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مديران شرکت ها براي اجتناب از گزارش زيان و برآورده ساختن پیش بینی هاا و انتظاار هااي سارماي گاااران اقادا با
دست کاري و يا مديريت سود مینمايند .مديريت براي دستیابی ب سطح مورد انتظار سود خاود سا گزينا پایش روي
خويش دارد :مديريت واقعی سود ( ،)RMحسابداري فريبآمیز و مديريت اقال تعهدي (.)AM
هدف اين تحقیق بررسی ارتباط مديريت سود واقعی با بازده آتی سها شرکت هاي پايرفت شده در بورس است کا با
اين منظور تعداد  622شرکت پايرفت شاده در باورس اوراق بهاادار تهاران در باازه زماانی  6934 -6910انتخااب شاده
است .در اين تحقیق ،جريان وجوه نقد عملیاتی ،هزين هاي تولید و هزين هاي اختیاري باراي کشا
مديريت سود واقعی مدنظر قرار گرفت است.

شاواهد مرباوط با

نتايج حاصل از تحقیق نشان می دهد ک دسات کااري فعالیات هااي واقعای از طرياق جرياان نقاد عملیااتی غیرعاادي و
هزين هاي اختیاري غیرعادي ،ک ب افزايش باازده ساها ساال جااري مای انجاماد ،باا باازده ساها ساال آيناده ارتبااط
معنی داري دارد .هزين تولید غیرعادي در دوره جاري ک ناشی از افزايش تولید است ارتباط معکوسای باا باازده ساها
سال آتی ندارد .بدان معنا ک قیمت سها قادر ب انعکاس کامل اثر اضاف تولید بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت است.
طبق بندي C23 ;M41 ;M40 ;G23 :JEL

واژگان کلیدي :دستکاري فعالیتهاي واقعی ،مديريت سود مبتنی براقال تعهدي ،بازده آتی سها .
* تاريخ دريافت6931/4/62 :

تاريخ پايرش6931/5/0 :
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 .1مقدمه
مطالعات گاشت حسابداري نشان می دهد ک مديران شرکت هاا باراي اجتنااب از گازارش زياان و
برآورده ساختن پیشبینیها و انتظارات سرماي گااران اقادا با دساتکااري و ياا ماديريت ساود

مالی با توج ب محدوديت هاي اصول پايرفت شده حسابداري براي با دسات آوردن ساطح ماورد
انتظار سود و همچناین برايناد درجا اي از قابلیات انعطااف و اعماال نظاري اسات کا ماديران در
گزارشرري مالی خود دارند .مديريت براي دستیابی ب سطح مورد انتظار سود خود س گزين پیش
روي خويش دارد :مديريت واقعی سود ،(RM( 0حسابداري فريب آمیز و ماديريت اقاال تعهادي

9

( .)AMحسابداري فريب آمیز مربوط ب انتخاب روي هاي مغاير با اصاول پايرفتا شاده حساابداري
است و در دست کاري اقال تعهدي اختیااري ،حساابداري با کاار گرفتا شاده مطاابق باا اصاول
پايرفت شده حسابداري است اما مديريت شرکت سعی در نشاان دادن وضاعیت اقتصاادي شارکت
ب صورت مبهم است .دستکاري فعالیتهاي واقعای زماانی رخ مایدهاد کا ماديران شارکتهاا
فعالیت هايی انجا دهند ک آن ها را از بهترين عملکرد منحرف کند تا بتوانند ساودهاي بااتتري را
گزارش کنند .ويژگی منحصرب فارد ماديريت واقعای ساود ايان اسات کا از طرياق دسات کااري
فعالیت هاي تجاري واقعی نظیر مخاار تحقیاق و توساع  ،سارماي گاااري هاا ،تولیاد ،فاروش و ...
صورت می پايرد .مديريت واقعی سود ،هزين هاي واقعای با شارکت تحمیال مایکناد و مساتقیماً
ارزش شرکت را کاهش میدهد .دستکاري فعالیتهاي واقعی اثرات منفای بار ساود و جرياناات
نقادي آتاای شاارکت دارد (اياورت و ويرنهااافر4)221 ،؛ وانا

 .)50225 ،بناابراين درصااورتیکا

)1. Gunny (2005
2. Real earning Management
3. Accrual earning Management
)4. Ewert and Wagenhofer (2006
)5. Wang (2005
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قیمت هاي سها قادر ب انعکاس کامل دستکاري فعالیت ها نباشد ،انتظار می رود يک نوع ارتبااط
منفی بین دستکاري فعالیتهاي واقعی و بازده آتی سها برقرار شود.
در اين مطالع ب بررسی تأثیر دست کااري در فعالیات هااي واقعای (ماديريت ساود واقعای) و
شده است.
زمانی ک برخی از افراد مانناد ماديران و ساها داران عماده بیشاتر از سااير سارماي گاااران از
وضعیت حال و چشم انداز آينده شرکت اطالع دارند ،می توانند از روش هاي مختل

از اين مزيت

اطالعاتی ب نفع خود و ب زيان ساير سرماي گااران استفاده کنناد .باراي مثاال آن هاا مای توانناد باا
تحري

و يا مديريت اطالعات از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و با توج ب اينک ساازوکارها و

قواعد و قوانین حاکم بر بورس اوراق بهادار هنوز با طاور کامال و کارآماد اجارا نمای شاود ،ايان
وضعیت انریزه کافی براي مديريت سود را در ايران فراهم می کند .لاا ايان ماوارد بررسای پدياده
دستکاري فعالیت هاي واقعی با هدف مديريت سود را حائز اهمیت مینماياد کا در ايان تحقیاق
براي اولین بار ارتباط دستکاري فعالیت هاي واقعی با بازده آتی سها بررسی شده است و بررسی
ايان موضااوع و نتاايج آن با گسااترش ادبیاات مربااوط با رابطا مبحا

ماديريت سااود از طريااق

فعالیتهاي واقعی و بازده آتی سها کمک میکند.
با اين مقدم  ،هدف اين تحقیق با بررسی فعالیت هاي واقعی مانند افزايش غیرعاادي در ساطح
فروش هاي اعتباري در پايان سال ،کاهش غیرعادي در هزين هاي اختیااري و افازايش بای رويا در
سطح تولید ،بررسی شواهدي از وجود پديده مديريت ساود و درنهايات بررسای ارتبااط باین ايان
مديريت سود واقعی با بازده آتی سها شرکتهاي پايرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
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 .2پیشینه تحقیق
چپمن ( 6)0266در مطالع خود ب اين نتیج رسیده است ک شرکت ها در س ماه پايان سال از
طريق دستکاري فعالیتهاي واقعی نظیر کاهش قیمت ب منظاور تساريع ماوقتی فاروش ،اقادا با
انریزههاي مديريت سود عکسالعمل بیشتري نشان میدهند.
کوهن و زاروين ( 0)0262با بررسی هر دو نوع مديريت سود دريافتند ک ماديران شارکتهاا
در زمان عرض فصلی سها  ،اغلب درگیر مديريت سود واقعی هستند و کااهش عملکارد در زماان
عرض فصلی سها بیشتر در نتیج مديريت سود از طريق فعالیت هااي واقعای اسات تاا ماديريت از
طريق اقال تعهدي.
گانی ( 9)0262در پژوهش خود ب اين نتیج رسیده است ک شرکت ها اغلب درگیر مديريت
سود از طريق دستکاري فعالیتهاي واقعی هستند .نتايج بررسای وي نشاان مایدهاد کا کااهش
هزين هاي تحقیق و توسع و نیز تولید بیش از اندازه با سودي ک درنتیج دستکاري فعالیاتهااي
واقعی کسب شده است ،رابطا مثبات دارد .همچناین ساودي کا از طرياق ماديريت ساود واقعای
ايجادشده ،ارتباط منفی با عملکرد آتی شرکت دارد.
رپ و همکاران ( 4)0260در مقال اي ب بررسی تأثیر انعطافپايري مالی بر سیاستهاي تقسیم
سود پرداخت اند .در اين تحقیق از يک روش جديد براي تخمین میزان انعطاف پايري مالی استفاده
شده است .نتايج تحقیق نشان می دهد ک میزان انعطاف پايري مالی تأثیر شديدي بار سیاسات هااي
تقسیم سود دارد .همچنین نتايج تحقیق حاکی از اين است ک کاهش احتمال و مقدار سود تقسیمی
ناشی از انعطاف پايري مالی بیشتر شرکت است؛ ب عبارت ديرر شرکت هايی کا انعطااف پاايري

)1. Chapman (2011
)2. Cohen and Zaruein (2010
)3. Gunny (2010
)4. Rapp, M.S. et al (2012
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مالی بیشتري دارند ب احتمال زياد سود تقسیمی خود را حاف و يا آن را ب میزان کمتري پرداخت
مینمايند.
برنولی و واتس ( 6)0262ب بررسی تأثیر مديريت سود روي سطح رقابت بازار تولید و اينکا
آن ها دريافت اند ک برخی رقبا هزين هاي خود را کمتر از آنچ هست نمايش می دهناد و ايان کاار
منجر ب تولید کمتر محصول و افزايش قیمت آن میشود .آنها همچنین نشان دادهاند ک در صنايع
سودآورتر ،میزان تورش در گزارشرري مالی بیشتر است.
آشاري و همکااران ( 0)6334در تحقیقای تحات عناوان «عوامال ماثثر بار ماديريت ساود در
شرکت هاي پايرفت شده در بورس اوراق بهادار سنراپور» عوامل مرتبط با ماديريت ساود را ماورد
بررسی قرار داده اند .نتايج آزمون فرضیات نشان می دهد ک شرکت هاي با سودآوري پايین ،بیشاتر
اقدا ب مديريت سود مینمايند .همچنین وضعیت صنعت بر مديريت سود مثثر بوده و شرکتهاي
داراي ريسک باتتر (صنايع پرخطر) تمايل بیشتري ب مديريت سود دارند.
نان لیو ( 9)0266در تحقیق خود ب بررسی تأثیر سیاست هاي تقسیم ساود بار ماديريت ساود از
طريق رويدادهاي مالی واقعی پرداخت اسات .وي باراي انادازه گیاري ماديريت ساود از متغیرهااي
جريان هاي نقدي غیرعملیاتی ،سود و زيان دارايی هاي ثابت ،هزين هاي اداري عماومی و فاروش و
هزين ا هاااي تحقیااق و توسااع اسااتفاده کاارده اساات .يافت ا هاااي اياان تحقیااق نشااان ماایدهااد ک ا
پرداخت کنندگان سود زمانی ک سود قبل از مديريت آن ها نسبت ب ساود پرداختای ساال گاشات
کمتر باشد ،اقدا ب دستکاري سود بیشتر میکنند.
پودا ( 4)0223رابط بین بازده غیرعادي بلندمدت و هموارسازي سود در بورس سها اسپانیا را
بررسی نموده است .نتايج اين تحقیق نشانرر وجود پديده هموارسازي سود در بورس سها اساپانیا
)1. Bagnoli and Watts (2010
)2. Ashari et.al (1994
)3. Nan, Liu (2011
)4. Poveda, F (2009
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بوده و نشان می دهد ک شرکت هايی ک هموارسازي سود انجا داده اند ،باازده بیشاتري نسابت با
شرکت هايی ک دست ب مديريت سود نزده اند ،نصیب سها داران نماودهاناد .همچناین نتیجا ايان
تحقیق حاکی از اين است ک شرکتهاي بزرگ ريسک کمتري نسبت ب شرکتهاي کوچکتار
استابن ( 6)0262در بررسی توانايی مدل هاي اقال تعهدي و درآمادي باراي کشا

ماديريت

سود واقعی و مديريت سود شبی سازيشده ،ب اين نتیج رسیده است ک مدل هاي درآمدي نسابت
ب مدل هاي معمول اقال تعهدي توانايی بیشتري در کش

مديريت سود دارناد .نتاايج تحقیاق وي

مبانی اولی را براي استفاده از شاخص درآمدهاي اختیاري در مطالع ماديريت ساود فاراهم نماوده
است.
يو ( 0)0221در تحقیق خود ب اين نتیج رسیده است کا شارکت هااي باا انریازه قاوي باراي
مديريت سود ،فعالیت هاي واقعی را بیش از ساير شرکت ها دستکاري میکنند .يافت هاي پژوهش
وي نشان می دهد دستکاري فعالیت هاي واقعی ممکن است در بلندمدت ب ارزش شرکت آسیب
برساند.
ريچوداري ( 9)0221در مقال اي با بررسی مديريت ساود از طرياق دساتکااري فعالیات هااي
واقعی 4دريافت است ک شرکت هاا باراي اجتنااب از گازارش زياان و ارائا حاشای ساود بهتار ،از
فعالیت هايی نظیر ارائ تخفیفات قیمتی ب منظور افزايش فروش ،تولید بیش از انادازه باراي کااهش
بهاي تما شده کاتي فروش رفت و کاهش هزين هاي اختیاري استفاده می کنناد؛ درحاالیکا ايان
فعالیتها باع

افزايش ارزش شرکت در بلندمدت نمیشود.

)1. Stubben (2010
)2. Yu, W. (2008
)3. Roychowdhury (2006
4. Real activities manipulation

Downloaded from qjfep.ir at 19:02 +0430 on Tuesday June 19th 2018

دارند.

بررسی واکنش بازده سهام به مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

055

مجتهدزاده و ولیزاده تريجانی ( )6913در مطالع خود ب بررسی رابط مديريت سود و باازده
آتی دارايیها وجريانهاي نقدي عملیاتی آتی پرداخت اند .آنها ب ايان نتیجا رسایدهاناد کا باین
بازده آتی دارايیها و جريانهاي نقدي عملیاتی آتی و مديريت سود رابط معنیداري وجود ندارد.
دستکاري اقال تعهدي اختیاري در شرکت هاي پايرفت شده در بورس تهران پرداختا اناد .نتاايج
اين تحقیق حاکی از آن است ک مديران براي انجا مديريت سود ،دستکاري فعالیتهاي واقعای
را ب دستکاري اقال تعهدي ترجیح میدهند.
افالطونی ( )6936در رسال دکتري خود ب بررسی دستکااري فعالیاتهااي واقعای بنرااههااي
اقتصادي و تأثیر آن بر عد تقارن زمانی شناسايی سود و زيان پرداخت است .هدف اين تحقیق بررسی
شواهدي در مورد دستکاري فعالیتهاي واقعی (مديريت سود واقعی) براي رسیدن با آساتان ساود
صفر در شرکت هاي پايرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  6916-6911بوده است.
همچنین اين تحقیق ب بررسی تأثیر مديريت سود واقعای روي عاد تقاارن زماانی شناساايی ساود در
مقابل زيان میپردازد .در اين تحقیق ،جريان وجوه نقد عملیاتی ،هزين هاي تولید و هزين هاي اختیاري
براي کش

شواهد مربوط ب مديريت سود واقعی مدنظر قرار گرفتا اسات .نتاايج حاصال از تحقیاق

نشان میدهد شرکتهاي مشکوک ب مديريت سود واقعی ،جرياان وجاوه نقاد عملیااتی غیرعاادي و
هزين هاي اختیاري غیرعادي کم و هزين هاي تولید غیرعادي زيادي دارند .اين شاواهد بیاان مایکناد
شرکت ها براي رسیدن ب آستان سود صفر ،فروش هاي خود را تسريع نموده ،هزينا هااي اختیااري را
کاهش میدهند و محصوتت بیش از حد نیاز تولید میکنند.
ناظمی اردکانی ( )6913تنها ب بیان جوانب متفاوت مديريت سود مبتنی بر ارقا حساابداري و
مديريت سود واقعی و مزاياا و معاياب و پیامادهاي آن هاا پرداختا اسات .در ايان مقالا دو شاکل
مديريت سود يعنی مديريت سود مبتنی بر ارقاا حساابداري (ماديريت اقاال تعهادي اختیااري) و
مديريت واقعی سود (دست کاري فعالیت هاي واقعی) بررسی و تفاوت هاي آن تشريح شاده اسات.
در مديريت سود مبتنی بر ارقا حسابداري و در پايان سال با استفاده از اقال تعهدي اختیاري ،سود
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در جهت اهاداف خاويش دسات کااري مای شاود؛ اماا در ماديريت ساود واقعای ،مادير از طرياق
تصمیمات عملیاتی (زمانبندي اين تصمیمات ،نحوه تخصیص منابع و انتخاب برخی پروژهها باراي
سرماي گااري) اقدا با ماديريت ساود مای نماياد .بارخالف ماديريت ساود حساابداري ،کشا
جريان نقدي آتی می تواند منجر ب کاهش عملکرد عملیاتی بلندمدتشود و لطمات جبارانناپاايري
ب شرکت وارد آورد.

 .3روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع پسرويدادي (با استفاده از اطالعات گاشت ) بوده و از لحاا هادف از ناوع
تحقیقات کاربردي است .همچنین از نظر طبقا بنادي تحقیاقهاا بار مبنااي روش و ماهیات از ناوع
تحقیقهاي همبستری مبتنی بر دادههاي ترکیبی است و براي بررسی میان متغیرهاي مستقل و وابست
آن از روش آماري رگرسیون چندمتغیره استفاده می شود .تجزي و تحلیال داده هاا بار اسااس روش
مطالع دادههاي ترکیبی 6است.
 .1-3فرضیههای تحقیق:
اين تحقیق داراي شش فرضی ب شرح زير است:
فرضی اول :جريان وجوه نقد عملیاتی شرکت هاي مشکوک نسابت با شارکت هااي ديرار کمتار
است.
فرضی دو  :هزين هاي تولید شرکتهاي مشکوک نسبت ب شرکتهاي ديرر بیشتر است.
فرضی سو  :هزين هاي اختیاري شرکتهاي مشکوک نسبت ب شرکتهاي ديرر کمتر است
فرضی چهار  :بین جريان وج نقد عملیاتی غیرعادي و بازده آتی سها رابط
فرضی پنجم :بین هزين هاي تولید غیرعادي و بازده آتی سها رابط

معکوس وجود دارد.

معکوس وجود دارد.

1. Panel Data
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فرضی ششم :بین هزين هاي اختیاري غیرعادي و بازده آتی سها رابط معکوس وجود دارد.
 .2-3مدل آماری تحقیق
همانطور ک قبالً نیز بیان شد ،اين مقال ب دنیال بررسی موضوع مديريت سود با توج ب سا معیاار
بوده و در ادام رابط اين س معیار را با بازده آتی سها بررسای مایکناد .بادين منظاور ابتادا باياد
اطمینان حاصل کرد ک س معیار فوق در شرکت هاي مشکوک با ماديريت ساود نسابت با بقیا
شرکت ها وضعیت متفاوتی دارند ک اين موضوع با آزمون س فرضی اول و از طريق روابط ( )6تاا
( )9مورد بررسی قرار می گیرد .براي بررسی رابط مديريت سود با بازده آتی سها نیز فرضای هااي
چهار تا ششم از طريق رواباط ( )4تاا ( )1ماورد آزماون قارار مای گیارد .ايان رواباط کا توساط
رويچوداري ( )0221معرفی شده است ،ب شرح ذيل است:6

()6
()0
()9
()4
()5
()1

MV

( β3

 β 2 SIZE

 α 0  β 1 Suspect

) it 1  β 4 NI it  ε it
BV
MV
( AB PROD it  α 0  β 1 Suspect fy it  β 2 SIZE it  1  β 3
) it 1  β 4 NI it  ε it
BV
MV
( AB DISEX it  α 0  β 1 Suspect fy it  β 2 SIZE it  1  β 3
) it  1  β 4 NI it  ε it
BV
MV
( FURET it  α 0  β 1 ABCFO it  β 2 SIZE it  1  β 3
) it  1  β 4 NI it  ε it
BV
MV
( FURET it  α 0  β 1 ABPROD it  β 2 SIZE it  1  β 3
) it  1  β 4 NI it  ε it
BV
MV
( FURET it  α 0  β 1 ABDISEX it  β 2 SIZE it  1  β 3
) it  1  β 4 NI it  ε it
BV
it  1

it

fy

it

AB CFO

ک در آن:
 ABPRODit ،ABCFOitو  ABDISEXitب ترتیب بیانرر «جريان نقد عملیاتی غیرعاادي»« ،تولیاد
غیرعادي» و «هزين هاي اختیاري غیرعادي» شرکت  iدر سال  tاست ک ب عنوان معیارهاي مديريت
سود واقعی معرفی شدهاند.
 .1برای مطالعه بیشتر و مبانی انتخاب متغیرها به ) Roychowdhury (2006و گودرزیان ( )1131رجوع شود.
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Suspectfyit؛ يک متغیر مجازي است ک دو مقدار صفر و يک اختیار می کند ،با طاوري کا
اگر شرکت ب مديريت سود واقعی مشکوک باشد ،مقدار يک و در غیر اين صاورت مقادار صافر
خواهد داشتSIZEit-1 .؛ لراريتم طبیعی دارايی هاي ابتداي دوره شرکت  iدر سال  tاست ک براي
)MV/BV(1؛ نسبت ارزش بازاري ب ارزش دفتري است ک براي کنترل اثر فرصت هاي رشد روي
مقادير متغیرهاي وابست مورد استفاده قرار می گیرد NIit .و  FURETitنیاز با ترتیاب بیاانرر نسابت
سود خالص ب دارايیهاي ابتداي دوره و بازده آتی سها شرکت  iدر زمان  t+6است.
 .3-3اندازهگیری متغیرها
 .1-3-3معیارهای سهگانه مدیریت سود واقعی ( ABPRODit ،ABCFOو )ABDISEXit

در اين تحقیق ،سطح غیرعادي هر يک از فعالیت هاي مزبور ب عنوان باقیمانده هاي حاصل از مادل
برآوردي مربوط ب سطح عادي آن فعالیت تعري

شاده اسات .براسااس مادل ارائا شاده توساط

رويچوداري ( ،)0221سطح عادي فعالیت هاي فوق الاکر (جريان وجوه نقد عملیاتی ،سطح تولید و
هزين هاي اختیاري) تابع خطی از فروش ها ( )Sو تغییر در فروش ها ( )Sتعري

شده است ک باا

کل دارايی هاي ( )Aابتداي دوره همرن می شوند .براي ب دسات آوردن متغیرهاا ،رگرسایون هااي
زير برآورد میشود:
()7
()1
()3
 .2-3-3شرکتهای مشکوک به مدیریت سود (

)

يک متغیر مجازي است .زمانی ک يک سال شرکت ب مديريت سود واقعی مشکوک باشد ،متغیار
مجازي مقدار يک و در غیر اين صورت مقدار صفر خواهد داشت .براي انتخاب سال شرکت هاي
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مشکوک ب دستکاري فعالیتهاي واقعی ،ابتدا سود خالص بر دارايیهاي ابتاداي دوره تقسایم و
ساپس توزياع فراوانای در نمااودار فراوانای رسام ماایشاود .در ايان تحقیااق ،توزياع فراوانای بااراي
نسبتهايی ک بین  -6و  6قرار دارند با طبقاتی ب عرض  2/25ترسیم میشود .بنابراين ،از  -6تاا ،6
شرکتهاي مشکوک ب انجا مديريت سود انتخاب میکنیم .سال شرکتهاي متعلق ب ايان طبقا
در متغیر مجاري مقدار  6و مابقی سال شرکتها مقدار صفر خواهند داشت.
 .4-3متغیرهای تعدیلگر
مانند رويچوداري ( ،)0221در اين تحقیق براي کنترل اثار انادازه و فرصاتهااي رشاد شارکت
روي مقادير متغیرهاي وابست  ،دو متغیر اندازه (ک با لرااريتم طبیعای دارايایهاا سانجیده مایشاود) و
فرصتهاي رشد (ک با نسبت ارزش بازار ب ارزش دفتري سنجیده میشود) نیز ب مدل اضاف شدهاند.
 .5-3جامعه و نمونه آماری
جامع آماري پژوهش حاضر ،شرکتهاي پايرفت شده در بورس اوراق بهادار تهاران اسات کا از
سال  6910تا سال  6934در فهرست شرکت هااي باورس قارار داشات باشاند .ايان نمونا هاا شاامل
شرکتهايی است ک داراي ويژگیهاي زير باشند:
 -6جزء بانک ها و مثسس هاي مالی نباشند؛ زيرا افشاي مالی و ساختار حاکمیت شارکتی در آن هاا
متفاوت است -0 .اطالعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشاند -9 .شارکت هاايی کا طای دوره
تحقیق فعالیت مستمر داشت اند -4 .شرکتهايی ک قبل از دوره تحقیق ب بورس راه يافت باشند-5 .
سال مالی تمامی شرکتها پايان اسفندماه باشد.
با لحا ويژگیهاي فوق درنهايت يکصد شرکت ب عنوان نمون انتخاب شده است.
 .6-3روش گردآوری دادهها
روش گردآوري اطالعات ب صاورت کتابخانا اي باوده اسات و داده هاا ماورد نیااز باراي آزماون
فرضی هاي اين تحقیق شامل عناصر صورت هاي مالی حسابرسیشده نظیر اجزاي مختلا

صاورت
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سود و زيان ،صورت جريان وجوه نقد و ترازنام و ساير اطالعات نظیر قیمات ساها  ،ساود ساها ،
بازده سها شرکتهاي عضو نمون تحقیق از منابع زير جمعآوري میشود -6 :صاورتهااي ماالی
حسابرسیشده شرکت هاي پايرفت شده در بورس کا نازد کتابخانا ساازمان باورس اوراق بهاادار
اطالعرسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار داده شده اسات -9 .باناک اطالعااتی شارکت
سرماي گاار پارس پرتفولیو با عنوان رهآورد نوين .9

 .4برآورد رابطهها برای محاسبه سطح غیرعادی فعالیتهای واقعی
در اين مرحل از تحقیق ،براي محاسب جريان هاي وجوه نقد غیرعادي ،هزين هاي تولید غیرعادي و
هزين هاي اختیاري غیرعادي ب ترتیب رابط هاي ( )7تا ( )3با استفاده از داده هاي ترکیبای بارآورد
شده و باقیماندههاي اين روابط ب عنوان سطح غیرعادي فعالیتهاي فوق منظور میشاود .در اداما
ب تشريح نتايج حاصل از آزمونهاي  Fمقید و هاسمن و نتايج آزمون فرضی ها پرداخت میشود.
جدول شماره ( :)1نتایج برآورد سطح غیرعادی وجه نقد عملیاتی

متغیرها

ضریب تعیین

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره آزمون

احتمال آزمون t

-0/217702

0/030010

-2/311101

0/0000

203027/3

27003/32

3/00127

0/0000

0/002033

0/012000

2/072220

0/0027

0/002733

0/001272

2/073213

0/0317

0/231231

ضریب تعیین تعدیلشده 0/030
مأخا :يافت هاي تحقیق

آماره F

10/22232

احتمال F

0/000000
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همانطور ک جدول ( )6نشان میدهاد ،ضارايب بارآوري  Cو
متغیرهاي

و
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معناادار و ضارايب بارآوردي

در سطح  %5معنادار نیستند ک نشان می دهد اين دو متغیر ،عامل تأثیرگااري

در مديريت سود واقعی از طريق جريان نقد عملیاتی غیرعادي نیستند .از آنجا کا احتماال  Fفیشار
جدول شماره ( :)2نتایج برآورد سطح غیرعادی هزینههای تولید

متغیرها
C
1/Ait-1
Sit/Ait-1

ضریب تعیین

ضریب برآوردی
 
 
 

خطای استاندارد
 
 
 

آماره آزمون
 
 
 

 0/0000

 

 

 

 0/0000

 

 

 

 

0/

 

/

آماره F

ضریب تعیین تعدیلشده 0/ 

احتمال آزمون t
 

0/000

احتمال F

مأخا :يافت هاي تحقیق

همانطور ک نتايج فوق نشان میدهد ضرايب برآوردي تما متغیرهاي پژوهش ،در ساطح %5
معنیدار بوده و کل مدل نیز ازلحا آماري معنیدار است.
جدول شماره ( :)1نتایج برآورد سطح غیرعادی هزینههای اختیاری

متغیرها

ضریب برآوردی
 

خطای استاندارد
 

آماره آزمون
 

 0/0000

1/Ait-1

 

 

 

 

 

 

 

 

C

ضریب تعیین

0/

ضریب تعیین تعدیلشده 0/
مأخا :يافت هاي تحقیق

احتمال آزمون t

آماره F

/

احتمال F

0/
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 ،در ساطح %5

نتايج فوق نشان میدهد ضارايب بارآوردي تماا متغیرهااي پاژوهش با غیار از متغیار

معنیدار هستند .از آنجا ک احتمال  Fفیشر کوچکتر از  %5است لاا کل مدل ازلحا آماري معنیدار است.
 .1-4آزمون فرضیههای پژوهش

حاصل از تخمین مدلهاي مورد استفاده در آزمون فرضی ها در ادام تشريح میشود.
جدول شماره ( :)0نتایج برآورد فرضیه اول
) it 1  β 4 NI it  ε it

MV
BV

(β3

it  1 

 β 2 SIZE

it

fy

 α 0  β 1Suspect

it

AB CFO

متغیرها

ضریب برآوردی

خطای
استاندارد

آماره آزمون

ضریب ثابت ()C

13/03330

07/21000

0/113100

0/7101

متغیر مجازی ()SUSPECT

-1/331011

0/032071

-1/331073

0/0023

اندازه شرکت ) (SIZEit

-1/071020

0/120313

-0/100227

0/7113

ارزش شرکت )MV/BV(it-1

0/00722

0/020110

2/272070

0/0312

سود خالص )(Nit

0/133120

0/133021

2/011277

0/0332

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده

0/113731
0/110301

احتمال آزمون
t

آماره F

1/321023

احتمال F

0/033133

مأخا :يافت هاي تحقیق

نتايج نشان می دهد ضريب متغیر  Suspectبرابار  -6/139569اسات کا در ساطح  %5معناادار
است .ضريب مزبور نشان میدهد جريان وج نقد عملیاتی در شرکتهااي مشاکوک با ماديريت
سود ،از ساير شرکت هايی ک اقدا ب مديريت سود نمیکنند کمتر است .ايان موضاوع باا فرضای
اول تحقیق سازگاري دارد.
 .6نتايج آزمونهاي  Fمقید و هاسمن کلی مدلها در پیوست ارائ شده است.
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پس از انجا آزمونهاي  Fمقید و هاسمن و تعیین روش تخمین ،مدلها تخمین زده میشود 6.نتايج
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جدول شماره ( :)0نتایج برآورد فرضیه دوم
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آماره F
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0/001272
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مأخا :يافت هاي تحقیق

نتايج نشان میدهد ضريب متغیر  Suspectبرابر  /220596است ک در سطح  %62معناادار اسات .ضاريب
مزبور نشان میدهد هزين هاي تولید در شرکتهاي مشکوک ب مديريت سود ،از ساير شرکتهايی کا
اقدا ب مديريت سود نمیکنند بیشتر است ک اين موضوع ب معنی تأيید فرضی دو تحقیق است.
جدول شماره ( :)2نتایج برآورد فرضیه سوم
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مأخا :يافت هاي تحقیق
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متغیرها
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احتمال آزمون t
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نتايج نشان می دهد ضريب متغیر  Suspectبرابار  -2/221175اسات کا در ساطح  %5معناادار
است .ضريب مزبور نشان می دهد هزين هاي اختیاري در شرکت هاي مشکوک با ماديريت ساود،
نسبت ب ساير شرکت هايی ک اقدا ب مديريت سود نمی کنند کمتر است .اين موضاوع باا فرضای
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مأخا :يافت هاي تحقیق
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سو تحقیق حاضر سازگاري دارد.
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براي بررسی اين فرضی رابط ( )9يک بار براي بازده سها سال جاري ب عنوان متغیر وابست و
بار ديرر براي بازده سها سال آتی تخمین زده می شود .نتايج جدول نشاندهنده تأثیر مثبت جريان
وج نقد عملیاتی بر بازده جاري سها و تأثیر منفی جريان وج نقد عملیاتی غیرعادي بر بازده آتی
تأيید است.
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مأخا :يافت هاي تحقیق
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سها دارد .از آنجا ک احتمال  Fفیشر کوچکتر از  2/25است ،لاا کل رابط ازلحا آماري مورد

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال پنجم ،شماره  ،01زمستان 0931

011

در اينجا نیز رابط ( )5را يک بار براي بازده سها سال جاري و يک بار هم باراي باازده آتای
تخمین زده ايم .با توج ب جدول فوق ،هزين هاي تولید غیرعادي اثار مساتقیم بار روي ساها ساال
جاري شرکت دارد ،اما اثر معنی داري روي بازده سها سال آتی شرکت ها ندارد؛ زيرا ضاريب آن
شواهد موجود در اين تحقیق نمی توان ادعا کرد ک بین هزين هااي تولیاد غیرعاادي و باازده آتای
سها رابط وجود دارد.
جدول شماره ( :)3نتایج برآورد فرضیه ششم
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مأخا :يافت هاي تحقیق
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معنیدار نیست .بنابراين فرضی پنجم تحقیق را نمیتوان تأيید کرد و با توج ب دادههااي آمااري و
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در اينجا نیز يک بار رابط ( )1براي بازده سها سال جاري و يک بار نیز براي بازده سها سال
آتی تخمین زده می شود .با توج ب جدول فوق ضاريب متغیار هزينا هااي اختیااري غیرعاادي در
رابط اول مثبت و در سطح  5درصد معنیدار است ،يعنی اين متغیر اثر مستقیم در بازده ساها ساال
يعنی متغیر هزين اختیاري غیرعادي اثر معکوس در بازده سها سال آتی دارد .بنابراين فرضی ششم
تحقیق تأيید میشود.

 .5خالصه و نتیجهگیری
در اين مقال با استفاده از دادههاي آماري شرکتهاي پايرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران در
دوره آماري  6910تا  6934فرضی هاي مطرحشده مورد آزمون قرار گرفت و نتاايج زيار با دسات
آمده است:
نتیج فرضی اول :نتايج اين مقايس نشان داد ک شرکت هاي مشکوک ب مديريت سود واقعی
ک سعی در فرار از زيان و رسیدن ب آستان سود صفر دارند ،نسبت ب ساير شرکتها داراي جريان
وجوه نقد عملیاتی کمتري هستند.
نتیج فرضی دو  :نتايج اين مقايس نشان داد ک شرکت هاي مشکوک ب مديريت سود واقعی
ک سعی در فرار از زيان و رسیدن ب آستان ساود صافر دارناد ،نسابت با سااير شارکت هاا داراي
هزين هاي تولید بیشتري هستند.
نتیج فرضی سو  :نتايج اين مقايس نشان داد ک شرکت هاي مشکوک ب مديريت سود واقعی
ک سعی در فرار از زيان و رسیدن ب آستان ساود صافر دارناد ،نسابت با سااير شارکت هاا داراي
هزين هاي اختیاري کمتري هستند.
نتیج فرضی چهار  :نتايج حاصال از آزماون فرضای چهاار نشاان داد کا جرياان وجا نقاد
عملیاتی غیرعادي تأثیر معناداري بر بازده آتی سها شرکت ها دارد .ب عبارتی ديرر مديريت ساود
واقعی از طريق دست کاري در جريان وج نقد عملیاتی (در اينجا تسريع در فروش) ،باع
بازده جاري سها و کاهش بازده آتی سها شرکتها میشود.

افزايش
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جاري دارد .همچنین ضريب اين متغیر در رابط دو منفی و در ساطح  62درصاد معنای دار اسات،
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نتیج فرضی پنجم :نتايج حاصل از آزمون فرضی پنجم نشان داد ک هزين هاي تولید غیرعادي
تأثیر مثبت و معناداري بر بازده آتی سها شرکت ها ندارد .ب عبارتی ديرر مديريت سود واقعای از
طريق دست کاري در هزين هاي تولید (در اينجا افزايش تولید محصاوتت) ،باعا

افازايش باازده

ضريب آن معنیدار نیست .بنابراين فرضی

پنجم تحقیق رد میشود.

نتیج فرضی ششم :نتايج حاصل از آزماون فرضای ششام نشاان داد کا هزينا هااي اختیااري
غیرعادي تأثیر مثبت و معناداري بر بازده جاري سها شرکتها و تأثیر منفای بار باازده آتای ساها
شرکت ها دارد .ب عبارت ديرر مديريت سود واقعی از طريق دست کاري در هزينا هااي اختیااري
(در اينجا کاهش در هزين هاي اختیاري) ،باع

افزايش باازده جااري ساها و کااهش باازده آتای

سها شرکتها میشود.
نتايج حاصل از آزمون فرضی ها گوياي آن است ک دستکاري فعالیتهااي واقعای در دوره
جاري با بازده سها در ساال آيناده ارتبااط معکوسای دارد .با عباارت ديرار جرياان هااي نقادي
غیرعادي و هزين هاي اختیاري غیرعادي در دوره جاري موجب کاهش بازده ساها در ساال آتای
خواهد شد .نتايج حاصل از بررسی ارتباط هزين تولید غیرعادي (ب عنوان معیار تولید بیش از حاد)
با بازده سها نشان داد ک بین آن دو ارتباط منفی وجود ندارد اين بدان معناست کا قیمات ساها
قادر ب انعکاس کامل اثر اضاف تولید بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت است.
با توج ب مشکل بودن کش

ماديريت ساود واقعای ،با ساازمان حسابرسای و شارکت هااي

حسابرسی توصی میشود هنرا حسابرسی شرکتهاا توجا بیشاتري با فعالیاتهاايی کا مساتعد
دستکاري هستند داشت باشند .ب سرماي گااران و تحلیلرران مالی توصی میشود هنراا اساتفاده
از سود براي تصمیم گیري ب خصوص سود نزديک ب آستان صفر ،جوانب احتیااط را مادنظر قارار
دهند.
همچنین با توج ب اينک مديريت سود میتواناد از دو طرياق صاورت گیارد :ماديريت ساود
حسابداري (مديريت سود تعهدي) و مديريت سود واقعی ،براي تحقیقات آتی پیشانهاد مای گاردد

Downloaded from qjfep.ir at 19:02 +0430 on Tuesday June 19th 2018

جاري سها شرکتها میشود ،ولی اثر معنیداري روي بازده سها سال آتی شرکتها ندارد؛ زيرا
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اين دو نوع مديريت سود در شرکت هاي مشکوک مقايس شاود تاا مشاخص گاردد شارکت هااي
مشکوک بیشتر اقدا ب استفاده از کدا يک از اين دو نوع مديريت سود میکنند.
در اين تحقیق س معیار جريان وجا نقاد عملیااتی ،هزينا هااي تولیاد و هزينا هااي اختیااري
تحقیقات بعدي تغییرات غیرعادي در موجودي کات نیز ب عنوان يک معیاار ماديريت ساود واقعای
مدنظر قرار گیرد.

منابع
آقایی ،محمددعلی؛ آذر ،عدادل (« .)6936بررسای جاايرزينی دساتکااري فعالیاتهااي واقعای و
دستکاري اقال تعهدي اختیاري» .مجل پژوهشهاي حسابداري مالی .شماره  .60صص.04-99
اعتمادی ،حسین؛ آذر ،عادل؛ ناظمی اردکانی ،مهدی (« .)6913بررسی نقش تخصص حسابرس در
صنعت بر مديريت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی» .مجل دانش حسابداري .ساال اول .شاماره
 .6صص .3-01
افالطونی ،عباس (« .)6936بررسی دستکاري فعالیتهاي واقعی بنراه هاي اقتصاادي و تاأثیر آن بار
عد تقارن زمانی شناسايی سود و زيان» .دانشراه شهید چمران .پاياننام دکتري.
درستی ،علیاکبر (« .)6915بررسی پديده مديريت سود از راه فعالیتهاي مثثر بر جريانهاي نقدي
عملیاتی در شرکتهاي پايرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران» .دانشراه بینالمللی اما خمینای
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جدول فوق نشان میدهد چون احتمال آزمون  Fمقید بازرگتار از  %5اسات ،روش مناساب باراي
تخمین مدل ،روش تلفیقی است.
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نتايج حاصل از  Fمقید و هاسمن نشان میدهد ک روش مورد نیاز براي تخمین مدل ،روش تابلويی
است .همچنین از آنجا ک احتمال آزمون هاسمن بیشتر از  %5است بنابراين نوع مدل منتخب« ،مدل
اثرات تصادفی» خواهد شد.
جدول (پ :)4-نتايج آزمون  Fمقید و هاسمن مدل ()6
آزمون

آماره

احتمال

 Fمقید

2/740

2/311
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است.
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نتايج حاصل از  Fمقید نشان میدهد ک روش مورد نیاز براي تخمین مدل ،روش تلفیقی است.
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است .همچنین از آنجا ک احتمال آزمون هاسمن کمتر از  %5است بنابراين نوع مدل منتخب« ،مدل
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ثابت است.
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