تا اثرات متغیرهاای
اندازهگیری نشده بر متغیار وابساته باه شاال دقیقای
کنترل شود.

فرضیههای تحقیق درصورتی تایید خواهناد شاد
که ضری

( )α1برآوردی برای متغیر مساتقل (،)BBS

متورم بودن ترازنامه ،مابت و معنادار باشد.
متغيرهاي وابسته
در مدل ( Depend ،)9متغیری اسات دو ارزشای
که مقدار صفر یا یاک را بارای متغیار وابساته نشاان
میدهد .متغیرهای وابسته این تحقیق عبارتند از (الف)

 -2-4جامعه و نمونه تحقيق
جامعااه آماااری ایاان تحقیااق کلیااه شاارکتهااای
پذیرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهاران ،طای دوره
زمانی  9231-9219است .نمونه تحقیق شاامل کلیاه
اعضاء جامعه آماری است کاه حاا ز معیارهاای زیار
باشند:
 )9دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشاد
و در طاای دوره تحقیااق تغییاار دوره مااالی
ندادهباشند.
 )3فعالیت شرکت از نوح تولیدی باشد.
 )2اطالعات مورد نیاز برای محاسابه متغیرهاا در

مدیریت سود واقعای از طریاق هزیناههاای تولیادی
(( ،)REAL1ب) مدیریت سود واقعی از طریق متارج
اختیاری ( )REAL2و (ج) مدیریت کاهشی پیشبینای
سود هر سه (.)DOWN
 مدیریت سود واقعی از طریق هزینههاي توليدي
(.)REAL1
اگر هزینههای تولیدی واقعی بزرگتر از ساط عاادی
محاسبه شده از مدل ( )3باشد REAL1 ،برابار اسات
با یک ،درغیراین صورت برابر صفراست.
مدل ()2
 SALES ijt 


 A ijt -1 

دسترس باشد.

 1 
 α jt 
  β1 jt
 A ijt -1 

PROD ijt
A ijt -1

 ΔSALES ijt 
 ΔSALES ijt -1 
  β3 jt 
  ε ijt
A ijt -1
 A ijt -1




 β 2 jt 
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 مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختيواري

بزرگتر باشد نشان دهناده بایش از واقاع بیاان شادن
خالص داراییهای شرکت و متورمتار باودن ترازناماه

(.)REAL2
اگر متارج اختیاری کمتار از ساط عاادی محاسابه

است.

شده از مدل ( )2باشد REAL2 ،برابر اسات باا یاک

مدل ()5
BBSit  NOAit / Salesit

است در غیر این صورت برابر صفر است.
مدل ()3
 1 
 SALESijt 1 
 α jt 
  β1 jt 
  εijt
 Aijt 1 
 Aijt 1 

DISEXPijt
Aijt 1

در مااادل ( NOA ،)5نشاااان دهناااده خاااالص
داراییهای عملیاتی شرکت است که حاصل مجماوح
داراییها و بدهیهای بهرهدار منهای مجموح وجه نقد

در ماادلهااای ( )3و ( )2متغیرهااا عبارتنااد از:

و سرمایهگذاریهای کوتاهمدت است.

 PRODitjبهای تمام شاده تولیاد بارای شارکت  iدر
دوره  . tکه از طریق مجموح بهای تماام شاده کااکی

متغيرهاي كنترلی

فروش رفته و تغییرات در موجودی هاا انادازهگیاری

 از آنجا که سرمایهگذاران نهادی تمایال و قادرت

میشود؛  Aکل دارایای هاا؛  SALESدرآماد فاروش؛

بیشتری بارای فشاار بار مادیریت جهات تحقاق

 DISEXPمتااارج اختیاااری شااامل مجمااوح هزینااه

پیشبینی سود هر سه دارناد ،انتظاار مایرود در

تبلیغات و هزینههای توزیع و فروش است .مدلهاای

شرکتهای با سه بیشتر مالااان نهاادی ،تاالش

( )3و ( )2در سط صنعت-سال و با شارط حاداقل

مدیریت برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی نیز

 91شرکت در هر صنعت-سال براورد شدهاند.

بیشتر باشد .مالایت سرمایهگذاران نهادی ()INST

 كاهش وی بووودن پ ويش بين وی سووود هوور سوو
(.)DOWN

از طریق درصد کل مالایت سرمایهگذاران نهاادی
اندازهگیری شدهاست (ماتسوماتو.)3113 ،

مشابه بارتو ( ،)3113درصورتی پیشبینی مادیریت از

 واکنش بازار به سود غیر منتظره منفی شرکتهای

سود هر سه کاهشی در نظر گرفته می شود که مادل

بااا فرصاات رشااد بزرگتاار ،در مقایسااه بااا سااایر

( )4برقرار باشد:

شرکتها ،بیشتر است (اساینر و اساون.)3113 ،

مدل ()4

نساابت ارزش بااازار بااه ارزش دفتااری حقااو ق

آخرین پیشبینی  EPS ≤ EPSتحقق یافته< اولین پیشبینی

EPS

در صورتی که شرایط مدل ( )4برقرار باشدDOWN ،

مقدار یک را اختیار خواهد کرد و در غیر این صورت
مقدار آن صفر خواهد بود.

 از آنجا که مدیران شارکتهاای زیاانده احتماال
کمتاری دارد کااه دسات بااه فعالیاتهااایی باارای
زیان ( )LOSSدر دو سال گذشته کنترل شدهاست

متورم بودن ترازنامه ( )BBSبا استفاده از مدل ()5

01

شرکت ( )LTGدر نظر گرفته شدهاست.

اجتناب از سود غیر منتظره منفی بزنناد ،گازارش

متغير مستقل
اندازهگیری میشود .به این ترتی

صاحبان سهام باه عناوان نمایناده فرصات رشاد

هرچه مقادار BBS

(ماتسوماتو .)3113 ،در صورتی که در شرکت در
دو سال گذشته زیان گزارش کارده باشادLOSS ،

برابر یک و در غیر این صورت صفر است.
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ترازنامه متورم و روشهای جايگزين برای اجتناب از سودهای غیرمنتظره منفی

 شاارکتهااای بزرگتاار بیشااتر در معاار

دیااد

 -5یافتههاي پژوهش

مشااارکتکنناادگان در بااازار ساارمایه ،بااه ویااهه

 -1-5آماره هاي توصيفی

سرمایهگذاران ،قرار دارند .درنتیجاه مادیران ایان

آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیاق در

شرکتها انگیزه بیشتری برای تحقق پیشبینیهای

نگاره ( )9ارا ه شدهاست .نتایج به دست آماده نشاان

خود و اجتناب از ساود غیرمنتظاره منفای دارناد

میدهد که تقریباا 44درصد اعضای نمونه (معادل 137

(بروان و پینلو .)3117 ،اندازه شارکت ( )SIZEاز

مشاهده از میان 3322شرکت-سال) ،پایشبینایهاای

طریق لگاریت ارزش بازار سهام شرکت در ابتدای

سود خود را مدیریت کاهشی کردهاند .میانگین 1/465

دوره اندازهگیری شدهاست.

برای متغیر  REAL1باه ایان معنای اسات حادود 47

 پیامدهای مدیریت سود واقعی برای شرکتهاایی

درصد مشاهدات موجود در نموناه تحقیاق از طریاق

که سه بیشاتری از باازار محصاول را در اختیاار

کاهش بهای تمامشده کاکی فروشرفته ،سود خود را

دارند ،کمتر است بناابراین احتمااکا مادیران ایان

افزایش دادهاند .همچنین حدود  57درصد مشااهدات

شرکتها ،تمایل بیشتری به اساتفاده از مادیریت

نمونه ( )REAL2=1/572از طریق کاهش هزیناههاای

سود واقعی برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی

اختیاااری ،ماننااد هزینااه تبلیغااات و توزیااع فااروش،

دارنااد (دویاال و همااااران .)3192 ،سااه بااازار

مدیریت سود افزایشی داشتهاند.

( ،)MSاز طریق تقسی فروش شارکت در ساال t

به طاور متوساط ،خاالص دارایایهاای عملیااتی

تقسی بر فروش کل صانعت فعالیات شارکت در

شرکت ،بیش از سه برابر درآمد فروش شارکت باوده

سال محاسبه شدهاست.

است .حدود  59درصد ساهام شارکتهاا در اختیاار

 ساختار هزینههای تولیدی شرکت میتواند تمایال

سهامداران نهاادی شارکت باودهاسات .باا توجاه باه

شرکت به استفاده از مدیریت سود واقعی را تحت

میانگین  33درصادی نسابت ارزش باازار باه ارزش

تاثیر قارار دهاد .مادیران شارکتهاای باا اهارم

دفتری شرکتها ،میتوان انتظار داشت کاه در نموناه

عملیاتی بزرگتر (هزینههای ثابات بیشاتر) تمایال

مورد بررسی فرصات رشاد زیااد اسات .حادود 96

بیشااتری باارای ماادیریت سااود واقعاای دارنااد.

درصد مشاهدات نموناه در طای سانوات قبال زیاان

هزینههای ثابت ( )FCاز طریق تقسی داراییهای

گزارش کردهاند .همچنین مقدار به دست آماده بارای

ثابت مشهود بر فروش محاسبه شدهاست (دویل و

متغیر سه بازار محصول نشان میدهد کاه وضاعیت

همااران.)3192 ،

تمرکز در بازار محصول حاک است.

 متغیری مجازی ( )INDUSTRYبرای کنترل اثرات
صنعت بر مبنای طبقهبندی صنعت.
 متغیااری مجااازی ()YEARباارای کنتاارل اثاارات
دورههای مالی.

نگاااره ( :)3همبسااتگیهااای میااان متغیرهااای
توضیحی تحقیاق را نشاان مایدهاد .هرچناد اغلا
همبستگیهای میان متغیرهای توضیحی از نظر آماری
معنادار است اما مقدار پایین همبستگیها بیاانگر ایان
است که ه خطی بین متغیرهای مستقل چندان جدی
نیست.
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نگاره ( :)1آمارههاي توصيفی متغيرهاي تحقيق
متغير

ميانگين

انحراف معيار

ميانه

%25

%55

DOWN

1/443

1/417

1/111

1/111

9/111

REAL1

1/465

1/413

1/111

1/111

9/111

REAL2

1/572

1/415

9/111

1/111

9/111

BBS

2/221

4/313

3/993

9/393

2/519

INST

1/599

1/349

1/477

1/219

1/611

LTG

1/339

3/111

1/465

1/321

1/326

LOSS

1/963

1/261

1/111

1/111

1/111

SIZE

5/445

1/631

5/212

5/134

5/335

MS

1/341

1/394

1/975

1/991

1/376

FC

1/314

1/419

1/333

1/933

1/496

 DOWNکاهشی بودن پیشبینی سود هر سه ؛  REAL1مدیریت واقعی سود از طریق هزینههای تولیدی؛  REAL2مدیریت سود از طریق
متارج اختیازی؛  BBSمتورم بودن ترازنامه؛  INSTدرصد مالایت نهادی؛  LTGفرصت رشد؛  LOSSگزارش زیان؛  SIZEاندازه شرکت؛

MS

سه بازار محصول؛  FCسه هزینههای ثابت

نگاره ( :)2همبستگی بين متغيرهاي توضيحی
متغير

BBS

INST
*

BBS
INST
LTG

**

SIZE
MS
FC

**

1/121

*

LOSS

LTG

**

1/142

1/131
*

1/165

**

1/762

1/134

**

-1/935

**

1/231

1/193

1/545

**

-1/273
-1/162

-1/473

**

-1/959

**

1/149

1-/937

**
**

1/159

LOSS
**

**

-1/356

- 1/199
*

1/163

* ** ،همبستگی ها به ترتی

1/167

**

1/613

**

-1/334

**

-1/179

**

SIZE
**

-1/367

**

-1/212

**

1/337

-1/993

**

1/293

- 1/113
**

-1/299

**

-1/235

**

MS
**

1/624

**

-1/176

**

1/474

1/111
*

1/145

**

1/971

**

-1/157

**

1/799

*

FC

-1/165

**

-1/131

در سط  %5و  %9معنادار هستند

متغیر متورم بودن ترازنامه ( )BBSبرابر با  1/135است

 2-5نتایج آزمون فرضيهها
نگاره ( )2نتایج مرباوط باه آزماون فرضایههاای

و از نظر آماری در سط  1/19معنادار است .باه ایان

بارآوردی بارای رگرسایون

معنی که با افزایش میزان متورم بودن ترازنامه ،احتمال

لوجستیک را نمایش میدهد .نتستین فرضیه تحقیاق

مدیریت کاهشی پیشبینیهای سود افزایش مییابد .به

پیشبینی می کرد که احتمال اقدام به مدیریت کاهشای

این ترتی  ،هنگامی که مدیران به واسطه متورم باودن

پیشبینیهای سود ،رابطه مابت و معناداری باا میازان

ترازنامه ،در باارگیری اقالم تعهادی اختیااری دچاار

متورم بودن (بیش از واقع بیان شادن اقاالم) ترازناماه

محدودیت میشوند ،تالش خواهند کرد تاا از طریاق

دارد .بر اساس نتاایج ارا اه شاده در نتساتین ساتون

مدیریت کاهشی پیشبینیهای سود ،از بروز سود غیر

تحقیق در قال

ضارای

منتظره منفی اجتناب کنند.

نگاره ( )2مشاهده می شود که ضری

برآوردی برای

00
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ترازنامه متورم و روشهای جايگزين برای اجتناب از سودهای غیرمنتظره منفی

همچنااین ،نتااایج مربااوط بااه باارآورد ضاارای
متغیرهای کنترلی مربوط به فرضیه نتست تحقیاق در

انگیزههای بیشتری دارند تاا باا کااهش انتظاارات ،از
بروز سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند.

نگاره ( )2ارا ه شده اسات .بار ایان اسااس مشااهده

دومین ستون نگاره ( ،)2نتایج حاصل از رگرسیون

بارآوردی

لوجستیای را نشان میدهاد کاه متغیار وابساته آن از

برای متغیر مالایت سهامداران نهادی ( ،)INSTمابات

طریق مدیریت سود واقعی با بهرهگیری از هزینههاای

و از نظر آماری معنادار است .به این معنای کاه ساه

تولیدی اندازهگیری شدهاست .همانگونه که مشااهده

میشود که مطابق با پیشبینایهاا ،ضاری

برآوردی برای متغیار  BBSبرابار باا

بیشتر مالاان نهادی در شرکتها باعم میشود فشاار

میشود ،ضری

بر (تمایل) مدیریت برای اجتناب از سود غیر منتظاره

 1/156است که مطابق با فرضیه دوم ،مابت و از نظار

منفی افزایش یاباد و باه ایان دلیال مادیریت تاالش

آماری در سط  1/19معنادار است .به این معنای کاه

خواهد کرد تا از طریق مدیریت کاهشی پیشبینیهاا،

هر چه ترازنامه متاورمتار باشاد ،احتماال اساتفاده از

از گزارش سود غیر منتظره منفی اجتناب کند.

مدیریت سود واقعی با بهرهگیری از هزینههای تولیدی

همانگونه که انتظار میرفت رابطه مستقیمی باین

برای افزایش تصنعی سود ،بیشتر خواهد شد .باه ایان

فرصتهای رشد و مدیریت کاهشی پایش بینایهاای

معنی که در زمان وجود محدودیت بارای بااارگیری

سود وجود دارد .با توجه به این که مقاادیر کاوچاتر

اقالم تعهدی اختیاری ،مدیر شرکت تالش خواهد کرد

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتاری حقاو ق صااحبان

از طریق مدیریت هزیناههاای تولیادی واقعای ساود

سهام ( )LTGنشان دهنده فرصت رشد بیشاتر اسات،

گازارش شااده را افازایش داده و از بااروز ساود غیاار

ضری

منفی برآوردی برای این متغیر نشان میدهاد،

منتظره منفی اجتناب کند.

هر چه فرصتهای رشد شرکت بیشتر باشد ،مدیریت

در حالی که تفاسیر ارا اه شاده بارای متغیرهاای

شاارکت تااالش بیشااتری خواهااد کاارد تااا از طریااق

کنترلی فرضیه نتست تحقیاق ،در خصاوص دوماین

مدیریت کاهشی پیشبینیهای سود ،از بروز سود غیر

فرضیه نیز کماکان پابرجاا اسات ،ضارای

بارآوردی

منتظره منفی اجتناب کند.

برای دو متغیر کنترلی اضافی مربوط به مدیریت ساود

باارآوردی باارای متغیاار گاازارش زیااان

واقعی نشان میدهد که باین ساه باازار محصاول و

ضااری

( )LOSSمنفی است .به این معنی که با گزارش زیان،

اقدام به مدیریت واقعی سود ،رابطه معنااداری وجاود

شاارکت هااا تمایاال کمتااری بااه ماادیریت کاهشاای

ندارد .با این وجود در زمانی که سه هزینههای ثابت

پیشبینیها دارند .در زمانی که شرکت زیانده اسات،

در بهای تمام شده افزایش مییابد ،تمایل شارکتهاا

انگیزه مدیریت برای دستیابی به پیشبینی سود چندان

به مدیریت سود از طریق هزینههاای واقعای افازایش

زیاد نتواهد بود چرا که زیانده بودن شرکت واکانش

مییابد .چرا که در این شرکتها افازایش تولیاد ،باه

منفاای بااازار را در پاای دارد .عااالوه باار آن ،ضااری

معنی کاهش هزینه نهایی تولید خواهد بود.

برآوردی برای متغیر اندازه شرکت ( )SIZEنیاز نشاان

آخرین ستون نگاره ( ،)2ضرای

بارآوردی بارای

میدهد کاه رابطاه مابات و معنااداری باین مادیریت

رگرسیون لوجستیای را نشان میدهد که متغیر وابسته

کاهشی پیشبینیها و اندازه شرکت وجود دارد .زیارا

آن مدیریت سود از طریق هزیناههاای اختیااری غیار

شاارکتهااای بزرگتاار بااه واسااطه تمرکااز بیشااتر

تولیدی است .در این مورد نیز ضری

برآوردی برای

مشارکت کنندگان در بازار سارمایه بار عملاارد آنهاا،

خالص داراییهای عملیاتی ( )BBSکاه نشاان دهناده
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متورم بودن ترازناماه اسات ،مابات و از نظار آمااری

ترازنامه است .نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی مشابه

معنادار است که به معنی افازایش احتماال اساتفاده از

تحلیلهایی است که در خصوص دو مدل دیگر ارا اه

مدیریت سود واقعی افزایشی در زماان متاورم باودن

شد.

نگاره ( :)3نتایج رگرسيون لوجستيک آزمون فرضيهها
مدیریت كاهشی پيشبينی سود
عالمت

متغير
عر

مدیریت سود واقعی از طریق مدیریت سود واقعی از طریق
هزینههاي توليدي (  )REAL1هزینههاي اختياري ( )REAL2

ضریب

آماره

z

ضریب

آماره

- /+

**1/792

7/356

*1/261

9/641

**1/562

BBS

+

**1/135

4/139

**1/156

5/744

**1/1719

INST

+

*

9/635

**

2/339

LTG

-

**

-1/371

LOSS

-

**

-1/619

SIZE

+

MS

+

مورد انتظار

از مبدا

1/111

**

- 2/932
- 92/623
1/337

1/166

FC

**

-1/754

**

-1/413

**

1/116

1/174

- 2/412
- 1/347
94/416
1/763

**

+
2

1/913

z

1/169

ضریب

آماره

4/399
2/276

**

1/337

**

-1/245

**

-1/673

**

1/319

1/113

z

2/321
- 6/314
- 5/441
7/349
1/572

2/993

Pseudo R

1/976

1/394

1/333

ROC

1/779

1/734

1/351

 DOWNکاهشی بودن پیشبینی سود هر سه ؛  REAL1مدیریت واقعی سود از طریق هزینههای تولیدی؛  REAL2مدیریت سود از طریق
متارج اختیازی؛  BBSمتورم بودن ترازنامه؛  INSTدرصد مالایت نهادی؛  LTGفرصت رشد؛  LOSSگزارش زیان؛  SIZEاندازه شرکت؛
 MSسه بازار محصول؛  FCسه هزینههای ثابت.
* ** ،ضرای

به ترتی

در سط  %5و  %9معنادار هستند.

اساتفاده از اقاالم تعهاادی اختیااری بارای دسااتااری

 -6نتيجهگيري و بحث
در این مقاله نقش ترازنامه به عنوان عاملی محدود

تصنعی در سود برخاوردار نیساتند .باه ویاهه آن کاه

کننده در مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری

استفاده از اقالم تعهدی اختیاری در ترازنامه منعاس و

و همچنین تاثیری بار موازناه باین مادیریت ساود از

انباشته خواهد شد و این موضوح توانایی مادیریت در

طریق اقالم تعهدی اختیاری ،مدیریت ساود واقعای و

باارگیری اقالم تعهدی را محدودتر خواهاد سااخت.

مدیریت کاهشی پیشبینی سود در جهات اجتنااب از

ماهیت اقالم تعهدی به گونهای است که اثرات آنها در

گزارش سود غیر منتظره منفی میگذارد ،مطالعه شاد.

دورههای بعد معااوس خواهاد شاد .در نتیجاه ایان

تحقیقات پیشین مانند بارتون و سیماو ( )3113و هو

عوامل باعم خواهد شد که توانایی و تمایل مدیریت

و همااااران ( )3193نشااان دادنااد کااه بااه واسااطه

در باارگیری اقالم تعهدی اختیاری رابطاه معاوسای

محدودیتهای تحمیلی از سوی اصول پذیرفته شاده

با میزان اساتفاده از ایان اقاالم در دورههاای گذشاته

حسابداری ،مدیران شرکتها از توانایی نامحدودی در

داشته باشد .مطابق با این پیشبینیها ،نتایج به دسات
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ترازنامه متورم و روشهای جايگزين برای اجتناب از سودهای غیرمنتظره منفی

آمده مدلهای رگرسیون لوجساتیک باا اثارات ثابات

حسابرسی مدیریت ،سال سوم ،شماره - 997 ،91

نشان داد هر چه که ترازنامه به واسطه استفاده از اقالم

.922

تعهدی اختیاری متورمتر باشد ،احتمال استفاده شرکت

 مرادزاده فرد مهدی ،زهرا علی پوردرویشی و

از مدیریت کاهشی پیشبینیها سود و مدیریت ساود

نظری هماد ( .)9213بررسی خطای پیش بینی

واقعی افزایشی ،بیشتر خواهد شد .تاالش مادیران در

سود مدیریت و محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی

افاازایش تصاانعی سااود بااا اسااتفاده از اقااالم تعهاادی

در شرکت های پذیرفته شده بورس اورا ق بهادار

اختیاری افزایشی ،مادیریت ساود واقعای افزایشای و

تهران ،فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی

مدیریت کاهشی پایشبینایهاا در جهات اجتنااب از

مدیریت ،سال دوم ،شماره .33-95 ،7

گزارش سود غیر منتظره و پیامدهای منفی ناشی از آن

 رحمانی ،علی ،بشیری منش ،نازنین ،شاهرخی،

صورت میگیرد .نتایج به دست آمده در ایان تحقیاق

سیده سمانه ( .)9219بررسی اثر انتشار پیشبینی

با مبانی نظری و سایر تحقیقات انجاام شاده در ایان

سود بر ضری

واکنش سود آینده ،دانش

زمینااه سااازگار اساات .باارای ماااال ،هااو و همااااران

حسابداری ،سال سوم ،شماره .51-31 ،91

( )3193نشان دادند در زمانی مادیران شارکتهاا در
استفاده از اقالم تعهدی اختیاری افزایشی با محدودیت
مواجه هستند ،باه منظاور اجتنااب از ساودهای غیار
منتظااره منفاای از ماادیریت سااود واقعاای افزایشاای و
مدیریت کاهشی پیشبینیها استفاده بیشتری میکنند.
کزم به ذکر اسات،روش اساتاندارد بارای تعیاین
مدیریت کاهشی پیشبینیها (انتظارات) سود ،استفاده
از پیشبینیهای سود توسط تحلیلگران بازار سارمایه
است وعدم وجود پایگاه اطالعااتی در باازار سارمایه
ایران که پیشبینیهای ارا ه شده توسط تحلیلگران را
نگهداری کند ،محدودیت هایی هستند که باعم شاد
تا در این تحقیق از پیشبنیهای سود توساط مادیران
استفاده شود .هرچند این جایگزینی از پشتیبانی نظری
برخوردار است ،باا ایان وجاود مماان اسات نتاایج
تحقیق تا حدودی متاثر از این جایگزینی باشد.
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توسط مدیران ،فصلنامه دانش حسابداری و
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