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Abstract 
Objective: Understanding the importance of earnings management is essential for internal 

and external users of financial statements. Some see this as a legal practice, while others see 

it as illegal manipulation of profits. Iran is no exception to the damage and growth of this 

economic phenomenon, so the first thing that crystallizes in the minds of some members of 

society is the question: What are the factors affecting the earnings management and ways to 

prevent or reduce earnings management? So The purpose of this study is to provide a 

reductive model of earnings management according to the conditions of Iran. 
 

Method: In this regard, the present study, using the qualitative method of multi-grounded 

theory through semi-structured interviews with 14 experts in the Iranian accounting 

profession in 1397-1398 which was selected by theoretical sampling method, the key points 

raised by them were coded and formatted. Concepts and categories were categorized and 

finally, succeeded in presenting a decreasing pattern of earnings management. 
 

Finding: Based on the results of personality characteristics, business characteristics and 

motivation of managers causal and effective conditions on profit management reduction 

methods were identified. Also, the legal system, human resource management, the weakness 

of the accounting system, specialized knowledge and cultural factors of the context, and 

environmental factors were among the intervening conditions. Finally, the methods of profit 

management reduction include 7 categories, auditing quality control, strengthening corporate 

governance, updating the structure of laws and standards, strengthening and controlling the 

financial reporting framework, strengthening training, disciplinary discussions and 

classification monitoring and its consequences in the form of earnings management methods 

were identified and presented. One of the achievements of this research and the proposed 

model for reducing earnings management is that in this model, the concept of assembly time 

management is introduced, which is another way to perform earnings management. Time 

management of assemblies includes sub-categories such as assembly breathing, assembly 

relocation, assembly assembly in the last days and playing with shareholders' dividends, for 

later payment of dividends and using it elsewhere. Of course, It is possible that companies 

have been created in Iran due to the specific conditions of Iran. 
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Abstract 

 

Conculosion: earnings management has a very important impact on the company, the 

profession and the macroeconomic level. The role of financial statements is to provide a fair 

and equitable view of the situation and performance of the business unit. In practice, 

however, there may be opportunities to affect accounting information through the use of 

various methods and techniques, resulting in financial statements losing their performance 

and misrepresenting accounting information Manipulate profits. So, with the correct 

application of strategies and contextual conditions, it can be said that negative earnings 

management in companies can be reduced. Previous research has been done on modeling 

earnings management with quantitative methods, and this is not ineffective in terms of both 

knowledge and theoretical development in the field of earnings management.  Therefore, 

based on the findings of the present study, it can be stated that the model of the present study 

is used to educate and increase public awareness, especially of students in related fields, and 

more serious proceedings are taken in this regard. 
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 چند وجهی بنیاد داده سود مبتنی بر نظریه ارائه الگوی کاهشی مدیریت

 

 مریم فرودی

 رضوان حجازی

 چکیده

 پژوهش حاضر ،بنابراین درک اهمیت مدیریت سود برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی صورتهای مالی ضروری است. :هدف

 .پردازد میارائه الگوی کاهشی مدیریت سود با توجه به شرایط کشور ایران  به
 

نفهر از خبرگهان حرههه     ۴۱و از طریق مصاحبه نیمهه سهاختار یاهتهه بها      چند وجهی بنیاد دادهنظریه در این رابطه به کمک روش کیفی  روش:

ری و در ذانکات کلیدی مطرح شده توسط ایشهان کهد گه   نظری انتخاب شده،  یریگ نمونهکه به روش  ۴931-۴931حسابداری ایران در سال 

   شد.وی کاهشی مدیریت سود موهق به ارائه الگمفاهیم و مقوله ها دسته بندی و در نهایت  قالب
 

کاهشی مدیریت  یها روشگذار بر علی و اثر کسب و کار و انگیزه مدیران، شروط های شخصیتی، بر اساس نتایج ویژگی ها: یاهته

عوامه  هرهنگهی شهرایط     سود شناسایی شدند. نظام قانونی، مدیریت منابع انسانی، ضعف نظام حسابداری، دانهش تخصصهی و  

، کنتهرل کیفیهت   مقولهه  1ت سود شهام   های کاهشی مدیری روش گر قرار گرهتند. عوام  محیطی جزء شرایط مداخلهو ، ای ینهزم

حسابرسی، تقویت حاکمیت شرکتی، به روز کردن ساختار قوانین و استانداردها، تقویت و کنترل چارچوب گزارشگری مهالی، و  

ارائه گردید کهه  های مدیریت سود  قالب روش پیامدهای ناشی از آن درو  شناساییهای انظباطی و نظارت  ، بحثتقویت آموزش

 از روش های انجام مدیریت سود و یکی از دستاوردهای پژوهش حاضر می باشد.  یکیمفهوم مدیریت زمان مجامع 
 

بکهارگیری صهحیح راهبردهها و    با  ،بنابراینیر مهمی بر شرکت، حرهه و سطح کالن اقتصادی دارد. تأثمدیریت سود  گیری: نتیجه

 ،استفاده کرده بنهابراین روشهای مقداری از پیش از این تحقیقات .یابدمی کاهش  ها شرکتای مدیریت سود منفی در  ینهزمشرایط 

 شیآموزش و اهزا یبرا ،نیبنابرا است. مؤثرای موجود در حوزه مدیریت سود  یهاهزایی و هم توسعه نظر هم از نظر دانش این مورد

 .نمودبسیاری توان استفاده  میمرتبط  یها رشته انیدانشجو ژهیعموم بو یآگاه

 .های کاهشی مدیریت سود ، روشتعهدی، مدیریت سود واقعی مدیریت سود ،وجهیبنیاد چند دادهنظریه  کلیدی: های هواژ

 .پژوهشی :مقاله نوع
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. وجهی چند بنیاد داده نظریه بر مبتنی سود مدیریت کاهشی الگوی ارائه(. ۴۱11، رضوان. )حجازیهرودی، مریم؛  استناد:

 .39-۴۴۱(، ۱)۴1 مجله دانش حسابداری،

 مقدمه

در طوو  فعالیوت خوود بوه      کنند یمکه سعی  کند یمتجاری خود تعیین  های یتفعالهر شرکت اهداف مشخصی را در 

موالی نشوان    یها صورتمالی است.  یها صورتدر  آنها برسند. یکی از این اهداف کسب سود است. سود مهمترین مورد

، 1اسوتراکوا ) کنند یمدهنده هسته اصلی اطالعاتی است که نه تنها نهادهای داخلی بلکه نهادهای خارجی هم از آن استفاده 

 کیو  تف یاریو راختیو غ یاریو بوه دو دسوته اخت   یتعهود  اسوت. اقوال    یو تعهود  یل از اقوال  ندود  کسود خود متش(. 2113

نود و  کازد، حوفف  اندیر بیتأخ به ند؛کنتر  کرا  ها آن تواند یمت یریه مدکهستند  یاقالم ،اختیاری ی. اقال  تعهدشوند یم

ه کو نود. از آنجوا   کنتور   ک را هوا  آن توانود  ینمت یریمد ،غیراختیاری ید. اقال  تعهدیع نمایرا تسر ها آن ییا ثبت و شناسای

در  یشاخصو  عنووان  بوه ن اقوال   یو ، از اهسوتند ت یریت و قابل اعما  نظر توسط مود یریمد اری، در اختاختیاری یاقال  تعهد

اقوال  تعهودی    فرض بور ایون اسوت کوه سوود از طریو       تحدیدات همچنین در اغلب . شود یمسود استفاده  تیریشف مدک

توسوعه داده شوده، بوا ایون     بور مبنوای اقوال  تعهودی      سود  یریتمدجهت  ییها الگو. از این رو شود یمحسابداری مدیریت 

مشوایخی و  ) رفتوه اسوت   سؤا زیر  سود  یریتمدبرای کشف  ها الگوالعات انجا  شده توانایی این وجود در تعدادی از مط

  (.1931همکاران، 

و سوء استفاده از آن و در نتیجه ارائه اطالعوات نادرسوت بوه سوهامداران آسویب       سود  یریتمدتمایل مدیران به اعما  

رد. ز بازار سرمایه فراری خواهد کجدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت و هزاران نفر از سهامداران را متضرر و ا

رضوازاده و  منفوی دارد )  یرتوأث شورکت   گوفاری  یهسورما سوود توسوط مودیریت بور رفتوار      یری در پویش بینوی   چرا که سوگ

عوات حسوابداری بوا اسوتفاده از     بورای تاثیرگوفاری بور اطال    ییهوا  فرصتعمل ممکن است در  ،بنابراین(. 1933همکاران، 

 سوود  یریتمود ات متفاوتی در مورد پدیده کارشناسان در این حوزه نظراشته باشد. مختلف وجود د های ی تکنو  ها روش

و  2جنسن) دانند یمقانونی سود که برخی دیگر آن را دستکاری غیر دارند. برخی این پدیده را ی  روش قانونی در حالی

عوامول اثرگوفار بور    اسوت   سوؤا  ایون   شوود  یمو اولین چیزی که در ذهن برخی از آحاد جامعوه متبلوور    .(2112همکاران، 

 یهوا  روشبه همین دلیول بسویاری مطالعوات علموی و     چیست؟  سود یریتمدو یا کاهش پیشگیری  یها راهو  سود یریتمد

بوا توجوه بوه     الگوو و تشخیص مدیریت سود است. هر  یریگ اندازهتوسعه یافته، و مبتنی بر  یا حرفه های ی تکنو  یا حرفه

 .  گیرد یمشکل  ایط خاص کشوردر شر احتمالی مالی های یس رتوسعه بازار سرمایه، شرایط اقتصادی و مالی و 

گزارشگری مالی با مدداری تعودیل از   المللی ینب مختلفی مبتنی بر استانداردهای محیط حسابداری در ایران، از جهات

در ، تا حدود زیادی فضای سنتی خود را محیط کاری حسابداران وبابت قوانین و شرایط خاص کشور شکل گرفته است. 

مطالعوه حاضور توالش    در . لوفا  اسوت یوا  بیشتری برای تطاب  با کشورهای پیشورفته دن  یها تالشحفظ کرده و نیازمند ایران 

کیفی به بررسی مدیریت سوود پرداختوه شوود و از آنجوایی کوه       یها روشبا توجه به اهمیت موضوع با استفاده از  شود یم

محد  مصومم اسوت توا بوا اسوتفاده از       ،کمی بوده است یها روشبر اساس  حوزه تمرکز بیشتر مطالعات انجا  شده در این

همچنوین شناسوایی سواز و    الگوی مفهومی کاهشی مدیریت سود در ایوران را نشوان دهود.     یادچندوجهیبن دادهنظریه روش 
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 کارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود و تضاد منافع موجود بین ذینفعان اثر بخش باشود بسویار حوائز اهمیوت اسوت.     

د و و ساز و کارها در جهت پیشگیری و کاهش مدیریت سوو  ها روشهدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی موثرترین  ،لفا

به شور  زیور    توان یمبا توجه به مطالب ذکر شده مساله اصلی پژوهش را  ،. بنابرایناست ها روشگفار بر این  یرتأثعوامل 

 مطر  نمود:

 کدامند؟ ها آنبر  مؤثرپیشگیری و کنتر  مدیریت سود و عوامل  یها روش 

سوس  روش  پرداختوه،   سوود  یریتمود ه مورتبط بوا   گفشت یها پژوهشبر همین اساس در ادامه به بررسی مبانی نظری و 

 .گردد یمتشریح  چندوجهی بنیاد دادهبا روش نظریه  ها آنو روش تجزیه و تحلیل  ها داده یآور جمعپژوهش، نحوه 

 پیشینه پژوهشمروری بر مبانی نظری و 
 بر مدیریت سود مؤثر یها محرک

مدیریت سود را به عنوان اختیار دیری،  آ . است شده ارائه سود مدیریت از گوناگونی تعاریف حسابداری ادبیات در

 منطو  ه از برخوی قراردادهوا،   مدیریت در اصو  پفیرفته شده حسابداری بر گزارشگری موالی خوارجی بوسویله سواسوتفاد    

حسوابداری، یوا سوایر     در ییور در بازار، از طری  برخی تصومیمات اقتصوادی، ت    یاطالعات  تدارن  عد و  سهامداران محدود 

 سوود  یریتمود کوه مودیران را بوه سومت     متفاوتی وجود دارد های یزهانگ. (۲ ؛211۲ ،9دیری آ ) داند یمپیچیده  یها روش

 ؛2114 ،1جنسون و موورفی   ؛13۲1، 4هیلوی ) خودمات  جبراندر سطح قرارداد مانند ،  211۲به ندل ا  دیری،  .دهد یموق س

 ؛133۲، ۲راموا کریشونان و تومواس    ؛211۲، 4لوو در سطح بازار سرمایه مانند بهبود قیموت سوها  )   (2113، 1الک  و الک 

بگنلوی   ؛1332، 12چوان  ؛1331، 11جونزو سطح بیرونی مانند اثر قوانین و رقبا ) (2112، 11گلب و زاروین ؛2111، 3کوتاری

بیوان داشوت مودیران واحودهای      تووان  یم ،(. بنابراین4؛211۲دیری،  آ ) .(2111، 14گلدمن و اسلزاک ؛2111، 19و وات 

توا  گونواگون حسوابداری سوود دوره را مودیریت کننود.       یهوا  روشاز طری  کواربرد   کوشند یمتجاری به دالیل مختلف 

بور مودیریت سوود در دو     مؤثر یها محرکبررسی  ،لفاوضعیت مورد انتظار خود را از عملکرد بنگاه اقتصادی ارائه کنند. 

در تحدیدات مختلوف بیوان   عوامل که  برخی از این در ادامهوهشگران قرار گرفته است. دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژ

 خواهیم پرداخت. شود یم سود یریتمدسبب کاهش شده و 
 حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

 موؤثر  یهوا  روشبه عنووان   عمدتاًداخلی و خارجی باشد و  تواند یمکارهای حاکمیت شرکتی سازو یرید ا به ندل از 

 توانود  یمو  سوختگیرانه   یانضوباط که ی  محیط  اند دادهشان مطالعات نتعدادی از بیان شده است.  سود  یریتمددر کاهش 

کوه سوهم    ییهوا  شورکت مدیریت سود در  به ندل از ا  دیری مدیریت سود شرکت داشته باشد. های یتفعالاثر کاهشی بر 

با توجه بوه اهمیوت حفوظ اعتمواد      ،بنابراین(. 2121دیری،  آ بیشتری از مالکیت سرمایه گفاران نهادی دارند کمتر است )

که بور اسواس آن    است هایی یوهشسهامداران و همچنین حفظ سالمت اقتصادی کشور حاکمیت شرکتی در پی دستیابی به 

. آورنود  یمو خوود در شورکت بوازده مناسوبی را بوه دسوت        هوای  یگوفار تأمین کنندگان مالی اطمینان بیابند که از سورمایه  

درون سازمانی که  های یز مکانبرون سازمانی که شامل قوانین و مدررات است و همچنین  های یز مکانبا  شرکتی یتحاکم

به اعما  مدیریت خوب، کاهش عد  تدارن اطالعاتی کاهش هزینوه نماینودگی و در نهایوت     تواند یماختیاری است  اکثراً
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مطلوب در بهبود کارایی و رشد اقتصوادی و افوزایش اعتمواد     شرکتی  یتحاکمکم  کند. چرا که  سود  یریتمدکاهش 

سازو کارهای درونی چوون کمیتوه حسابرسوی اثور مثبتوی بور کنتور          ،بنابراین .نماید یمسرمایه گفاران ندش مهمی را ایفا 

سوود  مودیریت   هوای  یوهشمانند تخصص مالی  هایی یژگیومدیریت سود دارد. در واقع استدال  اعضای کمیته حسابرسی، 

 دهود  یمو است که مدیریت سود را کواهش   ییها عامل. همچنین کیفیت حسابرسی داخلی یکی دیگر از دهد یمرا کاهش 

 (.2121، 11ل و جارایایدائالف)
 افشا و مدیریت سود 

بهتوری را در خصووص نحووه    کوه اطالعوات    انود  شوده شفافیت و افشا از اجزای اساسی سیستم راهبری شرکتی شناخته 

شوفافیت و افشوا را رعایوت     معیارهوای هوایی کوه الزاموات یوا      شورکت  ،. بنابراینکنند میاداره شرکت برای ذینفعان فراهم 

 (.1932 و همکاران، پور خدامی) شود میاز میزان سطح کلی مدیریت سود آنها کاسته  کنند می
 حسابرسان و مدیریت سود

. ارزش سوازد  موی اقتصادی، تداضا برای حسابرسی در گزارشگری موالی را الزاموی    های فعالیتتضاد منافع و پیچیدگی 

انگیزه حسابرسان تعیین کننده توانایی آنها در استدال  است . در دو بعد کنترلی و بعد اعتباربخشی است ،افزوده حسابرسی

حسابرسوان  دیوری بیوان نموود     آ کوه   ای گونوه بوه  . اسوت مدیریت سود ضروری  کنندگی کنتر که برای ندش  ای گونهبه 

 (.2121دیری،  آ یت سود دارند )مدیر های یتفعالخارجی ندش مهمی در کاهش 
 مدیریت سود و استانداردهای بین المللی

سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینوده طوی دو دهوه گفشوته، منجور بوه تمایول بوه          های جریانو  المللی بینرشد تجارت 

هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. استانداردهای مفکور بوا افوزایش قابلیوت مدایسوه و     

اسوتانداردهای   یرتوأث بررسوی  (. 33؛1933 د،واحودی و جهانشوا  ) شوود  میکیفیت اطالعات مالی موجب شفافیت اطالعاتی 

کوه مودیریت سوود    نشوان داد   (2113) 11 اسوتیوان و همکواران   توسوط  هوا  شورکت گزارشگری بین المللی بر مدیریت سود 

 و همکواران 14دیچوو به اعتداد برخوی از صواحبنظران نظیور    الز  به ذکر است  .یابد یمکاهش IFRSتعهدی پ  از تصویب 

اخوتالف نظور    .کوارایی مناسوبی برخووردار نیسوتند     اقال  تعهدی غیرعوادی از  یریگ اندازهموجود برای  یها الگو، (2112)

کمی وجود دارد و هنوز محددان و نویسندگان به اجمواعی بور سور     یها الگوبسیاری در حوزه مدیریت سود با بکارگیری 

کوه   باشود کمی موجود در این مطالعوات   یها الگو یها ندصو  ها یتمحدودحاکی از  تواند یمکه این خود  اند یدهنرسآن 

 فوق باشد. های یتمحدودرفع  منظور  بهعاملی در جهت ضرورت بررسی مدیریت سود مبتنی بر روش کیفی  تواند یم
 پیشینه پژوهش

در ایران کیفی ی  تحدی   صرفاًکمی بسیار و متعددی در زمینه مدیریت سود در ایران انجا  شده است.  یها پژوهش

 اسوت و پرداختوه   هوا  بان چرایی و چگونگی مدیریت سود ، به تبیین الگوی مفهومی (1933)زاده و مشایخی  حسنتوسط 

بوداغی و بوزاززاده    .معرفوی کورده اسوت    هوا  بانو  آریستوکراسی پولی پیامد مودیریت سوود   تحریف گزارشگری مالی و 

هور چوه    اطالعات را به عنوان راهکاری جهت کاهش مدیریت سود مورد توجه قورار دادنود.   تر کاملافشا بیشتر و  (19۲4)

نظارتی کوه در تصومیمات گزارشوگری مودیران بوه طوور مسوتدیم دخالوت دارد بیشوتر باشود مودیریت سوود              های مکانیز 

 ،گوردد  موی . راهبوری خووب سوبب افشوای بوه موقوع اطالعوات        اسوت کمتر و عد  تدارن اطالعاتی هم کمتر  طلبانه فرصت
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باشود عود  تدوارن اطالعواتی کمتور و       و بیشوتر  تور  شوفاف انتظار است که هر چه نظارت شدیدتر و ارائه اطالعات  ،بنابراین

وجود کمیته حسابرسوی  همچنین  (.1934کردستانی و رحیم خانلی، ) شود میامکان مدیریت سود فرصت طلبانه هم کمتر 

موالی را محودود و رفتوار     هوای  صوورت قودرت مودیریت بورای دسوتکاری      تواند میکارآمد به عنوان ناظر درون سازمانی 

عملیاتی کنتر  نماید  های تصمیمفرصت طلبانه وی را برای استفاده از جریان ندد آزاد جهت مدیریت سود از طری  اتخاذ 

پوراحمودی و اموان    ندول از  (؛ و بوه 193۲، اخگوروداوودی قابلیت مدایسه سیستم حسوابداری ) (. 1411، نوبخت و  نوبخت)

و مدیریت ریس  سازمانی را بوه عنووان عوواملی کوه سوبب       مالی  اطالعات  افشای؛  سود مدیریتاستحکا   (1411)الهی، 

 معرفی کردند  شود می سود مدیریتکاهش و کنتر  

چوارچوب   (2111)13رویوز  ؛شورکتی دولت و اجرای مدوررات حاکمیوت    تر دقی نظارت  (2119)1۲مانزالی و ریگاسیرا

بیوان کردنود.   را اقودامات اصوالحی مودیریت سوود      کسولی ، قوانون ساربانزآ (211۲) 21کوهن و همکواران و ی کشور نقانو

 یهوا  کاهش رویوه  یمکانیزیمی برا تواند یمنظارت بیرونی  یهمراه با سایر روشها یدیندار بیان نمود، (2114)21مونتنگرو

سوی، جنسویت و   بوه بررسوی رابطوه تخصوص موالی کمیتوه حسابر       (2113) 22زاالتوا و همکواران   .متهورانه باشود  یحسابدار

. نتایج حاکی از این اسوت کوه نسوبت وجوود کارشناسوان موالی در کمیتوه حسابرسوی و جنسویت،          مدیریت سود پرداختند

. همچنین شواهد نشان داد که نسبت کارشناسان زن مالی در کمیته حسابرسی به طور قابل دهد میمدیریت سود را کاهش 

، در پژوهشی بیان داشتند کوه برخوی از مکوانیز     (2121) 29همکاران و  یبشب .شود میتوجهی باعث کاهش مدیریت سود 

قووانین حمایوت    (2121)الفدائیل و جارایا،  همچنین در کل مدیریت سود را کاهش دهد. تواند یمهای حاکمیت شرکتی 

  بیان نمودنداز سرمایه گفار، استدال  کمیته حسابرسی و تخصص مالی را به عنوان عوامل کاهنده مدیریت سود 

 روش تحقیق
چنودوجهی  مبتنوی بور رویکورد     بنیواد  دادهکیفی است کوه از روش نظریوه پوردازی     یها پژوهشپژوهش حاضر از نوع 

عالوه بر توجوه  در این رویکرد ریت سود استفاده شده است. یمد کاهشی یالگوجهت ارائه  (2111) 24گلدکو  وکرونهلم

قبلوی، از سوایر    هوای  یوه نظرو رویکرد استدرایی به کم  رویکرد قیاسی و بهبود استفاده سیستماتی  از به پیشینه پژوهش 

دیگور شوامل    وتحلیول  یوه تجز تجربوی مرسوو ، دو   وتحلیل یهتجز. در نتیجه آنها عالوه بر شود یممنابع در این زمینه استفاده 

اضافه نمودند و به غنای پژوهش  بنیاد داده یهنظر داخلی را به صورت جداگانه به فرایند یگفار صحهنظری و  یگفار صحه

با توجه به اینکه در کشورمان تحدیدی مبتنی بور روش کیفوی بورای تودوین      ،بنابراینبه نظر محددان پژوهش اضافه نمودند. 

مناسب مدیریت سود با رهیافتی الگوی کاهشی پژوهش حاضر به منظور دستیابی به  ،لفا، نشدهمدیریت سود انجا   یالگو

رایط محیطوی، قووانین و   شعالوه بر این . کند یماستفاده  (گراندد یمالت) چندوجهی بنیاد  دادهکیفی از روش نظریه پردازی 

ز روش فووق ضورورت بیشوتری    اسوتفاده ا  ،لوفا  ،اسوت خاص خوود   های یژگیورتی و ... در ایران دارای کارهای نظاسازو

 (2111گلدکو  و کرونهلم، ): استبه شر  زیر وجهی  چند بنیاد دادهمراحل فرآیند توسعه نظریه  .یابد یم

 مورد عالقه پژوهش و تجدید نظر یها حوزهاولین مرحله بازتاب  .1

 که در برگیرنده چهارگا  است: استدومین مرحله خل  نظریه  .2
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مودیریت  کواهش  توضیح دهنوده   یها مولفه. )برای کشف استمعاد  کدگفاری باز  –گا  او : کدگفاری استدرایی

 استفاده شده است(. سود

اسوت. گوا  سووو     (211۲) 21اسوکات و هوواو  گوا  دو : پواالیش مفواهیم از طریوو ، جودو  راهنموای ارتبووا  شورطی       

. در گوا   اسوت کشوف شوده(    یهوا  مؤلفهمعاد  کدگفاری محوری )تعیین مدوله اصلی و روابط بین  -کدگفاری الگویی

 1331در ویرایش . استو پیامد  العمل عک  و  عملشامل شرایط،  (133۲) 21شتراوس و کوربیناسو  پارادیم سه وجهی 

شامل مفاهیم علی، پدیده، زمینه، شرایط مداخله گور، راهکوار و پیامود اسوتفاده      تری یچیدهپ یالگواشتراوس و کوربین از 

معواد  کدگوفاری انتخوابی و     –کردند که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. گا  چهار : تلخویص نظریوه  

 شف شده(.پارادایم مدیریت سود با بیان منط  روابط ک یالگو)طراحی  استتشکیل ی  یا چند هسته مرکزی 

تجربی به صورت شوفاف   یها دادهاعتبار  ییدتأکه شامل تطاب  نظری،  ها دادهمرحله سو ، شفاف سازی مبتنی بر  .9

 .استو ارزیابی انسجا  نظری 

 یآور جموع اریافته و بوا رویکورد اکتشوافی    از طریو  مصواحبه نیموه سواخت     هوا  دادهبا توجه به هدف پوژوهش،   ،بنابراین

ان ان حرفه حسابداری، اساتید حسابداری دانشگاه و شواغلین اعضوای جامعوه حسوابدار    شامل خبرگ، یآمار جامعه .گردید

در طوی  . اسوت هسوتند،  پفیرفته شوده در بوورس کوه دارای تخصوص حسوابداری       یها شرکترسمی ایران، مدیران مالی 

. این روش نمونه رود یم کار به شود یمنظری خوانده  یریگ نمونهفرآیند تحلیل و آزمودن نظریه فرایندی که تحت عنوان 

تا زموانی اداموه    ها داده یگردآور انیبن نهیزم یپرداز هینظردر روش استوار است.  ها دادهگیری بر مفاهیم استخراج شده از 

اضوافه نکننود یوا     هوا  دادهبرسند. یعنی تا زمانی که افراد نمونه چیزی به نظری عناصر اساسی مطالعه به حد اشباع  ابدکهی یم

 حریوری، ) رسوند  یمو از آن پ  مشابه به نظور   ها نمونهو  نباشد شدهگردآوری  یها دانستهدر تضاد با  کنند یممطر  آنچه 

همزمان و  ها دادهدر ی  مطالعه که با دقت هدایت شده و جریان جمع آوری و تحلیل  کنند یمگوبا بیان لینکن و (.19۲1

این تعوداد بیشوتر    احتماالًشرکت کننده به اشباع رسید و  12با حدود  توان یمباشد  برگشت و  رفتبه صورت چرخشی و 

توجوه   در این راستا بوا  (.19۲1 حریری،شد )( نفر برای انجا  مصاحبه کافی با11±11تعداد ) حدوداًنخواهد رسید و  21از 

ری اسوتفاده شوده اسوت. نمونوه گیو     ، بدون محدودیت در شهر یوا اسوتان   یبرف گلوله یریگ نمونهبه هدف پژوهش از روش 

که به نحوی با یکدیگر پیوند دارند و پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعوه   یکنندگان شرکتگلوله برفی یعنی انتخاب 

به بیان دیگر در مصاحبه ابتودا تعودادی از اشوخاص صواحبنظر و دارای تحصویالت و      (. 19۲1حریری، ) کنند یمراهنمایی 

تجربه کافی مرتبط با موضوع انتخاب شدند و در پایان مصاحبه از آنها درخواست شد تا سایر افراد مطلوع و صواحبنظر در   

ر غنوای تحدیو  توالش شود توا مصواحبه بوا        را معرفی نمایند. با توجه به توضیحات فوق بوه منظوو  خصوص موضوع تحدی  

و از دانش و تجربه بواالیی در ایون زمینوه برخووردار هسوتند صوورت        اند کردهموضوع تحدی  را تجربه  شخصاًافرادی که 

به اشباع رسیده و نیازی بوه   ها دادهبا افراد ذکر شده مصاحبه  14 جه به توضیحات ذکر شده، طی انجا با تو ،بنابراینگیرد. 

خبرگانی  یها یژگیو 2در جدو  . استی  ساعت  ها مصاحبهمیانگین مدت زمان  جدید نبوده است. یها مصاحبهانجا  

 ها مصاحبه انجا  شده، ارائه گردیده است. که با آن
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 کنندگان شناختی مشارکت اطالعات جمعیت .1جدول 

 تعداد موقعیت ش لی /سمت
 سابده کار سطح تحصیالت

 91بیش از  91-21 11-11 11-1 دکترا دانشجو دکتری ارشد کارشناسی

 1 1 1 1 - 4 4 1 3 مالی مدیر

 1 1 1 - 9 - - - 9 ئت علمییعضو ه

 - 1 - - 1 - - - 1 حسابرس

 - - - 1 - - - 1 1 مالی گر تحلیل

 تحقیق سؤال

 .استتحدی  به شر  زیر  یها سوا با توجه به هدف پژوهش 

 کدامند ها آنبر  مؤثرپیشگیری و کاهشی مدیریت سود و عوامل  یها روش. 

  کند یماین روابط را تبیین  ییالگوچه. 

 ها دادهتجزیه و تحلیل 

موورد عالقوه    یها حوزه . اولین مرحله بازتابگردد یمتشریح  یچندوجه یادبن دادهنظریه  گانه سهدر این بخش مراحل 

مورد عالقه پژوهش شوامل اهوداف    یها حوزهدر طی فرآیند توسعه نظریه، ضروری است به طور مستمر به . استپژوهش 

طبو    ،بنوابراین د. وو نظوری پوژوهش در مسویر صوحیح هودایت شو       تجربوی  یوری گ جهتمراجعه شود تا  سؤاالت ،پژوهش

پوژوهش بوه صوورت تجربوی      یهوا  جنبوه ، فرآیند پژوهش با ایده اولیه درباره دامنه و (2111) وکرونهلم گلدکو اظهارات 

و یا ممکن است ت ییور   یابند یمکارهای تجربی و نظری توسعه  و اهداف به تدریج به موازات سؤاالتو این  شود یمآغاز 

در طبدوه بنودی   با پرداختن به بحوث مبوانی نظوری و پیشوینه پوژوهش و تجدیودنظر       این پژوهش در یابد تا به تکامل برسد. 

شوده   ینتوأم چندوجهی  بنیاد دادهاین مرحله از نظریه  عمالًجدید در صورت لزو ،  یها مصاحبهقبلی براساس  یها مصاحبه

 .است

 .استچند وجهی  بنیاد دادهدر نظریه : دومین مرحله خل  نظریه

مصواحبه تایوش شوده     در ابتودا هور   که به مرحله اشوباع برسویم.   رود یمپیش همراه با تحلیل تا جایی  ها دادهگردآوری 

نظریوه کدگوفاری اسوتدرایی     گا  او  در خل و شروع به کدگفاری شده است.  وارد، 1۲ ودایک مک نر  افزار در  سس 

مفهوو    در ایون گوا   اسوت.   بنیواد  دادهدر نظریوه   باز  یکدگفارمعاد  با  ها دادهدر فرآیند کار و هم نگرش به هم  است که

مصواحبه   یها دادهور به این منظشناسایی شد.  مفهو  14۲در این مرحله . است لیتحل و  هیتجزاولین قد   ها دادهدازی از پر

 و پیا  اصولی و مفهوو  کلیودی مسوتتر در هور عبوارت      جمله به جمله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت  به دقت به صورت

و با توجه به سونخیت و تجوان  بوا سوایر کودهای کشوف       لیه پ  از هر مصاحبه پاالیش شده استخراج گردید. کدهای او

مکرر کودهای اولیوه    یها شیپاالقرار گرفته و این فرآیند، بارها و بارها تکرار شده تا پ  از  تر کالنتحت مفهومی   شده،

به عنوان مدوله سوازمان دهوی    تر گستردهجان  مفهومی، در قالب مفاهیم ی  بر اساس فرآیند ت به مفاهیم و مفاهیم نیز هر

 یکی از مصاحبه شوندگان به شر  زیر است: یها قو شوند. به عنوان مثا  ندل 

موا هنووز زیور     های بنگاهعمده یعنی بخش  هاست دولتینیست و دست شبه  ها بورسیبخش عمده اقتصاد ما االن دست 

شاید ی  دهوم کول اقتصواد     مثالً بینید میی شما کل اقتصاد را جمع بزنید وقت مثالً شوند نمیبورسی اداره  های شرکتنظر 
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بوه جوا شودن    فرض بفرمائیود بوا جا   عمالًبورسی{.  های شرکتتوسط  ها بنگاهبورسی نیست}عد  اداره  های شرکتدست 

خوش عموده   چوون ب  کنود  نموی موا هویت ت ییوری    اقتصواد   واقعاً بورسی های شرکتمالی  های صورتی  سری اعداد توی 

د دولتی{ به خاطر همین مون فکور   آمدهای نفتی است }وابسته بودن اقتصاد به درآمد نفتی، اقتصااقتصاد هنوز وابسته به در

ضوعیف و ناکارآمود است}ضوعف و ناکارآمودی نظوا        تدریبواً کشور ما هوم یو  نظوا  االن    که نظا  حسابداری  کنم می

بورسی گفاشته یعنوی یو     های شرکتنظر فرهنگی اثر خودش رو در  این ناکارآمدی از. ادی کشور{حسابداری و اقتص

خیلی به اون شکل کارآمودی   کنه میری که این ذهنیت را دارد که حاال کا کند میسابدار که توی شرکت بورسی کار ح

اثر بخشی یا حتی محتووای اطالعواتی خیلوی زیوادی ممکنوه نداشوته باشوه }سوطح فرهنوگ کارحسوابداران{            اصطالحاًیا 

 .مالی رو کم میکنه های صورتمالی و دقت ارقا   های صورتمن نظر  این خود به خود دقت  ،بنابراین

مشوخص   یشوان ها تفواوت و  هوا  شوباهت یم با یکدیگر مدایسه شد توا  هر ی  از این مفاه ها مدولهسس  به منظور تشکیل 

 یهوا  شورکت با مدایسه مفاهیم مختلف، محد  به این نتیجه رسید که مفاهیم عود  اداره بنگواه توسوط     ،شود. به عنوان مثا 

اشواره بوه یو      انود  شوده مختلوف مطور     یهوا  مصواحبه نفتی، اقتصاد دولتی کوه در  بورسی، وابسته بودن اقتصاد به درآمد 

مداو  و در مفهو  پوردازی در سوطح بواالتر از انتوزاع محدو  برچسوب محویط         های یسهمداموضوع دارند که پ  از انجا  

. دهود  یمو بوده، مفاهیم قبلی را پوشوش   الفکر فوقاز مفاهیم اقتصادی را به آن اختصاص داد. این مفهو  در سطح باالتری 

 تعددی در رابطه با مدیریت سود شناسایی و استخراج شده است.مختلف و م یها مدولهبه همین ترتیب 

. اصوال   شوود  یمو گا  دو  اصال  )پاالیش( مفاهیم است. از این گا  تفاوت این روش با گرانودد تئووری نشوان داده    

در طی مراحول مختلوف    تواند یماهیم استفاده شده است. مفاهیم مف یساز شفافمعنای تالش مستمر در راستای مفاهیم به 

انجوا    هوا  مدولوه در نظور گورفتن    مختلف بوا  سؤاالتچندوجهی تکامل یابند. اصال  مفاهیم از طری  طر   بنیاد دادهنظریه 

به منظور ساماندهی کدها و گروهبندی های اولیوه مصواحبه اقودا  بوه اصوال  مفواهیم از طریو  جودو           ،. بنابراینشود یم

همانطورکوه در ایون   نشان داده شوده اسوت.    2شده است. که نتایج آن در جدو   (211۲) اسکات و هاو راهنمای شرطی 

 شش گروه اصلی به همراه اجزای شش گانه آن شامل )چه چیزی، کجا، چه زمانی، چرا،چگونه، کنید یمجدو  مالحظه 

 ینکوورب  و  اشتراوسبر اساس الگوی  کدگفاری الگویی 9جدو  در جدو  پیامد( استخراج گردیده است. به کم  این 

ر راه از حالت د فرآیند اختصاص کد به مفاهیم موجود .که کدگفاری محوری است گا  سو  طبده بندی شدند. (1331)

قبلوی را بوا روشوی     یهوا  مدولوه . کدگوفاری محووری دوبواره    گیورد  یمو و شکل گزیوده بوه خوود     شود یمباز خارج  کامالً

در  (.1934تشودیدی و سساسوی،   ) کنود  یمو ایون مفواهیم ایجواد     بوین و ارتبوا  درونوی    دهد یمدر کنار هم قرار  تر یمفهوم

، ای ینوه زم، شورایط  گور  مداخلهرقرار گردید و شرایط علی، پیوند ب ها مدولهپژوهش حاضر با انجا  کدگفاری محوری بین 

 هبردها و پیامدها شناسایی گردید.ار

گا  چهار  تلخیص نظری معاد  کدگفاری انتخابی است که عبارت است از روند انتخاب مدوله اصلی به طوور مونظم   

 هوا  شورکت چوالش پویش روی    ترین یاصلکه  و اعتبار بخشیدن به روابط مدوله محوری، ها مدولهو ارتبا  دادن آن با سایر 

اگر با دیود   ماند یم. درگیر شدن با مسأله مدیریت سود خالی از مخاطره نیست. مدیریت سود مثل ی  کار استدر ایران 

بوه وجوود    یالگوو بور اسواس    ،مثبت به آن نگاه کنی مثبت است، و اگر با دید منفی به آن نگاه کنی، کشتن است. بنابراین
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اظر به مسیری اسوت کوه مودیران و سوهامداران و افکوار      این مدوله ن آمده پژوهش و طب  تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان،

عمل شود که منوافع سوهامدار و شورکت     یا گونهتواف  کنند که راهکارهایی در جهت کاهش آن اجرا کنند و به عمومی 

 نظریه تلخیص 1در نهایت در نمودار . است« مدیریت سود»استا هسته مرکزی در این ر ،در نظر گرفته شود. بنابراینهر دو 

الگووی کاهشوی   پوژوهش در   های یافتهر بخش بعدی پژوهش به بررسی د مدیریت سود ارائه گردید. یشده الگوی کاهش

 خواهیم پرداخت. وجهیچند بنیاد دادهمبتنی بر نظریه  مدیریت سود
 راهنمای ارتباط شرطی پژوهش. 2جدول

consequence How (چطور) Why (چرا) When (چه موقع) Where (کجا) What (چه چیزی) گروه بندی 

 بهبود کیفیت کار

راهکار ت ییر 

 شرایط فعلی حرفه

 ایران درحا  حاضر دالیل شرایط فعلی

شرایط محیطی 

اقتصادی بازار کارو 

 مدیریت سودچیست

 شرایط محیطی

افزایش منافع 

 شرکت

راهکارافزایش 

 یتخصص دانش

 دلیل عد  فرهنگ

 -هنگا  ارائه خدمت 

 اجرای کار

 ایران

ی شخصیتی ها یژگیو

مدیران از انجا  

مدیریت سود را 

ارزیابی  چگونه

 دیکن یم

ی ها یژگیو

 شخصیتی

 -کاهش ریس 

 بهبودکیفیت کار

تدویت 

 یشرکت تیحاکم

 ایران هنگا  اجرای کار نظارت

وضعیت کل شرکت 

مدیریت سود  در انجا 

 چگونه ارزیابی

 دیکن یم

ویژگیهای کسب و 

 کار

بهبود کیفیت و 

 گزارشگریاعتبار 

تدویت چارچوب 

 گزارشگری مالی

 ایران هنگا  اجرای کار نظا  حسابداری

ابزارهای مدیریت سود 

ایران را چگونه  در

 دیکن یم ارزیابی

 مدیریت ابزارهای

 سود

انواع  ایجاد

مختلف مدیریت 

 سود

راهکار به روز 

کردن ساختار 

قوانین و 

 استانداردها

 -دالیل شخصی

دالیل منافع 

 شرکت

 -هنگا  ارائه خدمات

 اجرای کار

 ایران

انگیزه مدیران از 

مدیریت سود راچگونه 

 دیکن یمارزیابی 

 رانیمد زهیانگ

بر کل ساختار حرفه 

 گفارد یماثر 

نیاز به اصالحات 

 کالن دارد

نظارت و عوامل 

 انظباطی

 ایران هنگا  اجرای کار

ضوابط و ابزارهای 

فعلی ارزیابی کنتر  

مدیریت سود را 

چگونه ارزیابی 

 دیکن یم

محدودیت مدیریت 

 سود

 

 کدگذاری محوری .3جدول 

 مدوله اصلی نوع مدوله

 کسب وکار، انگیزه مدیران یها یژگیوعوامل شخصیتی،  شرایط علی

 عوامل محیطی شرایط مداخله گر

 مدیریت منابع انسانی، ضعف نظا  حسابداری، دانش تخصصی، عوامل فرهنگینظا  قانونی،  یا نهیزمشرایط 
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 الگوی کاهشی مدیریت سود .1نمودار

 پژوهش های یافته

، راهبردهوا و پیامودها بوه شور  زیور شناسوایی       گر مداخله  یطشراای،  زمینه یطشرا، علی  یطشرا، ها دادهس تحلیل بر اسا

 شدند:

 علی  یطشرا

نظور   طبو   .انجامود  یمپدیده مورد نظر و به وقوع یاگسترش  دهند یمقرار  یرتأثاصلی را تحت  شرایطی است که مدوله

روانشناسوی  . اسوت اصلی در شورایط علوی    یها مدوله و انگیزه مدیران کار و  کسب های یژگیوخبرگان عوامل شخصیتی، 

شخصیتی بر قضاوت و تصمیم گیری افراد به خصووص مودیران    های یژگیودر خصوص اثر  یا گستردهیات شخصیت ادب

شرکت مربو  بوه قراردادهوای بوین سوهامداران      های یژگیو ،عالوه بر این(. 1933پور،  ستایش وکریمی) ه استارائه کرد

 راهکارها
انظباطی، نظارت، کنتر  کیفیت حسابداری، تدویت حاکمیت شرکتی، به روز کردن ساختار قوانین و  یها بحث

 استانداردها، تدویت و کنتر  کیفیت چارچوب گزارشگری مالی، تدویت آموزش

 مدیریت سود: مدیریت زمان مجامع، مدیریت ارائه اطالعات، مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی یها روش پیامد

 مدوله هسته
 مدیریت سود

 بستر و زمینه

نظا  قانونی  -1  

مدیریت منابع انسانی -2  

ضعف نظا  حسابداری -9  

دانش تخصصی -4  

عوامل فرهنگی -1  

 

 شرایط مداخله گر
 

 عوامل محیطی-1

 شرایط موجود در جامعه
 ایحرفه

 راهبردهای کنش
 کنتر  کیفیت حسابرسی -1

 تدویت حاکمیت شرکتی -2

به روز کردن ساختارقوانین و  -9

 استانداردها

تدویت و کنتر  کیفیت چارچوب  -4

 گزارشگری مالی

 تدویت آموزش -1

 انظباطی هایبحث -1

 پیامدها

مدیریت سود: هایروش  

 مدیریت زمان مجامع، مدیریت ارائه اطالعات، مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی

 

 شرایط علی
 . شخصیتی عوامل1

 های کسب و کار. ویژگی2

 . انگیزه مدیران9
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، علوی   یطشورا موضوع مطر  شده در خصوص  ینتر مهم (.211۲  دیری، آ ) ممکن است بر رفتار مدیریت اثرگفار باشد

بر مدیریت سوود موورد تاکیود قورار      مؤثربه عنوان عوامل   همچنین در تحدیدات پیشین انگیزه مدیران، استانگیزه مدیران 

به طور کلی بوا  خبرگان قرار گرفت.  تأییدکه در پژوهش حاضر نیز عوامل فوق مورد  (211۲ 24رونن و یاریگرفته است )

 .یتوجه به ادبیات تحدی  دو دیدگاه در خصوص انگیزه مدیریت وجود دارد یکی دیدگاه مثبوت و دیگوری دیودگاه منفو    

بدین منظور در پژوهش حاضر انگیزه مدیران به سه گروه انگیزه سفید، سیاه و خاکستری بوه هموراه پیامودهای آن تدسویم     

پیامودهای  و  شوود  یمو سازمانی است که سبب افزایش منافع شرکت  های یزهانگبندی شده است. انگیزه سفید در برگیرنده 

مودیریت اطالعوات، افوزایش      ،کوار  و  کسوب  کوردن  مثبوت شفافیت اطالعاتی، در راستای ناشی از آن مثبت شامل افزایش 

کواهش مودیریت سوود منفوی در     که خود سبب  ستداخلی و خارجی ا کنندگان استفادهها ، انتدا  اطالعات بین ارزش س

پیامودهای منوتج از ایون     ،بنوابراین  .فردی است های یزهانگکه در برگیرنده  استدومین گروه انگیزه سیاه  .شود یمشرکت 

واقعوی، ارائوه پیوا     بوه سومت غیر   گوفاری  یهسورما سرمایه، بحران صنعت، جهت  نوع انگیزه منفی و شامل عد  اعتماد بازار

سوهامدار اقلیوت،    نبوردن کیفیوت، متضورر شود     سوؤا  واقعی به سهامدار، محدودیت برای شرکت و مودیر آتوی، زیور    غیر

بیرونوی   هوای  یوزه انگرگیرنده درب خاکستری، های یزهانگسومین گروه  و استاطالعات  یفیتک کاهش،یاطالعات تدارن عد 

دینگی در شرکت و هم منفی شوامل ارائوه   ت شامل افزایش منافع شرکت، حفظ ندهم مثب تواند یمکه پیامدهای آنها  است

 باشد.  یاطالعات تدارن عد و اطالعات،  یفیتک کاهشسهامدار، بحران در اقتصاد،  پیا  غیرواقعی به

مودیریت سوود از   کواهش  بور   موؤثر  علی  یطشراپ  از بررسی : گر مداخلهو شرایط  سود یریتمدهش راهبردهای کا

نتر  و کاهش مدیریت سوود  که برای اداره و ک ییها واکنشو  کنشتوجه به راهبردها و منظر خبرگان حوزه حسابداری، 

تر  کیفیت حسابرسی، تدویوت  راهبرد شامل: کن با توجه به نظر خبرگان هفت ،بنابراینامری ضروری است.  شود یمانجا  

موالی، و   یگزارشوگر  چوارچوب  یفیوت ک کنتور  ین و اسوتانداردها، تدویوت و   ، به روز کردن ساختار قووان شرکتی یتحاکم

نظارت طب  نظور خبرگوان   در بحث  .گردد یمنجر به کاهش مدیریت سود مانظباطی و نظارت  یها بحثتدویت آموزش، 

با توجوه بوه    تدویت در بخش نظارت ،بنابراین ،شود یمت سود نبود یا عد  شفافیت در سیستم نظارتی باعث افزایش مدیری

تدویوت   ،بنوابراین  .به شکلی با دولت ارتبا  دارنود نیواز اسوت    کنند یمکه در ایران فعالیت  ییها شرکتاینکه بخش عمده 

 یهوا  بحوث از منظور خبرگوان در    ،وه بور ایون  شوود. عوال   سوود  یریتمود سبب کاهش  تواند یمنی ازماقوای نظارتی برون س

شدن افوراد   گرا قانونوجود نظا  تشویدی مناسب در انظباطی، تشوی  و تنبیه مناسب به عبارتی در کنار نظا  تنبیهی مناسب 

ن اعتبار شرکت، دریافت پوئن منفوی  همچنین آگاهی از مخدوش شدن اعتبار مدیر عامل، مخدوش شد .است مؤثرجامعه 

   .استون گریزی در پژوهش حاضر و تنبیهات بازار از عوامل محدود کننده مدیریت سود و عوامل بازدارنده قان

شناسایی شده راهکارهای کاهش مدیریت سود طب  نظر خبرگان، کنتر  کیفیوت حسابرسوی    یها مدولهاز یکی دیگر 

حسوابرس، حسابرسوی قووی،     هوای  یدگیرسو ، کنود  یمو همی در کاهش مدیریت سود ایجواد  است. نظا  حسابرسی ندش م

سنجش کیفیت حسابرسی، حسابرسی مستمر، تدسیم بنودی نظوا  حسابرسوی بوه سوه سوطح کوچو ،         گزارش حسابرسی،

. همچنوین تدویوت حاکمیوت    شوود  یمو و کاهشوی در مودیریت سوود محسووب      متوسط و بزرگ از راهکارهای بازدارنوده 

نظارتی شفافیت نظا  مالی، مسوتدل   های یز مکانیل کمیته حسابرسی داخلی، شامل مفاهیم پیش رفتن به سمت تشک شرکتی
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طبو  نظور    سوود  یریتمود  بودن کمیته حسابرسی، ساختار سازمانی مدون، دسترسی به اطالعات نهانی به عنوان عامول ضود  

خبرگان معرفی شده است. عالوه بر این به روز کردن ساختار قوانین و استانداردها شامل دو ریز مدوله شفافیت نظا  موالی  

و کیفیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. مدوله شفافیت نظا  مالی شامل اصال  قانون تجارت، ت ییر سواختار  

دولت، تعریف جایگاه پولشویی شرکت، اصوال  گوزارش بوازرس قوانونی، شوفافیت      حدوقی حاکم بر قانون، اصال  بدنه 

. کیفیت استانداردهای حسوابداری و حسابرسوی شوامل توالش     استمالیاتی با حسابداری مالیاتی  مالیاتی، همخوانی فرآیند

ری نسوبت بوه قووانین    لویوت اسوتانداردهای حسوابدا   ودر جهت رعایت استانداردهای جهانی، به روز رسانی اسوتانداردها، ا 

نزآکسلی به ایون نتیجوه رسویدند    د از قانون سارببع سود یریتمد، در تحدیدی در خصوص . چنانکه کوهن و همکاراناست

 (. 211۲کوهن و همکاران، که میزان مدیریت سود بعد از اعما  این قانون کاهش یافته است )

تدویوت و کنتور  کیفیوت چوارچوب گزارشوگری موالی اسوت و در         سوود   یریتمدی دیگر از راهکارهای کاهش یک

، ارائوه سیسوتم اطالعواتی یکسارچوه،     ها یتواقعبرگیرنده مفاهیم شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی، بودجه بندی بر مبنای 

معیارهوای   مالی، تعریف دوره گفار برای بسترسازی یها صورتتهیه چ  لیست مدیریت سود، شواهدی خارج از قالب 

 هوا  شورکت پولشویی، فرهنگ سازی آشنایی استاندارد حسابداری، مکلف کردن بازرس قانونی به ارائه بند قانون مبارزه با 

پیشین به این حوزه کمتور   یها پژوهشکه در  است تر شفافبا چارچوب استاندارد بین الملل و به کارگیری استانداردهای 

به عنوان نوآوری پژوهش حاضور در نظور داشوت.     توان یم ،ی قرار نگرفته است. لفاتوجه شده در برخی موارد مورد بررس

بوه عبوارتی تدویوت جامعوه      اسوت  سوود  یریتمود بور   موؤثر ر راهکارهوای کواهش   د قلوم در نهایت تدویت آموزش آخرین 

. اسوت هیجانات رفتار سرمایه گوفاران   آموزش سیستماتی  و مدیریت کردناری، ارتدا سطح آموزش حسابرسان، سهامد

بوه   هوا  شورکت کوه در   شوود  یمو در صورتی که راهکارهای کاهش مدیریت سود در نظر گرفته نشود منجر به این موضوع 

بر اساس تئووری نماینودگی، مودیران اطالعوات بیشوتری در      با توجه به اینکه  .مدیریت سود بسردازندبه مختلف  یها روش

آلووارادو و  ) دارند و ممکن است تصومیماتی اتخواذ نماینود کوه در راسوتای منوافع سوهامداران نباشود        مدایسه با سهامداران 

اگر سیستم حسابداری ی  شرکت و نتایج آن قابلیت مدایسه باالیی داشته باشد منجر به کاهش انگیوزه  (. 2113، 2۲الفارگا

 چوون  یگور  مداخلوه همچنوین شورایط   (. 193۲اخگور و داودی،  ) شوود  یمد رفتار فرصت طلبانه مدیریت سومدیران برای 

 یا حرفوه دارد. شرایط موجود در جامعه  یرتأث( بر راهبردهای فوق الفکر یا حرفهعوامل محیطی )شرایط موجود در جامعه 

، یا حرفوه شامل محیط حسابرسی، محیط اجتماعی، محیط حدووقی، محویط اقتصوادی، محویط گزارشوگری موالی، محویط        

   است.و محیط سیاسی  یا حرفه یها آموزشوضعیت 

بودین معنوی کوه ضوعف در شوکل گزارشوگری خوارجی وجوود دارد و شوکل گوزارش حسابرسوان             حسابرسی  یطمح

نظوا   ه بور ایون طبو  نظور برخوی از خبرگوان،       . عالوکند یماز ی  نسخه فرمالیته و تشریفاتی تبعت  ها وقتخارجی خیلی 

. به اعتداد خبرگان محیط اجتمواعی ناشوی از عوامول ضوعیف بوودن      استا ی  نظا  حسابرسی گران و سخت حسابرسی م

خراب بودن افکار افوراد، فراموشوکار   جایگاه سهامدار خرد در جامعه، دیدگاه کوتاه مدت در اقتصاد، سیاست و فرهنگ، 

. از لحاظ حدوقی، نظا  حدووقی موا مکتووب اسوت. یو  نظوا        استدیدگاه کوتاه مدت جامعه ایران بودن جامعه ایران و 

قانونی و مدرراتی شامل حمایت از حدوق مالکیت، نظارت بر اجورای قراردادهوا و یو  نظوا  حسوابداری مناسوب اسوت.        
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. گیورد  یمو ای کوالن اقتصوادی و سیاسوی صوورت     با در نظر گورفتن مت یرهو   ها شرکتو کالن بسیاری از تصمیمات اصلی 

طب  تجزیه و تحلیل نظر خبرگان ساختار اقتصادی کشور به عنوان عوامل مداخله گر دارای اهمیت بسیار زیوادی   ،بنابراین

 گوفار اقتصوادی بوه اعتدواد خبرگوان     مت یرهوای اثور    ینتور  کالن گفار است. یرتأثمالی  یها صورتکه بر روی ارقا   است

عود  تسولط ممیوز     موزشوی، ضوعف در آمووزش وجوود دارد.    . از لحواظ وضوعیت آ  استت ییرات قیمت ارز و قیمت نفت 

مالیاتی بر حرفه، عد  آگاهی برخی از مدیران از مدیریت سود، پایین بودن تخصص و سواد مالی مدیران مالیواتی و عود    

تخصص مدیران باالسری عواملی است که نشان دهنده ضعف در آموزش است. در مدابل برخی از افراد به علوت آگواهی   

شوامل   یا حرفوه . طبو  نظور خبرگوان محویط     کننود  یمو تن اقدا  به مدیریت سود زیاد و در معرض اطالعات زیاد قرار گرف

اسوتانداردهای   در بازار، ارجحیت قووانین مالیواتی نسوبت بوه     ها ینیبفافیت مالیاتی، برداشتن پیش حاکمیت شرکتی، عد  ش

کوالن اقتصوادی    هوای  یاسوت سدولت شامل برخوی   های یاستس. است یا حرفهعد  استدال   و ،بینی یشپحسابداری، عد  

 ،هم از طرف عرضه و هم تداضای بخش مالی انجا  شود. بنابراین تواند یمبر توسعه بخش مالی  ها یاستسین ا یرتأثاست. 

کوالن دولوت و روابوط     هوای  یاسوت سمالی و پولی دولت،  های یاستسعوامل  یرتأثحیط سیاسی تحت طب  نظر خبرگان م

 (1931) عورب صوالحی و همکواران    .اسوت ملکت، روابط سیاسی مملکوت  است ارزی مسیاسی، نحوه عرضه و تداضا، سی

 .گفارد یمالن اقتصادی بر کیفیت سود اثر بیان داشتند شرایط ک

زمینوه و بسوتر حرفوه حسوابداری      های یژگیو یرتأثکاهش مدیریت سود تحت راهبردهای دستیابی به ای:  زمینه یطشرا

، «یحسوابدار  نظوا   ضوعف »، «انسوانی  منوابع  یریتمود » ،«نظوا  قوانونی  » :از قرار دارد. طب  نتایج تحدی ، ایون عوامول عبارتنود   

بیان داشت بسته به کشوور، جوایی کوه شورکت در آن قورار دارد آنهوا        (2111)رویز «.عوامل فرهنگی»و « یتخصص دانش»

کوه مبتنوی بور سوطح حمایوت سورمایه        ر مدابول قووانین عموومی(   د ها نامه یینآ) شوند یم مشمو  چارچوب قانونی متفاوتی

 موانزالی و ریگاسویرا  عالوه بر ایون   .گفار استب قانونی کشور بر مدیریت سود اثرچارچو ،گفاران کشور است. بنابراین

دولوت و اجورای مدوررات حاکمیوت شورکتی بیوان        تور  دقیو  حتمالی مدیریت سود را نظوارت  اقدامات اصالحی ا (2119)

به طور معمو  دولت یکی از بازیگران عمده بخش مالی اقتصاد است. طب  نظر خبرگان به نوعی فشارهای دولوت  . کردند

با توجه بوه  . است سود  یریتمد ییر در دولت مزید بر علتدولت و مجل  با ت ییر شرایط اقتصادی و ت و تعدیل مصوبات 

که نظا  آموزشوی حسوابداری از نارسوائیهایی برخووردار اسوت. بوه اعتدواد         رسد یمچنین به نظر  تحوالت اقتصادی کشور

، وابسوته بوودن   یکسارچه  اطالعاتی یستمسشده مدون و دقی ، عد  وجود مصاحبه شوندگان عد  وجود بهای تما   برخی از

ضعف و ناکارآمدی نظوا  حسوابداری و اقتصواد کشوور، بواز تعریوف شودن قواعود تسوعیر ارز           به دولت، یحسابدار  نظا 

خورد و کوالن،    نکننودگا  استفادهرفع نیازهای اطالعاتی  ،ینعواملی هستند که ندش مهمی در نظا  حسابداری دارند. بنابرا

مودیران کارآمود در سوطو      یهوا  دغدغوه  نیتور  عمدهیکی از همچنین  .استمستلز  داشتن ی  نظا  حسابداری کارآمد 

لیت و تعهود  سوئو تا آنها با ح  م هاست حرفهمختلف چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تما  

دانش تخصصوی  کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بسردازند و اصو  اخالقی حاکم بر ش ل و حرفه خود را رعایت کنند. 

، عمو  دانوش و ضوعف دانوش     یا حرفوه مدیران و کارکنان عامل اصلی دیگر در مدیریت سود دربرگیرنده مفاهیم تربیت 

در نهایت ارزشهای فرهنگی یکوی از فاکتورهوای مهوم و    و  کند یمهمی در مدیریت سود ایجاد تخصصی است که ندش م
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ه با بررسی رابطه بین فرهنگ ملوی و مودیریت سوود بیوان نمودنود کو       (211۲) 23داپنی  اثر گفار در تجارت جهانی است.

 .استبل توجهی با مدیریت سود مرتبط ابعاد فرهنگی جلوگیری از عد  اطمینان و فرد گرایی به طور قا

 یوری گ شوکل ناشوی از راهبردهوا منجور بوه      سوود   یریتمود نظرات مصاحبه شووندگان پیامودهای    با کاوش در: پیامدها

مودیریت ارائوه اطالعوات،    مدولوه   چهوار  )پیامود( شوامل   سود  یریتمد یها روش ،. بنابراینشود یم سود  یریتمدروشهای 

از منظور خبرگوان مودیریت ارائوه اطالعوات در      . استمدیریت زمان مجامع و سود واقعی، مدیریت سود تعهدی، مدیریت 

ت ییور طبدوه بنودی یکوی از راهکارهوای       .استالعات و ت ییر در شیوه اطالعات برگیرنده دو ریز مدوله ت ییر طبده بندی اط

در پوژوهش   (1934)پوور   ثدفی و جمالیوان در حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.  یراًاخجدید مدیریت سود است که 

دی و ت ییر طبده بنودی  به ترتیب از مدیریت رویدادهای واقعی، مدیریت اقال  تعه ها شرکتخود به این نتیجه رسیدند که 

 .ندوش بسویاری دارد   سوود   یریتمود  هوای  یو  تکنتفاده و چگونگی اسوتفاده از  و بحران مالی در میزان اس کنند یماستفاده 

واقعوی   سوود   مودیریت تمایول بوه انجوا      مودیران،  کوه  در پژوهش خود بیان داشتند (2111) 91و همکاران گراها همچنین 

دارای  هوای  شورکت فرصت طلبانه،  سود  مدیریتبر اساس رویکرد  ،بنابراینتعهدی دارند.  سود  مدیریتبیشتری نسبت به 

توا از ایون طریو  رفتوار فرصوت طلبانوه        کننود  میبا خوانایی کمتر  تر پیچیدهمالی  های گزارشاقدا  به انتشار  سود  مدیریت

که روشوی دیگور بورای     در پژوهش حاضر روش مدیریت زمان مجامع (.1933داداشی و نوروزی، ) مدیران را پنهان کنند

بیوان   آندسوتاوردهای   وپوژوهش حاضور    هوای  ینووآور ن یکی از به عنوا توان یمرا  معرفی شده است سود یریتمدانجا  

چوون تونف  مجموع، جابوه      هوایی  مدولوه از منظر خبرگان در برگیرنده ریوز  مفهو  مدیریت زمان مجامع  الگوکرد. در این 

ه ، جهت پرداخت دیرتر سود تدسویمی و اسوتفاد  انتهایی و بازی با سود سهامداران جایی مجمع ، تشکیل مجمع در روزهای

این امکان وجود دارد روش فوق )مدیریت زمان مجامع( با توجه بوه شورایط خواص در ایوران      .استاز آن در جایی دیگر 

کت انجا  شود مودیریت سوود در   بیان کرد در صورتی که راهبردها به طور کامل در شر توان یم ،لفا شناسایی شده باشد.

 یاست که گواه  یا گونه. هر چند ذات حسابداری به شود یمکاهش، و انگیزه مدیران برای مدیریت سود کمتر  ها شرکت

 .یابد یمنشود مدیریت سود افزایش  اما در صورتی که راهبردها به کار گرفتهافتد.  مدیریت سود اتفاق می
 ها دادهشفاف سازی مبتنی بر 

 یهوا  دادهاسوت. در خصووص اعتبوار     هوا  دادهوجهی شفاف سوازی  چند بنیاد دادهمرحله سو  نظریه  از خل  نظریه،پ  

در سطح مفاهیم بدون ت ییورات و در سوطح کدگوفاری     و in- vivo codeتجربی به صورت شفاف اکثر کدها به صورت 

تجربوی و   یهوا  دادهنهایی هم بوا   یالگوآنجایی که  ازمبتنی بر نتایج استدرایی است.  ،بنابراین ،باز با حداقل ت ییرات است

در چوه   دهود  یمو نشوان   4. نتوایج جودو   از انسجا  نظری برخووردار اسوت   ،بنابراین ،هم با ادبیات پژوهش سازگاری دارد

در پوژوهش  . سوت ا هوا  شورکت و بهبود کیفیوت در   سود  یریتمدتوجه بیشتر به منظور کاهش نیازمند تمرکز و  ییها حوزه

به منظوور غنوای   ن ، ولیکدانند یمرا برای ارزیابی پژوهش کافی  ها دادهند پژوهشگران بخش شفاف سازی حاضر نیز هر چ

راسوتای کواهش    در. کنود  یمو اسوتفاده  معیوار ملوی  و هوابرمن    و نتایج تحدی  از  الگوپژوهش محد  برای اعتبار بخشی به 

 :(193۲نصر و همکاران، ) مختلفی را پیشنهاد نمودند یها روشملی  و هابرمن  ،و افزایش اعتبار /وجههسوگیری 
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بعودی   کننودگان  مشوارکت حاصول از   های یافتهاز اختصاص وزن بیشتر به  اجتناب( 2 ها دادهاب از تفاسیر کلی اجتن (1

اعموا  نظورات شخصوی و    ( 9 دنود. وات کمتوری ارائوه نم  یو مدایسه با آنهوایی کوه جزئ  ات بیشتری ارائه نمودند در یکه جزئ

 احتما  منحرف شدن توسط مشارکت کنندگان.

 را هوا  یودگاه دطیف مختلفی از  یریگ نمونهند ی، پژوهشگر تالش نمود تا در فرآها دادهبه منظور اجتناب از تفاسیر کلی 

اب از اختصواص  گفار را شناسایی و روابط میان آنها را بررسی نماید. به منظوور اجتنو   یرتأث، عوامل تحت پوشش قرار دهد

ارائوه   کننودگان  مشوارکت شتری در مدایسه بوا سوایر   حاصل از مشارکت کنندگانی که توضیحات بی های یافتهوزن بیشتر به 

بوه منظوور    آنها انجوا  شوده اسوت.   پاسخ دهنده  ، پردازش کدها صرف نظر از فردها دادهمودند در طی فرایند کدگفاری ن

شدن فرآیند پوژوهش توسوط یو  پژوهشوگر خواص، موالک        کاهش مخاطره ناشی از اعما  نظرات شخصی یا منحرف

و یا کاری میوان  آنها بوده است. هیت گونه روابط خانوادگی  یا حرفهتنها تخصص و توان  کنندگان مشارکتانتخاب تما  

ه در مطور  شود   یهوا  سووا  یری به منظوور جلووگیری از سووگ    ، عالوه بر ایناشتهوجود ند کنندگان مشارکتپژوهشگر و 

 و از قابلیت تکرارشوندگی برخوردار بوده است.چارچوب پروتکل مصاحبه بوده 
 ها دادهشفاف سازی  .۱جدول 

 (2111) رویز نهایی یالگو
مانزالی و ریگاسیرا 

(2119) 
 (2111) یاپینگ

 گراها  و همکاران

(2111) 
 (1933) زاده و مشایخی حسن

تحدی  

 حاضر

        عوامل شخصیتی

   بسترخاص صنعت     کسب و کار یها یژگیو

 انگیزه مدیران

 سفید

 سیاه

 خاکستری

دالیل داخلی 

دالیل و 

 خارجی

 افزایش قیمت سها 

دستیابی به سطح 

مطلوب از سود 

 گزارش شده

ایجاد اعتبار در 

 بازار سرمایه

حفظ یاافزایش 

 قیمت سها 

بهبود شهرت 

 خارجی مدیر

 انداز چشمانتدا  

 رشد آینده

 سود یهموارساز

 اقدامات انسانی و نفع شخصی

 عوامل مبتنی بر تداو  فعالیت

 فشار محیط قانونی

استانداردها و  تیفیک و  تیکفا

 قوانین

  

        انظباطی یها بحث

          مکانیز  نظارتی

     عوامل محیطی
 محیط قانونی

 محیط اقتصادی فشار

  

        قوانین نظا  قانونی

        مدیریت منابع انسانی

        ضعف نظا  حسابداری

        دانش تخصصی

          عوامل فرهنگی

       اعما  اختیار در    تعهدیمدیریت سود 
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 (2111) رویز نهایی یالگو
مانزالی و ریگاسیرا 

(2119) 
 (2111) یاپینگ

 گراها  و همکاران

(2111) 
 (1933) زاده و مشایخی حسن

تحدی  

 حاضر

استانداردها و 

 قوانین

           مدیریت سود واقعی

         مدیریت ارائه اطالعات

        مدیریت زمان مجامع

مدیریت رویدادهای بعد 

 از تاریخ ترازنامه
     

  

         پیامد در سطح کالن

پیامد در سطح شرکت و 

استفاده کنندگان 

 گزارشگری

  

رساندن حداکثر 

 ارزش شرکت

 کاهش خطرات

 تحریف در گزارشگری مالی 
  

 و پیشنهادها گیری یجهنت

در راسوتای ایون   . اسوت با توجه به شرایط ایران  سود  یریتمدمناسب کاهشی  یالگوپژوهش حاضر ارائه هدف اصلی 

ایون  در  هوا  پوژوهش . اکثور  پرداختوه شوود   هوا  شرکتهدف تالش شد تا از ابعاد مختلف به بحث کاهش مدیریت سود در 

مدیریت سود ارتبا  دارنود  کیفی که به طور مستدیم با موضوع  یها پژوهشجای خالی  ،لفا ،استبه صورت کمی حوزه 

به منظور پاسخ بوه ایون نیواز پوژوهش     . شود یمرا استخراج نماید احساس  و به کم  تجارب آنها مطالب مفید و راهبردی

در  یا گسوترده رهیافت نظریه زمینه بنیان تالش نمود توا تصوویر جوامع و    حاضر ضمن مصاحبه با افراد شاخص و به کم  

برد راه ، بستر،گر مداخله، علی  یطشرااو  تحدی  شش مدوله اصلی  سؤا جهت پاسخ به  ،بنابرایناین خصوص ارائه دهد. 

حاکی از آن است کوه اقودا     علی  شرایطبررسی  (1933) زاده و مشایخی حسنتحدی  طب  نتابج  .گردیدو پیامد شناسایی 

ا بوه  انسانی و نفع شخصی، کفایت و کیفیت استانداردها و قوانین، عوامل مبتنی بر توداو  فعالیوت و فشوار محویط قوانونی ر     

عوامول  در پوژوهش حاضور عوالوه بور مووارد فووق        .اسوت  موورد تاکیود قورار گرفتوه     سوود   مدیریتبر  مؤثرعنوان عوامل 

 تورین  کلیودی کار و با نگاهی نو انگیزه مدیران به هموراه پیامودهای آن بوه عنووان یکوی از      کسب و های ویژگی ،یتیشخص

 بر مدیریت سود معرفی شده است.  مؤثرعوامل 

پیشین مورد بررسی قورار نگرفتوه اسوت. کوه ایون       های پژوهشانظباطی، مدیریت زمان مجامع در  های بحث های گزاره

مودیریت منوابع انسوانی،     های گزارهبه عنوان نوآوری پژوهش در تحدیدات آتی مورد بررسی قرار داد.  توان میرا  ها گزاره

حدیدات کموی حوداقل یو  بوار بوه آنهوا       دانش تخصصی که به عنوان شرایط بستر در پژوهش حاضر شناسایی شده، در ت

پرداخته شده است ولیکن در مدایسه با تحدیدات کیفی مشابه محد  به موردی برخورد نکرده است. عوامل فرهنگی که بوه  

مورد تاکید قورار   (1933زاده و مشایخی )  حسنو  (2111رویز )معرفی شده در تحدی   ای زمینهعنوان یکی دیگر از عوامل 

و در خصووص نظوا    ه ممکن است خاص شورایط ایوران باشود    گرفته است. همچنین ضعف نظا  حسابداری، شناسایی شد

 (2119) نزاالی و ریگاسویرا موا  و (2111رویز )قانونی دولت و قوانین خاص شرایط ایران است ولیکن بحث قوانین توسط 

 بیان شده است. 
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رویوز  در تحدیدات انجا  شده توسوط  ، است در پژوهش جاری مکانیز  های نظارتی سود مدیریت مؤثریکی از عوامل 

مورد توجه قرار گرفته که در ایون تحدیو  هوم موورد تاکیود خبرگوان قورار گرفتوه          (2119) مانزالی و ریگاسیراو  (2111)

و در  شوود  موی یکوی از عوامول مداخلوه گور محسووب      است. عالوه بر این عوامل محیطی که در پژوهش حاضر به عنووان  

، محویط  صوادی اقت محویط   ،حدووقی  محویط ، اجتمواعی  محویط   ،حسابرسی محیط) ای حرفهبرگیرنده شرایط موجود در جامعه 

زاده و مشوایخی   حسون در تحدی   .است( سیاسی محیطو  ای حرفه های آموزشای، وضعیت  حرفه محیطگزارشگری مالی، 

 بور مودیریت سوود موورد     موؤثر جاری مطابدت و از عوامول   عوامل محیط قانونی و فشار محیط اقتصادی با تحدی  (1933)

)مودیریت سوود   روش انجوا  مودیریت سوود     چهوار  پیامودها  وردر پژوهش حاضر در محو همچنین . قرار گرفته استتوجه 

واقعوی در   سود  مدیریتمعرفی شده است. تعهدی، مدیریت ارائه اطالعات ، مدیریت زمان مجامع(  سود  مدیریتواقعی، 

تعهودی در تحدیدوات    سود  مدیریت؛ (1933زاده و مشایخی ) نحسو  (2111همکاران )گراها  و   ؛(2111رویز )تحدیدات 

و مودیریت ارائوه اطالعوات     (1933) مشایخیزاده و  حسنو  (2111گراها  و همکاران ) ؛(2111)91یاپینگ ؛(2111رویز )

دیدوات انجوا  شوده در    الز  بوه ذکور اسوت اکثور تح    . مورد توجه قرار گرفته است (1933) زاده و مشایخی حسن  در تحدی

 مبتنی بر روش کمی و با رویکرد اقال  تعهدی انجا  شده است.  سود  مدیریتزمینه 

 هوای  الگوو شناسوایی شوده در    مت یرهوای با  سود  مدیریتانجا   های روشمعرفی و پژوهش حاضر با توجه به شناسایی 

، 92رویچوادهری واقعوی شناسوایی شوده )    سوود   مودیریت  یالگو( و مت یرهای 2111دیچو و همکاران، کمی اقال  تعهدی )

و مودیریت ارائووه اطالعوات کووه در    (2111کوووهن و زارویون،  ؛ 2119، 99کوویم و سوان ؛ 211۲، کووهن و همکواران  ؛ 2111

 در تحدیدات کمی مطابدت دارد.( 211۲و همکاران، 91مالیکو؛ 2111، 94م  ویبرگیرنده مدیریت طبده بندی اطالعات )
ریت زموان مجوامع   مفهوو  مودی   سوود   یریتمدارائه شده برای کاهش  یالگو از دستاوردهای این پژوهش و یکی ،بنابراین

محد  به مواردی که به این مفهوو  پرداختوه شوده باشود برخوورد ننمووده         انجا  شده در ادبیات، های یبررساست که طب  

است و منجر به دانش افزایی در حوزه مدیریت سود شده است. الز  بوه ذکور اسوت ایون امکوان وجوود دارد روش فووق        

اغلوب اجوزای الگووی مودیریت     موع در مج )مدیریت زمان مجامع( با توجه به شرایط خاص در ایران شناسایی شده باشد.

و  هوا  مؤلفوه زیواد بسویاری از    یهوا  شوباهت سود که در این پژوهش ارائه شده با ادبیات موجود مطابدت دارد اموا بوا وجوود    

بیوان   تووان  یمو با توجه به توضیحات پیش گفتوه   ،بنابراینمعرفی و مورد تاکید قرار گرفته است.  الگوعوامل خاص در این 

بسیار مهموی بور شورکت، حرفوه و سوطح کوالن اقتصوادی دارد. ولویکن بوا بکوارگیری صوحیح             یرتأثداشت مدیریت سود 

کوه   یدر مدابول در صوورت   کواهش یابود.   هوا  شورکت بیان کرد مدیریت سود منفوی در   توان یم ای ینهزمراهبردها و شرایط 

موالی و   یها صورتنگرفتن راهبردها گریبانگیر  از به کار های مختلف انجا  گردد، پیامدهای ناشی مدیریت سود با روش

از مت یرهای بدست آمده از الگوی پوژوهش   شود یمپژوهش پیشنهاد  های یافتهبر اساس  ،واهد شد. بنابراینبازار سرمایه خ

در ایون   تری یجدمرتبط استفاده شده و اقدامات  یها رشتهحاضر برای آموزش و افزایش آگاهی عمو  بویژه دانشجویان 

ندوش مهموی در    توانود  یمو  سود یریتمد یها روشیده مدیریت زمان مجمع و سایر ارتبا  انجا  شود. شناسایی جایگاه پد

 و در راستای شفافیت و کیفیت بیشتر ایفا کند. سود یریتمدکاهش پدیده 
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م بنیوادین اسوت کوه منجور بوه      یمفواه از آنجا که انگیوزه مودیران یکوی از     شود یمآتی پیشنهاد همچنین به پژوهشگران 

از طریو    سوود   مودیریت شناسوایی انگیوزه مودیران از    بررسوی و   و در این تحدی  معرفی شده است. شود می سود  مدیریت

بور اسواس روش    شوود  موی پیشنهاد عالوه بر این مورد واکاوی قرار گیرد.  تواند می بنیان زمینهحلیل محتوا و نظریه پردازی ت

 تحدی  مورد آزمون قرار گیرد.   یالگوهر ی  از مفاهیم کشف شده در  تأثیراز طری  پرسشنامه همچنین پژوهش کمی و 

این تعمویم پوفیری از دو جنبوه     است. ها یافتهکیفی، بحث تعمیم پفیری  های پژوهش های محدودیتاز جمله مهمترین 

نظوری اسوت و    گیوری  نمونهلعه است. از آنجایی که روش قابل بررسی است. ی  جنبه، تعمیم پفیری در کشور مورد مطا

 انی وجوود دارد کوه مووارد بیوان شوده     ، همواره این نگراستبر اشباع نظری و تجربیات محد  مبتنی  ها نمونهکفایت تعداد 

نظرات کل جامعه نباشد. در این خصوص در پژوهش حاضر تالش شده است تا با انتخاب افراد صواحب نظور و بوا تجربوه     

در حرفه حسابرسی قرار دارند در حود امکوان،    گیری تصمیمفرادی که در باالترین سطو  ر حرفه حسابرسی و همچنین اد

تعمیم پفیری داخلی پژوهش را فراهم نمایند. جنبه دیگر تعمیم پفیری، کاربردی بودن نتایج پوژوهش در سوایر کشوورها    

مصرف داخلی داشوته باشود و بورای سوایر کشوورها مصوداق        صرفاًپژوهش  های یافته. هر چند ممکن است بخشی از است

نداشته باشد، لیکن پوشش مطالب در سطحی است که بتوان از میان آنها عوامل مشترکی را استخراج نمود که بورای سوایر   

 کشورها نیز سودمند باشد.

 تقدیر و تشکر

 نایو  ا ، انجو هوا  وقت گرانبهای خوود و شورکت در مصواحبه     تمامی عزیزانی که با بفو گرانددر استادانکلیه بدینوسیله از 

 .تشکر و قدردانی را داریم  ساختند، کما نپژوهش را ممک

 ها یادداشت
1. Strakoa   2. Jansen   3. EL diri 

4. Healy    5. Jensen and Murphy  6. Laux and laux 
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، مجلوه دانوش حسوابداری   شگری مالی بر رابطه بین مدیریت سود و هزینوه سورمایه.   (. بررسی اثر میانجی خوانایی گزار1933داداشی، ایمان؛ نوروزی، محمد. )

11(1) ،114-191. 

پفیرفته شوده در بوورس اوراق بهوادار تهوران.      های شرکتبحران مالی جهانی و مدیریت سود در (. 1931)بهشور، اسحاق. ؛ صالحی، مهدی؛ باری، سمانه عرب

 .49-۲4(، 91)3، حسابداری مالی و حسابرسی های پژوهش

، مجله دانش حسوابداری ثیر شدت نظارت بر رابطه بین عد  تدارن اطالعاتی و مدیریت سود. أ(. بررسی ت1934کردستانی، غالمرضا؛ رحیم خانلی، محمدباقر. )

1 (29) ،19-99. 

 مهندسوی موالی و   فصولنامه . عصوبی  یهوا  شوبکه کشوف مودیریت سوود بوا اسوتفاده از      (. 1931) .، ساراساداتاخالقی هانی؛بیرامی، هانیه؛ بیرامی،  ؛بیتا  مشایخی،

 .19-43 ،11 ،مدیریت اوراق بهادار

حسابرسوی و نهواد نواظر در ایوران بوه روش       مؤسسوات طراحی چارچوب کنتر  کیفیت برای (. 193۲). اله ، عزتعباسیان ؛شکرالهخواجوی،  ؛نصر، محمدعلی

 .143-144، (91)۲، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت .چند وجهی بنیاد دادهنظریه 

(. ندش تعدیل گر استدرار کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتبوا  بوین جریوان ندود آزاد و مودیریت      1411نوبخت، مریم؛ نوبخت، یون . )

 .111-191(، 1)12، دانش حسابداریمجله سود واقعی. 

 یهوا  شواخص (. بررسی آثار بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طب  دستورالعمل بان  مرکوزی بور   1933واحدی، مجید؛ جهانشاد، آزیتا. )

 .33-121(، 94)3 ،مطالعات حسابداری و حسابرسی. ها بان در  سود یریتمدمالی و 
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