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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین پاداش مدیریت و پایداری سود را طی یک دوره  01ساله از سال 0831
تا  0830در  013شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،است .روش تحقیق از نوع
همبستگی بوده و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد رابطهای مثبت و
مستقیم میان پاداش مدیریت و پایداری سود وجود دارد .به عبارت دیگر ،هرچه پایداری سود افزایش یابد ،پاداش
مدیریت نیز افزایش می یابد .همچنین شواهد دیگر پژوهش نشان می دهد که با افزایش اندازه شرکت ،پاداش
مدیران نیز افزایش مییابد .کیفیت اقالم تعهدی اثری منفی و معکوس بر پاداش مدیریت دارد .نسبت بدهی بر
پاداش مدیریت تاثیر ندارند.
واژههای کلیدی :پاداش مدیریت ،پایداری سود ،کیفیت اقالم تعهدی.

 -0استاد گروه حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

nikoomaram@srbiau.ac.ir

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات) parisapazouki@yahoo.com
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کنندگان اطالعات حسابداری درباره موضوع تحقیق

 -1مقدمه
سود یکی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری

ارائه نماید.

های اقتصادی است ،آگاهی استفاده کنندگان از قابل

مشاهدات نشان می دهد بسیاری از شرکت ها

اتکا بودن سود می تواند آنهارا در اتخاذ تصمیمات

علی رغم کاهش سودآوری ،پاداش مدیران را به طور

بهتر در مورد سودآوری وتجزیه و تحلیل صورتهای

مستمر پرداخت می کنند .افزایش شرکت های پذیرفته

مالی یاری دهد.

شده در بورس اوراق بهادار و همچنین اهمیت ارتباط

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل-

میان کیفیت سود و پاداش مدیران در حسابداری مالی

گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد .زیرا آنان

این انگیزه را در نویسندگان به وجود آورد تا تحقیقی

احساس میکردند سود گزارش شده ،قدرت سود را

درباره این ارتباط انجام دهند .نتایج این پژوهش می

به درستی نشان نمیدهد .آنان دریافتند که پیشبینی

تواند موجب بسط مبانی نظری پژوهش های انجام

سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش شده ،کار

شده در گذشته شود و از این رو ،دانش وآگاهی

مشکلی است .افزون بر این ،تحلیلگران فهمیدند که

بیشتری درباره موضوع پایداری سود و رابطه آن با

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل

پاداش مدیران در اختیار استفاده کنندگان اطالعات

نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطالعات

حسابداری ،دانشجویان و استادان رشته حسابداری

حسابداری کار مشکلی میباشد.

قرار دهد.

کیفیت سود را میتوان به سه دستهی پایداری
سود ،میزان اقالم تعهدی و سود منعکس کنندهی

 -2مبانی نظری ومروری بر پیشینه پژوهش

معامالت اقتصادی مربوط ،تقسیم کرد .پایداری سود

 -2-1نظریه کارگزاری

به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است .هر

رابطه کارگزاری قراردادی است که به موجب آن

چه پایداری سود بیشتر باشد ،یعنی شرکت توان

یک گروه (مالکان) ،فرد یا گروهی را به عنوان مباشر

بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می

یا کارگزار خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه

شود کیفیت سود شرکت نیز باالتر است .میزان اقالم

مسئول و مامور ارائه مجموعه ای از خدمات مشخص

تعهدی نیز با کیفیت سود رابطهی معکوس دارد ،زیرا

در واحد تجاری قرار می دهند .انعقاد قرارداد مستلزم

هر چه میزان اقالم تعهدی سود بیش تر باشد ،کیفیت

تفویض اختیار تصمیم گیری به کارگزار است .در

سود شرکت کاهش مییابد .همچنین ،هر چه سود

چنین قرار دادی،طرفین یعنی کارگزار و مالک می

حسابداری منعکس کنندهی معامالت واقعی اقتصادی

دانند که هر یک در راستای منافع شخصی خود عمل

موجود باشد به همان اندازه کیفیت سود نیز افزایش

می کنند .از آنجایی که کارگزار (مدیر) ممکن است بر

مییابد ( مک نیچالس.)1111 ،0

اساس منافع مالک عمل نکند و به دنبال منافع

هدف از انجام این تحقیق در درجه اول ،بررسی

شخصی خود مانند امنیت شغلی ،اعتبار شخصی،

ارتباط میان پایداری سود و پاداش مدیران است .در

حقوق و مزایای جنبی و  ...باشد .وجود چنین منافعی

صورت تحقق این هدف ،هدف بعدی این تحقیق آن

ممکن است موجب شود مدیران از اقداماتی که در

است تا پیشنهاد الزم برای قانون گذاران در حوزه

بردارنده ریسک است و احتماال به جایگاه آنها لطمه

بازار سرمایه ،دانشجویان و استادان و همچنین استفاده

وارد می کنند ،اجتناب نموده و به نتیجه اولیه و راضی
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کننده (و نه کمال مطلوب) رضایت دهند .این امر

پایداری سود

باعث می شود بازدهی کمتر از حد مطلوب برای

هدف گزارشگری مالی ،فراهم کردن اطالعاتی

مالکان بدست آید .لذا ممکن است بین حداکثر شدن

است که برای تصمیمات جاری سودمند باشد .باتوجه

منافع سهامداران و منافع شخصی مدیران تضاد بوجود

به تاکید بر سودمندی تصمیم ،کیفیت گزارشگری مالی

آید که آن را مشکل یا مساله کارگزاری 1گویند.

مورد عالقه کسانی است که از گزارش های مالی

(نیکومرام و بنی مهد)0833،

برای اهداف قراردادی و تصمیمات سرمایه گذاری

واتس و زیمرمن )0393( 8تئوری اثباتی را برای

استفاده می کنند .کیفیت سود از عوامل کیفیت

توضیح انگیزه تغییر در خط مشی حسابداری و

گزارشگری مالی است .چند ساختار وجود دارد که

حساب آرایی تدوین نمودند .این تئوری ،انگیزه های

برای انعکاس کیفیت سود در تحقیقات حسابداری

مدیران شرکتها را برای دستکاری و مدیریت سود

تالش می کنند .ساختارهای مورد استفاده برای

ارائه می نماید .تئوری اثباتی حسابداری برای توضیح

بررسی کیفیت سود از خواص سری های زمانی سود

اینکه چرا مدیران یک واحد تجاری با یک رویه

یعنی پایداری سود استفاده می کنند .پایداری سود از

حسابداری مخالف است و یا از آن حمایت میکند،

جمله ویژگی های کیفی سود حسابداری به شمار می

سه فرضیه معرفی می نماید .این فرضیه ها عبارتند از

آید که براساس اطالعات حسابداری است و سرمایه

فرضیه پاداش مدیریت (یا فرضیه طرح پاداش)،

گذاران را در ارزیابی سودهای آتی و جریان های

فرضیه بدهی (یا فرضیه بدهی به سرمایه) و فرضیه

نقدی شرکت کمک می کند .عالوه بر اینکه رقم سود

هزینه های سیاسی.

گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر
تصمیم های آن ها تاثیر دارد ،پایداری سود به عنوان

فرضیه پاداش مدیریت

4

یکی از ویژگی های کیفی سود مورد توجه سرمایه

این فرضیه پیش بینی می کند که اگر بر حسب

گذاران است و سرمایه گذاران در برآورد سودهای

یکی از معیارهای عملکرد ،نظیر سود حسابداری به

آتی و جریان های نقدی مورد انتظار خود تنها به رقم

مدیر پاداش داده شود ،آن گاه وی تالش خواهد کرد

سود حسابداری توجه نمی کنند و به بخش پایدار

تا از روش های حسابداری استفاده کند که سود و در

سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می دهند .در

نتیجه پاداش او افزایش یابد .اگر مبالغ پرداختی به

واقع آن ها بیشتر از رقم نهایی سود به اقالم تشکیل

مدیر به طور مستقیم بر اساس ارقام حسابداری (مانند

دهنده آن توجه می کنند .بنابراین تصمیمات سرمایه

سود ،فروش ،دارایی ها) محاسبه شود ،هر گونه تغییر

گذاری به پایداری سود دردوره های آتی بستگی

در روش های حسابداری که شرکت از آنها استفاده

دارد .پایداری سودهای گزارش شده از لحاظ نظری و

می کند،ممکن است بر مبالغ پرداختی پاداش مدیر

تجربی در رابطه با میزان واکنش سرمایه گذاران دایمی

تاثیر گذار باشد .این تغییر ممکن است به واسطه

محسوب می شود و با قابلیت اتکای بیشتری توسط

انتشار استانداردهای جدید رخ دهد .بنابراین مدیران

آنها قابل استفاده است .پایداری سود ،تداوم و ثبات

در تالش خواهند بود تا از رویه های حسابداری

سود از یک دوره به دوره بعد را ارزیابی می کند و از

استفاده کنند که موجب افزایش پاداش آنها شود.

طریق رگرسیون سود دوره جاری نسبت به سود دوره
قبل برآورد می شود .پایداری سود به معنای
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تکرارپذیری( استمرار) سود جاری است .هر چه
پایداری سود بیشتر باشد ،یعنی شرکت توان بیشتری

اقالم تعهدی زیادی دارند ،اقالم تعهدی پایداری سود
را نسبت به جریانهای نقدی بهبود می

بخشد.

9

برای حفظ سود های دوره جاری دارد و فرض می

اوسما و همکاران ( )1119در تحقیقی نقش

شود کیفیت سود شرکت باالتر است .آگاهی از

پاداش هیات مدیره و وجود کمیته ناظر هیات مدیره

پایداری سود می تواند در پیش بینی بازده ها مورد

را در محدود کردن مدیریت سود برای شرکت های

استفاده قرار گیرد .تاکید برمفهوم پایداری سود از

اسپانیایی مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان

عالقمندی به شناخت نقش سودهای دوره جاری در

داد که دستکاری سود به طور معنی داری از طریق

ارزشیابی اوراق بهادار سرچشمه می گیرد .تحلیلگران

پاداش هیات مدیره تعیین شده است.بنابراین ،محدود

مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان های نقدی

کردن این عمل به واسطه اعضای هیات مدیره نهادی

آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص

نسبت به اعضای هیات مدیره مستقل شکل می پذیرد.

تعیین کننده توجه نمی کنند ،بلکه برای آنها پایداری و

علیشاااه و همکاااران( 3)1113رابطااه بااین پاااداش

تکرارپذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است(

هیااات ماادیره و ماادیریت سااود را در شاارکت هااای

کردستانی و مجدی. )0831 ،

پاکستانی مورد بررسی قرار دادند.یافته های تحقیق باا
استفاده از مدل اثرات عمومی بیانگر وجود رابطه منفی
بین مالکیت نهادی و مدیریت سود بوده در حالی کاه

 -2-2پیشینه پژوهش
5

اسلوان و همکااران ( )1112رابطاه باین قابلیات
اتکای اقالم تعهدی و پایداری سود را بررسی نموده و

نتایج تحقیق رابطه ی معنی داری باین پااداش هیاات
مدیره و مدیریت سود بیان نکرد.
3

نشان دادند اقالم تعهدی با قابلیت اتکای کام ،باعاث

آاللی ( )1101ارتباط بین اقالم تعهادی اختیااری

پایداری کمتر اقالم تعهدی مای شوند.اسالوان()1113

و حااق الزحمااه حسابرساای و اثاار حقااوق و پاااداش

نقش جریان های نقدی و اقاالم تعهادی را در رفتاار

مدیران مالی را بر این ارتبط ماورد بررسای قارار داد.

سری های زمانی سود بررسای کارد و نشاان داد جاز

وی با استفاده از  3039داده در طی ساال هاای 1111

تعهدی سود نسبت به جز نقدی سود پایداری کمتری

تا  1111و بکارگیری مدل رگرسیون حداقل مربعاات

دارد و این امر منجر به سودآوری پایین در دوره های

پی برد که رابطه قوی ای بین افازایش اقاالم تعهادی

بعد به دلیل برگشت اقالم تعهدی می شود.اسالوان در

اختیاری با افزایش حق الزحمه حسابرسای و افازایش

جستجوی اطالعات موجود در جریان هاای نقادی و

پاداش مدیران وجود دارد .این ارتباط با افزایش میزان

اقالم تعهدی باود و قادرت انعکااس ایان اطالعاات

حقوق مدیران تعدیل می شود.

توسط قیمت های سهام را بررسی کرد .نتاایج تحقیاق

شااالو و همکاااران( )1100تاااثیر ساااختار پاااداش

وی نشان داد که عملکرد سود مربوط به جاز تعهادی

مدیران بر ارزش جاری شرکت های کساب شاده در

سود پایاداری کمتاری در مقایساه باا عملکارد ساود

ادغام شرکت ها را بررسی کردند .آنها ادعا کردند کاه

مربوط به جز نقدی دارد.

سطح پاداش مدیران ممکن اسات ،ارزیاابی و افشاای

دیچو و راس )1115( 1در تحقیق خود نشان

آنها در خصوص دارایی ها و بدهی هاای غیرپاولی را

که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و عالمت اقالم

تغییر دهد .نتایج تحقیق نشان داد که سااختار پااداش

تعهدی قرار می گیرد ،به گونه ای که ،در شرکتهایی که

مدیران یک تعیین کنناده باا اهمیات در ارزشاگذاری

11
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سرقفلی کسب شده می باشد .زیرا که سرقفلی موجود

پرداخت و بر این اساس دریافت که پایداری بخش

در شاارکت هااای خریااداری شااده ،عاماال مهماای در

نقدی ،بیشتر از بخش تعهدی است.

سودهای آتی مورد انتظاار باوده و مای تواناد پااداش

نین چن ،جینگ و یینگ ( 01 )1108در پژوهشی به

جاااری و آتاای ماادیران را تحاات تاااثیر قاارار دهااد.

بررسی تأثیر قوانین افشا بر مدیریت سود ناشی از

همچنین ،نتایج تحقیق نشان داد که بادلیل اساتفاده از

معامالت با اشخاص وابسته پرداختند .آنها در پژوهش

معیارهای مختلاف حساابداری در تعیاین عملکارد و

خود برای اندازه گیری مدیریت سود ،مدل تعدیل شدة

کارآیی شارکت ،قراردادهاای پااداش بار روش هاای

جونز را به کار بردند .آنها به این نتیجه رسیدند که به

حسابداری انتخاب شده.

دنبال قوانین افشا ی تصویب شدة کشور تایوان در

ساهرمن و همکاران( )1100در تحقیق تحت

نوامبر  ، 1111در مدیریت سود شرکت های تایوانی که

عنوان عملکرد شرکت ،حاکمیت شرکتی و پاداش

دارای معامالت اشخاص وابسته با شرکت های چینی

هیئت مدیره به بررسی ارتباط بین برخی مکانیزم های

بوده اند ،کاهشی رخ داده است .به طور کلی آن ها بیان

حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر پاداش هیئت

کردند قوانین افشا ،مدیریت سود را کاهش می دهد.

مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس جاکارتا
طی سال های  1119الی  1113پرداختند .آنها جهت

 -2-2-5پژوهش های داخلی

تجزیه و تحلیل از داده های تابلویی استفاده کردند و

نماازی و مارادی( )0838تحقیقای تحات عناوان

نتیجه تحقیق آنها نشان داد که ارتباط مثبت و

"بررسی تجربی سازه های موثر در تعیین پاداش هیات

معناداری بین بازده دارایی ها و عملکرد شرکت ها و

مدیره" ،با اساتفاده از اطالعاات باورس اوراق بهاادار

همچنین مدیران غیر اجرایی بر پاداش هیئت مدیره

تهران در طی سال های 0893-0831انجاام داده اناد

وجود دارد ولی ارتباط معناداری بین بازده کل

یافته ها در سطح کل شرکت ها حاکی از رابطاه معنای

صاحبان سهام و پاداش هیئت مدیره یافت نکردند.

دار بین نسبت بازده دارایای هاا و تغیارات آن ،انادازه

گیولت و همکاران

01

.

( )1101به مطالعه پاداش

شرکت ،تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیاات

مدیران در صنایع خدماتی پرداختند .آنها اثرات

مدیره است .در ساطح صانایع نیاز ،دو متغیار انادازه

معیارهای عملکرد مبتنی بر حسابداری و معیارهای

شرکت و نسبت بازده دارایی ها ،در مقایساه باا ساایر

عملکرد مبتنی بر بازار را بر پاداش مدیران شرکتها

متغیر های انتخابی بیشتر مورد اساتفاده باوده اناد .باا

بررسی کردند .یافته ها نشان دادند که در این صنایع

جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش ،نتایج

برای تعیین پاداش مدیران نه تنها به معیارهای

ضعیف می شود .در این مرحله ،تنها متغیاری کاه باا

عملکرد شرکت ،بلکه به معیارهای مرتبط با ویژگی

تغییرات پاداش رابطه معنی داری نشان می دهد ،نسبت

های مدیران نیز توجه می شود.

بازده دارایی ها است.

تامی )1101 ( 00به بررسی رابطة بین پایداری سود

رضازاده و محمدزادگان( )0835رابطه بین قابلیت

در طول چرخه های تجاری پرداخته است .او دریافت

اتکای اقالم تعهدی را با پایداری سود و قیمت سهام

که سود در دورة رونق نسبت به دورة رکود پایداری

بررسی کردند .نتایج آنها بدین قرار بود که سرمایه

بیشتری دارد .وی همچنین به بررسی پایداری اقالم

گذاران در مورد اقالم تعهدی با قابلیت اتکای پایین

تشکیل دهندة سود (بخش نقدی و غیر نقدی سود)

نیز برآورد دقیقی از پایداری این اقالم ندارند و در
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نتیجه خطای ارزشیابی در مورد این اقالم بیشتر از

کیفیت اقالم تعهدی و سطح نگهداری داراییهای نقدی،

سایر اقالم است .همچنین نشان دادند که داراییهای

رابطه مثبت و غیرمعنی دار ولی بین کیفیت اقالم

عملیاتی و غیرعملیاتی تحصیل شده از طریق ایجاد

تعهدی اختیاری و غیراختیاری با سطح نگهداری

بدهی های جاری به مراتب قابلیت اتکای باالتری

داراییهای نقدی به ترتیب رابطه منفی و معنی دار و

خواهند داشت و ضریب پایداری آنها بیشتر از حالتی

منفی و غیرمعنی دار وجود دارد .نتایج هم چنین نشان

خواهد بود که از محل ایجاد بدهی های غیرجاری یا

میدهد که شرکتهای بزرگتر و شرکتهای دارای سایر

انتشار سهام عادی باشد که با قابلیت اتکای پایین

داراییهای نقدی جایگزین وجه نقد ،میزان وجه نقد

اندازه گیری می شوند.

کمتری نگهداری میکنند و در مقابل ،شرکتهای دارای

رحمانی و بشیری منش(  )0831اثار هموارساازی

میزان بازدهی بیشتر بر وجه نقد (هزینه فرصت سرمایه

سود بر آگاهی بخشی قیمت سهام را مورد مطالعه قرار

گذاری در داراییهای نقدی) ،میزان وجه نقد بیشتری

دادند  .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که قیمت سهام

نگهداری میکنند.

شرکت هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود نموده

مهرانی و زارع زادگان( )0831به بررسی رابطه بین

اند از اطالعات بیشاتری دربااره میازان ساودآوری و

کیفیت سود و جریان های نقدی عملیااتی آتای باا در

جریان های نقدی آتی برخوردار هستند .

نظر گرفتن شرایط مالی شارکت هاا پرداختناد .نتاایج

سجادی و همکاران( )0831در تحقیقی به بررسی

نشان می دهد که بین کیفیت سود و جریان های نقدی

رابطه بین طرح های پاداش مدیران و معیارهای

عملیاتی آتی ،رابطة معناداری وجود دارد و این رابطاه

اقتصادی ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته

تحت تأثیر شرایط مالی شرکت ها قرار می گیرد.

شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج

کرمی و افتخاری ( )0831برخی معیارهای کیفیت

تحقیق نشان داد که بین پاداش مدیران و معیارهای

سود حسابداری در چرخه های تجاری را مورد بررسی

ارزش افزوده اقتصادی ،ارزش افزوده بازار و ارزش

قرار دادند .بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و

افزوده اقتصادی تعدیل شده رابطه معنی داری وجود

آزمون فرضیه ها ،مشاهده شد که وضعیت اقتصادی بر

دارد .نتایج همچنین نشان دهنده رابطه معنی دار بین

واکنش سرمایه گذاران به سود حسابداری تأثیر می

مالکیت مدیریتی و ارزش افزوده بازار بود.

گذارد ؛ به گونه ای که این واکنش به سود ،در دورة

دستگیر و رستگار( )0831رابطه بین پایداری سود

رکود نسبت به دوره رونق بیشتر است  .همچنین

کردند.

وضعیت اقتصادی بر پایداری سود تأثیر می گذارد؛ به

آنان دریافتند که این دو با یکدیگر رابطه مستقیم دارند،

طوری که پایداری سود در دوره رونق نسبت به دوره

ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقالم تعهدی و افزایش

رکود کمتر است.

و بازده سهام با کیفیت اقالم تعهدی را بررسی

اندازه اقالم تعهدی ،بازده سهام افزایش

مییابد.

(نیکومرام ،تقوی)0838،

نیکو مرام و همکاران ( )0838به بررسی پیامدهای
اقتصادی کیفیت اطالعات حسابداری با تمرکز بر متغیر

خواجوی و همکاران( )0830به بررسی رابطه بین

پایداری سود پرداختند .یافته های پژوهش حاکی از آن

کیفیت اقالم تعهدی و میزان نگهداری داراییهای نقدی

است که معیار ارزیابی کیفیت اطالعات حسابداری

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یعنی پایداری سود بر نسبت Qتوبین ،نسبت ارزش

پرداختند .یافته های پژوهش نشان میدهد که بین

بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت
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پاداش مدیریت و پایداری سود

قیمت به سود هر سهم تأثیر مثبت و معنیدار داشته

استفاده از آنها استخراج نماید .همچنین در تحلیل

است .این امر حاکی از آن است که پایداری سود دارای

رگرسیون ،برای تجزیه و تحلیل داد هها و بررسی

بار و محتوای اطالعاتی مثبت در بازار سرمایه ایران

رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه ،از رگرسیون چند

بوده و حاوی پیامد اقتصادی مثبت می باشد.

متغیره به روش پانل دیتا استفاده شده است.

 -3روششناسی پژوهش

 -4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آن

جامعاه آمااری ماورد بررسای در ایان تحقیاق

متغیر وابسته

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران

متغیر وابسته در این تحقیق  ،پاداش مدیریت مای

طی سالهای  0831الی 0830می باشد .این نمونه شامل

باشد.این متغیر از طریق لگاریتم طبیعای مبلاغ پااداش

شرکتهایی است که از شرایط زیر برخوردار

باشند:

مدیریت که در صورت های مالی و یا یادداشت هاای

 تا ابتدای سال  0831در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحی آن وجود دارد ،اندازه گیری می شود.

پذیرفته شده باشند.

 شرکت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی

متغیرهای مستقل
نباشند.

 شرکت هایی که پایان سال مالی آنها13اسفند ماه

پایداری سود ،اندازه ی شرکت ،نسابت بادهی و
کیفیت اقالم تعهدی از جمله متغیرهاای مساتقل ایان

هر سال باشد.

 شرکت هایی که در دوره مورد بررسی توقف
معامله نداشته باشند.

 شرکتهایی که دادههای آنها در دوره مورد بررسی
در دسترس باشد.

تحقیق هستند .در ادامه چگاونگی انادازه گیاری ایان
متغیرهااااااا توضاااااایح داده ماااااای شااااااود
اندازهی شرکت یک متغیر نسبی است کاه انادازه و
بزرگی شرکت را نشان میدهد .این متغیار بار اسااس
لگاریتم طبیعی جمع داراییهای هار شارکت در هار
سال اندازه گیری میشود.

با توجه به مجموعه شرایط فوق 013،شرکت در
دوره زمانی 0831الی 0830شرایط فوق را دارا بوده و
لذا به عنوان

جمع داراییها

نمونه آماری اولیه انتخاب شدند .

پایداری سود :پایداری سود که از رابطه زیر به دست

منبع جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق،

می آید.

صورت های مالی شرکت ها بوده است .روش تحقیق
در این مقاله ،روش اکتشافی از نوع همبستگی است

نسبت بدهی عبارت است از نسبت جماع بادهی باه

ROAt=a0+a1ROAt-1+ λ
.

همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های

ضاریب  a1نشاان دهناده پایاداری سوداسات( دچاو

تحقیق از روش همبستگی استفاده گردیده است .علت

وهمکاران.)1101 ،

انتخاب روش مزبور این است که تعداد متغیرهای

کیفیت اقالم تعهدی :این شاخص بر اساس مدل

بازیگر در مورد موضوع پژوهش زیاد بوده و تنها

فرانسیس و همکاران ( )1115به شرح زیراست .

روش تحقیق همبستگی است که به محقق اجازه می
دهد تا متغیر های زیادی را اندازه گیری کند و همزمان
همبستگی آنها را محاسبه و در نهایت یک مدل با

TCAj,t = α 0+α1CFO j,t-1+α 2 CFO j,t+ α 3 CFO
j,t+1 + α 4 ∆REVj,t+ α 5 PPE j,t + ε

رابطه شماره 0
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 TCAمجموع اقالم تعهدی سرمایه در گردش

فرضیه اول :میاان پایاداری ساود و پااداش مادیریت

 CFOجریان وجه نقد عملیاتی که از صورت جریان

رابطه معنیدار وجود دارد.

وجوه نقد به دست می آید

فرضیه دوم :میان اندازهی شرکت و پااداش مادیریت

 ∆REVتغییر در درآمد فروش

رابطه معنیدار وجود دارد.

 PPEاموال ،ماشین آالت و تجهیزات

فرضیه سوم :میان نسابت بادهی و پااداش مادیریت

 : εباقی مانده حاصل از رگرسیون

رابطه معنیدار وجود دارد.

همه متغیرها بر میانگین جماع دارایای هاا تقسایم
شده اند .مبانی نظری مدل باال بار ایان نکتاه اساتوار
است که اقالم تعهادی بایاد جریاان نقادی عملیااتی
( )CFOدوره قباال ،جاااری و بعااد را توضاایح دهااد.
مقااادیر باااقی مانااده( )εiحاصاال از رگرساایون اقااالم
تعهدی نشان دهنده مدیریت ساود اسات  .هار چاه
انحراف معیار اندازه مقادیر باقی ماناده کمتار باشاد ،
کیفیت اقاالم تعهادی و در نتیجاه کیفیات اطالعاات
حسابداری باالتر است و بر عکس  .از این رو  ،مقدار
انحراف معیار در عدد منهای یک ضارب مای شاود .
بنابراین انحراف معیار مقادیر باقی مانده مدل بااال ()εi
برای چهار سال سال گذشته به عنوان متغیار وابساته
در این پژوهش در نظر گرفته شده است (

.(Francis

and et al. 2005

فرضیه چهارم :میان کیفیات اقاالم تعهادی و پااداش
مدیریت رابطه معنیدار وجود دارد.
 -6نتایج پژوهش
 -1-0آمار توصیفی
آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق به شرح جدول
شماره  0می باشد .در این جدول ،میانگین متغیرهای
کمی تحقیق آورده می شود.
توضیح در مورد جدول شاماره  0اینکاه نزدیاک
بودن مقادیرمیانه و میانگین نشان می دهد کاه توزیاع
داده ها نرمال است .میانگین کیفیت اقالم تعهدی برابر
 -1/111و پایداری سود  1/318می باشد .این موضوع
نشان می دهد میانگین پایداری سود باه یاک نزدیاک
است.

 -5فرضیههای پژوهش
فرضیه های پژوهش به صورت زیر تدوین می شوند

جدول شماره  :1آمارهای توصیفی متغیرهای کمی تحقیق
جمع دارایی ها (میلیون

پاداش مدیریت

ریال)

(میلیون ریال)

N

238

238

238

238

238

میانگین

1/119

-1/111

1/318

8129111/35

313/5389

میانه

1/181

-1/1110

-1/111

829135/11

111/1111

انحراف معیار

1/893

1/139

5/333

81312053/53

921/01338

نسبت بدهی
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مستقیم با پاداش مدیریت دارد .یعنی هار چاه انادازه

 -6-2آزمون فرضیه
نتایج آزماون فرضایه در جادول شاماره  1آورده

شرکت افزایش یابد پاداش مدیریت نیاز افازایش مای

شده است .با توجه به این جادول مای تاوان اظهاار

یابد .کیفیت اقالم تعهدی رابطه ای منفی و معکوس با

داشت پایداری ساود رابطاه ای مثبات و مساتقیم باا

پاداش مادیریت در ساطح اطمیناان  35درصاد دارد،

پاداش مدیریت در ساطح اطمیناان  35درصاد دارد ،

یعنی هرچه کیفیت اقالم تعهدی افزایش یاباد پااداش

یعنی اگر پایداری سود افزایش یابد ،پااداش مادیریت

مدیریت کاهش می یابد .هر گااه ساودآوری شارکتها

افزایش خواهد یافت .از میان متغیرهای مستقل دیگار

افزایش یاباد ،پااداش مادیریت نیاز افازایش خواهاد

اندازه شرکت با پاداش مادیریت رابطاه معنای دار در

یافت .متغیر مستقل نسبت بدهی رابطه ای معنی دار با

سطح اطمینان  35درصد دارند .اندازه شرکت رابطهای

پاداش مدیریت ندارد.

جدول شماره  :2آزمون فرضیه ها
متغییرها

ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

آماره

آماره های هم خطی

سطح معنی

بتا

خطای استاندارد

بتا

T

داری

تولرانس

عامل تورم واریانس

عرض از مبدا

0/118

1/813

-

2/313

1/111

-

-

پایداری سود

1/1111

1/110

1/119

1/125

1/120

1/353

0/121

اندازه شرکت

1/830

1/112

1/532

05/321

1/111

1/959

0/810

نسبت بدهی

-1/191

1/191

-1/181

-1/328

1/821

1/339

0/013

کیفیت اقالم تعهدی

-1/391

1/133

-1/000

-8/193

1/110

1/331

0/010

آماره دوربین واتسون
0/302

سطح معنیداری

تغییراتF

1/111

 Fآماره

ضریب تعیین تعدیل شده

19/201

1/500

پاداش مدیریت متغیر وابسته

 -6-3نرمال بودن متغیر وابسته و مقادیر باقی مانده
نرمال بودن توزیع متغیر وابسته یکی از مفروضات

مقادیر باقیمانده برابر ماناده برابار  1/3درصاد یعنای
بیشتر از  5درصد میباشد.

اساسی روش همبساتگی محساوب مایشاود .لاذا در
اینجا از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ،نرمال

جدول شماره  : 3آزمون کلومگورف -اسمرینف

بودن متغیر وابسته در این پژوهش مورد بررسای قارار
گرفته است .لذا متغیر وابسته از توزیع نرمال برخوردار
است .از اینرو ،میتوان نتیجه گرفت که مقادیر باقی-
مانااده در خااط رگرساایون نیااز دارای تااوزیعی نرمااال
هستند و احتماال ناهمسانی ندارند .هماانطاور کاه در

پاداش مدیریت مقادیر باقی مانده
تعداد مشاهدات
آماره کلموگروف –
اسمیرنوف
سطح معنی داری

238

231

0/883

0/120

1/155

1/113

جدول شماره  8مشاهده میشاود ،ساطح معنای داری
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هاشم نيكومرام و پريسا پازوكي

و دقت داشته باشند و پایداری سود را عاملی برای

 -7نتیجهگیری و بحث
آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند

کیفیت سود در نظر نگیرند.

متغیره انجام شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان

به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری پیشنهاد

میدهد که عوامل تأثیرگذار بر پاداش مدیریت عبارتند

می شود که به منظور جلوگیری از رفتارهای فرصت

از پایداری سود ،اندازه شرکت وکیفیت اقالم تعهدی.

طلبانه مدیر در دریافت پاداش بیشتر استانداردهایی

نتایج تحقیق بیانگر آن است که پایداری سود رابطه

تدوین نمایند که موجب ارتقا کیفیت سود گردد.

ای مستقیم با پاداش مدیریت دارد .یعنی هرچه
پایداری سود افزایش یابد ،پاداش مدیران نیز افزایش

فهرست منابع

می یابد.

 خواجوی ،شکراهلل؛ بایزیدی ،انور ؛ جبارزاده

همچنین شواهد دیگر پژوهش نشان میدهد که

کنگرلویی ،سعید " .)0830 (،بررسی رابطه بین

هرگاه کیفیت اقالم تعهدی افزایش یابد ،پاداش

کیفیت اقالم تعهدی و میزان نگهداری داراییهای

مدیران کاهش مییابد .این موضوع از دیدگاه نظری

نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

مورد تایید میباشد ،زیرا تا سودآوری وجود نداشته

بهادار تهران" .مجله دانش حسابداری ،سال سوم،

باشد ،پاداش سود نیز پرداخت نخواهد شد .همچنین

شماره  ،3تابستان  0830ص  55تا.91

شواهد دیگر پژوهش نشان می دهد که هرگاه اندازه

 رحمانی ،علی و بشیری منش  ،نازنین " .)0831( ،

شرکت افزایش یابد پاداش مدیران نیز افزایش می

بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخشی

یابد .همچنین از دیدگاه نظری شرکتهای بزرگ به

قیمت سهام " .پژوهش های حسابداری مالی،

دلیل دسترسی به بازار و سهم بیشتری از فروش می

شماره  ،3صص.52-83

توانند سودآوری بیشتری داشته باشند و در نتیجه

 رضازاده ،جواد و محمدزادگان ،اکبر.)0835( ،

پاداش بیشتری پرداخت کنند .نتایج تحقیق نشان می-

"بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقالم تعهدی،

دهد متغیر نسبت بدهی بر پاداش تاثیر ندارند .نتایج

پایداری سود و قیمت سهام در شرکت های

این پژوهش با نتایج حاصل از مطالعات قبلی چون

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" .پایان

آاللی،1101نمازی و مرادی 0838و سجادی 0831

نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه بین المللی امام

همسو

است.

خمینی (ره) قزوین.

بر اساس نتیجهی بدست آمده از فرضیه ها به

 سجادی ،حسین و زارع زاده مهریزی ،محمد

مجمع عمومی صاحبان سهام پیشنهاد می شود به

صادق".)0831( ،بررسی رابطه بین طرح های

منظور کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر برای

پاداش مدیران و معیارهای اقتصادی ارزیابی

دریافت پاداش تمهیدات الزم از جمله نظارت

عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس

برعملکرد مدیران را مد نظر قرار دهند.

اوراق بهادار تهران" .مجله پژوهش های

یکی از ایرادهایی که به پایداری سود می گیرند
آن است که ممکن است به جای کیفیت سود،

حسابداری مالی ،سال سوم ،شماره چهارم ،ص
ص.20-52

هموارسازی سود را نشان دهد .لذا به محققان

 کردستانی ،غالمرضا و مجدی ،ضیاالدین،

حسابداری پیشنهاد می شود که به این موضوع توجه

(".)0831بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی
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