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استفاده شده است. نتبای    ترکیبی یها داده الگوی، رگرسیون چند متغیره و 1331تا 

مبدیران   یدهب  پاداشسود، نق  زعالی را در  یها آستانهکه دستیابی به  دهد یمنشان 

 تبأثیر و نیی تعدیل نامتقارن سبود هبدف    شود یمو سب  کاه  پاداش  کند یمایفا 

ضعیف  و عملکردی با عملکرد خوب ها شرکتکه در درحالی  ؛بر پاداش دارد مثبتی

 است. دار معنامنفی و  یرگذاریتأثاین در صنعت، 

 .، تعدیل نامتقارن سودآستانة سود، مدیره هیئتدقت سود، پاداش  :کلیدی های هواژ

 مقدمه

 ،اس دو معیار سننج  عملکنرد  حقوق و پاداش مدیران بر اس ۀاجزای تشکیل دهند معموالً

 ینیب  یپ توان یم مبانی نظری پاداش. بر اساس شود یمپرداخت  سهامص و قیمت سود خال یعنی

در برنامه حقوق و پاداش مندیران بنه سنه عامنل نسنبی       ها شاخصکرد که درصد هر یک از این 

، دین نما یمن آن محندوده اتانا     که مدیر تصمیم خنود را در  3و نیز افق زمانی 2و حساسیت 1دقت

حسابداری و گزارشگری منالی در کناه  خ نر اخ قنی      ة(. وظیف2006اسکات، ) بستگی دارد

(. از دیند  1361مهرانی و همکاران، ) استص ارزیابی عملکرد دقیق و حساس نیز ارائه یک شاخ

سنج  عملکرد و مقصود از حساسیت، نرخ ینا   ، مقصود از دقت، انحراف معیار(2006) اسکات

کار یا ت ش مدیر واکن  نشنان   درصدی است که ارزش مورد انتظار این معیار سنج  در برابر

کمتنر و   (سنود خنالص  ) نوسنان و خ نا در سننج  عملکنرد    چه قدر مقدار  هر نیبنابرا. دهد یم

رداد م لنو،، نسنبت سنود    حساسیت آن در مقابل کار یا ت ش مدیر بیشنتر باشند، در ینک قنرا    

 (.1311پارسائیان، ) خالص به قیمت سهام، بیشتر خواهد بود

پناداش   یهنا  برنامنه معیارهای مبتنی بر حسابداری یعنی سود حسنابداری، معینار بهتنری در    

زینرا مسنتقل از نوسنانات و اخنت الت بنرون سنازمانی        است و از دقت بیشتری برخوردار اسنت، 

 یهنا  زهین انگ، به شنریی کنه فنارز از دسنتکاری و مندیریت سنود و       هستندخارج از کنترل مدیر 

زکرینا،  ؛ 2011پانندهرو پتنک،   ) شنوند  یمن باشند که سبب کاه  دقنت سنود    یا یلبانهفرصت 
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به آستانه خاصی از سود از دو دیندگاه قابنل بحن      مدیریت سود و ت ش برای دستیابی(. 2012

)راهی برای پیشنگیری از پیامندهای اقتصنادی( و     مدیریت سود از دیدگاه قراردادها الف( است:

عدم دستیابی  ،)راهی برای بهبود قیمت سهام(. بنابراین ،( مدیریت سود از دیدگاه گزارشگری

و همکناران،   زاده فنرد منراد ) شنوند  یمن با واکن  منفی از ینرف سنهامداران مواجنه     اه آستانهبه 

بان    تواننند  ینمن بودنشنان   یا آسنتانه ( و معیارهای سود و جریان نقد عملیاتی بنه هنگنام   1363

سنود و   ینن یب  یپن در  یا آسنتانه اعظمی از بنازده بنازار را توحنیه دهنند. یعننی دقنت سنودهای        

  (.1363کرمی و همکاران، ) نقد آتی، کمتر است یها انیجر

فنارز از تن ش    توانند  یمن تعدیل سود هدف در سال جاری بر اساس نتایج سود سنال قبنل،   

مشنارکتی، ابنزاری بنرای تعندیل هدفندار سنود در راسنتای         یزیر بودجهبرای کاه  مشک ت 

دستیابی به سودهای مورد انتظار و در نتیجه افزای  عدم تقارن ای عاتی و مشنک ت نماینندگی   

که مدیران در شرایط شدت بیشنتر انحنراف نامسناعد، از     ییور بهو کاه  ارزش شرکت شود. 

ایط شدت بیشتر انحراف مساعد، از مدیریت مدیریت افزایشی سود برای افزای  پاداش و در شر

آیننده اسنتفاده خواهنند     یهنا  سنال کاهشی سود برای اجتنا، از سات شدن دستیابی به اهنداف  

رافی و همکناران،  ؛ 2011باونس و کروس، ) دهد یمکرد که دقت سود گزارش شده را کاه  

نادیده گرفتن ابعاد دقت سود، سبب انگیزش مدیران بنرای مندیریت و دسنتکاری سنود      (.2011

 نقند آتنی بنه    یها انیجردر جهت دستیابی به اهداف پاداش خواهد شد. فدا کردن  دورۀ جاری

. چننین امنری   اسنت  کناه  ارزش شنرکت در آیننده    به معننی ، دورۀ جاریسود  قیمت افزای 

نمایندگی و درنتیجه کاه  ارزش شرکت و منناف  مالکنان    یها نهیهزسبب افزای  مشک ت و 

 خواهد شد.  

بنه دلینل    از ابعاد سود گزارش شده در تعینین پناداش،   یا حرفهآگاهی سهامداران و مجام  

، از انتقنال ناعادالننه ونروت از    یدهن  پناداش شفاف، یکپارچنه و صنحیه    الگویکمک به تدوین 
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منناف    نیتنمم فزای  کارایی قراردادهنای انگیزشنی و   مالکان به مدیران جلوگیری کرده و سبب ا

به درستی سنبب   یده پاداشفقط در این صورت است که نظام   ینف  خواهد شد. یها گروههمه 

و مشک ت نمایندگی و ایجاد همسنویی   ها نهیهزاستای کاه  ردر  مدیره هیئتانگیزش درست 

برای این منظنور در راسنتای افنزای  دقنت معینار سننج  عملکنرد مندیر در          مناف  خواهد شد.

تعندیل نامتقنارن سنود     و آستانة سودمانند دستیابی به  ییها شاخصپاداش، الزم است  یها برنامه

مورد بررسی و موشکافی بیشتری  ،دهند یمقرار  تمویرگزارش شده را تحت  که دقت سود هدف

پناداش   یهنا  برنامهاساسی تحقیق حاحر این است که آیا در  سؤالهدف و  ،قرار گیرند. بنابراین

ن سنود هندف توجنه و اعتننای     سود و تعدیل نامتقار یها آستانهدستیابی به  یها زهیانگمدیران به 

 ؟شود یمکافی 

 مروری بر مبانی نظری پژوهش

 دقت سود و عوامل آن

 از دقت سود به عنوان معیار سنج  عملکرد، این است کنه معینار سننج  عملکنرد     منظور

، مسنتقل  واقعنی  یها تیفعالناشی از  عملکرد واقعی، یریگ اندازهدارای کمترین خ ا در  )سود(،

فننارز از دسننتکاری و  زمانی خننارج از کنتننرل منندیر باشنند واز نوسننانات و اخننت الت بننرون سننا

در سنج  عملکرد وکناه   باشد که سبب اخت ل  یا یلبانهفرصت  یها زهیانگیت سود و مدیر

 (. نوسان، اخنت الت 2011پاندهرو پتک، ؛ 1360پارسائیان، ؛ 2012زکریا، ) شوند یمدقت سود 

 عوامنل  معلنول  و اسنت  همراه باالتر با ریسکدر نتیجه دقت پایین سود،  سود، و تغییرات بیشتر

 سنود  ینا اخنت الت   نوسنانات  بنر دقنت و   اسنت  ممکنن  ماتلفی عوامل چند است. هر متعددی

 :از تنند عبار ؛اسنت  شنده  انجنام  یهنا  پنووه   بنر  مبتنی که اصلی دلیل دو اما باشند؛ رگذاریتمو

 (.2011، دانلسون و همکاران ؛2001، دیچو و تانگ) حسابداری عمل ۀنحو و اقتصادی عوامل
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 اقتصننادی و املننالهم، کننه یهننا شننو . کنننند یمنندر محننیط اقتصننادی فعالیننت  هننا شننرکت

را تحنت   نتیجنه دقنت آن   و در واحد تجاری سود؛ باشند یم ها شرکتخارج از کنترل  صورت به

و  درآمندها خصوص شیوه و نحنوه شناسنایی    عمدتاً در. عوامل حسابداری که دهد یمقرار  تمویر

باشند. ناگفتنه    رگنذار یتموبر این ساز و کنار   تواند یمو به تب  سود واحد اقتصادی است؛  ها نهیهز

 ت پیرامنون مشنک   متعاقنب آن  و درآمندها بنا   هنا  ننه یهز ت ابقپیدا است که عواملی چون اصل 

و  هنا  روشاعمنال اختینار در انتانا،    ، درآمندها منالی، شناسنایی    یها دورهبه  ها نهیهزتاصیص 

عواملی هستند که  نیتر مهمابه، موارد مش وحسابداری  یکار محافظه ،ها تیفعالدستکاری واقعی 

، گذشننته و آینننده یسننودها راب ننة بننینو  ، دقننت گزارشننگری آنسننود ةدر محاسننب توانننند یمنن

 ؛2001، دیچنو و تاننگ  ) سنازند  و اخنت ل  آنهنا را دچنار نوسنان    راب نة بنین  باشنند و   رگذاریتمو

 صنورت  حنعیف  ینا  قنوی  صنورت  دو بنه  درآمند و هزیننه   ت ابق. (2011 ،دانلسون و همکاران

 ت نابق  و شنود  یمن سنودآوری اقتصنادی و دقنت سنود      افنزای   باع  قوی، ت ابق که ردیگ یم

و  ایمیننان  عندم  افنزای   نینز  و اقتصادی، کناه  دقنت سنود    سودآوری کاه  باع  حعیف

 گنذاران  هیسنرما  ینن یب  یپن  در اشنتباهاتی  ایجناد  باعن   نتیجنه  در و شده رفتاری یها یریسوگ

یکی از عوامنل حسنابداری، کنه بنر نوسنان       ،(. بنابراین2012ایواساکی و همکاران، ) خواهد شد

 .استاست؛ ت ابق حعیف  مؤورسود و اخت ل سود و در نتیجه دقت  پذیری
 آستانۀ سودپاداش و 

بنه   گنذاران  هیسنرما منورد نظنر    یارهنا یه، تحقق معیبر بازار سرما ینتمب یها زهیانگ ۀحوزدر 

 ینة نظردر  تنوان  یمن آن را  ینظنر  یسود، م رح شده است که مبنا یدستکار یاصل ۀزیانگعنوان 

قبنل و   دورۀاز سود شامل سود صفر، سنود   گذاران هیسرمامورد نظر   نقاط مرج .افتی انتظارات

م نرح شنده اسنت.     یات حسنابدار ین سنود در ادب  آسنتانة عننوان  ه شده است که ب ینیب  یپسود 

سنود در   شگنزار )شنتر از صنفر باشند    یاسنت کنه ب   یداتین عا شارزسود صفر به مفهوم گ آستانة
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مشنابه   دورۀاست که نسبت بنه   یداتیعا شقبل به مفهوم گزار دورۀسود  آستانة (،انیسه با زیمقا

  یسنود پن   آسنتانة و  (قبنل  دورۀسه با سود یا کمتر در مقایشتر یسود ب شگزار)باشد  تر  یبقبل 

 تنر   یبن ران یا مند ین لگران یتحل ۀشد ینیب  یپکه نسبت به سود  یداتیعا شگزار یعنیشده  ینیب

هاشنمی و  ) (ل گنران یران و تحلیمد یها ینیب  یپسه با یمقاا کمتر در یشتر یسود ب شگزار)باشد 

 (.1363مرادزاده فرد و همکاران، ؛ 1363کوپایی، 

ران یمند  ،نی. بنابرادهد یمنشان  یواکن  ملبت ،بازار نسبت به اخبار خو، در ارتباط با سود

ج ین امر منجر به نتنا یرقم سود، نگران تحقق انتظارات بازار هستند و شکست در ا شهنگام گزار

کنه موفنق    ییها شرکتنشان داده است که  یاریبس یها پووه . شود یمشرکت  یبرا یام لوبن

کنه انتظنارات از    ییهنا  شرکترا نسبت به  یواکن  متفاوت اند بودهشده،  ینیب  یپبه تحقق سود 

کنولز،  یک و مکنیکازن) اند کردهافت یبازار در ی، از سواند نکردهشده را برآورده  ینیب  یپسود 

ت سنود  یریمند  یه محنر  اصنل  یبر بازار سنرما  یمبتن یها زهیانگ(. 2010توماس، ن و یپا؛ 2002

 هنا  شنرکت بر بازده سهام  تواند یمسود  آستانةل یبه سه دل .سود است یها آستانهبه  یابیدست یبرا

ن که تحقنق  یاول ا سبب انگیزش مدیران برای مدیریت و دستکاری سود شود: و ار باشدذرگیتمو

بنه بنازار و    یآتن  یرا در ارتبناط بنا سنودها    یعنات مهمن   ای توانند  یمسود  آستانةا عدم تحقق ی

سنک  یر هر در سن  ییغانگر تیب تواند یمسود  آستانةنکه تحقق یماابره کند. دوم ا گذاران هیسرما

ل ین ن دلیار اسنت و سنوم  ذرگیشرکت تمو یآت یسودها یلیتنز شن امر بر ارزیشرکت باشد که ا

 باشد.  یی رعقیممکن است غ گذاران هیسرمان است که رفتار یا

 آسنتانة اخبار خو، در مقابل اخبنار بند نسنبت بنه      شگزار ،یروانشناس یها هینظر اساسبر 

هاشنمی و کوپنایی،   ) داشنته باشند   یشرکت در پن  یرا برا یا مهیجرا ی شممکن است پادا ،سود

 در حسنابداری  یهنا  ن یگنز  ةنن یزم خنود در  اختیارات اعمال یریق از مدیران چنانچه (.1363

 باشند، داشته یمال یها صورت کنندگان استفاده کردن گمراه برای ییها زهیانگ یمال گزارشگری
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اهد تجربنی از  شو (.1361ایزدی نیا و همکاران، ) وجود دارد سود مدیریت یا اریکدست احتمال

اساسناً منرتبط بنا پناداش مندیران      مورد نظر،  آستانة سودبه  یابی دستدی برای قراردا یها زهیانگ

تیابی بنه سنودهای   از عندم دسن  قوی سنبب افنزای  احتمنال اجتننا،      قراردادی یها زهیانگ. است

یری کنارگ ه سبب انگیزش مدیران بنرای بن   نیز( و 2001ریچاردسون و همکاران، )شده  ینیب  یپ

چننگ و وارفیلند،   ) شنود  یمن شده  ینیب  یپ آستانة سودبه  یابی دستمدیریت سود فزاینده برای 

در قالنب فرصنت یلبنی     یا هیسنرما  یهنا  زهین انگود چه از بابنت  س یها آستانهدستیابی به (. 2002

قراردادی در قالنب جلنوگیری از    یها زهیانگبه بازار سرمایه و چه از بابت  یده ع متمدیران و 

پاداش از یریق ابزارهای  یحداکلرسازسود و در نتیجه  یحداکلرسازنقض مفاد قراردادها و نیز 

، سنبب  یبنند  یبقنه بر اقن م تعهندی و ینا تغیینر      ی، مدیریت سود مبتنیخاص مدیریت سود واقع

سننج  عملکنرد    رکاه  دقت سود گزارش شنده بنه شنکل ایجناد نوسنان و اخنت ل در معینا       

 .(2011، نآتاناساکا و همکارا؛ 2010گانی، ) شود یم
 اهداف وتعدیل نامتقارن آن( )دستیابی به پاداش و سود هدف

یعننی معیارهنای سننج  عملکنرد، اهنداف       پاداش مدیران، شامل سه عنصنر اصنلی   برنامه

اکلنر م العنات پناداش مندیران متمرکنز بنر        .اسنت  عملکرد و روابط پرداخت پاداش و عملکرد

بط بین پرداخت پاداش و عملکنرد  موحوعات معیارهای متفاوت سنج  عملکرد و همچنین روا

و توجه کمتری به بعد دیگر قضیه یعننی اهنداف عملکنرد شنده اسنت کنه غالبناً علنت آن          است

 این  متقنارن  توانند  یمن  تعندیل سنود هندف   (. 2019، کیم و شنینگ ) کمبود ای عات بوده است

 دورۀ اهداف بر نامساعد و مساعد یها انحرافاور  م لق قدر متقارن، تعدیل در .باشد نامتقارن

 بعد سال اهداف بر مساعد انحراف هک یاور قدر م لق نامتقارن، تعدیل در .است برابر ،یبعد

 خواهند  ندهیآ سال بودجة بر اندازه همان به انحراف نامساعد هک یاور م لق قدر با گذارد یم

 انحنراف  دتریشند  اونر  .1 :باشند  هیسنو  دو توانند  یمن  نامتقنارن  تعندیل  .دارد تفاوت گذاشت،
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 دتریشند  اونر  .2 و؛ ننده یآ سنال  اهنداف  اه کن  منظنور  بنه  مساعد انحراف به نامساعد نسبت

 دتریشند  اونر  .ننده یآ سال اهداف  یافزا منظور به نامساعد انحراف به مساعد نسبت انحراف

 یبنرا  رانیمند  از هکن  کنند  یمن  تین اکح یدهن  پناداش  نظام ینوع از واق  در نامساعد، انحراف

 مسناعد(،  )بانت  اسنت  شده آنان ردکعمل جینتا بهبود سبب هک ینترلک از خارج یدادهایرو

 یپوشن  چشم آنها ردکعمل جینتا بر ییدادهایرو نیچن یمنف اور از اما ،آورد یم عمل ق بهیتشو

 نشنان  یمق عن  یسنودها   یافنزا  جهنت  در ییرفتارهنا  رانیمند  ،یتیوحنع  نیدر چنن  .کند یم

 ران ازیمد ،ینظام نیچن در .دهد یمقرار  تمویرسود گزارش شده تحت این امر دقت  دهندکه یم

 آنهنا  پناداش  اه کن  به تینها در هک یآت یها سال در اهداف اه ک برابر در مقاومت بابت

 . (2002لئون و را ، ) داشت ناواهند ینگران ،شود یممنجر 

 .ردکن  م نرح  تنوان  یمن  یمتفناوت  یهنا  استدالل ،اور شدیدتر انحراف مساعد در خصوص

 نامسناعد  انحنراف  از دارترین پا ،مساعد انحراف ،یکار محافظه به اعمال توجه با هک آن ناست

 یحسنابدار  در یکنار  محافظنه به  یا بودجه اهداف نییتع در ارشد رانیمد اگر ،نیبنابرا .است

بناونس و  ) بنود  خواهند سود هدف نامتقارن  با تعدیل ییالگو ،یزیبودجه ر یالگو نند،ک توجه

 ارکسنازو  یننوع  بنه  یزین ر بودجنه  در تعدیل نامتقنارن  از نوع نیا ه،کآن دوم .(2011کروس، 

 بنا   یافنزا  یراستا در هک ردیگ یم نظر در پاداش ییها تیفعال یبرا و شود یم منجر یزشیانگ

 سود زودگذر و یمق ع  یافزا هک ییها تیفعال یبرا ( نهییاراک بهبود )مانند باشد سود وبات

 یترسات اه ک و ترآسان  یافزا سود اهداف ین نظامیچن در هک آنجا از .دارند یپ در را

 یآسنان  بنه  ،رود ینمن  یبعند  یهنا  دوره در آن رارکانتظار ت هک سود یمق ع یها  یافزا دارد،

 سن ه  بعند  یهنا  سنال  در جنه، ینت در و شنود  یمن  یبعند  یها سال سود اهداف  یافزا موجب

 انحنراف  نین ا و بنود  خواهند  شنده  نظنر گرفتنه   در اهنداف  سن ه  از تر پایین رانیمد ردکعمل

عیت از افنزای   در اینن وحن   ، مدیراننیبنابرا. شود یم منجر تیریمد پاداش اه ک به نامساعد
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کنه دقنت    کننند  یمن رسازی سود به سمت پایین اقدام و بیشتر به دنبال هموا کنند یمسود اجتنا، 

 .(2002لئون و را ، ) دهد یمقرار  تمویرسود را تحت 

انتظار بر این است که زمانی که در سال گذشنته   ،برای مدیران با عملکرد خو، در صنعت

به سمت  دورۀ جاریشده(  ینیب  یپ)سود  به سود هدف و مورد انتظار دست یافته باشد، اهداف

علت آن پایداری اهداف آسان و تقوینت تواننایی مندیران بنرای کسنب       شودکه ینمباال تعدیل 

ی با عملکرد خو، در صنعت شدت انحراف نامسناعد بیشنتر   ها شرکتدر  آتی است. یها بازده

ماتلف مدیریت سود  یها روش مدیران برای افزای  سود از یریق بوده که خود سبب انگیزش

ی مندیران بنا عملکنرد حنعیف در     همچنین برا .شود یم دورۀ جاریحداکلر کردن پاداش برای 

به سمت باال  دورۀ جاری ، اهدافاند افتهیذشته به اهداف سود خود دست صنعت که در دوره گ

آتنی اسنت.    یهنا  بنازده که به علت محدود کردن توانایی مدیران بنرای کسنب    شوند یمتعدیل 

سناعد بیشنتر بنوده کنه     ی با عملکرد حعیف در صنعت، شندت انحنراف م  ها شرکتدر  ،بنابراین

هموارسازی سنود از ینرق ماتلنف بنرای اجتننا، از افنزای  سنود         سبب انگیزش مدیران برای

. چنرا کنه افنزای  سنود     دهند  یمن قرار  تمویرگزارش شده را تحت  که این امر دقت سود شود یم

و  شنود  یمن دیگنر   یهنا  دورهآتنی و در نتیجنه   افزای  بیشتر سود هدف دوره سبب  دورۀ جاری

بناونس و کنروس،   ) شود یمبعد  یها سالبیشتر از آنها در سبب جریمه مدیران با ایجاد انتظارات 

 (.2011رافی و همکاران، ؛ 2011

 پژوهش ۀپیشین

بنر پناداش مندیران، قبنل و بعند از       منؤور بنا بررسنی عوامنل     (2019ساننشاین و همکناران ) 

پناداش، مبتننی بنر     یهنا  برنامهبحران مالی، معموالً  یها دورهدرماندگی مالی نشان دادند که یی 

در  ،بننابراین  ،جریان نقدی بوده است تا موجب انگیزش مدیریت برای مدیریت نقندینگی شنود  

انگیزشنی مندیران خواهنند     یها برنامهاین وحعیت، دقت سود و تغییرات آن کمترین سهم را در 
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با بررسی اور پاداش بر عملکرد نشنان داد کنه اقن م تعهندی سنبب بهبنود        (2019) کازانداشت. 

سودمندی سود حسابداری در ارزشیابی سهام و انعقاد قرارداد بنا اعتبنار دهنندگان و مندیران، از     

 .شود یمنقد آزاد  یها انیجرنقدی عملیاتی و  یها انیجریریق بهبود تغییرات موقت در 

نشنان دادنند کنه     هنا  شنرکت پناداش و عملکنرد    راب ة بینبا بررسی  (2019ریتاتا و کومرا )

پاداش مدیران، بیشتر مبتننی بنر اقن م تعهندی اسنت تنا        یها برنامهمعیارهای سنج  عملکرد در 

نق  مفید سود تعهندی در کنارایی قراردادهنا وکناه  مشنک ت       اق م نقدی. این نتایج بیانگر

پناداش و   راب نة بنین  ، بنا بررسنی   (2012بیجنانچی و چنن )  نمایندگی بین مالنک و مندیر اسنت.    

 در مشنروط  یکنار  محافظنه  زانین م سنود،  یشن یافزا تیریمند  اونر  بنر  هکن عملکرد، نشان دادنند  

 دارای دقت گفته  یپ یها شرکت یسودها هک است نیا یبه معنا هک ابدی یم اه ک ها شرکت

 نین ا یبررس به تابلویی یها داده از استفاده با (2011و همکاران ) مالندورف .نی هستندییسود پا

 اهنداف  در  یافنزا  سبب دوره، یک در هدف به نسبت مساعد ردکعمل هک موحوع پرداختند

 هندف  به نسبت مساعد ردکعمل دهد یم نشان آنها م العة یها افتهی ر.یخ ای شود یمنده یآ دورۀ

 اهنداف  بنه  یابیدست احتمال  یافزا به ،یبعد دورۀ اهداف در  یافزا بر دوره، ع وه یک در

 دین تجد ردکن عمل اهنداف  در یا گونه به رانیمد آنها، جینتا بر بنا .شود یممنجر  زین یبعد دورۀ

   .شود فراهم آنها یبرا اهداف نیا ررکم شدن ان برآوردهکام هک کنند یم نظر

 ینیب  یپ آستانة سود، با بررسی پاداش بازار برای دستیابی به (2011آتاناساکو و همکاران )

، یک بنازده احنافی )پناداش(    آستانة سودبه  یابی دستکه که به ازای  یدندشده، به این نتیجه رس

 با بررسی نوآوری و اور تعدیل نامتقارن سود به ،(2001اسپنسر ) و مرمن .شود یماختصاص داده 

 دادن نشنان  یبنرا  ،دهند  یمن  زهین انگ رانیمند  به تعدیلی سود هدف، رفتار هک دندیرس جهینت نیا

 یمعرفن  بنازار  بنه  تنر  وسنته یپ و تنر  آرام را آنها سازمان، یها ینوآور از یمداوم و داریپا یالگو

 انین با بررسی تعندی ت بودجنه در واکنن  بنه انحرافنات سنود، ب       (2009) تانیا و الیزابت .نندک
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. شنود  یمن  دهین د نامتقارن سنود  رشد در تعدیلی نامتقارن رفتار یخصوص یها شرکت در داشتند

، بنه اینن   هنا  آسنتانه با بررسی نتایج ارزشیابی دستیابی یا عندم دسنتیابی بنه     (2002) برون و کیلور

آسنتانة   یی کنه بنه  هنا  شنرکت جریمه( بیشتری را بنرای  رسیدند که سرمایه گذاران پاداش )نتیجه 

 . رندیگ یمدر نظر  ها آستانهسبت به دیگر (، نابندی ینم)دست  ابندی یمپی  بینی شده است  سود

سنود،   یها آستانهبرای دستیابی به  ها شرکتبا بررسی مدیریت سود  (2003) رمزی و هالند

دو آستانه یعنی گزارش سود صفر و دستیابی به سود سال قبل را مورد بررسی قرار دادند. شواهد 

 یبررسن  بنه  (2002)  را و لئون. استفوق  ةدو آستان ةحاصل، بیانگر عدم تداوم سود در حی 

 شنواهد  پرداختنند.  ین المللن یبن  یها شرکت نیتر بزرگ از یکی در شده بودجه سود تعدیل اور

 بنه  نسنبت  آن از مساعد انحراف و دارد تعدیلی نامتقارن رفتار بودجه دهد یم نشان آنها م العة

 لیتعد یبرا رانیمد ن،یا بر ع وه. گذارد یم یشتریب اور ندهیآ سال بودجة بر نامساعد، انحراف

 تیریمند  بنا  گرید انیب به .کنند یم سود استفاده اهندۀک یتعهد اق م از ،یموقت رمنتظرۀیغ سود

 تعندیلی  اونر  لین دل بنه  هکن  چنرا  ؛اندازنند  یمن ر یتنمخ  به را یموقت رمنتظرۀیغ سود ییشناسا سود،

 .است آن وتاه مدتک از مناف   یب یمق ع یسودها ییشناسا نةیهز نامتقارن،

 بنازده  و هنا  ینی دارا بنازده  یهنا  نوسان متقابل ریتمو ، با بررسی(1362) پورزمانی و یرازیان

 رانیمند ، نشنان دادنند کنه    ینقند  یها ییدارا رشد نرخ بر یمبتن رانیپاداش مد بر بهادار اوراق

 و رونند  یبرمبننا  و ندارنند  تکشنر  سود در توجه انیشا رییتغ به یازین پاداش، افتیدر یبرا

کنه   کننند  یم افتیدر را خود پاداش هم باز ابدی اه ک تکشر سود اگر یحت معمول، عرف

، بنا  (1362) یو رمضنان  یفاار پاداش است. یها برنامهنشانگر عدم توجه کافی به دقت سود در 

 ها نهیهزکه رفتار  یدندرس یجهنت ینبه ا یرهمد تئیپاداش ه ییراتو تغ ها نهیهزارتباط رفتار  م العة

وحن  شنده در    یهنا  پناداش  یمبنان  ینبگنذارد و همچنن   تنمویر  یرانپناداش مند   ینزان بر م تواند یم
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 یهنا  شنرکت گفنت کنه در    تنوان  یمن لنذا،   ؛استناز تقارن برخوردار  یمورد بررس یها شرکت

 .شود یم یتپاداش حما یریق از یورکورکورانه به یراناز مد بدون توجه به دقت سود یرانیا

سود، نشان دادند  ینیب  یپبر  مدیره هیئتپاداش  تمویر یبا بررس (1361) یو رنجبر حیدری

 مینق  مه یسود آت ینیب  یپدر  مدیره هیئتو پاداش پرداخت شده به  یکه که سود سال جار

 (1363) و همکناران  زاده فردمراد. عملکرد آتی است ینیب  یپکه حاکی از دقت سود در  دارند

، بنه اینن   آسنتانة سنود  شرکت و اولویت مندیران بنرای گنزین      یها یوگیو راب ة بینبا بررسی 

بنه شنرایط و    آنهنا و ت ش برای دستیابی به  آستانة سودنتیجه رسیدند که گزین  مدیریت از سه 

شنده   ینن یب  یپ آستانة سودشرکت وابسته است و مدیران در ت ش برای دستیابی به  یها یوگیو

زیرا عدم دستیابی به آنها بنا واکنن     ،صفر و آستانه کاه  سود هستند آستانة سودو اجتنا، از 

بننا بررسننی محتننوای  (1363) کرمننی و همکناران . شننوند یمننمنفنی از یننرف سننهامداران مواجنه   

، به این نتیجه رسیدند که معیارهنای سنود   یا آستانهای عاتی افزاینده سود و جریان نقد عملیاتی 

بان  اعظمنی از بنازده بنازار را      تواننند  ینمن بودنشنان   یا آسنتانه و جریان نقد عملیاتی به هنگام 

نقند آتنی، کمتنر     یهنا  انین جرسنود و   ینن یب  یپدر  یا آستانهتوحیه دهند. یعنی دقت سودهای 

 است.

 پژوهش یها الؤسو  ها هیفرض

هرمنان و همکناران،   ؛ 2012و همکناران،   کارواجنال ) با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده

پذیری پاداش از انگینزه و دسنتیابی بنه    تمویر، مبنی بر (2002برون و کیلور، ؛ 2010گانی، ؛ 2011

 آستانة سوددستیابی به  ۀتحقیق دراین زمینه عبارت است از: آیا هرگونه انگیز سؤال، آستانة سود

زینر تندوین    ة، فرحنی اینن منظنور   ؟ بنرای ردین گ یمن مورد توجه کافی قنرار   پاداش یها برنامهدر 

 :شود یم

 دارد. یدار معنا تمویر ،بر پاداش مدیران آستانة سوددستیابی به  ۀانگیز: ة اولفرحی
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بنونس و کنروس،   ؛ 2006جنیسنکنز و همکناران،   ) با توجه به نتنایج تحقیقنات انجنام شنده    

مبنی بنر شندت اونر     (2009تانیا و الیزابت، ؛ 2002لئون و را ، ؛ 2001همکاران،  لئون و؛ 2011

 تنمویر گزارش شده را تحت  که سودنامتقارن تعدیل سود هدف و اور انگیزشی آن برای مدیران، 

 مندیران بنه اونر    یدهن  پاداشدیگر تحقیق دراین زمینه عبارت است از: آیا در  سؤال، دهد یمقرار 

باع  انگیزش مندیران بنرای اجتننا، از سنات شندن       تواند یمتعدیل نامتقارن اهداف سود که 

 :شود یم، فرحیه زیر تدوین ؟در این راستا شود یم، توجه اهداف آتی شود

 دارد. یدار معنا تمویر ،شده( بر پاداش مدیران)پی  بینی  تعدیل نامتقارن سود هدف: 2فرحیه 

 (، مبنی بر2011بونس و کروس، ؛ 2011رافی و همکاران، ) با توجه به نتایج تحقیقات قبلی

دیگنر تحقینق    سنؤال ، عملکرد صنعت بر تعدیل سود هدف و اور انگیزشی آن برای مدیران تمویر

که آیا نوع عملکرد مندیر در صننعت در تعندیل نامتقنارن اهنداف سنود و در        استبه این شکل 

 :شوند یماین راستا ، فرحیه زیر تدوین  ؟ درشود یمعیین پاداش مدیران دخالت داده نتیجه ت

و ( )پی  بینی شدهتعدیل نامتفارن اهداف سود  راب ة بینعملکرد مدیر در صنعت، بر : 3فرحیه 

 دارد. یدار معنا تمویر مدیران، پاداش

 پژوهش یها الگوتعریف متغیرها و 

بنه شنرح زینر اسنتفاده      1ۀ شمار یالگواز  اولة برای آزمون فرحی. 1آستانۀ سود. 1 متغیر مستقل:

 :شود یم

(1) 
BONUS=  +          )  

   
   

   +  (  
   

   
 ( +   (  

   
   

 ) +   

(  
   

   
 ) +   (  

   
   

  ) +   (  
   

   
 ) +   (  

   
   

 ) +   (  
   

   
 ) 

+   RET +    ΔROA + ε 

یابی بنه  همراه با دستیابی یا عندم دسنت   تواند یم، آستانة سوددستیابی یا عدم دستیابی به یک 

شنده توسنط مندیریت ممکنن      ینن یب  یپ سودآستانة دستیابی به  ،باشد. برای ملال ها آستانهدیگر 

سنال قبنل باشند. هنر کندام از تحقنق        آسنتانة سنود  صنفر و   آستانة سوداست همراه با دستیابی به 
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فنردی بینانگر انگینزه بناالی مندیران بنرای دسنتیابی بنه نقناط مرجن  از نظنر             صورت به ها آستانه

 ،لنذا  ،هامدار خواهند داشنت  است و باورپذیری و قابلیت اتکای کمتری بنرای سن   گذاران هیسرما

 یتنر  پنایین بینانگر سنودهای بنا دقنت بسنیار       ،هم زمان محقق شوند صورت به ها آستانهوقتی این 

 ،خواهند بود که بیشتر از قبل مشکو  به سودهای با مدیریت و دستکاری بناال هسنتند، بننابراین   

ز پی  کاه  خواهند  دقت پایینی خواهند داشت و باورپذیری سودها را برای سهامداران بی  ا

 داد.

و  زاده فنرد منراد ) هنا  آسنتانه با توجه به واکن  متفاوت بازار بنه دسنتیابی ینا عندم دسنتیابی      

هنرمن   ؛2011آتاناساکا و همکناران،  ؛ 2010گانی، ؛ 1363کرمی و همکاران، ، 1363همکاران، 

(، انتظننار بننر ایننن اسننت کننه پنناداش بننرای   2012و همکنناران، کارواجننال ؛ 2011و همکنناران، 

نیز واکنشی متفاوت داشنته باشند و بنرای     ها آستانهماتلف دستیابی یا عدم دستیابی به  یها حالت

 اینن واکنن  شندیدتر باشند، چنرا کنه دقنت چننین         هنا  آسنتانه دستیابی هم زمنان بنه    یها حالت

ماتلنف دسنتیابی ینا عندم دسنتیابی بنه        یهنا  حالنت  ،بننابراین  سودهایی بسیار پایین خواهد بنود. 

گنجانده شده است تا اورات فردی و مشتر  آنهنا از هنم تفکینک و منورد      یالگودر  ها آستانه

معادل لگاریتم سود خالص بعد از کسنر        آنکه در  رار گیرند.ق  یتر قیودقبررسی بیشتر 

بنه     ،آسنتانة سنود  به معننی عندم دسنتیابی بنه        ، آستانة سودبه معنی دستیابی به     ،مالیات

ننی آسنتانه اجتننا، از    بنه مع    صفر و  آستانة سودبه معنی     شده، ینیب  یپ آستانة سودمعنی 

صنفر و آسنتانه اجتننا، کناه       آستانة سودپی  بینی شده،  آستانة سودو نیز  استکاه  سود 

پنی  بیننی شنده     هرسهم و سودواقعی اگر تفاوت بین سود  :ندیآ یمدست ه سود از روابط زیر ب

و در فاصنله چنار     و مسناوی صنفر   تر بزرگ ،شود یمهمگن  قیمت پایانی سهام که باسهم  هر

صنورت   و در غینر اینن   1 مقندار پی  بینی شده و  آستانة سودبه معنی دستیابی به  اول قرار گیرد

و درفاصنله چنار  اول قنرار     مساوی صفر تر بزرگ، اگر سود هرسهم شود یمصفر داده  مقدار
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و در غینر اینن    1 مقندار )سنود صنفر( و    به معنی دستیابی به آسنتانه اجتننا، از زینان بنوده     گیرد

 هرسهم نسبت به سال قبل بزرگتر مسناوی صنفر  ، اگر تغییرسود شود یمصفر داده  مقدارصورت 

به معنی دسنتیابی بنه آسنتانه اجتننا، از کناه  سنود بنوده و         و در فاصله چار  اول قرار گیرد

بنرای چنار  اول از    هنا  آسنتانه )مقنادیر   شنود  یمن صفر داده  مقداردر غیر این صورت  ،1 مقدار

  .محاسبه گردیدند( ها آستانهدستیابی به 

بنه  1و  3 ،2 ۀشنمار  یالگنو به ترتینب از   3و 2 ۀشمار ةبرای آزمون فرحی: 1تعدیل سود هدف .2

 :شود یمشرح زیر استفاده 

(2) BONUS=  +              +              +   (RET) +   (ΔROA) + ε 

(3) 
BONUS=  +      +               +                     
                     (                  )            
   (    ) + ε 

(1) 
BONUS=  +      +                 +                
                              (                    )  

             (    ) + ε 

، شنود  یمن ، با توجه به اینکه پاداش بر اساس سود خالص پرداخت 2 ۀشمار الگودر راب ه با 

 الگنو باشند. در اینن    دار معننا به عنوان شاخص سودهای با دقت پایین،    انتظار بر این است که 

سود خالص و اور متقابل آن با تعدیل نامتقارن سود نیز گنجانده شده است تنا ای عنات بیشنتری    

در اور دخالت هم زمان سنود     )یعنی انتظار بر این است که  ست آیدده از روابط متقابل آنها ب

، انتظار 1و  3 ۀشمار یالگوباشد(. در راب ه با    خالص و تعدیل نامتقارن سود هدف، کمتر از 

 ملبنت     )حنعیف( در صننعت   ی بنا عملکنرد خنو،   هنا  شنرکت بر این است که حریب متغیر 

)کمتننر(، بننه عنننوان  ی بننا بننازدهی فننروش بیشننترهننا شننرکتچننرا کننه  ،باشنند دار معنننا)منفننی( و 

)کمتنر(   چه قدر سنود شنرکت بیشنتر    )حعیف( تعریف شده و هر ی با عملکرد خو،ها شرکت

)حنعیف( در   )کاه ( خواهد یافت. سپس اور متقابنل عملکنرد خنو،    باشد، پاداش نیز افزای 

 .شنود  یمن سنجیده     حریبتعدیل نامتقارن سود هدف و پاداش بر اساس  راب ة بینصنعت بر 
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TR  اده یی کنه از تعندیل نامتقنارن اهنداف اسنتف     هنا  شنرکت متغیر مجنازی بنرای   از عبارت است

یی کنه در سنال گذشنته بنه     هنا  شنرکت . به این صورت که شود یماستفاده  1 مقدارکردند که از 

شده اسنت( و بنه دنبنال آن سنود      ینیب  یپ)سود واقعی حداقل برابر سود  سود هدف دست یافته

شنده امسنال بیشنتر از سنال گذشنته( و ینا در سنال         ینن یب  یپ)سود  هدف جاری را افزای  داده

 1 مقندار بنا   ،تنه باشنند  گذشته به سود هدف دست نیافته و در سال جاری سود هدف کناه  نیاف 

  .شوند یممقداردهی صفر  مقدارصورت با  ، در غیر اینشوند یم مقداردهی

اینکه تعدیل نامتقارن سنود هندف، انگینزه کنافی بنرای       و گفته  یپبا توجه به مبانی نظری 

 یهنا  برنامنه نتیجه افزای  مناف  شاصی خود از یریق  مدیران را برای افزای  مق عی سود و در

( کنه  2002و را ، لئون ) انتظار بر گزارش سودهای با دقت پایین است کند یمپاداش را فراهم 

عبارت است        در صورت توجه کافی به آنها، انتظار بر کاه  پاداش نسبت به آنها است.

عبارت است از عدم دستیابی به سود هدف سال       ،شده سال قبل ینیب  یپسود هدف یا از 

سنال قبنل   عبارت است از دستیابی به سود هندف        ،شود یممقداردهی  1 مقدارقبل که با 

ی بنا عملکنرد   هنا  شنرکت عبارت اسنت از             ،شود یم مقداردهی 1 مقدارا که ب

)نسبت سود پس از کسر مالیات به فروش( بناالتر   یی با بازده فروشها شرکتخو، در صنعت )

 عبننارت اسننت از               ( وشننود یمننمقننداردهی  1 مقننداراز میننانگین کننه بننا  

از مینانگین در   تنر  پنایین ی با بازدهی فروش ها شرکتدر صنعت )ی با عملکرد حعبف ها شرکت

با دخالت نوع عملکرد شنرکت در صننعت    ارتباط(. در شود یم مقداردهی 1 مقدارا صنعت که ب

 و تنر( م)دقنت ک  ی با عملکرد خو،ها شرکتنیز انتظار بر گزارش سودهای با دقت متفاوت در 

و  سبنون ؛ 2011رافی و همکاران، ) در صنعت است )دقت بیشتر( حعیف ی با عملکردها شرکت

( که انتظار بر واکن  متفاوت پاداش به چننین سنودهای گنزارش شنده و پناداش      2011کروس، 

 در صنعت است. )حعیف( ی با عملکرد خو،ها شرکت)بیشتر( برای  کمتر
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 متغیر وابسته تحقیق
گنزارش شنده در    مندیره  هیئنت (، لگناریتم یبیعنی پناداش    BONUS) مندیره  هیئنت پاداش 

 .عمومی و اداری( و صورتجلسات مجم  یها نهیهز در) توحیحی یها ادداشتی
 کنترل تحقیق یرهایمتغ

(RETبازد )سهام،ة ساالن ۀ (ΔROA)  ها ییدارابرابر است با تغییرات ساالنه در نرخ بازده. 

 نوع روش مطالعه
روش از نننوع بننر اسنناس هنندف، از نننوع توصننیفی و بننر اسنناس ماهیننت و  حاحننر پننووه 

در فرآینند انگینزش    توانند  یمن  پنووه  اینن   نکنه یبا توجه به ااست.  همبستگی و پس رویدادی

و نیز  کردن ارزش شرکت وارزش سهامداران در راستای حداکلر ها شرکتصحیه مدیران همه 

و همچننین   گنذاران  هیسنرما میان مدیران، سنهامداران و  برای جلوگیری از انتقال ناعادالنه وروت 

 پنووه  مناسب، دقیق و عادالنه مدیران مورد اسنتفاده قنرار گینرد، ننوع      یده پاداشدر راستای 

 .  شود یمکاربردی محسو، 

 نمونۀ آماریه و امعج

ی پذیرفتنه شنده در بنورس اوراق    هنا  شرکت ة، کلیپووه این  م العةآماری مورد  ةجامع

، بنرای انتانا، نموننه، از کنل     پنووه  است. در اینن   1361تا  1319 یها سالبهادار تهران بین 

در  توانسننتند یمننیی کننه هننا شننرکت. ناسننت تمننام اسننتدر دسننترس اسننتفاده شننده  یهننا داده

ی هنا  شنرکت  ةین کلبه روش حذف سیستماتیک از بین  شرکت کنند، انتاا،، سپس یریگ نمونه

، حنذف شنده و در نهاینت    انند  نبنوده  زینر یی کنه واجند هنر ینک از شنرایط      ها شرکتموجود، 

در بنورس   1319ده برای انجام آزمون انتاا، شدند: عضویت پی  از سال ی باقی مانها شرکت

 دورۀمنتهی به پایان اسفند مناه، عندم تغیینر فعالینت ینا       ها شرکتمالی  دورۀتهران، اوراق بهادار 

 منالی نباشنند و ای عنات    یگر واس هی ها شرکتشامل  نمونة آمارییی دوره مورد نظر،  مالی

 .در دسترس باشد
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 پژوهش یها افتهی

 آمار توصیفینتایج 

در  بنردارد.  در را تکشنر 121 ، تعنداد 1361تا  1319نظر مد یزمان مق   در یآمار نمونة

 و نهیشن یب ار،یمع )انحراف یندگکپرا یارهایانه( و معیم ن ویانگی)م یزکمر یارهایبا  مع نیا

 تفاوت .است شده گذاشته  ینما به 1 شمارۀ جدول در هک شدند استفاده محاسبه یبرا( هنیمک

 یامنر  نموننه  یهنا  شنرکت  اندازۀ در تفاوت لیدل پووه  به یرهایمتغ نهیشیب و نهیمک نیب ادیز

 100از  تنر  بنزرگ نموننه   ۀکه زمانی که انداز کند یمعنوان  (2002) واوس است. ریناپذ اجتنا،

 .ابدی یمافزای   ها دادهباشد )معیاری تقریبی برای توزی  نرمال( احتمال نرمال بودن 
 متغیرها توصیفی آمار .1 شمارۀ جدول

 بیشینه کمینه انحراف میانه میانگین متغیر

6/1 (BONUSپاداش مدیران)
 

3/9
 

19/3
 

000/0
 

9/10
 

91/11 (EARN)خالصسود لگاریتم 
 

92/11
 

119/1
 

69/1
 

21/19
 

t1پی  بینی شده) آستانة سوددستیابی به 
+)

 
19/0

 
00/0

 
21/0

 
00/0

 
00/1

 

t2صفر) آستانة سوددستیابی به 
+)

 
11/0 00/1

 
11/0

 
00/0  00/1  

t3سال قبل) آستانة سوددستیابی به 
+)

 
16/0

 
00/0

 
16/0  00/0  00/1  

2/0 (TRشده) ینیب  یپتعدیل نامتقارن سود هدف یا   00/1  16/0  00/0  00/1  

22/0 (WELLPERF) ی با عملکرد خو، در صنعتها شرکت  00/1  16/0  00/0  00/1  

11/0 (POORLYPERF) صنعت در حعیف عملکرد ی باها شرکت  00/0  16/0  00/0  00/1  

01/0 (ΔROAتغییرات در بازدهی دارای ها)  00/0  11/0  19/0-  9/0  

19/0 (RETبازدهی سهام)  11/0  09/1  91/0-  26/1  

 ها نتایج آزمون فرضیه

 واحند  ةشیر آزمون خ ی، نتایج رگرسیون کک سی الگوهای در راستای آزمون فروض

متغیرهنای   همنه  بنرای  معنناداری  سن ه  کنه  بنود  آن بیانگر چو و لین لوین، آزمون با استفاده از

نتنایج آزمنون    .دارنند  قنرار س ه ماننا   یرها درهمه متغ ،ینبنابرا ،است درصد1  از کمتر پووه 



 113 /33/ پیاپی 1337 تابستان/ 2م/ ش نه دورۀدانش حسابداری/  ۀمجل

 

درصد بیانگر وجود ناهمسانی واریانس بود کنه از یرینق    2داری زیر اپاگان با س ه معن -بروش

 از توحنیحی  بنین متغیرهنای   هما نی  وجنود  بررسنی  حداقل مربعات تعمیم یافته رف  شد. برای

 بزرگتر واریانس تورم عامل مقدار بیشترین ست. اگرا استفاده شده واریانس تورم عامل آزمون

بینانگر اینن    مستقل است. نتایج این آزمنون  متغیرهای بین هما ی ۀدهند نشان باشد 10 از عدد

آنهنا   بین هما ی ،بنابراین ؛است 10 از کمتر VIF مقدار مستقل  متغیرهای ةهم است که برای

 ، کمتنر ها ماندهداری آزمون جارکوبرا در مورد فرض نرمال بودن توزی  اندارد. س ه معن وجود

 نگردیند ولنی در   تمییند  هنا  ماننده توزین    بنودن  نرمنال  بنر  مبننی  صنفر  فرض و بوده درصد 2 از

 چنندان  را الگنو  نتنایج  نینز  هنا  ماندهیباق نبودن نرمال ،(باال به مشاهده 30 تعداد) بزرگ یها نمونه

 نبنود  بررسنی فنرض   بنرای  واتسنون  دوربنین  آزمنون  نتنایج  . همچننین  کنند  ینمن  دار خدشنه 

 لذا است، 2/1و  2/2بین آزمون این ۀآمار مقدار که بود آن از حاکی الگوها در خودهمبستگی

تشایص  برای و هاسمن لیمر Fاز آزمون  حاصل نتایج .شود یم تمیید خودهمبستگی نبود فرض

 نشان داده شده است. 3و 2شمارۀ  جدولدر  الگوی تحقیق روش تامین
 لیمر برای الگوهای تحقیق Fنتایج آزمون  .2شمارۀ  جدول

 روش پذیرفته شده س ه خ ا آماره الگوی تحقیق

 الگوی اورات وابت 0001/0 392/1 1شمارۀ الگوی 

 الگوی اورات وابت 0000/0 2063/2 2شمارۀ الگوی 

 الگوی اورات وابت 0001/0 1619/1 3شمارۀ الگوی 

 الگوی اورات وابت 0000/0 1669/1 1شمارۀ الگوی 

 H0ة یفرح، نتایج حاکی از رد شدن قابل مشاهده است 3و 2 شمارۀ همان ور که در جدول

، 1و 3، 1 ۀبوده، در نتیجنه بنرای الگنوی شنمار     2 ۀتحقیق، به غیر از الگوی شمارالگوهایی برای 

تابلویی با اورات  یها داده، الگوی 2ۀ تابلویی با اورات وابت و برای الگوی شمار یها دادهالگوی 

 تصادفی ارجه است.
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 نتایج آزمون هاسمن برای الگوهای تحقیق. 3 شمارۀ جدول

 روش پذیرفته شده س ه خ ا آماره الگوی تحقیق

 الگوی اورات وابت 000/0 109/92 1شمارۀ الگوی 

 تصادفیالگوی اورات  9111/0 9190/2 2الگوی شماره

 الگوی اورات وابت 000/0 1911/23 3شمارۀ الگوی 

 الگوی اورات وابت 000/0 1111/92 1شمارۀ الگوی 

 فرضیۀ اولآزمون نتایج 

و اونر آن بنر    سنود  یهنا  آستانه یالگو، نتایج حاصل از برآورد پارامترهای 1شمارۀ  جدول

 000/0 بنرای تصنریه برابنر    Fآمنارۀ  مربنوط بنه    معناداریس ه  .دهد یمران را نشان پاداش مدی

، %66 نتیجه، در س ه ایمینان . درشود یمرد  الگولذا فرض صفر مبنی بر خ ای تصریه  است و

 و یدار معننا سن ه   =000/0) خنالص ر سنود  حنریب متغین   .شنود  یمن پذیرفتنه   الگو بودن دار معنا

عندم   یها شاخصآن بر پاداش مدیران است. حرایب  یرگذاریتموحریب(، حاکی از  =2906/0

دسنتیابی صنرف   ، شنده  ینیب  یپ آستانة سود، دستیابی صرف به ها آستانهبه هیچ کدام از  یابیدست

دسنتیابی هنم زمنان بنه      ،دستیابی صرف به آسنتانه اجتننا، از کناه  سنود    صفر،  آستانة سودبه 

صفر و سود سنال قبنل و    آستانة سودشده و سود صفر، دستیابی هم زمان به  ینیب  یپآستانة سود

 یرگنذار یتاو، حناکی از  آسنتانة سنود  دستیابی هم زمان هر سه  و آستانة سوددستیابی هم زمان به 

شنده و   ینن یب  یپ آستانة سودتنها حریب هم زمان  بر پاداش مدیران است و آنها دار معناو  منفی

عندم  حناکی از   کنتنرل نینز   یرهنا یمتغحنرایب  نندارد.   یدار معننا  تنمویر سود سال قبل، بر پاداش 

 و بازدهی سهام بر پاداش مدیران است. ها ییداراتغییرات در بازدهی  دار معنا یرگذاریتمو
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 آستانۀ سود .1 شمارۀ جدول

 حریب متغیر
انحراف 

 استاندارد
t ۀآمار  معناداری س ه 

)EARN )لگاریتم سود خالص  2906/0  0211/0  691/11  000/0  

  ها آستانهعدم دستیابی به هیچ کدام از 

A:)  
   

   
   

- 091/1  290/0  - 610/3  0001/0  

 شنده  ینن یب  یپن  آستانة سنود دستیابی صرف به 

B:(  
   

   
 ) 

- 299/2  212/0  - 116/1  000/0  

 صنننفر آسنننتانة سنننوددسنننتیابی صنننرف بنننه 

C:(  
   

   
 ) 

- 632/0  326/0  - 903/2  0061/0  

سنننال   آسنننتانة سنننود دسنننتیابی صنننرف بنننه   

  ):Dقبل
   

   
 )  

- 901/0  262/0  - 090/2  0369/0  

پی  بینی شده و  آستانة سوددستیابی همزمان به 

  ):E سود صفر
   

   
 )  

- 121/1  922/0  - 211/2  0121/0  

و سنود   ینیب  یپ آستانة سوددستیابی همزمان به 

  ):F سال قبل
   

   
 ) 

911/0  939/0  016/1  3011/0  

صفر و سود سال  آستانة سوددستیابی همزمان به 

  ):G قبل
   

   
 ) 

- 369/2  911/0  - 191/3  0001/0  

پی  بیننی شنده،    آستانة سوددستیابی همزمان به 

  ):H  سود صفر و سود سال قبل
   

   
 ) 

- 369/1  932/0  - 166/2  0211/0  

)ΔROA )ها ییداراتغییرات در بازدهی   39/1  162/0  211/1  1301/0  

)RET(161/0 بازدهی سهام  106/0  119/1  0969/0  

)C(161/3 حریب وابت  333/0  292/6  000/0  

 Fآمارۀ 

392/19 

س ه 

 F معناداری

000/0  

دوربین 

واتسون 

912/1  

حریب 

 تعیین

219/0 

حریب تعیین 

 تعدیل شده

233/0  
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 فرضیۀ دومآزمون نتایج 

تعدیل نامتقنارن سنود هندف و     یالگو، نتایج حاصل از برآورد پارامترهای 2شمارۀ  جدول

 بنرای تصنریه برابنر    Fآمارۀ مربوط به  س ه معناداری. دهد یمنشان اور آن بر پاداش مدیران را 

تعندیل  حنریب متغینر   . شنود  یمن رد  الگنو لذا فرض صفر مبنی بر خ ای تصنریه   است و 000/0

و حریب اور متقابل تعندیل  ( حریب =9616/0 و یدار معناس ه  =0102/0) نامتقارن سود هدف

(، بینانگر  حنریب  =0399/0و  یدار معننا سن ه   =0102/0) خنالص نامتقارن سود هندف و سنود   

تعندیل نامتقنارن سنود     . یعننی بنر مبلنپ پناداش مندیران اسنت      آنهنا و ملبنت   دار معنا یرگذاریتمو

 .شنود  یمن شده بر اساس نتایج سال قبل، سبب انگینزش مندیران بنرای افنزای  پناداش       ینیب  یپ

 یرگنذار یتموحناکی از   کنترل نینز  یرهایمتغحرایب  .شود یم دییتمپووه   فرحیة دوم ،بنابراین

  بازدهی سهام بر پاداش مدیران است. گذاریتمویرعدم  و ها ییداراتغییرات در بازدهی  دار معنا
 سود هدفنامتقارن تعدیل . 1شمارۀ  جدول

 معناداری س ه آمارۀ t انحراف استاندارد حریب متغیر

)EARN ) لگاریتم سود خالص  229/0  0226/0  169/11  000/0  

)TR ) تعدیل نامتقارن سود هدف  9616/0  2919/0  292/2  0102/0  

اور متقابل تعدیل نامتقارن سود هدف و 

 (TR*EARN) خالصسود 
0399/0  0111/0  021/2  0102/0  

)ΔROA ) ها ییداراتغییرات در بازدهی   636/1  1321/0  3216/2  0201/0  

)RET ) بازدهی سهام  0666/0  0609/0  1009/1  2913/0  

)C ) حریب وابت  111/1  3199/0  2222/2  000/0  

 Fآمارۀ 

391/19 

 س ه

 معناداری

000/0  

 واتسون دوربین

922/1  

 تعیین  حریب

1692/0 

 تعیین حریب

 شده تعدیل

1631/0  
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 های با عملکرد خوب در صنعت( . تعدیل نامتقارن سود هدف )شرکت1جدول شمارۀ 

 معناداری س ه آمارۀ t استاندارد انحراف  حریب متغیر

)EARN( 191/0 لگاریتم سود خالص  0216/0  199/9  000/0  

ی با عملکرد خو، در صنعت ها شرکت

(WELLPERF ) 
001/1  3699/0  221/2  0119/0  

و  های با عملکرد خو، اور متقابل شرکت 

 (WELLPERF*EARNسود خالص )
060/0  0332/0  901/2  0096/0  

های با عملکرد خو، و  اور متقابل شرکت

تعدیل نامتقارن سود هدف 

(WELLPERF*TR)  

111/2-  2369/0  199/1-  000/0  

های با عملکرد خو، ،  اور متقابل شرکت

 خالص تعدیل نامتقارن سود هدف با سود

(WELLPERF*TR*EARN) 

112/0  0109/0  291/3  0001/0  

)RET(099/0 بازدهی سهام  1096/0  9236/0  196/0  

)ΔROA ) ها ییداراتغییرات در بازدهی   1122/0  116/0  212/0  219/0  

)C( 193/1 حریب وابت  2922/0  023/9  000/0  

 Fآمارۀ 

102/23 

 س ه

 Fمعناداری 

000/0  

 واتسون دوربین

991/1  

 حریب

 تعیین

2929/0 

 تعیین حریب

 تعدیل شده

2912/0  

 فرضیۀ سومآزمون نتایج 

تعدیل نامتقارن سود هندف در   یالگو، نتایج حاصل از برآورد پارامترهای 9شمارۀ  جدول

سن ه   .دهند  یمن را نشنان   ی با عملکرد خو، در صنعت و اونر آن بنر پناداش مندیران    ها شرکت

لنذا فنرض صنفر مبننی بنر خ نای        است و 000/0برای تصریه برابر Fآمارۀ مربوط به معناداری 

 و ی بننا عملکننرد خننو، در صنننعتهننا شننرکت یرهننایمتغحننریب . شننود یمننرد  الگننوتصننریه 

ترتینب بنا    بنه  انند  کنرده از تعدیل نامتقارن سود هدف اسنتفاده  ی با عملکرد خوبی که ها شرکت
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آنهننا بننر پنناداش  دار معننناملبننت و  یرگننذاریتمو، حنناکی از (000/0و  0119/0) یدار معننناسنن ه 

ی بنا  هنا  شنرکت شنده در   ینن یب  یپن متقارن سنود  که با افزای  تعدیل نا یا گونهمدیران است به 

فرحنیة   ،. بننابراین شنود  یمن عملکرد خو، در صنعت، انگیزه مدیران برای افزای  پاداش بیشنتر  

 یرهنا یمتغحنرایب   .شنود  یمن  دیین تمی با عملکرد خو، در صنعت ها شرکتپووه  برای  سوم

و بنازدهی سنهام بنر     هنا  ییداراتغییرات در بازدهی  دار معنا یرگذاریتموعدم حاکی از  نیز یکنترل

 پاداش مدیران است.
 های با عملکرد ضعیف در صنعت( . تعدیل نامتقارن سود هدف )شرکت7جدول شمارۀ 

 معناداری س ه tآمارۀ  استاندارد انحراف حریب متغیر

)EARN سود خالص )لگاریتم   2122/0  0221/0  392/6  000/0  

 ی با عملکرد حعیف در صنعتها شرکت

(POORLYPERF) 
212/1-  2123/0  223/1-  000/0  

و سود های با عملکرد حعیف  اور متقابل شرکت 

 (POORLYPERF *EARNخالص )
1001/2  123/1  212/3  0001/0  

های با عملکرد حعیف و تعدیل  اور متقابل شرکت

  (POORLYPERF*TR)نامتقارن سود هدف 
200/1-  139/1  133/3-  0011/0  

های با عملکرد حعیف، تعدیل  اور متقابل شرکت

 خالص نامتقارن سود هدف با سود

(POORLYPERF *TR*EARN) 

0619/0-  0321/0  229/2-  0109/0  

0601/0 (RETبازدهی سهام )  1092/0  131/0  102/0  

1123/0 (ΔROA) ها ییداراتغییرات در بازدهی   1612/0  1921/0  9111/0  

932/2 (Cحریب وابت )  331/0  091/1  000/0  

 Fآمارۀ 

232/23 

 س ه

 Fمعناداری 

000/0 

 واتسون دوربین

922/1 

 حریب

 تعیین

299/0 

 تعیین حریب

 شده تعدیل

229/0 
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تعدیل نامتقارن سود هندف در   یالگو، نتایج حاصل از برآورد پارامترهای 9شمارۀ  جدول

سن ه   .دهند  یمن نشنان  ی با عملکرد حعیف در صنعت و اور آن بنر پناداش مندیران را    ها شرکت

لذا فنرض صنفر مبننی بنر خ نای       است و 000/0 برای تصریه برابر Fآمارۀ مربوط به معناداری 

در صنننعت و  حننعیفی بننا عملکنرد  هنا  شننرکت یرهننایمتغحنریب  . شننود یمن رد  الگننوتصنریه  

)بنه ترتینب بنا     اند کردهکه از تعدیل نامتقارن سود هدف استفاده  حعیفی با عملکرد ها شرکت

و منفی آنها بر پاداش مندیران   دار معنا یرگذاریتمو(، حاکی از 0011/0و  000/0 یدار معناس ه 

 دیین تمی بنا عملکنرد حنعیف در صننعت     هنا  شنرکت پنووه  بنرای    فرحیة سنوم  ،. بنابرایناست

تغیینرات در بنازدهی    دار معننا  یرگنذار یتموکنترل نیز حناکی از عندم    یرهایمتغ. حرایب شود یم

و بازدهی سهام بر پاداش مدیران است. ها ییدارا
 

 گیری نتیجه

و تعندیل نامتقنارن    آسنتانة سنود  ابعاد دقت سود در قالب دستیابی بنه   تمویر، در این پووه 

پنووه    فرحنیة اول نتنایج آزمنون    ، مورد م العه قرار گرفته است.بر پاداش مدیرانسود هدف 

آسنتانة  صنفر و   آستانة سودشده،  ینیب  یپ آستانة سودبه ازای دستیابی به  حاکی از این است که

زینرا سنودهای    ،فردی و مشتر ، پناداش مندیران کناه  یافتنه اسنت      صورت بهسال قبل  سود

دارای تداوم کمتر، قابلیت اتکای کمتر و باورپذیری کمتری برای سنهامداران اسنت و    یا آستانه

. چننین سنودهایی دارای کیفینت و    دهنند  یمن قرار  تمویرسود و بازده را به ساتی تحت  راب ة بین

واجنه  محتوای ای عای کمتری هستند که با واکن  منفی سنهامداران در قالنب پناداش کمتنر م    

گنانی  ؛ (2002)بنرون و کیلنور    یهنا  قین تحقهنم راسنتا بنا نتنایج      . این نتنایج است گردیده است

تاناسناکا و همکناران،   آ و ؛(2012)کارواجنال و همکناران   ؛ (2011)هرمن و همکاران ؛ (2010)

سال  آستانة سودشده و  ینیب  یپ آستانة سودهر چند به ازای دستیابی هم زمان به  .است (2011)
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ناشنی از گنزارش سنودهای بناالتر از سنقف تعینین شنده         تواند یماست که  یمعن یبقبل، پاداش 

 بر پاداش است. ریتمو یبتوسط قانون تجارت باشد که 

تعندیل نامتقنارن سنود     دار معننا  و ملبنت  تنمویر پنووه  حناکی از    فرحیة دومنتایج آزمون 

 تنمویر که دقت سود را تحت است  پاداش مدیران و اور متقابل آن با سود خالص بر شده ینیب  یپ

لئنون و  ؛ (2011) و کنروس  بنونس ؛ (2006) جنیسکنز یها قیتحقماالف با نتایج  و دهد یمقرار 

 زینرا هرگوننه تعندیل نامتقنارن سنود هندف      . اسنت  (2009) تانینا و الیزابنت   و (2001) همکاران

تعندیل  ایجناد انگینزه کنافی در مندیران بنرای      ، به دلیل سبب کاه  دقت سود (شده ینیب  یپ)

مده به این دلیل دست آه ب ةنتیج. که پاداش آنها را بیشتر خواهد کرد شود یم ،سود گزارش شده

تعندیل نامتقنارن سنود     ،شنود  یمتوجه به اینکه پاداش بر اساس سود خالص پرداخت  است که با

( سنبب انگینزش   تنرآن  سنات شده و کاه   ینیب  یپسود  تر راحتافزای  یور کلی  هب) هدف

نتیجنه افنزای  پناداش     شنده و در  ینن یب  یپن مدیران برای افزای  سود بنرای دسنتیابی بنه سنود     

 .شود یم

عملکنرد خنو، در    دار معننا ملبنت  گذاری تمویرپووه  حاکی از  فرحیة سومنتایج آزمون 

ی با عملکنرد خنو، در صننعت بنا تعندیل      ها شرکتاور متقابل  صنعت بر پاداش مدیران است و

 یهنا  قین تحقبر پاداش مدیران است کنه موافنق بنا     دار معنامنفی  تمویرنامتقارن سود هدف، دارای 

ی بنا عملکنرد   هنا  شنرکت زینرا در  ؛ اسنت  (2011) و کنروس  بنونس و  (2011) رافی و همکاران

شده نسبت بنه سنال قبنل     ینیب  یپ، سودهای برای ایجاد پایداری اهداف آسانخو، در صنعت 

کنه سنبب انگینزش مندیران بنرای افنزای         ابنند ی یمن به راحتی کاه  ولنی بنه سناتی افنزای      

 ،. بنننابراینشننود یمنننتیجننه افننزای  مننناف  شاصننی در قالننب پنناداش   سننود و در یلبانننه فرصننت

و سنودهای   خورنند  ینمن را  النذکر  فنوق ی هنا  شنرکت سهامداران فریب سودهای با دقنت پنایین   

ی با عملکرد حنعیف در  ها شرکتبرای . کنند یمرا با پاداش کمتر جبران خدمات  یلبانه فرصت
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نیز اور متقابل عملکرد حعیف در صنعت و تعدیل نامتقارن سنود هندف، پناداش منفنی      و صنعت

. در اسنت  (2011) و کنروس  بنونس و  (2011) و همکناران  رافی یها قیتحقکه ماالف با  است

ی با عملکرد حعیف در صنعت برای جلوگیری از انتقال سود و بنازده بنه   ها شرکتحالی که در 

شده نسبت به سنال قبنل بنه راحتنی افنزای  و بنه سناتی کناه           ینیب  یپآتی، سود  یها دوره

 و در یلباننه  فرصتکه سبب انگیزش مدیران برای اجتنا، از گزارش سودهای مق عی و  ابدی یم

دست آمنده بنه اینن دلینل اسنت کنه       ه ب ةولی نتیج شود یمنتیجه گزارش سودهای با دقت بیشتر 

ی هنا  شنرکت سهامداران فریب عملکرد حعیف در صنعت را خورده و سودهای گزارش شده از 

سودهای با دقت کمتنر تصنور کنرده و بنا پناداش کمتنر جبنران        با عملکرد حعیف در صنعت را 

صنرف بنر    یدهن  پناداش . اسنت که بیانگر کارایی کمتر بازار کار مندیریت نینز    کنند یمخدمات 

سبب انگیزش درسنت مندیران و افنزای  ارزش     الزاماًاساس سود خالص گزارش شده مدیران، 

. بلکه به دلیل انع اف موجود در استانداردهای حسابداری و اختینار مندیران در   شود ینمشرکت 

حسابداری، این عمل ممکن است به انتقال وروت از مالکان به مندیران شنده و    یها هیروگزین  

 سبب کاه  ارزش شرکت شود.  

منندیران،  یدهنن پنناداشدر نظنام   شننود یمننپیشننهاد  ، فرحننیة دومبنا توجننه بننه نتنایج آزمننون   

که دقت سود گنزارش شنده را از   شده،  ینیب  یپدر قالب تعدیل نامتقارن سود سود  یها یوگیو

و اعتنای کنافی   بیشتر ، مورد توجهدهند یمقرار  تمویربعد انگیزه دستکاری و مدیریت سود تحت 

متناسنب بنا عملکنرد واقعنی و صنحیه       یدهن  پناداش قرار گیرد. تنا   یا حرفهسهامداران و مجام  

بسیار اندکی به موحوع  یها پووه پووه  فعلی این است که  یها تیمحدوداز . باشدمدیران 

. که شاید یکی از دالینل آن عندم تماینل    اند پرداخته ها شرکتپاداش و نحوه بهینه سازی آن در 

دیگر محدودیت اینن پنووه     ،استای عات  ارائهسهامداران عمده و مدیران عامل آنها برای 

موجب شد تنها از پاداش نقدی تصویب شنده   که بود مدیران غیرنقدی پاداش نبودن دسترس در
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