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  چکیده

 در مـدیران  طلبانه فرصت رفتار بیانگر ورشکستگی و حسابداري هاي رسوایی گذشته دهه چند در
 یـک  بـه  هـا  رسـوایی  ایـن  .اسـت  شـده  گذاران سرمایه اعتماد کاهش باعث که ،بوده سود با رابطه

  .است گشته تبدیل باشد، می ها شرکت مخل سود مدیریت که عمومی دیدگاه
 هاي انگیزه منافع، تضاد وجود دلیل به تجاري واحدهاي مالکان و مدیران بین عاتیاطال تقارن عدم
 از را سـود  مـدیریت  انـواع  کنترلو مطالعه مشکالت این .کند می ایجاد را سود مدیریت براي الزم
 در شـده  انجـام  تحقیقات بر مروري نوشتار این هدف بنابراین .سازد می ضروري مختلفی هايجنبه
  .است آن بر موثر عوامل همچنین و ها انگیزه ،سود مدیریت کاراي و طلبانه فرصت رفتار مورد

 
  آتی سودآوري ،سود يکارا مدیریت ،سود طلبانه فرصت مدیریت :کلیدي واژهاي
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    مقدمه
 محدودیت از اي پاره همچنین و منافع تضاد از ناشی سود دستکاري براي مناسب هاي زمینه وجود
 و آتـی  هـاي  بینـی  پیش و برآوردها فرآیند در موجود هاي نارسایی جمله از حسابداري ذاتی هاي

 از هـا  شـرکت  واقعـی  سود است شده باعث که بوده حسابداري متعدد هاي روش از استفاده امکان
 مـی  اجـازه  مـدیران  بـه  تعهـدي،  حسابداري .باشد متفاوت مالی هاي صورت در شده گزارش سود
 .کننـد  اعمـال  را خـود  قضاوت و تشخیص اطالعات، انتقال منظور به مالی گزارشگري در که دهد

 مـدیریت  عنوان تحت مالی، گزارشگري فرآیند در آنان اختیارات و مدیران توسط قضاوت اعمال
  .]3[است یافته شهرت سود

 یا سودآوري، از بهتري تصویر تواند می شده مدیریت سود که کند می عنوان ،)2009( کیتوال
 تغییـرات  کـردن  هموار براي تواند می نیز سود مدیریت .دهد ارائه شرکت ساختار تجدید تاقداما

 عموم اگر حتی .گیرد قرار استفاده مورد دهد، می کاهش را نوسانات مصنوعی طور به که سود در
 شـده  مـدیریت  سـود  باشـند،  داشـته  تردیـد  شـده،  گـزارش  سـود  صحت درباره سهامداران و مردم

 نیز، مدت دراز در سود مدیریت از استفاده .باشد داشته سهام قیمت بر مثبتی تاثیر تواند می همچنان
 در قـراردادي  بندهاي نقض از و گذاشت خواهد ها شرکت اعتباري بندي رتبه روي بر مثبت اثري

 و دسـتکاري  حـال  ایـن  بـا  .کنـد  مـی  جلـوگیري  دهـد  مـی  افزایش را بهره نرخ که وام قراردادهاي
            .]12[کاهد می آن کیفیت از و شده مالی هاي گزارش به نسبت اعتماد کاهش باعث سود مدیریت

 منافع براي را شرکت سودآوري درباره محرمانه اطالعات ،خود اتاختیار از مدیران که زمانی
 خـود  اتاختیـار  از مـدیران  اگـر  امـا  .بود خواهد طلبانه فرصت سود مدیریت کنند، منتشر شخصی

 تـاریخی  شـده  تمام بهاي چارچوب در شرکت، سودآوري مورد در محرمانه العاتاط انتشار براي
 بـه  سـود  مـدیریت  مختلف اشکال مقاله این در .]13[ بود خواهد اکار سود مدیریت ،کنند استفاده

 شـیوه  و هـا  انگیزه همچنین و تجربی و نظري دیدگاه از سود کاراي و طلبانه فرصت مدیریت ویژه
  .شد خواهد تشریح سود طلبانه فرصت ریتمدی ساختن محدود هاي

  سود مدیریت مفهوم
 .اسـت  تعهدي اقالم نقد، جریان و سود بین شکاف و دارد نقدي جریان با نزدیکی ارتباط سود

 .اسـت  زمـان  طول در نقدي هاي جریان شناخت تعدیل یا انتقال تعهدي، اقالم هاي کاربرد از یکی
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 حال، این با .کند گیري اندازه بهتر را شرکت عملکرد اند،بتو )سود( شده تعدیل ارقام که طوري به
 محصول تعهدي اقالم بنابراین، .دارد آینده نقدي جریان بینی پیش و مفروضات به نیاز تعهدي اقالم

  .]11[ است تخصیص و برآوردها ها، قضاوت
 تحـت  بـراي  یا و شرکت مالی عملکرد مورد در سهامداران از برخی کردن گمراه براي مدیران

 گزارشـات  نهایـت  در و سود ،است مرتبط حسابداري عملیات به که معامالتی نتایج قراردادن تأثیر
 مـی  صـورت  تعهـدي  حسـابداري  در ذاتـی  پـذیري انعطاف دلیل به کار این .دهند می تغییر را مالی
 نشـان  را حسابداري واقعی عملکرد و نبوده واقعی سود دهنده نشان حسابداري سود نتیجه در .گیرد
 تصمیم سودمندي بر و شده مالی هاي گزارش به نسبت اعتماد کاهش باعث موضوع این .دهدنمی
 سود عمدي دستکاري به اشاره سود مدیریت کلی، طور به  .بود خواهد موثر ،گذاري سرمایه هاي

 رفتـه گ قرار توجه مورد مالی گزارشگري در رایج بسیار عمل یک عنوان به و دارد ترازنامه اقالم و
  .]12[ است
 از وسـیعی  محـدوده  گیرنـده بر در عمومـاً  سـود  مـدیریت  ،)1998( امـاس  و برگسـتالر  عقیده به

 و گـذاري  سـرمایه  عملیاتی، اقدامات از وسیعی محدوده و گذارد می اثر سود بر که است اقداماتی
 حسـابداري  يمعیارهـا  بر فقط که گیرد می بر در را محض داري دفتر اقدامات تا واقعی مالی تامین

  .]1[ است گذار تاثیر سود سنجش
 از اسـتفاده  بـا  مـدیران  کـه  افتد می اتفاق زمانی سود مدیریت )1999( لنهوا و هیلی دیدگاه از
 در ذینفعـان  از برخـی  کردن گمراه براي را مالی يها وگزارش معامالت ساختار شخصی، وتقضا
 حسـابداري،  ارقـام  بـر  مبتنـی  شرکت ادهايقرارد نتایج گذاري اثر یا و اقتصادي هاي فعالیت مورد
  .]14[ »دهند تغییر

  سود مدیریت هاي انگیزه
 دادن قــرار تــاثیر تحــت و کننــدگان اســتفاده کــردن گمــراه ،ســود مــدیریت انگیــزه مهمتــرین

 کـالگ  و کـالگ  .اسـت  آشـکار  خـوبی  بـه  ،)1999( واهلـن  و هیلی تعریف در که ستقراردادها
 سـهام  خریـد  بـراي  گـذاران  سـرمایه  تشـویق  یکـی  را سود مدیریت براي اصلی انگیزه دو ،)1991(

 مـی  شـده  آزمون هايانگیزه از .]6[ کنند می عنوان شرکت بازار ارزش افزایش دیگري و شرکت
 قراردادهـاي  مالیاتی، جویی صرفه شخصی، شهرت به مربوط مسائل سرمایه، بازار فشارهاي به توان

 کـاهش  ،هـا  گروه سایر با منافع تضاد مالی، درماندگی سود، هموارسازي خدمات، جبران و پاداش
  .]8[ نمود اشاره سهام، اولیه عمومی عرضه و شرکت سیاسی هاي هزینه



٥ 

 

 سـهام  عرضه اولین در سهام قیمت ساختن متورم اولیه، عمومی عرضه زمان در سود مدیریت انگیزه
 مدیران بین پاداش قرارداد .دشو می سازمان درون افراد براي منفعت ایجاد باعث که است عموم به
 بـراي  دیگـر  اي انگیـزه  کـه  شـود  مـی  منعقـد  شـده  تحصـیل  سـود  مبناي بر تجاري واحد مالکان و

 حـداقل  بـه  براي ها شرکت برخی مدیران همچنین .رود می شمار به مدیران توسط سود دستکاري
 وضـعیت  که هایی رکتش مدیران عالوه به .]8[ کنند می استفاده تعهدي اقالم از مالیات، رساندن

 نشـان  بهتـر  و سرمایه بازار در ماندن براي هستند؛ مالی درماندگی نوعی دچار و دارند ضعیف مالی
  .]9[ کنند می سود مدیریت به اقدام ود،خ عملکرد دادن

   سود مدیریت انواع
 خاصی نوع به مربوط ادبیات اما ،است شده انجام سود مدیریت زمینه در اي گسترده تحقیقات

 مـدیریت  :کـرد  تقسـیم  کلـی  گـروه  دو به توان می را سود مدیریت .است کمیاب سود مدیریت از
   .سود حسابداري مدیریت  و سود واقعی

 زمـان  تغییر از استفاده با شده گزارش سود دستکاري براي مدیریت تالش سود واقعی مدیریت
 هاي فعالیت دستکاري براي یرانمد انگیزه .باشد می تجاري هاي فعالیت گیري اندازه معیار و بندي

 طریـق  از مـالی  گزارشـگري  اهـداف  کننـد  بـاور  کـه  اسـت  ذینفع افراد برخی کردن گمراه واقعی،
 هـا  حسـاب  آرایـش  تغییـر  طریـق  از سود واقعی مدیریت .]5[ است شده محقق عادي هاي فعالیت
 زمـان  یـا  و منـابع  تخصـیص  نحـوه  عملیـات،  انجام زمان روش، این در مدیران بلکه شود نمی انجام

 بـه  عملیـاتی،  هـاي  فعالیـت  نقـد  جریـان  .]10[ دهند می تغییر را گذاري سرمایه هاي پروژه اجراي
 و دجـورج  توسـط  شـده  انجـام  هاي پژوهش .شود می محسوب سود واقعی مدیریت نماینده عنوان

 و کــوهن ؛)2006( ریچودهــاري ؛)2005( گــانی ؛)2005( همکــاران و گراهــام ؛)1999( همکــاران
  .]5[ دارد قرار گروه این در ،)2008( همکاران و چن ؛)2008( زارووین

 از اسـتفاده  بـا  مـدیر  کـه  دهد می رخ زمانی سود، حسابداري مدیریت یا تعهدي اقالم مدیریت
 حســابداري، شـده  پذیرفتــه اصـول  اســاس بـر  را شـده  گــزارش سـود  خــود، حسـابداري  اختیـارات 
 می گرفته نظر در نماینده عنوان به اختیاري تعهدي اقالم ،سود مدیریت نوع این در .کند دستکاري

  .]10 [است مستقیم نقد جریان پیامدهاي فاقد تعهدي سودهاي مدیریت دیگر بیان به .]5[ شود
 تـوان  مـی  را سود مدیریت پژوهشگران، شده ارائه هاي تعریف اساس بر دیگر، بندي طبقه یک در
 .سود رنگ بی مدیریت و سود سیاه مدیریت ،ودس سفید مدیریت :کرد تقسیم دسته سه به
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 انتقـال  بـراي  حسـابداري  هـاي  روش انتخـاب  در پـذیري  انعطـاف  از اسـتفاده  ،سود سفید مدیریت
 .شـود  مـی  ها گزارش شفافیت بهبود باعث که است آتی نقد هاي جریان درباره محرمانه اطالعات
 ایـن  در ،)2001( بنـیش  و )1998( دمسـکی  ،)1981( سـادن  و رونـن  توسط شده ارائه هاي تعریف
  .]7[ گیرد می قرار گروه

 اسـت  مـالی  هـاي  گـزارش  آشکار و نادرست ارائه فریبکاري، تقلب، شامل سود سیاه مدیریت
 ،)1989( اسـچیپر  توسـط  شـده  ارائـه  هـاي  تعریـف  .شـود  می ها گزارش شفافیت کاهش اعثب که

 قرار گروه این در ،)2002( باهنسون و رمیل ؛)1999( واهلن و هیلی ،)2003( اسکات ،)1998( لویت
  .]7[گیرد می

ــگ بــی مــدیریت  رعایــت محــدوده در امــا ،مــالی هــاي گــزارش دســتکاري یعنــی ســود، رن
 تعریـف  .اسـت  کـارا  و طلبانـه  فرصت سود مدیریت شامل که مشخص، و روشن استانداردهاي

 ریگار ياس ،)2003( اسکات ،)2001( همکاران و فیلدز ،)1996( مانیام سابرا توسط شده ارائه هاي
 سـود  مـدیریت  محققـان،  ایـن  هـاي  تعریف اساس بر .گیرد می قرار گروه این در ،)2008( اوتاما و

 از .]7[ باشد کارا اقتصادي لحاظ از یا و طلبانه فرصت تواند می که حسابداري روش انتخاب یعنی
  . کارا و طلبانه تفرص :دارد وجود سود مدیریت نوع دو ،)1996( مانیام سابرا دیدگاه

  :طلبانه فرصت سود مدیریت
 منـافع  افـزایش  بـراي  خـود  اتاختیـار  از مـدیران  کـه  هنگـامی  ،)1996( مانیـام  سـابرا  عقیـده  به

 مـدیریت  کنند، شرکت سودآوري درباره محرمانه اطالعات انتشار به اقدام بیشتري میل با ،شخصی
  .]15 و 13[ بود خواهد طلبانه فرصت سود

 بـه  مـدیران  توسـط  مـالی  هـاي  گـزارش  در تغییـر  سود، طلبانه فرصت مدیریت گردی عبارت به
 منـافع  سـازي  حـداکثر  بـراي  شـرکت  اقتصادي عملکرد به نسبت کنندگان استفاده گمراهی منظور

 رابطـه  عـدم  یـا  و معنـادار  منفـی  رابطـه  وجـود  تجربی لحاظ از .]2 و 1[ شود می تعریف شخصی،
 سود مدیریت بودن طلبانه فرصت دهنده نشان آتی، سودآوري و ارياختی تعهدي اقالم میان معنادار
      .]15 و 13[ است

 برگسـتالر  ،)2000( اسکات .ند یافته طلبانه فرصت دیدگاه با مطابق شواهدي متعددي مطالعات
 ارائـه  طلبانـه  فرصـت  دیـدگاه  از شـواهدي  ،)2002( مـارکوارت  و بـارتو  بالسام، ،)1997( دیچیو و

 اقـالم  دسـتکاري  کـه  دریافتنـد  ،)1995( همکـاران  و تازن هل و ،)1995( همکاران و گاور .کردند
 بـا  ،)2011( همکـاران  و لـی  .]15 و 13[ اسـت  سود به مربوط پاداش به رسیدن جهت در ،تعهدي
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 چینـی  هـاي  شـرکت  ورشکسـتگی  و درماندگی سطح بر سود کیفیت تاثیر و سود مدیریت بررسی
 شرکت سود مدیریت و است طلبانه فرصت ورشکسته، هاي شرکت سود مدیریت نوع که دریافتند

   .] 13[ دارد گرایش کارایی به مالی، درمانده هاي شرکت از بیشتر سالم، هاي
 هاي شرکت در را سود مدیریت نوع و سود کیفیت ،]9[  تاتلی و کردستانی ایران در همچنین

 سـود  مدیریت که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
  .دارد گرایش طلبانه فرصت به سالم، و مالی درمانده ورشکسته، هاي شرکت گروه سه هر در

  :کارا سود مدیریت
 اطالعـات  انتشـار  به نسبت خود اتاختیار از مدیران اگر که کند می عنوان ،)1996( سابرامانیام

 تاریخی شده تمام بهاي بر مبتنی سود کننده منعکس هنوز که شرکت، سودآوري مورد در محرمانه
  بـود  خواهـد  اکـار  سـود  مدیریت شود، شرکت ارزش افزایش باعث کار این و کنند استفاده است،

 محرمانـه  اطالعـات  ارسـال  در سـود  اطالعاتی محتواي بهبود معناي هب سود آيکار مدیریت .]13[
 منظـور  بـه  کننـدگان  استفاده به کمک براي عاتاطال تهیه کیفیت افزایش دیگر بیان به .]1[  است
 بـین  معنـادار  مثبت رابطه تجربی نظر از .است شرکت مالی وضعیت و سودآوري قدرت بهتر درك
 ،)1996( سابرامانیام .]15[ است کارا سود مدیریت بیانگر آتی، سودآوري و اختیاري تعهدي اقالم
 دریافتنـد  ،)2005( همکـاران  و ريتـا کو ،)2003( کریشنان و ،)2000( اسرینیدهی و لیونگ گول،

 چـرا  ؛است سازگار کارا دیدگاه با )سود مدیریت براي اي نماینده( اختیاري تعهدي اقالم رفتار که
   .]15 و 13[  دارد آینده سودآوري با داري معنی و مثبت رابطه اختیاري تعهدي اقالم که

 در شـده  پذیرفتـه  هـاي  شـرکت  سـود  دیریتمـ  نوع ،)1389( کوهی و مقدم بهار ،نیز ایران در
 تهـران،  بهـادار  اوراق بورس در که دریافتند و دادند قرار مطالعه مورد را تهران بهادار اوراق بورس

  .]4[ دارد گرایش کارایی به سود مدیریت
 در مـدیریت  اختیـارات  از اسـتفاده  هـاي  شـیوه  بررسی با ،)1391( همکاران و سجادي همچنین
 اقـالم  کـه  دریافتنـد  تهـران،  بهـادار  اوراق بـورس  عضو هاي شرکت آینده ريسودآو گزارشگري

  .]7[ دارد معناداري و مثبت رابطه آتی سودآوري با اختیاري تعهدي

  کارا و طلبانه فرصت سود مدیریت بر موثر عوامل
 و حسابرسـی  کمیتـه  وجـود  مسـتقل،  حسابرسـی  کیفیت نظیر شرکتی راهبري کنترلی ابزارهاي

 مـدیره  هیـات  در موظـف  غیـر  مـدیران  درصـد ( مـدیره  هیـات  استقالل آن، عضايا تخصص سطح
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 و شـرکت  انـدازه  ایـن،  بر عالوه .دهند قرار تاثیر تحت را سود مدیریت نوع دنتوان می ،)ها شرکت
  .کند بازي طلبانه فرصت سود مدیریت مهار در مهمی نقش تواند می نیز مالکیت ساختار

 اطالعات موقع به افشاي داخلی، هاي کنترل بخشی اثر ایشافز باعث حسابرسی کیفیت بهبود
 مسـتقل  حسابرسـی  که دریافت )2003( کریشنان .شود می مدیران طلبانه فرصت رفتار از اجتناب و

 ساختن محدود در مهمی نقش و شود می استفاده شرکتی حاکمیت براي اي نماینده عنوان به اغلب
  .]15[ دارد طلبانه فرصت هاي سود مدیریت

 افشـاي  از قبـل  محـیط  در اطالعـاتی  تقـارن  عـدم  بـراي  اي نمایـده  عنـوان  بـه  شـرکت  اندازه
 حفـظ  بـراي  تواننـد  می کوچک هاي شرکت مدیران که معنی بدین .شود می محسوب اطالعات،
 همچنـین  .کننـد  عمـل  زرگبـ  هـاي  شـرکت  در خـود  همتایان از تر موفق خود، محرمانه اطالعات
 ایـن  کـه  دارد قرار عموم دسترس در کوچک هاي شرکت از یشترب بزرگ، هاي شرکت اطالعات
 انتخـاب  بـر  توانـد  مـی  که شده بزرگ هاي شرکت در اطالعاتی تقارن عدم کاهش باعث موضوع

 .]15[  باشد گذار اثر سود مدیریت نوع

 هاي شرکت به نسبت يتر پایین هاي هزینه با تواند می بزرگ هاي شرکت اطالعات طرفی از
 شـرکت  بـه  نسـبت  گـذاران  سـرمایه  توسط راحتی به  بزرگتر هاي شرکت زیرا .شود تهیه کوچک

 شـرکت  در سـود  مـدیریت  کـه  رود مـی  انتظار و گیرند، می قرار دقیق بررسی مورد کوچکتر هاي
  .]15[  از نقل به 2001  باتاچاریا،( باشد طلبانه فرصت کمتر کوچک هاي

 هـاي  فعالیـت  کنترل جهت در شرکت یک رتینظا مکانیزم از دیگر نوعی نیز مالکیت ساختار
 نهـادي،  گذاران سرمایه که دریافتند ،)2002( همکاران و بلسان .باشد موثر تواند می سود مدیریت

 دسترسـی  آنها زیرا .هستند نهادي غیر گذاران سرمایه به نسبت سود مدیریت تشخیص به قادر بیشتر
 را سـود  طلبانه فرصت مدیریت زیادي حد تا وانندت می و دارند مربوط و موقع به اطالعات به بیشتر
 کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  جاکارتـا،  بـورس  در ،)2008( یوتامـا  و ریگار سی همچنین .کنند مهار

 بـه  بیشـتر  ندارنـد،  تعلـق  تجاري گروه یک به و دارند خانوادگی مالکیت که هایی شرکت مدیران
  .]15 و 2[  دارند گرایش کارا سود مدیریت

 فرصت رفتار از تواند می زیادي حد تا ها، شرکت مدیره هیات در موظف غیر دیرانم وجود
 هـر  فاقـد  و بـوده  مدیره هیات وقت پاره عضو موظف، غیر اعضاي .نماید جلوگیري مدیران، طلبانه
 غیـر  اعضـاي  کـه  کنـد  مـی  بیـان  ،)2001(مـاراکچی  .باشـند  می شرکت در اجرایی مسئولیت گونه

 مـی  متوقـف  را سـود  مـدیریت  هاي فعالیت زیادي حد تا ،حسابرسی یتهکم و مدیره هیات موظف
  .]2[ کنند
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 هاي شرکت در سود مدیریت که است آن از حاکی نیز  ،]2[  منتظري و پور احمد پژوهش نتیجه
 انـدازه  عامل دو که دریافتند آنها همچنین .دارد گرایش کارایی به تهران بهادار اوراق بورس عضو

   .گذارند تاثیر سود، مدیریت نوع انتخاب در مدیران گرایش به نوادگی،خا مالکیت و شرکت

 طلبانه فرصت و کارا سود مدیریت تجربی مدل
 روشـنی  و رضـایی  ،)2011( همکـاران  و لـی  ،)2008( یوتامـا  و ریگار ياس ،)1996( سابرامانیام     

 ،)1391( همکـاران  و سجادي ،)1389( کوهی و مقدم بهار ،)1390( منتظري و پور احمد ،)2012(
 سـودآوري  مـدل  از طلبانـه  فرصت و کارا سود مدیریت تشخیص براي ،)1392( تاتلی و کردستانی

 اقـالم  شـامل  مسـتقل  متغیرهـاي  و آتی سودآوري وابسته متغیر مدل، این در .اند کرده استفاده آتی
 از برخـی  .اسـت   )CFO(عملیـاتی  نقـد  جریان و )NDAC( غیراختیاري و )DAC(اختیاري تعهدي

 حاکمیـت  هـاي  ویژگـی  و حسابرسی شرکت،کیفیت اندازه نظیر کنترلی متغیرهاي نیز پژوهشگران
     .]9 و 7 و 4و 2[ اند برده کار به مدل این در را شرکتی

P j, t+1 = β0 + β1 NDAC j, t +  β2 DAC j, t +  β3 CFO j, t +  β4 Controls 
j, t +  ε j, t   

  :آن در که
P j, t+1 = شود می يریگ اندازه ریز يرهایمتغ از کی هر با که ،تیآ يسودآور:  

1- ∆NI j, t+1 =  بعد سال یک خالص سود در تغییر   (NI j, t+1−NI j, t) 

2- CFO j, t+1 = آتی یاتیعمل هاي فعالیت نقد انیجر  

3-  NDNI j, t+1= آتی اختیاري غیر خالص سود (CFO j, t+1 + NDAC j, t+1)  

4- NI j, t+1 - DAC t+1  = آتی اختیاري تعهدي اقالم از عاري خالص سود 

 سـود  مـدیریت  باشد، معنادار و مثبت ،)β2( اختیاري تعهدي اقالم )DAC( ضریب اگر مدل این در
 یـا  و باشـد  ناچیز مثبت یا و صفر مساوي کوچکتر اختیاري تعهدي اقالم ضریب اگر اما .است کارا
 اختیـاري  غیـر  و اختیاري تعهدي اقالم .بود اهدخو طلبانه فرصت سود مدیریت باشد،ن معنادار حتی

 شـده،  تعـدیل  جـونز  جونز، نظیر سود، مدیریت گیري اندازه هاي مدل از یکی مبناي بر توان می را
  .]15 و 13و 9و 7 و 4و 2[ نمود برآورد ...و کوتاري شده، یلتعد کازنیک کازنیک،

  گیري نتیجه
 بـه  مربـوط  اطالعـات  انتشـار  یـا  و ها شرکت یمال گزارشگري در فراگیر پدیده یک سود مدیریت

 و سهامداران، انتظارات بتواند که منطقی طور به سود دادن نشان ،سود مدیریت از هدف .است سود
  .کند برآورده را آن کنندگان ارائه
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 دسـتکاري  یعنـی  سود واقعی مدیریت .شد تشریح سود مدیریت از مختلفی هاي شکل مقاله این در
 عمده نقش نقدي جریان که ؛ذینفعان گمراهی هدف با استانداردها محدوده در یواقع هاي فعالیت

 و هــا روش از اســتفاده بــا مــدیران ســود، حســابداري مــدیریت در امــا .کنــد مــی بــازي آن در اي
  .کنند می دستکاري را سود )تعهدي اقالم( حسابداري برآوردهاي

 طریـق  از دو هـر  کـه  اسـت،  طلبانـه  فرصـت  و کارا سود مدیریت شامل نیز سود رنگ بی مدیریت
 به مالی هاي گزارش در تغییر سود، طلبانه فرصت مدیریت .شوند می انجام تعهدي اقالم دستکاري

 منـافع  افـزایش  بـراي  شـرکت  واقعـی  مـالی  عملکرد به نسبت کنندگان استفاده کردن گمراه منظور
 سـود  دسـتکاري  کـه  تاسـ  معنی بدین سود کارآي مدیریت مقابل در .گیرد می صورت شخصی،

 وضـعیت  و سودآوري قدرت از کنندگان استفاده بهتر درك و اطالعات تهیه کیفیت افزایش براي
  .شد خواهد شرکت ارزش افزایش باعث کار این نهایت در که ،شود انجام شرکت مالی

 مالکیت، ساختار شرکت، اندازه مدیره، هیات استقالل حسابرسی، کمیته مستقل، حسابرسی کیفیت
 را مـدیران  توسـط  )طلبانـه  فرصـت  یـا  کـارا ( شده انتخاب سود مدیریت نوع که هستند عواملی نیز

   .دهند می قرار تاثیر تحت
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Abstract  

Accounting scandals and bankruptcies in the past few decades suggests 
opportunistic behavior of managers in relation to earnings, which have been 
reduced investor confidence. This scandal has become a public perception 
that the earnings management is detrimental for the firms. Asymmetry 
information between managers and business owners because of the conflict 
of interest provides incentives to earnings management.This problems 
necessitate the control and study of different aspects the types of earnings 
management. Therefore the Purpose of this paper is to review the research 
conducted about the behavior of opportunistic and efficient earnings 
management, incentives and as well the effective factors 
on it. 
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