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 حرکتی سود بر احتمال دستکاری سود با در نظر گرفتن رقابت بازار محصولتاثیر هم

 

 1نرگس حمیدیان

 

یت و های مختلفی فرصت مدیرها با انگیزهدهد مدیران شرکتادبیات حسابداری نشان می:چکیده

ستکاری ا عدم دیحال، توانایی و تصمیم مدیران برای دستکاری سود را در اختیار دارند. با ایندستکاری 

حرکتی هم است. سود، بستگی به میزان اطالعاتی دارد که از سایر منابع اطالعاتی در صنعت قابل دستیابی

ن ر میزاتواند بها در صنعت اشاره دارد، میسود که به حرکت همزمان سود شرکت با سود سایر شرکت

رسی اضر برهای دستکاری سود تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حدرگیری مدیران با فعالیت

ار بت بازحرکتی سود بر احتمال دستکاری سود و همچنین بررسی این ارتباط تحت شرایط رقاتاثیر هم

ن در دوره اوراق بهادار تهرا شده در بورسشرکت پذیرفته 134محصول است. نمونه پژوهش دربردارنده 

 معنادار بر حرکتی سود تاثیر منفی واست. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد هم 1399تا  1388زمانی 

ود کاری سحرکتی سود باعث کاهش احتمال دستاحتمال دستکاری سود دارد. به عبارت دیگر، افزایش هم

ی معنادار ود تاثیرحرکتی سرقابت بازار محصول باال، همهای با شود. بر اساس نتایج فرضیه دوم در شرکتمی

یر منفی ود تاثسحرکتی های با رقابت بازار محصول پایین، همبر احتمال دستکاری سود ندارد ولی در شرکت

ای هر شرکتدد که و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد. نتایج آزمون تحلیل حساسیت نیز بیانگر این بو

 اداری دریر معنحرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد ولی تاثهم با سن باال،

 های با سن پایین مشاهده نشد.شرکت

 

بازار  حرکتی سود، دستکاری سود، انتقال اطالعات درون صنعت، رقابتهم های کلیدی:واژه

 محصول.
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 . مقدمه1

ران و کند. اول، به سهامداسرمایه ایفا میاطالعات حسابداری دو نقش مهم در بازار 

، فرصت نند. دومگذاری را ارزیابی کهای سرمایهدهد بازده بالقوه فرصتاعتباردهندگان اجازه می

ند. سود کمی کنندگان سرمایه را فراهمنظارت بر نحوه استفاده از منابع فراهم شده توسط تامین

لکرد بی عمارزیا ای برخوردار است. زیرا درویژه یکی از اطالعات حسابداری است که از اهمیت

و  1یرد )بیگذاری و ... کاریرد دارشرکت، تعیین پاداش مدیران، اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه

کند  وش تغییرای دستخ(. در همین راستا، هر عامل یا رویدادی که سود را به گونه2010همکاران، 

  یت است.ئز اهمیابد. زیرا سود دارای پیامدهای اقتصادی است و تغییرات آن نیز حانیز اهمیت می

 ر بازاردذاران گها برای تاثیرگذاری بر باورها و تصمیمات سرمایهاین مفهوم که مدیران شرکت

به  سابداریکنند، در ادبیات حدهی میهای مالی را دستکاری یا جهتسرمایه، اطالعات و گزارش

 طالعاتیقارن اتبا توجه به جدایی مالکیت از مدیریت و تضاد منافع، عدم یرفته شده است. خوبی پذ

سوی  ود ازسبین مدیران و مالکان، قرادادهای بدهی و پاداش مدیران، امکان تحریف و دستکاری 

یج عملکرد (. دستکاری سود به معنای تغییر در نتا2010و همکاران،  2)دیچومدیریت وجود دارد 

 (. 1985، 3کردن سهامداران است )هیلیتوسط افراد درون سازمانی با هدف گمراه شرکت

ه بگذاران نسبت در همین راستا، محیط اطالعاتی شرکت نقش محوری در واکنش سرمایه

پذیر نفی امکاها دارد. دستیابی به اخبار و اطالعات از طریق منابع مختلهای مالی شرکتگزارش

ز ر شده اهای منتشر شده توسط شرکت یا اطالعات منتشتواند شامل گزارشاست. این منابع می

ش شده (. تاثیر اطالعات گزار2020و همکاران،  4های یک صنعت باشد )جکسونطریق سایر شرکت

بازار  ای است که اعضایها، پدیدهصنعت، بر قیمت و بازده سهام شرکتهای همتوسط شرکت

ران از گذامایهرسد سرشوند. به نظر میو ورود به بازار با آن روبرو میگذاران در بدسرمایه و سرمایه

 ستفادهاهای هم صنعت به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت مورد نظر عملکرد شرکت

(. 1396ری، شود )سجادی و پورحیدنامیده می 5صنعتیکنند. این پدیده انتقال اطالعات درونمی

العات ها در یک صنعت، دربردارنده اطدهد عملکرد شرکتمینشان  شواهد حسابداری موجود

(. 8200، 7؛ توماس و ژانگ1981، 6ها در همان صنعت است )فوسترمفیدی درباره سایر شرکت

ها در رکت( نیز نشان داد، سود شرکت همراه با سود سایر ش1967) 8نتایج مطالعه بال و براون

شود یمنامیده  9کند. این مفهوم، اصطالحا هم حرکتی سودهمان صنعت و کلیت بازار حرکت می

 (.2017)جکسون و همکاران، 
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یجاد ابر اساس مفهوم انتقال اطالعات درون صنعت، توانایی مدیران برای دستکاری یا 

رائه ازارشات گگذاران چقدر قادرند از های مالی تابعی از این است که سرمایهسوگیری در گزارش

، 2000، 10ها، درباره یک شرکت اطالعات کسب کنند )فیشر و ورچیاشرکتشده توسط دیگر 

سهام است،  با توجه به اینکه انگیزه اصلی مدیران حداکثرسازی قیمت .(2016، 11هینلی و ورچیا

 ر مسیردتوانند با دستکاری اطالعات مالی از جمله سود، باعث حرکت قیمت سهام مدیران می

-رتی همبه عبا کند یاها در صنعت، با هم حرکت میزمانی که سود شرکت حال،دلخواه شوند. با این

اقعی ه سود ودربار توانند اطالعاتی را از سود صنعتحرکتی سود وجود دارد، فعاالن بازار سرمایه می

را  ی مالیهاتوانند سوگیری در اطالعات و گزارشو صحیح شرکت کسب کنند و در نتیجه بهتر می

ا هر شرکتود سایبا آگاهی فعاالن بازار سرمایه درباره سود واقعی شرکت از طریق سشناسایی کنند. 

 د کاهشری سودر صنعت، به جای استفاده از گزارشات شرکت، منافع مورد انتظار مدیران از دستکا

رکت حها در صنعت همبستگی یا یابد. از سوی دیگر، اگر سود شرکت با سود سایر شرکتمی

ه بتوجه  باشد، قیمت سهام شرکت تابعی از سود شرکت است. در این شرایط، باهمزمان نداشته 

بنابراین  انگیزه مدیران در حداکثرسازی قیمت سهام، احتمال دستکاری سود بیشتر خواهد بود.

حرکتی ها در صنعت )همتوان گفت با افزایش حرکت همزمان سود شرکت با سود سایر شرکتمی

ان و همکار 12گانگ(. 2017یابد)جکسون و همکاران، ود کاهش میسود(، احتمال دستکاری س

ن کمتری صنعت، حرکت همزماهمهای که سود شرکت با سود شرکت( نیز دریافتند زمانی2013)

 های سود تمایل بیشتری دارند.بینیدارد مدیران به مدیریت اختیاری پیش

ارزیابی عملکرد شرکت، همچنین با توجه به اهمیت سود به عنوان یک معیار رایج در 

های مختلف برای دستکاری سود از سوی اثرگذاری سود بر قیمت و بازده سهام و وجود انگیزه

رسد تواند اثرگذار باشد، ضروری بنظر میمدیریت، بررسی عواملی که بر احتمال دستکاری سود می

صیص بهینه منابع نماید. گذاران و تخگیری سرمایهتواند کمک قابل توجهی به تصمیممیکه 

حرکتی سود بر احتمال دستکاری سود است. با توجه بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هم

(، برای 2017ها است )جکسون و همکاران، حرکتی معیاری از محیط اطالعاتی شرکتهمبه اینکه 

فاوتی بر احتمال های اطالعاتی مختلف، تاثیر متحرکتی سود در محیطبررسی اینکه آیا هم

؛ 2008، 14؛ جنتزکو و شاپیرو1985، 13دستکاری سود دارد، بر اساس مطالعات پیشین )نظیر شلیفر

( متغیر رقابت بازار محصول به عنوان معیاری از محیط اطالعاتی 2015، 15جنتزکو و کامنیکا

ال و پایین نیز حرکتی بر احتمال دستکاری سود در محیط رقابتی باانتخاب شده است و تاثیر هم
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 مورد بررسی قرار گرفته است. 

اهمیت پژوهش حاضر از دو جهت مطرح است: اول، با توجه به کاربرد گسترده سود 

ختلف مهای گیری و قراردادی، و همچنین وجود انگیزههای مختلف تصمیمحسابداری در حوزه

نجر می سود احتمال دستکارمدیران برای دستکاری و مدیریت سود آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر 

اخلی دالعات شود. دوم، مطگذاری میبه افزایش کارایی و اثربخشی قراردادها و تصمیمات سرمایه

ایج این نتحرکتی سود و انتقال اطالعات درون صنعت محدود است. بنابرانجام شده در حوزه هم

ر دوضیحاتی تدر ادامه کند. ها کمک تواند به غنای مطالعات داخلی در این حوزهپژوهش حاضر می

ده و شبیان  هاها و پیشینه پژوهش ارائه شده، سپس روش پژوهش و یافتهمبانی نظری فرضیه مورد

 گیری و پیشنهادات ارائه شده است.در آخر نتیجه

 

 . مباني نظری پژوهش2

به  فمعطو گذارانگران، مدیران و سرمایهاز بین اطالعات حسابداری، بیشترین توجه تحلیل

به  زیادی دهد بازار سرمایه توجهرقم سود خالص است. تاکید بیش از حد بر رقم سود نشان می

 رد )مقدمگیمی های عملکردی را نادیدهآخرین قلم اطالعاتی صورت سود و زیان دارد و سایر معیار

 امکان یرانهای مختلف حسابداری، برای مد(. از طرفی، در دسترس بودن انتخاب1398و قدردان، 

ی به دستیاب کند. مدیران برایهای خود فراهم میمدیریت و دستکاری سود را در راستای خواسته

ختیار در ا پاداش بیشتر، ارتقای شغلی یا جلوگیری از تعدیل و برکناری، فرصت مدیریت سود را

زیادی  های نقد آزادهایی که جریان(. همچنین در شرکت2004و همکاران،  16دارند )دیویدسون

ند رگیر شوهای دستکاری سود دکند که در فعالیتوجود دارد، فرصتی را برای مدیران مهیا می

رمایه )نظیر های بازار سهای مختلفی شامل انگیزه(. بنابراین انگیزه2009، 17)بوکیت و اسکندر

 یش قیمتزا، افهای نقد آزاد، عرضه اولیه سهاماندازه شرکت، اجتناب از گزارش کاهش سود، جریان

منافع  والیاتی های سیاسی و مهای قرارداری )قراردادهای بدهی و پاداش(، انگیزهسهام(، انگیزه

 (. 1392شخصی نظیر شهرت مدیران برای دستکاری سود وجود دارد )مشایخ و همکاران، 

دستکاری سود به معنای تغییر در عملکرد گزارش شده شرکت توسط افراد درون سازمانی با 

گونه تعریف ( دستکاری سود را این1999) 18(. بنیش1985کردن سهامدار است )هیلی، گمراه هدف

تخطی مدیریت از اصول پذیرفته شده حسابداری به منظور ارائه نتایج عملکرد شرکت به  "کند: می

انداز عملکرد مدیریت از طریق . مدیریت و دستکاری سود، تالشی برای ارتقای چشم"نحو مطلوب
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( نشان 2007) 20(. بنیش و نیکولز2017، 19های مالی است )پاستیلنیکیر در ظاهر صورتتغی

شود. این دستکاری دادند دستکاری سود معموالً از طریق اعمال اختیار بر اقالم تعهدی انجام می

ها است که منجر به دادن درآمدها و کمتر از حد نشان دادن هزینهمستلزم بیش از حد نشان

شود. به دلیل تاثیری که دستکاری سود از طریق سود هر سهم بر قیمت سهام ها میاراییافزایش د

گران مالی و سایر گذاران، تحلیلگذاران، سرمایههای قانوندارد، دستکاری سود یکی از نگرانی

 سازمانیرو، ابزارهای نظارتی درون(. از این2014، 21های مالی است )وایوکنندگان صورتاستفاده

گذاران نهادی و سازمانی)نظیر سرمایههای داخلی موثر ( و برون)نظیر کمیته حسابرسی و کنترل

و  22حسابرسان با کیفیت باال( بر مدیریت و دستکاری سود از اهمیت زیادی برخوردار است)چانگ

  (.2005همکاران، 

 اری یکعدم دستکدهد توانایی و تصمیم مدیران برای دستکاری یا ادبیات موجود نشان می

 ای مالیهزارشگقلم نظیر سود، بستگی به میزان اطالعاتی دارد که از سایر منابع اطالعاتی نظیر 

 2010مکاران، ، بییر و ه2000ها قابل دستیابی است )فیشر و ورچیا، ارائه شده توسط دیگر شرکت

ای نقدی هآن جریان ( با بررسی مدلی که در2016(. هینلی و ورچیا )2016و هینلی و ورچیا،  

زان ها در صنعت همبستگی دارد، دریافتند هرچه میهای نقدی دیگر شرکتشرکت با جریان

 23لستراباهمبستگی بیشتر باشد، منافع ناشی از گزارشات سوگیرانه مدیران کمتر خواهد بود. 

های انو جری دهایی وجود دارند که سو( با استفاده از یک الگوی نمایندگی که در آن شرکت2013)

سود  هرچه نقدی آنها با هم همبستگی دارد، به بررسی میزان دستکاری سود پرداخت. وی دریافت

-می کاهش شرکت با شرایط رونق و رکود بازار حرکت همزمان داشته باشد، احتمال دستکاری سود

رکت از ح تواند تابعییابد. بنابراین دستکاری و سوگیری در اطالعات حسابداری نظیر سود می

 حرکتی سود( باشد.همزمان سود شرکت با سود صنعت )هم

حرکتی سود مبتنی بر مفهوم انتقال اطالعات درون صنعت است. بر اساس این مفهوم، هم

ها در یک ها نه تنها به سود خود شرکت، بلکه به سود سایر شرکتقیمت و بازده سهام شرکت

گذاران دهد که سرمایهو این موضوع زمانی رخ می( 1996، 24صنعت بستگی دارد )گراهام و کینگ

کنند )برگسما و از سود یک شرکت برای ارزیابی سود شرکت دیگر در همان صنعت استفاده می

(. مطالعات متعددی وجود دارد که بیانگر انتقال اطالعات در صنعت از طریق اعالم 2020، 25تایال

؛ 1992، 26؛ فریمن و تسی1981مثال فوستر، اعداد و ارقام حسابداری نظیر سود است )برای 

دهد (. این مطالعات نشان می2019و بیکر و همکاران،  2016، 27؛ کوواکس2008توماس و ژانگ، 
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ها در همان صنعت تاثیر مثبت دارد. سود اعالم شده یک شرکت بر قیمت و بازده سهام سایر شرکت

شده یک شرکت، حاوی اخباری است که کند که سود اعالم این موضوع به طور ضمنی بیان می

 (. 2017و همکاران،  28ها اثرگذار باشد )کوتواند بر سود و در نتیجه قیمت سهام سایر شرکتمی

ود هم حرکتی سود بدین معنا است که سبر اساس مفهوم انتقال اطالعات درون صنعت، 

شود حرکتی سود سبب میهم کند.های همان صنعت حرکت میشرکت همراه با سود سایر شرکت

ود رباره سها در یک صنعت، اطالعاتی را دگذاران از طریق سود گزارش شده سایر شرکتسرمایه

دودی حواقعی شرکت مورد نظر بدست آوردند و از این طریق سوگیری یا دستکاری سود را تا 

 نعت، بهدر ص هاتشناسایی کنند. با آگاهی افراد درباره سود واقعی شرکت از طریق سود سایر شرک

د. در یابیم جای استفاده از گزارشات شرکت، منافع مورد انتظار مدیران از دستکاری سود کاهش

. جود داردپذیری کمتری برای دستکاری سود وحرکتی سود بیشتر است، انعطافهایی که همشرکت

ی سود با بررستوانند تر است بدین صورت که سهامداران میزیرا تشخیص دستکاری سود راحت

انتظار  توانیمبینی کنند. بنابراین ها در همان صنعت، سود مورد انتظار شرکت را پیشسایر شرکت

ان، یابد)جکسون و همکارحرکتی سود، احتمال دستکاری سود کاهش میداشت با افزایش هم

 (. بر این اساس فرضیه اول پژوهش عبارت است از:2017

متر حرکتی سود بیشتر است، احتمال دستکاری سود کهم هایی کهدر شرکت: فرضیه اول

 خواهد بود.

های اقتصادی مختلف بر عملکرد شرکت است. اجزای سود متاثر سود، دربردارنده تاثیر شوک

ها در از رویدادهای خاص شرکت و رویدادهای سطح صنعت است و بر قیمت سهام سایر شرکت

(. برای مثال اخبار 1996، 29و النگ و الندهم 1981 همان صنعت پیامدهای مختلفی دارد )فوستر،

کند زیرا خوب ناشی از کاهش قیمت مواد اولیه، احتماالً اخبار خوبی را به کل صنعت منتقل می

که اخبار توانند از کاهش بهای تولید برخوردار شوند. در حالیها در همان صنعت نیز میسایر شرکت

تواند دربردارنده اخبار بد برای بی خاص یک شرکت است میهای بازاریاخوب که ناشی از تالش

صنعت باشد. زیرا چنین اقداماتی ممکن است سود یک شرکت را به هزینه سایر های همسایر شرکت

حرکتی سود توان گفت هم(. بنابراین می2017های هم صنعت، افزایش دهد )کو و همکاران، شرکت

حرکتی کمتری دارند، محیط هایی که همست. شرکتها امعیاری از محیط اطالعاتی شرکت

های حرکتی سود در محیطکمتری نیز دارند. برای بررسی اینکه آیا هماطالعاتی و منابع اطالعاتی

اطالعاتی مختلف، تاثیر متفاوتی بر احتمال دستکاری سود دارد، بر اساس مطالعات پیشین )نظیر 
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( 2017و جکسون و همکاران،  2015نتزکو و کامنیکا، ؛ ج2008؛ جنتزکو و شاپیرو، 1985شلیفر، 

 متغیر رقابت بازار محصول به عنوان معیاری از محیط اطالعاتی انتخاب شده است. 

-فته میظر گررقابت بازار محصول اغلب به عنوان یک مکانیزم انضباطی بر رفتار مدیران در ن

، 03یشنیدی موثر است )شلیفر و وشود که در کاهش مشکالت نمایندگی و افزایش کارایی اقتصا

 بزارهایاشود، ملزم به تکامل ها منضبط می(. شرکتی که از طریق رقابت با سایر شرکت1997

(. 0198، 31نظارتی برای نظارت موثر بر عملکرد کل شرکت و تک تک افراد شرکت است )فاما

ت نمایندگی ر وجود مشکالهای نادرست مالی بیانگ( معتقدند گزارش2012) 32باالکریشنان و کوهن

ست را ی نادرها است و رقابت بازار محصول، این گزارشگربین سهامداران و مدیران اجرایی شرکت

، نقش ل باالترهای با رقابت بازار محصوتوان انتظار داشت در شرکتکند. بنابراین میمحدود می

 ابت بازارشود )زیرا رقمیرنگ و محدودتر حرکتی در کاهش رفتارهای سوگیرانه مدیران کمهم

و در  دهد(یمهای دستکاری سود را کاهش محصول به عنوان مکانیزم انضباطی وجود دارد و انگیزه

نه ی سوگیراحرکتی سود در کاهش رفتارهاتر، تاثیر همهای با رقابت بازار محصول پایینشرکت

وم داین اساس فرضیه (. بر 2017مدیران و دستکاری سود بیشتر است )جکسون و همکاران، 

 توان تدوین نمود:پژوهش را به شرح زیر می

-مرابطه بین ه ، نسبت به رقابت باال،های با رقابت پایین بازار محصول: در شرکتفرضیه دوم

 تر خواهد بود.حرکتی سود و احتمال دستکاری سود قوی

 

 . پیشینه پژوهش3

 . پیشینه خارجي3-1

های نقد آزاد، مدیریت سود و ای ارتیاط بین جریان( در مطالعه2016و همکاران ) 33نخیلی

کنندگی حاکمیت شرکتی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها نشان داد نقش تعدیل

سازوکارهای حاکمیت شرکتی نظیر استقالل کمیته حسابرسی و حسابرسی مستقل با کیفیت در 

( 2016و همکاران ) 34اران نهادی، تاثیر کاهشی بر مدیریت سود دارد. کاکسگذکنار وجود سرمایه

نشان دادند انتقال اطالعات درون صنعت وجود دارد و در همین حوزه، تاثیر اخبار بد از تاثیر اخبار 

( به بررسی اجزای سود و انتقال اطالعات درون صنعت 2017خوب بیشتر است. کو و همکاران )

های سطح صنعت و رویدادهای خاص طالعه آنها اجزای سود دربردارنده شوکپرداختند. طبق م

های هم صنعت تاثیر شرکت است. نتایج مطالعه آنها نشان داد سود شرکت بر قیمت سهام شرکت
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دارد. همچنین اخبار سودی که مرتبط با شرایط صنعت است منجر به انتقال اطالعات مثبت درون 

ی که مرتبط با اقدامات خاص شرکت است تاثیر منفی بر سایر شود ولی اخبار سودصنعت می

( با بررسی 2017دهد. جکسون و همکاران )ها دارد و به عبارتی انتقال اطالعات منفی رخ میشرکت

هایی که همبستگی سود با سایر حرکتی و دستکاری سود نشان دادند در شرکتارتباط بین هم

باالتر(، احتمال دستکاری سود توسط مدیریت و ارائه  حرکتیهای صنعت بیشتر است )همشرکت

تر هایی که رقابت بازار محصول پایینیابد. همچنین در شرکتهای سوگیرانه کاهش میگزارش

حرکتی سود و احتمال دستکاری سود بیشتر است. جکسون و همکاران است، ارتباط بین هم

ریافتند افزایش هم حرکتی سود، با کاهش بخشی سود دحرکتی سود و آگاهی( با بررسی هم2020)

شود محتوای اطالعاتی سود ضریب واکنش سود همراه است و وجود منابع اطالعاتی دیگر سبب می

بینی خود از توانند پیشمندی از سایر منابع اطالعاتی، میگذاران با بهرهشود. زیرا سرمایهکمتر 

صنعت اعالم سود های همزودتر از شرکت هایی کهسود شرکت را تعدیل کنند. همچنین شرکت

گذاران برای تعدیل دارند، ضریب واکنش سود بیشتری خواهند داشت. زیرا در این شرایط سرمایه

انتظاراتشان، منابع اطالعاتی کمتری داشته و در نتیجه به سود اعالم شده واکنش بیشتری نشان 

های عملیاتی و دستکاری سود نشان دادند ی( با بررسی خالص دارای2021) 35دهند. کیم و اولرمی

های دستکاری سود چرخه عمر محدود دارد. بدین صورت که در ابتدا دستکاری سود منجر به روش

های عملیاتی با هدف که افزایش مستمر خالص داراییشود. اما از آنجاییافزایش بازده سهام می

دهد، رشد خالص می ذاران را افزایشدستکاری سود، ریسک کشف آن توسط حسابرسان و قانونگ

کند و نهایتًا منجر به کاهش بازده سهام های عملیاتی دستکاری سود در آینده را محدود میدارایی

( در پژوهشی به بررسی وجود انتقال اطالعات درون صنعتی در 2022و همکاران ) 36شود. لیومی

های هم صنعت ن داد انتقال اطالعات بین شرکتبازار سرمایه چین پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشا

تر است. اتکاء تر است، انتقال اطالعات قویتر و قابلهای سود دقیقبینیوجود دارد و زمانی که پیش

 دهد.های قانون و مقرراتی انتقال اطالعات درون صنعت را کاهش میهمچنین محدودیت

 

 . پیشینه داخلي3-2

ای به بررسی تاثیر همبستگی دورن صنعتی بر محیط مطالعه ( در1396) سجادی و همکاران

دهد در صنایعی که همبستگی درون صنعتی های آنها نشان میگزارشگری مالی پرداختند. یافته

بینی کمتر بوده و عدم تقارن اطالعاتی بیشتر بیشتر است، کیفیت افشاء، کیفیت سود و خطای پیش
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ررسی رابطه همبستگی درون صنعتی با ضریب واکنش ( با ب1396است. سجادی و پورحیدری )

بینی سود و هزینه سرمایه نشان دادند در صنایعی که همبستگی درون سود، تعداد دفعات پیش

بینی سود صنعتی بیشتر است، هزینه سرمایه و واکنش به اعالم سود کمتر و تعداد دفعات پیش

ر این صنایع، بر نحوه ارائه اطالعات و واکنش وار مدیران دبراین، رفتار تودهبیشتر است. عالوه

ای رابطه بین دستکاری ( در مطالعه1398بهشور و همکاران )گذاران به آن تاثیرگذار است. سرمایه

های پژوهش نشان داد هموارسازی سود و سود و نرخ موثر مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند. یافته

ی از دستکاری سود، با نرخ موثر مالیاتی رابطه مثبت و معنادار اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیار

های فصلی حرکتی سود بر ضریب واکنش اعالم سود( در پژوهشی تاثیر هم1399حمیدیان )دارد. 

ها حاکی از ان است که ضریب واکنش سودهای فصلی بر بازده خرید و یافتهمورد بررسی قرار داد. 

م سود تاثیر مثبت و معنادار دارد و هم حرکتی سود باعث تضعیف نگهداری در دوره سه روزه اعال

همچنین در شرایط وجود اخبار خوب سود، هم حرکتی سود ضریب واکنش شود. این رابطه می

حرکتی تاثیر معناداری بر ضریب دهد ولی در حالت وجود اخبار بد، همسود فصلی را کاهش می

رفتاری مدیران در دستکاری  های( با بررسی انگیزه1400)ابراهیمی و همکاران  واکنش سود ندارد.

انداز تجمعی نشان دادند در شرایطی که مدیر احتمال وقوع زیان نسبت سود از منظر تئوری چشم

به نقطه مرجع را باال برآورد کند، احتمال دستکاری سود بیشتر بوده و در شرایطی که این احتمال 

تر خواهد بود. همچنین اگر مدیر احتمال دستیابی به سود د پایینپایین باشد، احتمال دستکاری سو

بینی کند، احتمال دستکاری سود باالتر بوده و در شرایطی که نسبت به نقطه مرجع را پایین پیش

( در 1401این احتمال باال باشد، احتمال دستکاری سود توسط مدیر کمتر است. سجادی )

اران عمده و کیفیت سود و کیفیت افشاء با تاکید بر نقش پژوهشی به بررسی تاثیر تنوع سهامد

همبستگی درون صنعتی پرداخت. نتایج این مطالعه بیانگر رابطه مثبت بین تنوع سبد سهامداران 

عمده و کیفیت سود و کیفیت افشاء بود. همچنین همبستگی درون صنعتی بر رابطه بین تنوع 

و معنادار دارد ولی بر رابطه بین تنوع سهامداران عمده  سهامداران عمده و کیفیت افشاء تاثیر منفی

های ( به بررسی تاثیر ویژگی1401زاده و همکاران )و کیفیت سود تاثیر معنادار ندارد. خلیل

روانشناختی مدیرعامل بر احتمال دستکاری سود و واکنش حسابرس به آن پرداختند. نتایج بررسی 

ر احتمال دستکاری سود با استفاده از مدل بنیش داللت دارد. بیانگر تاثیر خودشیفتگی مدیرعامل ب

اعتمادی مدیرعامل و احتمال دستکاری سود و همچنین واکنش حسابرس به ولی ارتباط بین بیش

 احتمال دستکاری سود مورد تایید قرار نگرفت. 
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 . روش پژوهش4

ذاران گرمایهگیری ستصمیمتواند مطالعه حاضر، از لحاظ هدف کاربردی است زیرا نتایج آن می

الی مهای موثر باشد. همچنین از لحاظ ماهیت، پژوهشی توصیفی مبتنی بر اطالعات واقعی صورت

رد کیبی موهای ترها رگرسیون الجیت و دادههای پژوهش و آزمون فرضیهاست. برای بررسی داده

اده شده است. استف Stata15 رهای رگرسیونی، از نرم افزااستفاده قرار گرفته و برای برآورد مدل

تا پایان  1388های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای جامعه آماری شامل شرکت

 هایی هستند که دارای شرایط زیر باشند: است. نمونه آماری شرکت 1399

 شد. ها منتهی به پایان اسفند بابه منظور حفظ قابلیت مقایسه، سال مالی شرکت 

  ا هین شرکتگذاری نباشند زیرا اگری مالی، بیمه، بانک و سرمایههای واسطهشرکتجزء

 عملیات متفاوتی دارند. 

 شد. ها در دوره زمانی پژوهش، در دسترس باهای مالی ساالنه و فصلی شرکتصورت 

  .طی دوره پژوهش بیش از شش ماه توقف معامالتی سهام نداشته نباشد 

  ا سود ب صنعت وجود داشته باشد )زیرا محاسبه متغیر هم حرکتیحداقل سه شرکت از هر

 شود(. بندی انجام میاستفاده از صنعت

ب شده انتخا 1399تا  1388شرکت در بازه زمانی  134با لحاظ کردن این شرایط، تعداد 

-مالی سال هایانجام شده و اطالعات صورت 1399تا  1392ها در دوره زمانی است. آزمون فرضیه

محاسبه  حرکتی سود استفاده شده است. زیرا برایبرای محاسبه متغیر هم 1391تا  1388ای ه

 فصل( مورد نیاز است.  16سال قبل ) 4این متغیر، اطالعات 

 

 پژوهش . مدل4-1

رگرسیونی  (، از رابطه2017ها به پیروی از مطالعه جکسون و همکاران )برای ازمون فرضیه

 ( استفاده شده است.1)

 

PM it = β0 + β1 CoMov it + β2 MVE it + β3 ΔRec it + β4 ΔInv it + β5 ΔROA it + 

  β6 σCFO it + β7 year it + ε it                                                       )1( رابطه       

 در الگوی فوق:

itPM احتمال دستکاری سود شرکت :i  در سالt )متغیر دو وجهی( 
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itCoMov هم حرکتی سود شرکت :i  در سالt 

it MVE اندازه شرکت :i  در سالt 

 itRec Δ تغییرات حساب دریافتنی شرکت :i  در سالt  1نسبت به سال-t 

itInv Δ تغییرات موجودی کاالی شرکت :i  در سالt  1نسبت به سال-t 

itROA Δهای شرکت : تغییرات بازده داراییi  در سالt  1نسبت به سال-t 

itCFO σهای نقد عملیاتی شرکت : انحراف استاندارد جریانi  ال سطی سه سال قبل ازt 

yearمتغیر سال جهت کنترل اثرات سال : 

 ε باقیمانده مدل : 

ست، این ا(، به صورت دو وجهی )صفر و یک( 1با توجه به اینکه متغیر وابسته در رابطه )

ایی هشرکت تخمین زده شده است. طبق فرضیه اول دررابطه رگرسیونی با استفاده از روش الجیت 

 حرکتیمهیابد. به عبارت دیگر حرکتی سود، بیشتر است احتمال دستکاری سود کاهش میکه هم

( در سطح 1βحرکتی سود )سود تاثیر منفی بر احتمال دستکاری سود دارد. اگر ضریب متغیر هم

 شود. ول رد نمیدرصد منفی و معنادار باشد، فرضیه ا 95اطمینان 

دو  صول بههای نمونه بر اساس متغیر رقابت بازار محبرای آزمون فرضیه دوم، ابتدا شرکت

ز میانه ابندی یمشوند. برای این تقسبندی میهای با رقابت باال و رقابت پایین تقسیمدسته شرکت

االتر صول ببازار محهایی که دارای رقابت رقابت بازار محصول در صنعت استفاده شده است. شرکت

 کسون  ویرند )جگهای با رقابت باال )پایین( قرار میتر( از میانه هستند، در دسته شرکت)پایین

 (.2017همکاران، 

ت باال و ها )رقاب( در هر دو دسته از شرکت1بندی، رابطه رگرسیونی )پس از این تقسیم 

است. بر  م مورد استفاده قرار گرفتهبرای آزمون فرضیه دو 1βپایین( تخمین زده شده و ضریب 

رابطه بین  ت باال،، نسبت به رقابهای با رقابت پاییناساس فرضیه دوم انتظار بر این است در شرکت

ن، بت پاییهای با رقاتر خواهد بود. یعنی در شرکتحرکتی سود و احتمال دستکاری سود قویهم

ا رقابت های ببزرگتر از ضریب مربوطه در شرکتدرصد معنادار و  95در سطح اطمینان  1βضریب 

 باال باشد.

 . نحوه محاسبه متغیرها4-2

 ده قراراستفا گر و کنترلی در این مطالعه به شرح زیر موردمتغیرهای وابسته، مستقل، تعدیل

 اند.گرفته
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 . متغیر وابسته4-2-1

ی و وجهددر این پژوهش، متغیر وابسته برابر با احتمال دستکاری سود است که یک متغیر 

اده ( استف1999طبق الگوی بنیش ) M-Score)صفر و یک( بوده و برای محاسبه آن از شاخص 

 ( است. 2شده است. این الگو به شرح رابطه )

M-Score = – 4.84 + 0.920*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI + 0.892*SGI + 

0.115*DEPI – 0.172*SGAI + 0.479*TATA– 0.327*LEVI     ( 2رابطه                 )
         

: GMI: شاخص مطالبات به فروش، DSRI: امتیاز دستکاری سود، M-Score(، 2در رابطه )

: DEPI: شاخص رشد فروش، SGI: شاخص کیفیت دارایی، AQIشاخص حاشیه سود ناخالص، 

: شاخص TATAهای عمومی، اداری و فروش، : شاخص هزینهSGAIنه استهالک، شاخص هزی

 -78/1ز ا: شاخص اهرم مالی است. اگر امتیاز محاسبه شده طبق این الگو LEVIاقالم تعهدی و 

ود، سکاری بیشتر باشد، به احتمال زیاد شرکت سود را دستکاری کرده است و متغیر احتمال دست

یش های استفاده شده در الگوی بنگیرد. شاخصت عدد صفر میعدد یک و در غیر این صور

 ( به شرح زیر محاسبه شده است.1999)

 DSRI ( بدست می3: شاخص مطالبات به فروش که از طریق رابطه ) .آید 

𝐷𝑆𝑅𝐼 =
𝑅𝑒𝑐𝑡/ 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

𝑅𝑒𝑐𝑡−1/ 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
                        (                                     3رابطه ) 

Rec  مطالبات وSales در  تواند بیانگر تغییرفروش شرکت است. افزایش این شاخص می

تواند می های فروش نسیه برای افزایش فروش باشد ولی افزایش نامتناسب در این شاخص،سیاست

 نمایی درآمد شود. سبب بیش

GMI( 4: شاخص حاشیه سود ناخالص که طبق رابطه )اید. بدست می 

𝐺𝑀𝐼 =
(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1− 𝐶𝑂𝐺𝑡−1 )/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1

(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡− 𝐶𝑂𝐺𝑡 )/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡
(                                              4رابطه )   

COGهد دن میرفته. اگر این شاخص از یک بزرگتر شود، نشا : بهای تمام شده کاالی فروش

 ی شرکتانداز آتجاری نسبت به سال قبل کاهش داشته و عالمتی منفی از چشمحاشیه سود سال 

 یابد. ها، احتمال دستکاری سود افزایش میاست.  در این قبیل شرکت

AQI( است. اگر این شاخص بزرگتر از یک شود، 5به شرح رابطه ) : شاخص کیفیت دارایی
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 ای را افزایش داده است. شرکت مخارج سرمایه

𝐴𝑄𝐼 =
1−[(𝐶𝐴𝑡− 𝑁𝑃𝑃𝐸𝑡 )/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑡] 

1−[(𝐶𝐴𝑡−1− 𝑁𝑃𝑃𝐸𝑡−1 )/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑡−1]
(                                          5رابطه )   

CA ،دارایی جاری :NPPE خالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات و :Asset جمع کل :

 هادارایی

SGI( است. 6: شاخص رشد فروش به شرح رابطه ) رشد فروش به خودی خود بیانگر

ا سود ر حال، افزایش فروش نسبت به دوره قبل، احتمال دستکاریدستکاری سود نیست. با این

 دهد. می افزایش

𝑆𝐺𝐼 =
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
(                                                                             6رابطه )  

DEPIاین  ( محاسبه شده است. اگر مقدار7خص هزینه استهالک است که طبق رابطه ): شا

ای از هتواند نشاندهد نرخ استهالک کاهش داشته که میمی شاخص از یک بزرگتر شود، نشان

 دستکاری سود باشد. 

𝐷𝐸𝑃𝐼 =
 𝐷𝑒𝑝𝑡−1 /𝑃𝑃𝐸𝑡−1

 𝐷𝑒𝑝𝑡 /𝑃𝑃𝐸𝑡
(                                                                  7رابطه ) 

   

DEP هزینه استهالک و :PPEناخالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات : 

SGAI( محاسبه شده است8های اداری، عمومی و فروش که از رابطه ): شاخص هزینه .

و  ل بودهمی، اداری و فروش نسبت به سال قبهای عموافزایش این شاخص بیانگر افزایش هزینه

 تواند عالمتی از دستکاری سود باشد. می

𝑆𝐺𝐴𝐼 =
𝑆𝐺𝐴𝑡/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

𝑆𝐺𝐴𝑡−1/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
(                                                              8رابطه )   

SGAهای عمومی، اداری و فروش: هزینه 

TATAست. ( محاسبه شده ا9ها که طبق رابطه )قالم تعهدی به کل دارایی: شاخص کل ا

عهدی است : کل اقالم تACCافزایش اقالم تعهدی با افزایش احتمال دستکاری سود همراه است. 

 (.1999 های نقد عملیاتی محاسبه شده است )بنیش،که از اختالف بین سود عملیاتی و جریان

𝑇𝐴𝑇𝐴 =
𝐴𝐶𝐶𝑡

 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡
(                                                                               9رابطه )
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LEVI( محاسبه شده است. افزایش این شاخص،10: شاخص اهرم مالی که طبق رابطه ) 

 (. 1999بیانگر افزایش احتمال دستکاری سود است )بنیش، 

𝐿𝐸𝑉𝐼 =
𝐿𝑇𝐷𝑡+𝐶𝐿𝑡 /𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡

𝐿𝑇𝐷𝑡−1+𝐶𝐿𝑡−1 /𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1
(                                                     10رابطه )   

LTDهای غیرجاری، : جمع بدهیCLهای جاری و : جمع بدهیAssetاه: جمع کل دارایی 

 

 . متغیر مستقل4-2-2

ه است و به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد (CoMov)حرکتی سوددر این مطالعه، هم

 ( به شرح زیر محاسبه شده است: 2020پژوهش جکسون و همکاران )مطابق با 

-عتشرکت است بر اساس صنعت تفکیک شدند. برای صن 134ابتدا نمونه آماری که شامل 

ل، هر سا. سپس در پایان 37بندی الزم است حداقل سه شرکت از هر صنعت وجود داشته باشد

شود. برای های آن صنعت محاسبه میضریب همبستگی سود فصلی هر شرکت با سایر شرکت

( فصل 16محاسبه این ضریب همبستگی در هر سال، از سودهای فصلی چهار سال قبل )یعنی

 نتخاباحرکتی سود استفاده شده است. در انتها بزرگترین ضریب همبستگی به عنوان شاخص هم

قسیم ریق تلی که برای محاسبه ضریب همبستگی مورد استفاده قرار گرفته از طشده است. سود فص

 رای هربزدایی شده است. فرآیند مذکور بر ارزش بازار سهام شرکت در پایان هر فصل مقیاس

رکت ش 12شرکت، در هر سال جداگانه انجام شده است. به عنوان مثال، اگر یک صنعت شامل 

شرکت دیگر آن صنعت  11ریب همبستگی سود آن شرکت با باشد، باید برای هر شرکت، ض

حرکتی هم ضریب همبستگی بدست آمده، بزرگترین آن به عنوان معیار 11محاسبه شود  و از بین 

این فرآیند  شرکت دارد، 12سود شرکت مورد نظر انتخاب شود. با توجه به اینکه این صنعت شامل 

 باید انجام شود. بار جداگانه برای هر شرکت در هر سال  12

 متغیر تعدیگر. 4-2-3

ه بتغیر متغیر رقابت بازار محصول، متغیر تعدیلگر این پژوهش است. برای محاسبه این م

( از شاخص 2012و همکاران ) 38( و چن2017های جکسون و همکاران )پیروی از پژوهش

 ( است.11هیرشمن استفاده شده است. نحوه محاسبه به شرح رابطه )-هیرفیندال

𝐻𝐻𝐼 = ∑ (
𝑋𝑖

𝑋
)2𝑛

𝑖=1 (                                                                  11رابطه )  

 iX فروش شرکت :i ،X ،کل فروش صنعت :nهر صنعت. پس از های موجود در : تعداد شرکت
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های نمونه بر اساس میانه رقابت بازار محصول در صنعت )صنایع محاسبه این شاخص، شرکت

هایی که شوند. شرکتبندی میهای با رقابت باال و رقابت پایین تقسیمبورس( به دو دسته شرکت

با رقابت باال های تر( از میانه هستند، در دسته شرکتدارای رقابت بازار محصول باالتر )پایین

 گیرند.)پایین( قرار می

 

 . متغیرهای کنترلي4-2-4

های هشز پژوبرای کنترل عوامل احتمالی دیگری که بر دستکاری سود تاثیر دارند به پیروی ا

(، 2017(، جکسون و همکاران )2020و همکاران ) 40(، دیمیرجیان2022و همکاران ) 39کریستنسن

تنی (، تغییرات حساب دریافMVEتغیرهای اندازه شرکت )(، م1399زاده و همکاران )خلیل

(ΔRec( تغییرات موجودی کاال ،)ΔInvتغییرات بازده دارایی ،)( هاΔROA و انحراف )ستاندارد ا

  اند.( به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدهσCFOهای نقدی عملیاتی )جریان

 ست.اارزش بازار سهام در پایان سال (: برابر با لگاریتم طبیعی MVEاندازه شرکت )

ال جاری (: برابر با تغییرات حساب دریافتنی در پایان سΔRecتغییرات حساب دریافتنی )

 ها در پایان سالنسبت به سال قبل تقسیم بر میانگین کل دارایی

اری نسبت به (: برابر با تغییرات موجودی کاال در پایان سال جΔInvتغییرات موجودی کاال )

 ها در پایان سالال قبل تقسیم بر میانگین کل داراییس

یانگین کل م(: عبارت است از تقسیم تغییرات سود خالص بر ΔROAها )تغییرات بازده دارایی

 ها در پایان سالدارایی

های د جریان(: از طریق انحراف استاندارσCFOهای نقدی عملیاتی )انحراف استاندارد جریان

قد های نگیری شده است. جریانسه سال قبل)نسبت به سال جاری( اندازه نقدی عملیاتی در طی

 زدایی شده است. ها مقیاسعملیاتی با تقسیم بر میانگین کل دارایی

 

 های پژوهش. یافته5

 ( ارائه شده است.1نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در نگاره )
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 های توصیفي. آماره1نگاره 

 میانگین حداکثر حداقل نماد نام متغیر
انحراف 

 معیار
 میانه

احتمال دستکاری 

 سود
PM 0 1 4766/0 4996/0 0 

 CoMov 4328/0- 9589/0 5749/0 2290/0 6180/0 هم حرکتی سود

 MVE 9883/10 1241/21 8763/14 6449/1 6248/14 اندازه

تغییرات حساب 

 دریافتنی
ΔRec 7282/0- 7005/0 0630/0 1387/0 0416/0 

تغییرات موجودی 

 کاال
ΔInv 3895/0- 7668/0 0522/0 1011/0 0348/0 

تغییرات بازده 

 هادارایی
ΔROA 5296/1- 2029/1 0495/0 1571/0 0236/0 

انحراف استاندارد 

های نقد جریان

 عملیاتی
σCFO 0052/0 5796/0 0843/0 0515/0 0723/0 

رقابت بازار 

 محصول
HHI 0599/0 5820/0 2543/0 0041/0 2937/0 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

متغیر وابسته، احتمال دستکاری سود است که به صورت متغیر مجازی )صفر و یک( است. در 

متغیرهای مجازی، مقدار میانگین بیانگر درصدی از مشاهدات است که عدد یک دارند. تعداد 

و نبود برخی از اطالعات  های پرتشرکت مطالعه حاضر با توجه به حذف داده -مشاهدات سال 

مشاهده سال شرکت است. میانگین متغیر احتمال  1048های مختلف، برابر با مورد نیاز در سال

 –درصد مشاهدات سال  48دهد در حدود است که نشان می 4766/0دستکاری سود برابر با 

حرکتی سود ممشاهده(، احتمال دستکاری سود وجود دارد. متغیر مستقل، ه 499شرکت )تقریباً 

های همان که از طریق انتخاب بیشترین ضریب همبستگی سود فصلی شرکت با شرکت است

دارای میانگین سال( قبل در هر سال محاسبه شده است. این متغیر  4فصل) 16صنعت طی 

متمرکز این نقطه  پیرامون حرکتیهم متغیر مشاهداتبیشتر دهد است که نشان می 5749/0

میزان پراکندگی دهنده است که نشان 2290/0حرکتی سود برابر با عیار متغیر همهستند. انحراف م
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است که  -4328/0حرکتی سود برابر با مشاهدات از مقدار میانگین است. حداقل مقدار متغیر هم

های هم صنعت است. اندازه شرکت برابر با لگاریتم بیانگر همبستگی منفی سود در برخی شرکت

 8763/14ها برابر با ر سهام در پایان سال است. مقدار میانگین برای اندازه شرکتطبیعی ارزش بازا

-شاخصاست.  15های نمونه لگاریتم طبیعی ارزش بازار حدود دهد در شرکتاست که نشان می

تواند میزان پراکندگی مشاهدات را نشان دهد. مقدار حداقل های حداقل و حداکثر هر متغیر نیز می

است که با توجه به مقدار میانگین این متغیر، حداقل و  1241/21و حداکثر  9883/10اندازه متغیر 

های نمونه ندارد. متغیر رقابت ها تفاوت زیادی با میانگین اندازه شرکتحداکثر اندازه شرکت

گیری شده است. قابل ذکر است که این متغیر هیرشمن اندازه-محصول از طریق شاخص هرفیندال

ر مستقیم در مدل رگرسیونی استفاده نشده است. از میانه این متغیر برای تفکیک نمونه به دو به طو

 های با رقابت باال و پایین استفاده شده است. دسته شرکت

 

 . نحوه آزمون فرضیه اول پژوهش5-1

که متغیر استفاده شده است. با توجه به اینبرای آزمون فرضیه اول ( 1) رگرسیونی رابطه

ون رگرسی های ترکیبی وداده از تخمین مدلبرای  به صورت دو ارزشی )صفر و یک( است، وابسته

دن ار بوبرقر هاین است که نیاز ب تیترین ویژگی رگرسیون الجاستفاده شده است. مهم تیالج

 یهمسانثر ناا فیتخف یحال برا نیندارد. با ا انسیها و فرض همسانی وارفرض نرمال بودن  داده

در  .گردیدمدل استفاده  برازش( در رومندین ونی)رگرس robustاز آپشن  یاحتمال انسیوار

و  ییابلوتانتخاب روش  یبرا های ترکیبی(، در دادهOLSحداقل مربعات معمولی ) یهاونیرگرس

 با ده از دو مدلبا استفا یی نیزتابلو وش. رشودیاستفاده م مریل Fمدل از آزمون  نیدر تخم یقیتلف

 تیجال ونیگرسر که ازهای ترکیبی زمانیداده در ولی. شودیانجام م یاثرات ثابت و اثرات تصادف

به منظور نتیجه  (. در1400افالطونی،  ) ستین و مرسوم قابل انجام مریل Fآزمون  شود،استفاده می

 به مدل اضافه شده است. (yearسال ) ریثابت نگه داشتن اثرات ثابت سال، متغ

 ینسبت راست نمای شامل جیرا یها، روشالگوی الجیتبرای بررسی نیکویی برازش 

(log likelihood ضریب تعیین مک ،)‐ همان( 2فادنPseudo R )و آزمون  در نرم افزار استتا

های ترکیبی قابل انجام نیست، لمشو در داده –با توجه به اینکه آزمون هاسمر  .است لمشو‐هاسمر

نمایی و ضریب تعیین برای بررسی نیکویی برازش استفاده شده است که نتایج آن از نسبت راست

خطی بین ( ارائه و بررسی شده است. هم2( در نگاره )1همراه با نتایج تخمین رابطه رگرسیونی )
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( انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد VIFمتغیرهای توضیحی با استفاده از عامل تورم واریانس )

 یخطمشکل هم دهنده نبودبوده که نشان 2کمتر از  یحیتوض یرهایمتغ یبرا VIF همقدار آمار

 است.  یحیتوض یرهایمتغ نیب

 

 . نتایج آزمون فرضیه اول5-2

مال حرکتی سود بیشتر است، احتهایی که همدر شرکترود طبق فرضیه اول انتظار می

وش ر( به 1تخمین رابطه رگرسیونی )دستکاری سود کمتر خواهد بود. آزمون این فرضیه از طریق 

 ( است. 2های ترکیبی و الجیت انجام شده که نتایج آن به شرح نگاره )داده

 

 (1.  نتایج تخمین رابطه رگرسیوني )2نگاره 

+ itΔROA 5 + β it ΔInv4 + β itΔRec  3+ β itMVE  2+ β itCoMov  1+ β 0= β itPM  

it+ ε  it year7 + β  itσCFO 6 β 

 Z P-valueآماره  انحراف استاندارد ضریب نماد نام متغیر

 CoMov 9145/0- 4257/0 15/2- 032/0 حرکتی سودهم

 MVE 5756/0 1117/0 15/5 000/0 اندازه

 ΔRec 6561/8 1561/1 49/7 000/0 تغییرات حساب دریافتنی

 ΔInv 5821/1 8751/0 81/1 071/0 تغییرات موجودی کاال

 ΔROA 2658/1 5200/0 43/2 015/0 هاداراییتغییرات بازده 

-انحراف استاندارد جریان

 های نقد عملیاتی
σCFO 9401/4 9496/2 67/1 094/0 

 آماره کای دو

 
36/132 

ضریب تعیین 

Pseudo 
2707/0 

 احتمال آماره کای دو

 
0000/0 log likelihood 8188/363- 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

بوده که از سطح  0000/0دو برابر با ( احتمال آماره کای2در نگاره )طبق نتایج ارائه شده 

حداقل یکی از ضرایب متغیرهای توضیحی در دهد کمتر است. این نتیجه نشان می درصد 5خطای 
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ضریب تعیین درصد معنادار است.  95رگرسیون غیر صفر است و مدل رگرسیون در سطح اطمینان 

pseudo   درصد از تغییرات متغیر وابسته با  27است که حاکی از آن است درصد  27نیز برابر با

های بررسی قدرت استفاده از متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده شده است. یکی از روش

است. مقدار این آماره منفی بوده و هر چه  log likelihoodهای الجیت، نیکویی برازش رگرسیون

( 2ان از مناسب بودن برازش مدل است. طبق نتایج نگاره )قدر مطلق آن عدد بزرگتری باشد، نش

است که باال بودن قدر مطلق این آماره، نشان از قدرت   -8188/363مقدار این آماره برابر با 

 نیکویی برازش مدل دارد.

ل استنباط و احتمال آن قاب Zهای الجیت، معناداری ضرایب را بر اساس آماره در رگرسیون

 95مینان درصد باشد، ضریب مذکور در سطح اط 5کمتر از سطح خطای  Zل آماره است. اگر احتما

و  -9145/0برابر با ( CoMov) حرکتی سودهم ریمتغ بی( ضر2نگاره ) درصد معنادار است. طبق

عنادار و مدرصد  5 یکه کمتر از سطح خطا است 032/0ی این ضریب مقدار برا Zاحتمال آماره 

ود بیشتر حرکتی سهایی که همدر شرکتتوان گفت می مذکور بیبودن ضر یمنف با توجه بهاست. 

رصد د 95 بوده، احتمال دستکاری سود کمتر است. در نتیجه فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان

غییرات حساب برای متغیرهای اندازه، ت Zشود. از بین متغیرهای کنترلی، احتمال آماره رد نمی

وجودی کاال و مدرصد و برای متغیرهای تغییرات  5ها کمتر از ه داراییدریافتنی و تغییرات بازد

ین متغیرها به دهد ادرصد است که نشان می 10های نقد عملیاتی کمتر از انحراف استاندارد جریان

 رند. درصد بر احتمال دستکاری سود تاثیر مثبت دا 90درصد و  95ترتیب در سطح اطمینان 

 

 دوم پژوهش . نحوه آزمون فرضیه5-3

باال،  رقابت ، نسبت بههای با رقابت پایینبر اساس فرضیه دوم انتظار بر این است در شرکت

ه، ین فرضیتر خواهد بود. برای آزمون احرکتی سود و احتمال دستکاری سود قویرابطه بین هم

پایین  وباال  های با رقابتهای نمونه بر اساس متغیر رقابت بازار محصول به دو دسته شرکتشرکت

ز تر( انتر )پاییهایی که دارای رقابت بازار محصول باالاند. بدین صورت که شرکتبندی شدهتقسیم

 رابطه گیرند. سپسهای با رقابت باال )پایین( قرار میمیانه صنعت هستند، در دسته شرکت

برای  1βریب ضده و ها )رقابت باال و پایین( تخمین زده ش( در هر دو دسته از شرکت1رگرسیونی )

 ست. ( ا3آزمون فرضیه دوم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل به شرح نگاره )
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 تفکیک بر اساس رقابت بازار محصول –( 1. نتایج تخمین رابطه رگرسیوني )3نگاره 

+ itΔROA 5 + β it ΔInv4 + β itΔRec  3+ β itMVE  2+ β itCoMov  1+ β 0= β itPM  

it+ ε  it year7 + β  itσCFO 6 β 

 نماد نام متغیر

 رقابت پایین رقابت باال

 ضریب
انحراف 

 استاندارد
 Zآماره 

(P-Value) 
 ضریب

انحراف 

 استاندارد
 Zآماره 

(P-Value) 
حرکتی هم

 سود
CoMov 4947/0- 4842/0 

02/1- 

(307/0) 
4605/1- 7309/0 

00/2- 

(046/0) 

 MVE 7606/0 1772/0 اندازه
29/4 

(000/0) 
4456/0 6150/1 

76/2 

(006/0) 

تغییرات 

حساب 

 دریافتنی
ΔRec 4054/8 6176/1 

20/5 

(000/0) 
2239/9 6784/1 

50/5 

(000/0) 

تغییرات 

 موجودی کاال
ΔInv 0943/1 3855/1 

79/0 

(430/0) 
6478/1 1793/1 

40/1 

(162/0) 

تغییرات بازده 

 هادارایی
ΔROA 2124/2 7552/0 

93/2 

(003/0) 
2745/0 0263/1 

27/0 

(789/0) 

انحراف 

 استاندارد

های جریان

 نقد عملیاتی

σCFO 4407/8 3595/3 
51/2 

(012/0) 
7804/2 2546/4 

65/0 

(513/0) 

 34/80 33/77 آماره کای دو

 0000/0 0000/0 احتمال آماره کای دو

 Pseudo 3059/0 2545/0ضریب تعیین 

log likelihood 5906/173- 5000/174- 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

های با رقابت دو در هر دو نمونه شرکت( احتمال آماره کای3طبق نتایج ارائه شده در نگاره )

مدل  دهدمی کمتر بوده که نشان درصد 5بوده که از سطح خطای  0000/0باال و پایین، برابر با 

های در شرکت log likelihoodمقدار آماره درصد معنادار است.  95رگرسیون در سطح اطمینان 

قدر مطلق این بوده که باال بودن  -5000/174و  -5906/173با رقابت باال و پایین به ترتیب برابر با 
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 آماره حاکی از مناسب بودن برازش مدل است. 

 اال برابر باهای با رقابت ب( در شرکت1βحرکتی سود )(، مقدار ضریب متغیر هم3طبق نگاره)

 5ای است که از سطح خط 307/0برای این ضریب برابر با  Zاست و احتمال آماره  -4947/0

ست. در درصد معنادار نی 95دهد این ضریب در سطح اطمینان درصد باالتر بوده که نشان می

است و  -4605/1( برابر با 1βحرکتی سود )های با رقابت پایین، مقدار ضریب متغیر همشرکت

ر سطح درصد کمتر بوده و د 5است که از سطح خطای  046/0برای این ضریب  Z احتمال آماره

-در شرکت دهددرصد معنادار است. مقایسه این دو ضریب و معناداری آنها نشان می 95اطمینان 

-ود قویتکاری سحرکتی سود و احتمال دسرابطه بین همهای با رقابت پایین، نسبت به رقابت باال، 

با  هایکتشود. از بین متغیرهای کنترلی، در شرفرضیه دوم پژوهش رد نمی تر است. بنابراین

 5تنی کمتر از دریاف برای متغیرهای اندازه شرکت و تغییرات حساب Zرقابت پایین، احتمال آماره 

 ارند. ددهد این دو متغیر بر احتمال دستکاری سود تاثیر معنادار درصد بوده که نشان می

 . آزمون حساسیت5-4

 متیبه ق رانیمد تیاهم زانیمها نقش مهمی در دهد سن شرکتادبیات پژوهش نشان می

ر اساس آن ب( شواهدی ارائه کردند که 2015) 14آنجلیس و گرینشتاین. برای مثال، دیسهام دارد

 دیرانمسن شرکت با وزن تخصیص داده شده به معیارهای مبتنی بر بازار قراردادهای پاداش 

تر، در نهای مس( دریافتند در مقایسه با شرکت2003و همکاران ) 42ارد. ایتنرارتباط منفی د

ریان ام در جتر بخش بیشتری از پاداش مدیران بر اساس اختیار سهام و اعطای سههای جوانشرکت

ل اعطای تر، احتماهای جوان( نشان دادند در شرکت2007و همکاران ) 43ها است. فورسیتشرکت

ای دیران برمهای هتر، انگیزهای جوانمدیران اجرایی بیشتر است. بنابراین در شرکت اختیار سهام به

ن ر تعییتوان به طور ضمنی گفت ددستکاری سود با هدف تغییر قیمت سهام بیشتر است. پس می

ن، آود بر حرکتی سهای سوگیرانه و دستکاری سود و تاثیر  هممیزان درگیری مدیران با گزارش

 (. 2017ها با سن پایین و باال تفاوت معنادار وجود دارد )جکسون و همکاران، بین شرکت

حرکتی سود و احتمال دستکاری سود بر اساس برای بررسی این موضوع که آیا رابطه بین هم

ها ارائه تواند متفاوت باشد، در این بخش تجزیه و تحلیل بیشتر بر اساس سن شرکتسن شرکت می

های پذیرش ها بر اساس لگاریتم طبیعی تعداد سالر، ابتدا سن شرکتشده است. بدین منظو

های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. سپس بر اساس میانه سن شرکت

هایی که دارای سن باالتر شرکتها به دو دسته سن باال و پایین تقسیم شدند. نمونه، شرکت
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اند. نتایج حاصل از های با سن باال )پایین( قرار گرفتهه شرکتتر( از میانه هستند، در دست)پایین

 ( است. 4ها به شرح نگاره )( بر اساس سن شرکت1تخمین رابطه رگرسیونی )

 

 هاتفکیک بر اساس سن شرکت –( 1. نتایج تخمین رابطه رگرسیوني )4نگاره 

+ itΔROA 5 + β it Δinv4 + β itΔrec  3+ β itMVE  2+ β itCoMov  1+ β 0= β itPM  

β6 σCFO it  + β7 year it + ε it 

 نماد نام متغیر

 سن پایین سن باال

 ضریب
انحراف 

 استاندارد
 Zآماره 

(P-Value) 
 ضریب

انحراف 

 استاندارد
 Zآماره 

(P-Value) 

حرکتی هم

 سود
CoMov 

4002/1

- 
7039/0 

99/1- 

(047/0) 

1639/0

- 
5927/0 

28/0- 

(782/0) 

 MVE 6213/0 1594/0 اندازه
90/3 

(000/0) 
5573/0 1763/0 

16/3 

(002/0) 

تغییرات 

حساب 

 دریافتنی
Δrec 8422/8 3275/1 

66/6 

(000/0) 
3691/8 9939/1 

20/4 

(000/0) 

تغییرات 

موجودی 

 کاال
Δinv 6157/2 2593/1 

08/2 

(038/0) 

0370/0

- 
2107/1 

03/0- 

(976/0) 

تغییرات 

-بازده دارایی

 ها
ΔROA 1282/2 0009/1 

13/2 

(033/0) 
1792/1 7417/0 

59/1 

(112/0) 

انحراف 

 استاندارد

های جریان

 نقد عملیاتی

σCFO 6177/8 0425/3 
83/2 

(005/0) 
2114/2 9643/4 

45/0 

(656/0) 

 -26/38 8505/0 آماره کای دو

 0000/0 0000/0 احتمال آماره کای دو

 Pseudo 3220/0 2573/0ضریب تعیین 

log likelihood 0778/162- 2722/155- 

 های پژوهشمنبع: یافته
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ال و پایین، های با سن بادو در هر دو نمونه شرکت( احتمال آماره کای4طبق نتایج نگاره )

گرسیون در مدل ر دهدمی کمتر  بوده که نشان درصد 5بوده که از سطح خطای  0000/0برابر با 

ن باال و سهای با در شرکت log likelihoodمقدار آماره درصد معنادار است.  95سطح اطمینان 

ن آماره بیانگر قدر مطلق ایبوده که باال بودن  -2722/155و  -0778/162پایین به ترتیب برابر با 

 مناسب بودن برازش مدل است. 

برابر با  های با سن باال( در شرکت1βحرکتی سود )(، مقدار ضریب متغیر هم4طبق نگاره)

 5ای است که از سطح خط 047/0برای این ضریب برابر با  Zاست و احتمال آماره  -4002/1

ت. با توجه به درصد معنادار اس 95دهد این ضریب در سطح اطمینان درصد باالتر بوده که نشان می

-مر بین ههای با سن باال رابطه منفی و معناداتوان گفت، در شرکتمنفی بودن این ضریب می

یر ریب متغهای با سن پایین، مقدار ضاحتمال دستکاری سود وجود دارد. در شرکتحرکتی سود و 

است که از  782/0برای این ضریب  Zاست و احتمال آماره  -1639/0( برابر با 1βحرکتی سود )هم

دیگر، در  درصد معنادار نیست. به عبارت 95درصد بیشتر بوده و در سطح اطمینان  5سطح خطای 

د وجود حرکتی سود و احتمال دستکاری سوپایین، رابطه معناداری بین هم های با سنشرکت

 ت به سنال، نسبهای با سن بادهد در شرکتندارد. مقایسه این دو ضریب و معناداری آنها نشان می

دین بتواند یتر است. این موضوع محرکتی سود و احتمال دستکاری سود قویرابطه بین همپایین، 

سایر  وان مالی گرگذاران، تحلیلهای با سن باالتر، بیشتر مورد توجه سرمایهشرکتدلیل باشد که 

تر، ای مسنهکنند در شرکت( بیان می1397اعضای بازار سرمایه قرار دارند. خانی و همکاران )

باال  ای با سنهکند. بنابراین، در شرکتها کسب میگذاران اطالعات بیشتری درباره شرکتسرمایه

نده عمل صنعت، همانند یک عامل محدودکننده یا بازدارهای همرکتی سود شرکت با شرکتحهم

ا بهای تشود مدیریت کمتر درگیر دستکاری سود شود. به بیان دیگر، در شرکنموده و سبب می

ر غیر ا به طوبیابد. این نتایج حرکتی سود کاهش میسن باال، احتمال دستکاری سود به واسطه هم

اران ( همخوانی دارد. نوروش و همک1386های پژوهش نوروش و همکاران )با یافتهمستقیم 

راین ت. بنابهایی که سن باالتری دارند، هموارسازی سود بیشتر اس( نشان دادند در شرکت1386)

 یشتری برحرکتی سود تاثیر بهای با سن باال، نسبت به سن پایین، همتوان گفت در شرکتمی

 کاری سود دارد. کاهش احتمال دست
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 گیری. بحث و نتیجه6

سی ین بررحرکتی سود بر احتمال دستکاری سود و همچندر مطالعه حاضر به بررسی تاثیر هم

یلی، هنظیر این ارتباط تحت شرایط رقابت بازار محصول پرداخته شد. ادبیات حسابداری موجود )

دهد (  نشان می2010و دیچو و همکاران،  2009و همکاران،  44؛ کوتاری1999؛ بنیش، 1985

ال، حا اینبهای مختلفی فرصت مدیریت و دستکاری سود را در اختیار دارند. مدیران با انگیزه

ه دارد ک عاتیتوانایی و تصمیم مدیران برای دستکاری یا عدم دستکاری سود، بستگی به میزان اطال

چیا، یشر و ورها قابل دستیابی است )فهای مالی دیگر شرکتصورتاز سایر منابع اطالعاتی نظیر 

صنعت  ها درحرکتی سود شرکت با سود سایر شرکت(. انتقال اطالعات درون صنعتی و هم2000

ن و، در ایرز ایناهای دستکاری سود تاثیرگذار باشد. تواند بر میزان درگیری مدیران با فعالیتمی

حصول ازار محرکتی سود و احتمال دستکاری سود و تاثیر رقابت بهم پژوهش به بررسی رابطه بین

 بر این رابطه پرداخته شد.

 احتمال حرکتی سود بیشتر استهایی که همطبق فرضیه اول، انتظار بر این بود در شرکت

تی حرکمدستکاری سود کمتر خواهد بود. طبق نتایج بدست آمده از فرضیه اول، ضریب متغیر ه

این  شود.درصد منفی و معنادار است و فرضیه اول پژوهش رد نمی 95ح اطمینان سود در سط

-این هم ها در صنعت حرکت کند وکه سود شرکت با سود سایر شرکتبدین مفهوم است که زمانی

ات سود س اطالعها را بر اساتوانند سود مورد انتظار شرکتگذاران میحرکتی بیشتر باشد، سرمایه

هند ادر خواها کمتر قموجود در صنعت برآورد کنند. در این شرایط مدیران شرکتهای سایر شرکت

ش ود کاههای مختلف به دستکاری سود مبادرت ورزند در نتیجه احتمال دستکاری سبود با روش

( و 2017کاران )( و جکسون و هم2014) 45یابد. نتایج فرضیه اول با نتایج مطالعات زاکولیوکینامی

 همخوانی دارد. ( 1396سجادی و پورحیدری )با نتایج مطالعه به طور ضمنی 

حرکتی سود و احتمال دستکاری سود در محیط رقابتی باال و در فرضیه دوم، ارتباط بین هم

پایین مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. در شرایطی که رقابت بازار محصول باالتر باشد، رقابت مانند 

کند. بنابراین انتظار بر رفتارهای سوگیرانه مدیران را محدود می یک مکانیزم انضباطی عمل نموده و

حرکتی سود ، نسبت به رقابت باال، رابطه بین همهای با رقابت پایین بازار محصولدر شرکتاین بود 

های با تر خواهد بود. نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد در شرکتو احتمال دستکاری سود قوی

حرکتی سود تاثیر معناداری بر احتمال دستکاری سود ندارد ولی در باال، هم رقابت بازار محصول

حرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری های با رقابت بازار محصول پایین، همشرکت
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سود دارد. این بدین مفهوم است که رقابت باالی بازار محصول یک عامل بازدارنده و محدودکننده 

حرکتی سود بر احتمال دستکاری سود وگیرانه مدیران است و در این شرایط، تاثیر همرفتارهای س

های دستکاری سود حرکتی در کاهش فعالیترنگ است. ولی در محیط رقابتی پایین، نقش همکم

شود زیرا میزان رقابت به عنوان یک عامل انضباطی پایین است. نتایج آزمون فرضیه دوم بیشتر می

 ( است. 2017جکسون و همکاران )تایج مطالعه مطابق با ن

ا یی مسن هاهای مدیران و قراردادهای پاداش آنها در شرکتبر اساس مبانی نظری، انگیزه

با  اری سودحرکتی سود و احتمال دستکرو، رابطه بین همجوان متفاوت از یکدیگر است. از این

اال ه سن بها به دو دستین منظور شرکتها نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدلحاظ کردن سن شرکت

ها ه شرکتحرکتی سود بر احتمال دستکاری سود در این دو گروو پایین تفکیک شده و تاثیر هم

ی و ثیر منفحرکتی سود تاهای با سن باال، هممورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد در شرکت

اهده یین مشهای با سن پاری در شرکتمعنادار بر احتمال دستکاری سود دارد ولی تاثیر معنادا

 ن بازارفعاال های با سن باال، بیشتر کانون توجهنشد. این موضوع شاید بیانگر آن است که شرکت

سایر  رکت باهای با سن باال، حرکت همزمان سود شسرمایه و سهامداران است. بنابراین در شرکت

اری سود های سوگیرانه مدیران و دستکحرکتی سود( احتمال فعالیتهای همان صنعت )همشرکت

 دهد. را کاهش می

 

 . پیشنهادهای پژوهش7

حرکتی اول که نشان داد هرچه هم طبق نتایج آزمون فرضیه الف( پیشنهادهای کاربردی:

شود در گذاران پیشنهاد می، به سرمایهیابدسود بیشتر باشد احتمال دستکاری سود کاهش می

ها، به های مالی شرکتها خود عالوه بر استفاده از صورتسود شرکتارزیابی وضعیت مالی و 

ها در صنعت مورد نظر نیز توجه الزم و کافی را های مالی و اطالعات منتشره دیگر شرکتصورت

های موجود در همان صنعت ها با سود سایر شرکتداشته باشند. زیرا حرکت همزمان سود شرکت

شود مدیران کمتر در جهت دستکاری سود عمل نموده که سبب میبه عنوان یک مکانیزم کنترلی 

حرکتی سود و احتمال دستکاری اقدام کنند. بر اساس نتایج فرضیه دوم که به بررسی ارتباط هم

سود در شرایط مختلف رقابت بازار محصول پرداخت، به فعاالن بازار سرمایه نظیر سهامداران و 

ها های مالی شرکتکه رقابت بازار محصول پایین است، صورتانیشود زمگذاران پیشنهاد میسرمایه

ها، وضعیت را با دقت بیشتری مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. همچنین در این قبیل شرکت
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های صنعت را نیز مدنظر داشته باشند تا بتوانند سود مورد انتظار سودآوری و اخبار سایر شرکت

 تر برآورد کنند.شرکت را دقیق

العات های داخلی مطبا توجه به اینکه در پژوهش ب( پیشنهادهایي برای مطالعات آتي:

شگران حرکتی سود و انتقال اطالعات درون صنعت وجود دارد، به پژوهمحدودی در زمینه هم

 یه نظیرار سرماحرکتی سود را با دیگر متغیرهای حوزه حسابداری و بازشود ارتباط همپیشنهاد می

مورد   ر سهامهای حاکمیت شرکتی، قیمت بازایسه اطالعات مالی، کیفیت سود، مکانیزمقابلیت مقا

 حرکتیتوان بر اساس تفکیک صنعت بررسی کرد رابطه منفی همبررسی قرار دهند. همچنین می

اری ی دستکتر است. استفاده از سایر معیارهاسود و احتمال دستکاری سود در کدام صنایع قوی

 شود.ی مدیریت سود تعهدی و واقعی نیز پیشنهاد میسود یا معیارها

 

 های پژوهش. محدودیت8

به این ی محاسحرکتی سود بود. برادر این مطالعه اطالعات مورد نیاز برای محاسبه متغیر هم

 در هر ها به طور منظم و همچنین حداقل تعداد کافی شرکتمتغیر به گزارش سود فصلی شرکت

این  ت نبودکه در صورامر سبب شد برخی صنایع از نمونه آماری حذف شوند صنعت نیاز بود. همین

صنایع  ه همهبمحدودیت، ممکن بود نتایج متفاوتی بدست آید و تعمیم نتایج حاصل از این مطالعه 

های مالی لحاظ ز صورتهای استخراج شده ابراین، اثر تورم در دادهعالوهباید با احتیاط انجام شود. 

رای بمچنین هدر صورت در نظر گرفتن اثرات تورم، ممکن بود نتایج متفاوتی حاصل شود. نشده که 

های ( استفاده شده است چنانچه از مدل1999محاسبه احتمال دستکاری سود از مدل بنیش )

  تواند تحت تاثیر قرار گیرد. دیگری استفاده شود نتایج می
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