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چكیده
با توجه به اهمیت سود حسابداری در قراردادهای پاداش مدیران و ارزیابی عملکرد مدیران این مطالعه به
پژوهشهای انجام شده در معیارهای سود از طریق ارائه شواهدی از میانگین سودآوری صنعت به عنوان یک معیار
سود کمک میکند .ویژگی مهم این معیار اینست که در خارج و بطور کنترل ناپذیر تعیین می شوند.بعبارت دیگر یک
هدف متحرک است که به سودآوری شرکتهای دیگر درهمان صنعت بستگی دارد همچنین همواره نگه داشتن سود
شرکت در حد مطلوب و کسب میانگین سودآوری صنعت از دغدغه های اصلی مدیران بوده است ولی این احتمال
نیز وجود دارد که مدیران جهت کسب میانگین سودآوری صنعت ،مدیریت سود بر مبنای تعهدی و یا واقعی انجام
دهند
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدیریت سود بر مبنای واقعی و تعهدی جهت کسب میانگین سودآوری صنعت
طی دو فرضیه اصلی انجام گرفته است و جهت آزمون فرضیه ها تعداد  681شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده از
شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار انتخاب شده و آزمون با روش دادههای پانل انجام شده است .بر
اساس نتایج ارائه شده رابطه مستقیم و معنی داری میان کسب میانگین سود صنعت و مدیریت سود واقعی و تعهدی
شرکت ها وجود دارد بطوری که شرکتها در راستای کسب میانگین سود صنعت حوزه فعالیت خود اقدام به مدیریت
سود واقعی و تعهدی می نمایند.
واژههاي كلیدي :مدیریت سود واقعی ،مدیریت سود بر مبنای تعهدی ،میانگین سودآوری صنعت.
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 -1مقدمه
هدف از هرگونه فعالیت اقتصادی ،کسب سود و
ایجاد ارزش افزوده از محل سرمایهگذاری انجام شده
میباشد .به عبارتی دیگر هر فعال اقتصادی جهت
کسب سود اقدام به فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی یا
خدماتی میکنند .در سالهای اخیر در حوزه تحقیقات
حسابداری ،موضوع مدیریت سود مورد توجه محققان
قرار گرفته است .مدیریت سود عبارت از مداخلة
هدفمند در فرایند گزارشگری مالی با توجه به
محدودیت های اصول پذیرفته شدة حسابداری برای به
دست آوردن سطح مورد انتظار سود است که این سطح
می تواند میانگین سودآوری صنعت باشد با توجه به
مقاصد مدیریت ،مدیریت سود میتواند به صورت
افزایش ،کاهش یا هموار کردن سود گزارش شده
باشد.دالیل احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجود
دارد .برای مثال ،اگر شرکتی سود باثباتی گزارش
کند،سهامداران احساس اطمینان بیشتری خواهند کرد
،مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینة
سرمایه دارد ،یا سهامداران اطالعات بیشتری از اعالم
سود به دست خواهند آورد ).لی جونگ و
همکاران .)2002مدیران همواره به دنبال این هستند
که عملکرد خود را مطلوب نشان دهند ،حتی اگر
عملکرد آنها مطلوب نباشد ،بدین منظور و با توجه به
اختیارات مدیر در اعمال اختیارات در برآوردها و
همچنین زمانبندی معامالت و انتخاب سیاستهای
حسابداری و اقتصادی شرکت ها میتوانند سود
گزارش شده را تحت تاثیر قرار دهند که البته ممکن
است این دستکاری در جهت منافع شخصی مدیران و
یا در جهت مخابره اطالعات محرمانه و درون سازمانی
به صورت غیرمستقیم باشد.این پژوهش مدیریت سود
واقعی()REMو مدیریت سود بر مبنای تعهدی
()AEMرا جهت کسب سودآوری میانگین صنعت می
آزماید ،مدیران سود را در جهت کسب سود صفر،سود
دوره قبل و سود پیش بینی شده مدیریت
میکنند.همچنین مدیران مدیریت سود را بکار میگیرند
تا از کاهش سود یا زیان جلوگیری کنند و تالش می
کنند از طریق مدیریت سود ،رشد سودآوری شرکت را
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به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده
مورد انتظارشان شود،این پژوهش درصددپاسخگویی به
این سوال است که میانگین سودآوری صنعت بر
مدیریت سودواقعی و تعهدی تأثیر دارد؟
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
فرضیه مدیریت سود ،در ابتدا با عنوان هموارسازی
سود توسط هپ ورث( )6591ارائه و بعداً توسط گوردن
( )6511معرفی شد .برای اولین بار توسط مک
نیچلسون ( )6588عبارت" مدیریت سود جایگزین
عبارت هموارسازی سود شد .ازاین جهت ،مدیریت سود
در کانون توجه قرار گرفت؛ بر این اساس که می تواند
در ارائه عملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد
نظرخود را منعکس کند(پارسائیان .)6125 ،به عقیده
هیلی و والن )6555( 6مدیریت سود هنگامی رخ
میدهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در
گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معامالت را
جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری مینمایند.
این هدف به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود
در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت با تأثیر بر نتایج
قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به
سود شخصی می باشد ،صورت می گیرد (پری تود و
دیگران  .1)2005،مدیران شرکت ممکن است تصویر
گمـراه کننـده ای از وضعیت واقعی یک شرکت ارائه
نماینـد و بـه منظور حفظ موقعیت خود در شرکت یا
افزایش منافع خود زمانی کـه پـاداش بـر مبنـای
سـود حسـابداری محاسبه میشود ،سـود گـزارش
شـده را دسـتکاری نمایند (کنستیشـن و همکـاران
 .)2060برمبنـای نظـر کانگ و کیم ()2066
مـدیریت سـود در درجـه اول بهره وری شرکت را
تحت تاثیر قرار داده و در نهایـت ممکـن اسـت ثـروت
سـهامداران شـرکت را از بـین ببرد .با توجه بـه ایـن
توضـیحات چگونـه مـیتـوان اطمینان کرد کـه
مـدیران از آزادی عمـل خـویش در راستای منافع
سرمایهگذاران استفاده خواهنـد کرد .بـه منظور
دستیابی به این اطمینان ،نظارت موثر بر اعتبـار
گزارشگری مالی نقش اساسـی در بازارهـای سـرمایه
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ایفـا نمـوده کـه از نظـر حسـاس یگانـه و همکـاران
()6188یکی از راه های اصلی این نظارت ،حاکمیـت
شرکتی است که در برگیرنـده مجموعـهای از روابـط
میان مدیریت شرکت ،هیات مدیره ،سهامداران و سایر
گروههای ذینفع اسـت .در این حوزه پورزمانی و
همکاران ( )6151به بررسی تاثیر اجرای آئین نامه
حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود پرداختند نتایج
تحقیق نشان می دهد که به دنبال تصویب آئین نامه
نظام راهبری شرکتی ،استقالل هیات مدیره بهبود
یافته ،به طوری که بهبود سطح استقالل هیات مدیره
با سطوح پایینتر مدیریت سود مرتبط میباشد.
همچنین بین جدایی مدیر عامل شرکت از رئیس
هیات مدیره و میزان مالکیت سهام مدیران موظف با
مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.
شیپر )6551(1مدیریت سود را دخالت عمدی در
فرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد به دست
آوردن سود ،تعریف می کند  .به طور کلی می توان
گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه بعمل
آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود
جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق
با اصول و رویه های حسابداری است.
بهار مقدم و حسنی فرد( )6185به بررسی رابطه
بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکت
های پذیرفته در بورس اوراق بهادار پرداختند .در این
تحقیق دستکاری رویدادهای مالی واقعی از طریق
تمرکز روی متغیرهایی مانند جریانهای نقدی ناشی از
عملیات ،هزینه های اختیاری ،تغییر در موجودی کاال
و هزینه های تولیدی است ،اقالم تعهدی به عنوان
جانشینی مناسب برای اندازه گیری مدیریت سود
انتخاب شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که
رابطه معنی داری بین وجوه نقد عملیاتی و تغییرات
در موجودی کاال از یک طرف و مدیریت سود در
شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران از
طرف دیگر وجود دارد.
مجتهد زاده ،ولی زاده الریجانی( )6185به بررسی
رابطه مدیریت سود و بازده دارایی ها و جریان نقد
عملیاتی آتی پرداختند .هدف این تحقیق ،بررسی

تأثیر مدیریت سود بر بازده آتی داراییها و جریانهای
نقد عملیاتی آتی می باشد .مدیریت سود با استفاده از
معیارهای کاهش هزینه های اداری ،عمومی و فروش،
افزایش سود غیر عملیاتی حاصل از فروش داراییهای
بلند مدت و تولید بیش از حد اندازهگیری شد .برای
آزمون فرضیهها از مدل گانی ( )2009استفاده گردید.
نتایج نشان داد ،بین بازده آتی داراییها و جریانهای
نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری
وجود ندارد.
قربانی وهمکاران ) (6150تاثیر مدیریت سود بر
جریان های نقدی عملیاتی آتی را مورد پژوهش قرار
دادند.نتایج نشان می دهد مدیران برای احراز شرایطی
از قبیل دستیابی به شرایط قرارداد بدهی به اعمال
)مثالً عدم اجرای پروژه های تحقیق وتوسعه با خالص
ارزش فعلی مثبت(دست می زنند که منجر به کاهش
عملکرد عملیاتی شرکت در آینده می شود .به بیانی
دیگر ،میان مدیریت واقعی سود و جریانهای نقدی
عملیاتی آتی به عنوان شاخصی از عملکرد عملیاتی،
رابطه منفی وجود دارد.
حجازی ،محمدی ،اصالنی و آقاجانی()6156
دریافتند ،مدیریت سود با متغیرهای اقالم تعهدی
اختیاری و غیراختیاری دورة قبل ،عملکرد شرکت،
اندازه و تداوم سود ،بیشترین ارتباط را دارد ،اما در
زمینة دستکاری فعالیتهای واقعی ،پژوهش های اندکی
انجام شده است.
مشکی و نوردیده( )6156به منظور بررسی تأثیر
مدیریت سود بر پایداری سود 90،شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران را طی سالهای  81تا 85
مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آنها حاکی از این است
که پایداری سود شرکتهای هموارساز بیشتر از
پایداری سود شرکت های غیر هموار ساز است.
اعتمادی و فرج زاده ( )6156بیان میکنند که اوالً
مدیریت سود ،صرف نظر از جهت آن باعث افزایش
محافظهکاری می شود .ضمناً ،شرکتهایی که اقدام به
مدیریت سود کاهشی میکنند ،سود محافظهکارانه
تری را گزارش میکنند که نشان دهنده بیش محافظه
کاری است .همچنین شرکتهایی که از طریق اقالم
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تعهدی مثبت ،به مدیریت سود افزایشی مبادرت
میورزند ،محافظه کاری کمتری را در گزارشگری خود
اعمال می کنند.
انصاری و همکاران ( )6152در پژوهش خود
احتمال تاثیر گذاری محافظه کاری بر روی مدیریت
سود را مورد بررسی قرار دادند برای سنجش مدیریت
سود مبتنی بر اقالم تعهدی از مدل های جونز تعدیل
شده و کوتاری ،برای سنجش مدیریت واقعی سود و
محافظه کاری از پژوهش گارسیا و همکاران استفاده
شده که یک رابطهی منفی میان محافظه کاری و
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،و یک رابطهی
مثبت میان محافظه کاری و مدیریت واقعی سود
همچنین اثر محافظه کاری بر سطح کلی مدیریت سود
نیز مورد آزمون قرار گرفت و یک رابطه منفی میان
محافظه کاری و سطح کلی مدیریت سود به دست
آمد.
فرقاندوست حقیقی ،هاشمی وفروغی دهکردی
( )6151نشان می دهند که سابقه مدیریت سود و
احتمال ارتکاب در تقلب در صورتهای مالی رابطه
مثبت و معناداری دارند در نتیجه بیان کردند در
شرکتهای با سابقه مدیریت سود احنمال ارتکاب تقلب
در صورتهای مالی وجود دارد.
رهنمای رودپشتی ،رضایی و کرم صالحی ()6151
نشان می دهند مدل های مدیریت سود مبتنی براقالم
تعهدی اختیاری در مقایسه با مدل درآمد اختیاری
توان بیشتری در پیشبینی مدیریت سود دارند و عالوه
بر آن شاخص مدیریت سود حاصل از مدلهای مبتنی
بر اقالم تعهدی در مقایسه با مدل درآمدی ،یک متغیر
مربوط و تاثیرگذار بر ارزش بازار سهام شرکت
میباشد.
یو ( )2008ثابت کرد که شرکت های با انگیزه های
قوی برای مدیریت سود فعالیت های واقعی را بیش از
سایرشرکت ها دستکاری می کنند .همچنین بر طبق
نتایج گراهام وهمکاران اکثر مدیران تمایل دارند تا
ازدستکاری فعالیت های واقعی برای مدیریت سود
استفاده کنند حتی اگر این امر به ارزش آتی شرکت
آسیب برساند
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ژانگ ) (2008در پژوهش خود دستکاری فعالیت
های واقعی با هدف دستیابی به جریان های نقدی پیش
بینی شده را مورد بررسی قرار داد .نتایج پژوهش وی
نشان میدهد ،شرکتهایی که دقیقاً به پیش بینی
جریان های نقدی دست می یابند ،به منظور متورم
ساختن جریان های نقدی  JMCاز دستکاری - JMC
 NONبیش از سایر شرکت ها فعالیت های واقعی
استفاده می کنند..
لیو و همکاران ()2060نشان دادند شرکت هایی
که از رشد خوبی برخوردارند در آستانه انتشار اوراق
قرضه هستند ،از طریق مدیریت سود ،سود شرکت را
افزایش می دهند تا اوراق قرضه را با نرخ های بهره
کمتری انتشار دهند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد
سرمایه گذاران در اوراق قرضه ،این موضوع را متوجه
نمی شوند و در قیمت گذاری اوراق قرضه ،این موضوع
به نفع سهامداران و مدیران شرکت و به ضرر خریداران
اوراق قرضه تمام می شود.
لیو فرانس ()2066با استفاده از نمونه ای از
شرکتهای آمریکایی بین سالهای  2001تا2005
دریافتند که شرکتهایی که از مدیریت سود مبتنی بر
فعالیت های واقعی استفاده کرده اند در سالهای بعد
شاهد سقوط در قیمت سهامشان بوده اند.
مکینس و کولینز ( )2066نشان دادند که
تحلیلگران مالی با پیشبینی جریان نقدی عملیاتی
میتوانند تشخیص دهند که چه شرکتهایی سود را
مدیریت می نمایند .نتیجه پژوهش آن ها بیانگر آن
بود که شرکت هایی که در آن ها کیفیت اقالم تعهدی
باال است ،مدیریت سود در آن شرکتها کمتر است و
بنابراین توان پیشبینی سود بیشتر از توان پیشبینی
جریان نقدی عملیاتی آن شرکت ها است .
گارسیا و همکاران ( )2062با استفاده از دادههای
شرکتهای امریکایی به بررسی تاثیر محافظهکاری بر
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت واقعی
سود پرداختند .نتایج آنها نشان داد که محافظهکاری
بیشتر باعث کاهش مدیریت سود مبتنی بر اقالم
تعهدی و افزایش مدیریت واقعی سود میشود.
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آشوک رابین و کیانگ وو( )2061بیان می کنند
که استفاده از اقالم تعهدی اختیاری شرکتهای با رشد
باال نسبت به شرکتهای با رشد پایین اثر گذاری
بیشتری دارد.
2
مارکارین،سانتالو (  )2061بیان میکنند زمانیکه
سود مدیریت شده قبلی از سود مدیریت شده قبلی
رقبا پایین تر باشد آن شرکت به احتمال زیاد مدیریت
سودرا بکار برده است این دو همچنین بیان کردند که
رقابت بازار محصول ،انگیزه مدیریت سود را افزایش
میدهد.
یاماگوچی ()2061درپژوهشی با عنوان مدیریت
سود برمبنای تعهدی و واقعی جهت کسب میانگین
سود صنعت در شرکتهای ژاپنی به این نتیجه دست
یافت که یکی از انگیزههای مدیریت برای مدیریت
سود کسب میانگین سودآوری در آن صنعت میباشد.
عابد و همکاران ) )2061در تحقیقی با عنوان
"سطوح محافظه کاری در سیاستهای حسابداری و
تاثیر آن بر مدیریت سود" به این نتیجه رسیدند که
میان محافظه کاری و اندازه ی شرکت با مدیریت سود
رابطه ای منفی وجود دارد .همچنین آنان نشان دادند
که رابطه ای مثبت میان عملکرد شرکت با مدیریت
سود وجود دارد.
 -3فرضیه هاي پژوهش
فرضیه  )1مدیریت سود واقعی از میانگین سودآوری
صنعت تاثیر می پذیرد.
فرضیه  )2مدیریت سود تعهدی از میانگین سودآوری
صنعت تاثیر می پذیرد.
 -4مدل ها و متغیرهاي پژوهش
برای بررسی اینکه آیا مدیران از مدیریت سود
برای کسب سودآوری میانگین صنعت استفاده میکنند
مدل رگرسیون زیر استفاده می شود( :یاماگوچی
)2061

متغیر وابسته EM :مدیریت سود میباشد که در فرضیه
اول مدیریت سود واقعی و درفرضیه دوم مدیریت سود
تعهدی میباشد.
مدیریت سود واقعی
مدیریت سود واقعی مطابق با مطالعات یاماگوچی
( )2061و پژوهشات رویکوزوری ( ،)2001ژانگ
( )2008و یو ( )2008از حاصل جمع جریان نقدی
غیر عادی ( ،)A-CFOهزینه های اختیاری غیرعادی
( )A-DISXو تولید غیرعادی ()A-PROبدست میاید.
 A-CFجریان نقدی غیر عادی (
:)Flow
از مدل زیر برای تخمین جریان نقدی غیر عادی
استفاده می شود ،به گونه ای که باقیمانده این مدل
ضرب در منفی یک به عنوان معیار جریان نقدی غیر
عادی در نظر گرفته می شود .
Abnormal Cash

مدل)2
CFOi,t/Ai,t−1 = β0 + β1 (1/Ai,t−1) + β2
(Si,t/Ai,t−1) + β3 (USi,t/Ai,t−1)+ εi, t

 A-DISXهزینههای اختیاری غیرعادی (

Abnormal

)discretionary expending

هزینه هایی که مدیریت بتواند با تغییر برنامه های
شرکت آنها را کنترل نماید هزینه های اختیاری نامیده
می شوند هزینه های اختیاری در ایران عبارتند از :
هزینه آگهی و تبلیغات  ،هزینه های تحقیق و توسعه ،
هزینه باز آموزی کارکنان هزینه های حمل و نقل و
نگهداری .ازمدل زیر برای تخمین هزینه های غیر
عادی استفاده می شود
به گونه ای که باقیمانده این مدل ضرب در منفی
یک به عنوان معیار هزینه های اختیاری غیر عادی در
نظر گرفته می شود.
مدل)3
DISXi,t/Ai,t−1 = β0 + β1 (1/Ai,t−1) + β2 (Si,t −
1/Ai,t−1) + εi,t

مدل )1
EMi,t = α + β1SIZEi,t−1 + β2MTBi, t−1 +
β3NIi,t + β4JUSTMEETi,t + εi,t
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 A-PROتولید غیر عادی):)Abnormal production
از مدل زیربرای تخمین تولید استفاده می شود  ،به
گونه ای که ( )ABPROغیر عادی باقیمانده این مدل
به عنوان معیار تولید غیر عادی در نظر گرفته می
شود.
مدل)4
PRODi,t/Ai,t−1 = β0 + β1 (1/Ai,t−1) + β2
β4

+

)(USi,t/Ai,t−1

(Si,t/Ai,t−1) + β3
(USi,t−1/Ai,t−1) + εi

مدیریت سود تعهدي
مدیریت سود تعهدی از طریق اقالم تعهدی
غیرعادی) A-CCاندازه گیری می شود.
مدل)5
ACCi,t/Ai,t−1 = β0 + β1 (1/Ai,t−1) + β2
(USi,t/Ai,t−1) + β3 (PPEi,t/Ai,t−1) + εi,t

 :Aکل دارایی ها
 :Sفروش
 :USتغییر فروش
 :PPEاموال و ماشین آالت وتجهیزات
 :CFOجریان نقدی غیر عادی
 :DISXجمع هزینه های پژوهش و توسعه ،توسعه،
تبلیغات ،اداری ،عمومی ،فروش
 :PROبهای تمام شده کاالی فروش رفته به اضافه
تغییر در موجودیها
متغیر مستقل JUSTMEET
باشدکهROA

میانگین سودآوری صنعت می
شرکتهای هر صنعت را محاسبه و میانگین آن گرفته
میشود ،پیش بینی می شود اگر همبستگی در
 JUSTMEETمثبت باشد نشان دهنده این میباشد
که مدیران از مدیریت سود جهت کسب سودآوری
میانگین صنعت استفاده می کنند .در واقع یک متغیر
ساختگی است که اگر  ROAتعدیل شده میانگین
صنعت بزرگتر یا مساوی صفر ولی کوچکتر از 0/09
باشد یک و در غیر اینصورت صفر است.
45

 ROAمعیــــار ســــودآوری هــــر شــــرکت اســــت.
سود
دارایی

متغیرهاي كنترلی
 :SIZEلگاریتم طبیعی ارزش حقوق صاحبان سهام
است.
 :MTBSارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است.
 :NIدرآمد خالص تقسیم بر کل داراییها در ابتدای
دوره.
 -5روش شناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف ،پژوهشی کاربردی
است؛ و از لحاظ ماهیت ،چون قضاوتهای ارزشی در
این پژوهش کمرنگ است ،پژوهش حاضر در زمره
پژوهشهای توصیفی حسابداری به شمار میرود.
روش پژوهش حاضر از نوع استقرایی و پس رویدادی
(با استفاده از اطالعات گذشته) و روش آماری آن
همبستگی میباشد .در این پژوهش اطالعات به روش
کتابخانهای جمعآوری شده است .بدین منظور از
کتب ،پایاننامههای تحصیلی و مقاالت داخلی و
خارجی جهت مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و
بازنگری پیشینه پژوهش استفاده شده است .بخش
دیگری از اطالعات مورد نیاز که در ارتباط با
متغیرهای مطرح شده در فرضیههای پژوهش میباشد،
از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران که بر روی بانک اطالعاتی سازمان
بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار ره آورد نوین
استفاده شده است.
اطالعات جمعآوری شده بهصورت فایلهای
اطالعاتی در اکسل وارد شده و پس از جمعبندی و
انجام محاسبات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل نهایی
دادهها و نتایج از نرمافزار  Eviewsاستفاده شد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد
برای نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده
شده است .برای این منظور معیارهایی در نظر گرفته
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با توجه به نگاره  ،6متوسط جریان های نقدی
غیرعادی شرکتهای نمونه برابر با  0/0009بوده و
متوسط هزینه های اختیاری غیرعادی و تولید
غیرعادی به ترتیب  0/00001و  0/0020می باشد.
همچنین میانگین مدیریت سود واقعی شرکت های
نمونه که از حاصلجمع جریان های نقدی غیرعادی،
هزینه های اختیاری غیرعادی و تولید غیرعادی بدست
آمده برابر با  0/0022بوده و کمترین و بیشترین آن به
ترتیب  -0/2111و  0/9880می باشد .بررسی چولگی
و کشیدگی این متغیر گویا آن است که داده های
مربوط به مدیریت سود واقعی از توزیع نرمال برخوردار
نمی باشد ولی توزیع آن نزدیک به توزیع نرمال است
بطوری که چولگی این متغیر برابر با  -0/621و
کشیدگی آن برابر با  1/111است .در نمودار  6روند
ساالنه این متغیر به تصویر کشیده شده است.

شده و شرکتی که کلیه معیارها را احراز کرده باشد
انتخاب شده و بدین ترتیب تعداد جامعه غربال شده
 681شرکت می باشد ،شایان ذکر است با توجه به نیاز
اطالعات یک دوره قبل تر جهت محاسبه داده ها بازه
زمانی گردآوری داده ها از سال  6188لغایت 6151
در نظر گرفته شده است.
 -6یافته هاي پژوهش
در بخش آمار توصیفی ،تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از شاخصهای مرکزی همچون میانگین و
شاخصهای پراکندگی انحراف معیار ،چولگی و
کشیدگی انجام پذیرفته است .خالصه وضعیت آمار
توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق پس از غربالگری
و حذف دادههای پرت به کمک نرم افزار  SPSSدر
نگاره  6ارائه شده است.

نگاره  -1آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق
مشاهدات میانگین

متغیر

انحراف

كمترین

بیشترین

چولگی

كشیدگی

جریان نقدی غیرعادی ()A_CFO

562

0/0009

0/6621

-0/1198

0/1919

-0/051

1/518

هزینه های اختیاری غیرعادی ()A_DISX

562

0/00001

0/0261

-0/6998

0/0821

-6/686

62/611

معیار

تولید غیرعادی ()A_PROD

562

0/0020

0/6012

-0/1999

0/1052

0/920

1/899

مدیریت سود واقعی ()REM

562

0/0022

0/6211

-0/2111

0/9880

-0/621

1/111

مدیریت سود تعهدی ()A_ACC

562

0/0006

0/6192

-0/1165

0/5181

0/926

5/089

کسب میانگین سودآوری صنعت ()JUSTMEET

562

0/2016

0/1012

0

6

6/192

1/660

اندازه شرکت ()SIZE

562

61/651

6/119

5/282

68/812

0/298

1/819

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ()MTB

562

2/6656

2/1565

-20/221

65/225

-0/826

10/882

سودآوری ()NI

562

0/6158

0/6128

-0/2161

0/5115

6/125

9/288

1392
1391
1390
1389
1388
0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

نمودار  -1روند ساالنه متوسط مدیریت سود واقعی شركت هاي نمونه
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میانگین مدیریت سود تعهدی شرکت های نمونه
نیز برابر با  0/0006بوده و کمترین و بیشترین این
متغیر به ترتیب برابر با  -0/1165و  0/5181بوده و
بررسی چولگی ( )0/926و کشیدگی ( )5/089آن
حاکی از این است که داده ها از توزیع نرمال برخوردار
نمی باشد .در نمودار  2روند ساالنه این متغیر ارائه
شده است.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
هدف از آزمون فرضیه های پژوهش بررسی
تأثیرپذیری مدیریت سود بر مبنای واقعی و تعهدی از
میانگین سودآوری صنایع می باشد .برای این منظور
دو فرضیه تدوین شده و در قالب دو مدل جداگانه
مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق

0.025

در فرضیه اول تحقیق تأثیر میانگین سودآوری صنعت
بر مدیریت سود واقعی مورد بررسی قرار می گیرد.
برای آزمون این فرضیه از مدل شماره ( )6بهره
گرفته شده است که یک مدل رگرسیونی بوده و با
استفاده از روش داده های پانل برآورد خواهد شد:

0.02
0.015
0.01
0.005
0
1392

1391

1389

1390

1388

-0.005

REM i , q   0  1SIZEi , q   2 MTBi , q

)6-0.01
(

 3 NI i , q   4 JUSTMEETi , q   i , q

-0.015

نمودار  -2روند ساالنه مدیریت سود تعهدي شركت

در این مدل برای این که بتوان مشخص نمود که
آیا استفاده از روش داده های پانل در برآورد مدل
کارآمد خواهد بود یا نه از آزمون  Fلیمر و به منظور
این که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا
اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است از آزمون
هاسمن استفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمون
ها در نگاره  2آمده است.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر ،از
آنجایی که مقدار  P-Valueاین آزمون بیشتر از 0/09
میباشد ( ،)0/5552همسانی عرض از مبداءها تأیید
شده و می توان در برآورد مدل از روش دادههای
تلفیقی استفاده شود .لذا نیاز به آزمون هاسمن نخواهد
بود .در نگاره  1نتایج حاصل از برآورد مدل شماره ()6
ارائه شده است.

هاي نمونه

همچنین با توجه به آمار توصیفی بدست آمده
 20/16درصد از شرکت های نمونه توانسته اند
میانگین سودآوری صنعت خود را کسب نمایند .در
خصوص متغیرهای کنترلی نیز با توجه به نگاره ،6
متوسط اندازه شرکت های نمونه برابر با  61/651بوده
و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن ها  2/665می
باشد .عالوه بر این میانگین سودآوری شرکت ها که از
طریق نسبت سود خالص به جمع کل داراییهای اول
دوره اندازه گیری شده برابر با  0/6158بوده و گویای
آن است که شرکتهای نمونه توانسته اند به طور
متوسط معادل  61/58درصد داراییهای خود سود
کسب کنند.

نگاره  2نتایج انتخاب الگو براي برآورد مدل ( )1تحقیق
نوع آزمون

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

درجه آزادي

P-Value

آزمون  Fلیمر

F
2

0/128

()216،689

0/5552

-

-

-

آزمون هاسمن
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نگاره  -3نتایج برآورد مدل ( )1تحقیق
متغیر وابسته :مدیریت سود واقعی ()REM
متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

VIF

ضریب ثابت

-0/2560

-6/291

0/2052

-

اندازه شرکت

0/0215

6/198

0/6615

6/161

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

0/0065

0/881

0/1291

6/601

سودآوری

-0/2218

-1/911

0/0001

6/195

کسب میانگین سود صنعت

0/2829

1/681

0/0000

6/006

ضریب تعیین تعدیل شده مدل 9/9410
آماره  Fمدل
()P-Value
آماره

Breusch-Pagan

()P-Value

60/069
()0/0000

آماره
()P-Value

6/150
()0/6182

آماره دوربین واتسن

در بررسی معنی دار بودن کلی مدل ،با توجه به
این که مقدار احتمال ( )P-VALUEآماره  Fاز 0/09
کوچکتر می باشد ( )0/000با اطمینان  %59معنیدار
بودن کلی مدل تایید می شود .ضریب تعیین مدل نیز
گویای آن است که  1/65درصد از تغییرات مدیریت
سود واقعی شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در
مدل تبیین می شود .همچنین در بررسی مفروضات
رگرسیون کالسیک نتایج آزمون جارکوا -برا گویای آن
است که باقیمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح
اطمینان  %59از توزیع نرمال برخوردارمی باشند
بطوری که مقدار احتمال ( )P-VALUEمربوط به این
آزمون بزرگتر از  0/09است ( .)0/6182در خصوص
بررسی همسانی واریانس باقیمانده ها با توجه به این
که مقدار احتمال ( )P-VALUEمربوط به آزمون
برش -پاگان بیشتر از  0/09می باشد ()0/6182
همسانی واریانس باقیماندههای مدل تأیید می شود.
عالوه بر این از آنجایی مقدار آماره دوربین واتسن
مابین عدد  6/9و  2/9قرار گرفته است ( )2/052لذا
استقالل باقیماندههای مدل نیز تأیید میشود .در
خصوص همخطی میان متغیرهای مدل نیز با توجه به
این که مقدار آماره  VIFبرای تمامی متغیرها کمتر از
 9بوده و نزدیک به عدد یک می باشد می توان گفت
همخطی شدیدی میان آنها وجود نداشته و این فرض
از مفروضات رگرسیون کالسیک نیز تأیید می شود.

Jarque-Bera

1/601
()0/2665
2/052

بر اساس نتایج ،سطح معنی داری ()P-Value
آماره  tمربوط به متغیر «کسب میانگین سود صنعت»
کوچکتر از  0/09بوده ( )0/0000و ضریب آن مثبت
می باشد ()0/2829و می توان گفت رابطه مستقیم و
معنی داری میان کسب میانگین سود صنعت و
مدیریت سود واقعی شرکت ها وجود دارد بطوری که
شرکت ها در راستای کسب میانگین سود صنعت
حوزه فعالیت خود اقدام به مدیریت سود واقعی
می کنند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق
هدف از آزمون فرضیه دوم بررسی تأثیر میانگین
سودآوری صنعت بر مدیریت سود تعهدی بوده .برای
آزمون این فرضیه از مدل شماره ( )2بهره گرفته شده
است که یک مدل رگرسیونی بوده و با استفاده از
روش داده های پانل برآورد خواهد شد:
()2
A _ ACCi ,q   0  1SIZEi ,q   2 MTBi ,q

 3 NI i ,q   4 JUSTMEETi ,q   i ,q

نتایج حاصل از آزمونهای  Fلیمر و هاسمن در نگاره 1
آمده است.
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نگاره  -4نتایج انتخاب الگوبراي برآورد مدل()2تحقیق
نوع آزمون

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

درجه آزادي

P-Value

آزمون  Fلیمر

F

2/110

()222،681

0/0000

آزمون هاسمن

2

612/292

1

0/0000

نگاره  -5نتایج برآورد مدل ( )2تحقیق
متغیر وابسته :مدیریت سود تعهدي ()A_ACC
متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

VIF

ضریب ثابت

0/2681

1/266

0/0061

-

اندازه شرکت

-0/0291

-1/198

0/0000

6/169

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

0/0012

2/161

0/0056

6/606

سودآوری

0/1899

68/251

0/0000

6/199

کسب میانگین سود صنعت

0/0219

1/929

0/0001

6/006

ضریب تعیین تعدیل شده مدل 9/4544
آماره  Fمدل
()P-Value
آماره

Breusch-Pagan

()P-Value

1/211
()0/0000

آماره
()P-Value

6/612
()0/2121

آماره دوربین واتسن

با توجه به نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر ،از
آنجایی که مقدار  P-Valueاین آزمون کمتر از 0/09
میباشد ( ،)0/0000همسانی عرض از مبداءها تأیید
شده و الزم است در برآورد مدل از روش دادههای پانل
استفاده شود .همچنبن با توجه به نتایج حاصل از
آزمون هاسمن ،از آنجایی که مقدار  P-Valueاین
آزمون کمتر از  0/09میباشد ( ،)0/0000الزم است
برآورد مدل از طریق رویکرد تصادفی صورت گیرد .در
نگاره  9نتایج حاصل از برآورد مدل شماره ( )2ارائه
شده است.
در بررسی معنی دار بودن کلی مدل ،با توجه به
این که مقدار احتمال ( )P-VALUEآماره  Fاز 0/09
کوچکتر می باشد ( )0/0000با اطمینان %59
معنی دار بودن کلی مدل تایید می شود .ضریب
تعیین مدل نیز گویای آن است که  19/22درصد از
تغییرات مدیریت سود تعهدی شرکت ها توسط
متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود .همچنین
در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون
جارکوا -برا گویای آن است که باقیمانده های حاصل
از برآورد مدل در سطح اطمینان  %59از توزیع نرمال
45

Jarque-Bera

2/916
()0/2801
2/225

برخوردارمی باشند بطوری که مقدار احتمال
 )VALUEمربوط به این آزمون » کوچکتر از 0/09
بوده ( )0/0001و ضریب آن مثبت می باشد
( )0/0219بنابراین فرضیه  H0در سطح اطمینان 59
درصد رد شده و می توان گفت رابطه مستقیم و معنی
داری میان کسب میانگین سود صنعت و مدیریت سود
تعهدی شرکت ها وجود دارد بطوری که شرکت ها در
راستای کسب میانگین سود صنعت حوزه فعالیت خود
اقدام به مدیریت سود تعهدی می کنند .از این رو
فرضیه دوم تحقیق با بزرگتر از  0/09است (.)0/2801
در خصوص بررسی همسانی واریانس باقیمانده ها با
توجه به این که مقدار احتمال ( )P-VALUEمربوط به
آزمون برش -پاگان بیشتر از  0/09می باشد
( )0/2121همسانی واریانس باقیماندههای مدل تأیید
می شود .عالوه بر این از آنجایی مقدار آماره دوربین
واتسن مابین عدد  6/9و  2/9قرار گرفته است
( )2/225لذا استقالل باقیماندههای مدل نیز تأیید
میشود .در خصوص همخطی میان متغیرهای مدل
نیز با توجه به این که مقدار آماره  VIFبرای تمامی
متغیرها کمتر از  9بوده و نزدیک به عدد یک می باشد
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می توان گفت همخطی شدیدی میان آنها وجود
نداشته و این فرض از مفروضات رگرسیون کالسیک
نیز تأیید می شود.
بر اساس نتایج ارائه شده در نگاره  ،9سطح معنی
داری ( )P-Valueآماره

t

مربوط به متغیر «کسب

میانگین سود صنعت اطمینان  59درصد تأیید
میشود.

با توجه به امکان مدیریت سود برای کسب
میانگین سود صنعت ،به سازمان بورس اوراق بهادر نیز
پیشنهاد می شود الزاماتی در این حوزه فراهم آورد که
برای کسب میانگین سود صنعت اقدام به دستکاری و
مدیریت سود ننمایند.
فهرست منابع


 -4نتیﺠه گیري و بحث
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی مدیریت سود بر
مبنای واقعی و تعهدی جهت کسب میانگین سودآوری
صنعت انجام گرفته است ،بر اساس نتایج ارائه شده
می توان گفت رابطه مستقیم و معنی داری میان
کسب میانگین سود صنعت با مدیریت سود واقعی و
مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی شرکت ها وجود
دارد یعنی به ازای یک واحد تغییر در میانگین
سودآوری صنعت  2829/0تغییر مدیریت سود واقعی
از طریق جریان نقدی غیرعادی ( )A-CFOیا هزینه
های اختیاری غیرعادی ( )A-DISXو یا تولید
غیرعادی ( )A-PROو  0219/0تغییر مدیریت سود از
طریق اقالم تعهدی صورت می گیرد در واقع میانگین
سودآوری صنعت به عنوان یک معیار سود می باشد
که ویژگی مهم این معیار اینست که در خارج و بطور
کنترل ناپذیر تعیین می شوند.بعبارت دیگر یک هدف
متحرک است که به سودآوری شرکتهای دیگر درهمان
صنعت بستگی دارد ولی این احتمال نیز وجود دارد
که شرکت ها در راستای کسب میانگین سود صنعت
حوزه فعالیت خود اقدام به مدیریت سود واقعی و یا
مدیربت سود بر مبنای تعهدی نمایند..نتایج پژوهش
همسو با پژوهشهای یاماگوچی( )2061میباشد.
بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیات به سرمایه
گذاران و تحلیل گران پیشنهاد میشود به این جنبه
توجه کرده چرا که مدیران برای کسب میانگین
سودآوری صنعت اقداماتی در جهت رساندن سود
شرکت به این میانگین انجام میدهند و در واقع به
مدیریت سود می پردازند.













اعتمادی حسین ،فرج زاده دهکردی ،حسین
( )6156تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر
محافظه کاری .تحقیقات حسابداری و حسابرسی
سال.1شماره 61ص65-6
افالطونی ،عباس و نیکبخت ،لیلی )")6185کاربرد
اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری ،مدیریت
مالی و علوم اقتصاد"،تهران ،انتشارات ترمه ،چاپ
اول.
انصاری عبدالمهدی ،دری سده مصطفی،شیرزاد
علی (" )6152بررسی تاثیر محافظه کاری بر
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،مدیریت
واقعی سود وسطح کلی مدیریت سود در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
"حسابداری مدیریت" سال ششم شماره نوزدهم.
بهار مقدم و حسنی فر ( .)6185بررسی رابطه بین
رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در
شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران.
تحقیقات حسابداری وحسابرسی.سال دوم.شماره1
پورزمانی زهرا ،اولی محمد رضا ،عبدالهیان جواد
(بهار " )6151بررسی تاثیر اجرای آئین نامه نظام
راهبری شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
بر مدیریت سود حسابداری مدیریت سال هفتم
شماره بیستم.
جهانشاد آزیتا ،سرلک ندا ( ")6151حساسیت
بازده به اقالم تعهدی اختیاری با توجه به رشد
شرکت ها"پایان نامه کارشناسی ارشد
جهانشاد آزیتا ،ارشادی ،مهدی (" )6151تاثیر
مسئولیت پذیری اجتماعی بر مدیریت سود واقعی،
پایان نامه کارشناسی ارشد.
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) بررسی6156(. لطیف نوردیده، مشکی مهدی
تأثیر مدیریت سود بر پایداری سود در شرکتهای
 پژوهش.پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
6156  بهار6 شماره.1های حسابداری مالی سال
668-609 صص
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