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چكیده
هدف این پژوهش بررسی مدیریت سود واقعی در آستانه مقادیر حساس سود در شرکتهای مظنون به مدیریت سود و با لحاظ اهرم مالی
باال بوده که در بین  841شرکت بورسی و لحاظ اطالعات مالی آنها بین سالهای  8931الی  8933انجام شده است .در این پژوهش
هزینههای تولید غیر عادی و هزینههای اختیاری غیر عادی برای شرکتهای مظنون به مدیریت سودی که اهرم مالی آنها بیش از میانه
بوده در سه آستانه سود صفر ،سود دوره گذشته و سود پیش بینی شده بررسی شدند .نتایج نشان میدهد که در هر سه آستانه سود زمانی
که اهرم مالی بیش از میانه باشد آنگاه این اهرم تاثیر منفی و معنیداری بر هزینههای تولید غیر عادی و هزینههای اختیاری غیر عادی
داشته و صرفا در هزینههای تولید غیر عادی در آستانه سود دوره گذشته است که تاثیر معنیداری شناسایی نگردیده است.
واژههای کلیدی :مدیریت سود واقعی ،آستانه سود ،اهرم مالی ،هزینه اختیاری غیرعادی ،هزینههای تولید غیرعادی.

 8دانشجوی دکتری حسابداری ،حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات متحده عربی ،دبی ،امارات متحده عربی.Email: shafiee_sm@yahoo.com .
 1دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،اسالمشهر ،ایران (نویسنده مسئول)Email: hamidreza.kordlouie@gmail.com :
 9استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهر قدس ،شهرقدس ،ایرانEmail: shahverdiani@gmail.com .
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مقدمه
مدیریت سود زمانی اتفاق میافتد که مدیران در
گزارشگری مالی و ساختار معامالت برای تغییر
گزارشهای مالی دستکاری مینمایند .انگیزه گمراه کردن
یا تغییر درک صحیح برخی از ذینفعان در مورد عملکرد
اقتصادی اساسی شرکت با دستکاری واقعی فعالیتها از
اصلیترین روشهای دستکاری سود توسط مدیران
میباشد (امار 8و همکاران .)1212،در واقع مدیران سود
گزارششده را برای سه هدف اصلی مدیریت میکنند،
یعنی اجتناب از زیان ،اجتناب از کاهش سود ،و برآورده
کردن انتظارات سود تحلیلگران مورد دستکاری قرار
میدهند (پراکار 1و همکاران .)1212،مدیران همچنین با
توجه به خصوصیات خاص بازار سرمایه و فعاالن آن تمایل
به مدیریت سود پیدا میکنند که میتوان نگاه مدیران به
بازار سرمایه برای فعالیتهای مدیریت سود را در سه
دسته تقسیمبندی نمود .اول ،همانگونه که دی آنجلو 9و
همکاران ( )2006اشاره کردهاند شرکتهایی که به طور
منظم سود فزایندهای ارائه نمی کنند (یعنی منحنی رشد
سود شکسته شده است) به احتمال زیاد شاهد کاهش
متوالی در قیمت سهام هستند .دوم ،واسطه گران و فعاالن
بازار معموالً تمایل دارند بر شرکتهایی تمرکز کنند که به
طور منظم افزایش درآمد را منتشر میکنند .بنابراین ،هر
چه دوره رشد طوالنی تر باشد ،ممکن است به عنوان
توضیحی برای انگیزه مدیران برای ارائه یک سری درآمد
فزاینده عمل کند .به عبارت دیگر ،مدیریت سود اعمال
شده توسط مدیران به آنها اجازه میدهد تا از کاهش و
زیان سود جلوگیری کنند (زامان و همکاران.)1218 ،
سوم ،شرکتهایی که درآمدشان عوامل غیرمنتظره مطلوب
را تشکیل میدهد ،در سالهای بعد ،رشد باالتری را در
فروش و درآمد نسبت به شرکتهایی با عملکرد سود
یکسان اما با غافلگیری سود نامطلوب نشان میدهند،
بدست آورده اند .شرکتهایی که از طریق دستکاریهای
حسابداری سودی برابر یا باالتر از پیشبینی تحلیلگران
ارائه کردهاند ،سودآوری باالتر از سودآوری مشاهده شده

برای شرکتهایی که سود منتشر شدهشان کمتر از
پیشبینیهای تحلیلگران است ،ثبت کردهاند (امار و
همکاران .)1212،یک ضرر کوچک و یک سود کوچک
میتواند ناچیز باشد ،به دلیل به اصطالح "نقطه مرجع
شناختی" ،سود کوچک در مقایسه با یک زیان کوچک به
طور غیرعادی بزرگتر تلقی میشود ..بنابراین ،عدد مقداری
سود صفر به عنوان محتملترین فاصله ای در نظر گرفته
شده است که در آن شرکتهایی که درگیر مدیریت سود
هستند ،در نظر گرفته شده است (گیلیام 4و همکاران،
 .)1282همچنین مدیران همیشه وسوسه میگردند که از
تغییرات منفی سود نیز اجتناب کنند (آمار و آبائوب،2
 .)1282بازار به شدت به اعالنهای درآمد در اطراف
آستانه سود واکنش نشان میدهد در نتیجه این فرصتی
برای گزارش نادرست از جانب مدیران ایجاد میکنند
(جرمی 6و همکاران .)1218 ،در واقع در آستانههای چون
جلوگیری از گزارش زیان و کاهش سود مدیران به
دستکاری سود ترغیب میگردند( .مارای 7و همکاران،
 .)1218ون تندلو 1و همکاران ( )1281اشاره میکنند که
بدهی در دو جهت بر مدیریت سود تأثیر دارد .از یک
طرف ،شرکتها برای جلوگیری از نقض پیمانهای بدهی
بیشتر به افزایش سود تشویق میشوند .لذا با توجه به
اهمیت بازار مالی برای شرکت ها ،مدیران انگیزه هایی
برای ارائه سود مثبت و فزاینده برای به حداکثر رساندن
ارزش شرکت و جذب سرمایه گذاران بیشتر دارند .از سوی
دیگر ،سطح اهرم باالتر ممکن است شرکتهایی را که
دارای مشکالت مالی هستند ،به افزایش مدیری سود
کاهشی سوق دهد تا قدرت چانهزنی خود را با وام
دهندگان قبلی افزایش دهد .دهد .بنابراین احتمال
بیشتری دارد که در مدیریت سود کاهشی در میزان باالی
اهرم مالی نیز وجود دارد .لذا آنچه که به عنوان مسئله
تحقیق بیان میگردد همانا اثر اهرم مالی در شرکتهای
مظنون به مدیریت سود و تاثیر آن در آستانههای مقادیر
سود است که هامیت آن در تحقیقات قبلی مشخص شده
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و جای خالی آن در تحقیقات داخلی احساس میگردد .در
ادامه تحقیق به بیان چارچوب نظری و پیشینه تحقیق،
روششناسی و ارائه مدلها و معرفی متغیر پرداخته
میشود ،سپس نتایج آزمونها ارائه شده و نتیجهگیری
میگردد.
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
از دیدگاه نظری مدیران ریسک پذیر به احتمال زیاد برای
دستیابی به معیار جبران خسارت خود از طریق سیگنال
دادن به یک نتیجه عملکرد خوب به بازار ،در فعالیتهای
مدیریت سود شرکت میکنند (بیلینگز 8و همکاران
 .)1212عالوه بر این ،مدیریت شرکتی که تمایل به انجام
سرمایهگذاریهای با ریسک باالتر را نشان میدهد ،تمایل
دارد ریسک سرمایهگذاری را کمتر از حد اعالم کند چنین
رفتاری بیشتر مدیران را ملزم به توسل به دستکاری سود
میکند (هاگا 1و همکاران .)1281 ،توسل به فعالیتهای
مدیریت سود واقعی یکی از راههای ممکن برای پوشش
شکست احتمالی سرمایهگذاری پرخطر است .منطق این
رفتار این است که ریسکپذیری بیشتر با شکست یا
موفقیت بیشتر سرمایهگذاری همراه است ،که مدیران را
وادار میکند تا در مدیریت سود بیشتر مشارکت کنند تا
تواناییهای خود را به فعاالن بازار نشان دهند (الیون 9و
همکاران .)1283 ،شناسایی فعالیتهای مدیریت سود
واقعی برای طرفهای خارجی بسیار دشوار بوده (سامر 4و
همکاران )1218 ،و لذا اگر این دستکاریها بر اساس
فعالیتهای واقعی کسب و کار نیز صورت پذیرد پی بردن
به آن مشکل تر میگردد .لذا ،مدیران در مواجهه با
عملکرد ضعیف ناشی از ریسکپذیری ،به احتمال زیاد در
مدیریت سود واقعی شرکت میکنند (الهاربی 2و همکاران،
 )1212لذا از این لحاظ احتمال مشارکت مدیرانی که
بدلیل در فعالیتهای پر ریسک شرکت کرده و اهرم مالی
باالیی برای شرکت ایجاد کردهاند در مدیریت سود
میتواند افزایش یابد .نظریه نمایندگی نیز فعالیتهای

دستکاری سود توسط مدیران را بر اساس تضاد منافع بین
ایشان و سهامداران و اعتباردهندگان محتمل میشمارد.
در واقع ،عدم تقارن اطالعات میتواند مبنایی برای
مدیریت سود بر اساس نظریه نمایندگی بوده که میتواند
بی مدیران و سهامداران و یا مدیران و تسهیالت دهندگان
(هو 6و همکاران )1283 ،باشد .شرکتها میتوانند در
مدیریت سود افزایشدهنده مشارکت کنند تا تأمین مالی
ارزانتری به دست آورند ،که ممکن است سرمایهگذاری
بیش از حد را تشویق کند .ادبیات موجود نشان میدهد
که محیط سازمانی ،هزینه سرمایه ،کیفیت حسابرسی،
محدودیتهای مالی ،تنوع و اطالعات نامتقارن تأثیری بر
رویههای مدیریت سود شرکتها دارد (حبیب 7و همکاران،
 .)1283هو و همکاران ( )1283دریافتند که در
شرکتهایی که تمایل به سرمایه گذاری بیش از حد دارند
مدیران همچنین میتوانند برای مدیریت سود به منظور
دستیابی به الزامات قراردادی یا نظارتی برانگیخته شوند.
در واقع مدیریت برای هموارسازی رشد تولید ناخالص
داخلی به دلیل فقدان حاکمیت شرکتی مؤثر و کنترل
داخلی ،مدیران و سهامداران کنترل کننده به راحتی
میتوانند در فعالیتهای سرمایهگذاری فرصت طلبانه
شرکت کنند تا به دنبال منافع خصوصی باشند و در نتیجه
تصمیمات سرمایهگذاری نزدیک بینی و نابهینه را به همراه
داشته باشند (ژو 1و همکاران .)1286 ،در واقع شرکتهایی
که سود خود را دستکاری میکنند ،در طول دوره گزارش
نادرست ،کمتر سرمایهگذاری کرده تا از شناسایی
جلوگیری کنند (فان و همکاران .)1283 ،بنابراین ،در
مقایسه با شرکتهایی که میتوانند بدون دستکاری سود
به معیارهای درآمد دست یابند ،شرکتهایی که سود را
دستکاری میکنند مستعد سرمایهگذاری کم هستند .لذا
در شرکت هایی که اهرم مالی باالئی را دارا بوده و هنوز به
آستانههای مورد نظر سود دست پیدا نکرده اند انتظار نمی
رود که با توجه به شرایط خاص تمایلی به مدیریت سود
داشته باشند زیرا که تا کنون بشدت اهرم مالی گرفته و
بیشتر نگران بازپرداخت تعهدات خود هستند یا دستکاری
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سود .زیرا که دستکاری سود مطمئنا باعث میگردد که
توان پرداخت بدهی ایشان مجددا کاهش یافته و آنها
تمایل و یا دلیل تازه ای که باز بخواهند اهرم مالی خودرا
افزایش دهند ندارند .شرکتها ممکن است سود را برای به
دست آوردن منابع مالی ارزان مدیریت کنند ،که
سرمایهگذاری بیش از حد را تشویق میکند .بنابراین،
ممکن است انتظار یک ارتباط مثبت بین مدیریت سود و
سرمایه گذاری بیش از حد اتفاق افتد اما اگر میزان اهرم
مالی باال باشد از آن پس دیگر این مزیت از بین میرود .با
این حال لیو 8و همکاران ( )1218معتقدند که مدیران
میتوانند با انجام اقدامات اقتصادی واقعی که از رویههای
تجاری عادی منحرف میشود ،سود را مدیریت کنند که
این عمل از طریق سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی،
کارخانه و تجهیزات انجام میپذیرد .از طرف دیگر
شرکتهایی که افزایش بسیار زیادی در ریسکپذیری را
تجربه میکنند ،در سطح قابلتوجهی باالتر از فعالیتهای
مدیریت سود واقعی در دوره پس از افزایش در مقایسه با
1
قبل از افزایش ،درگیر میشوند (لی و همکاران.)1283 ،
این بدان معنی است که اهرم مالی باال در زمان افزایش
ریسکپذیری اتفاق افتاده و پس از آن احتماال فعالیتهای
دستکاری سود کمتر خواهد شد .ببچوک )1223( 9بیان
میکند که شرکتهایی که نرخ حقوق صاحبان سهام
گزارششده شان کمتر از مقادیر آستانه مشخص باشد،
هزینههای اختیاری را کاهش میدهند .همچنین مدیریت
سود در در آستانه سال گذشته نیز حائز اهمیت است
(زامان 4و همکاران .)1218 ،نظریه چشمانداز نیز بیان
میکند که سرمایه گذاران در واقع نتایج را به عنوان سود
یا زیان میبینند و نه به عنوان ارزش مطلق ثروت .آنها
استدالل میکنند که برای تعریف سود یا زیان یک نقطه
مرجع الزم است که میتواند معیارهای سود مانند سود
صفر یا سود مورد انتظار باشد .لذا این مقادیر آستانهای
سود حساسیت بیشتری را برای مدیران بوجود میآورد
(وانگ 2و همکاران .)1212 ،الری دشت بیاض ،ساعی و

قربانی ( )8936بر اساس یافتههای تحقیق خود تایید
کردند که مدیران شرکتها برای اجتناب از زیانهای
اندک ،نتایج عملکرد خود را با استفاده از رویکردهای
مدیریت سود واقعی مانند ارائه تخفیفات فروش غیرعادی
به مشتریان ،اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده
کاالی فروش رفته یا کاهش هزینههای اختیاری به سمت
باال مدیریت کنند .غزالی 6و شفیعی و سناسو ()1282
مدیریت تمایل به مدیریت سود به منظور اجتناب از
گزارش زیان یا برای جلوگیری از نشان دادن هرگونه
کاهش در سود گزارش شده دارد .آنها بیان نمودند که این
امر مدیریت سود وقتی که شرکت از نظر مالی سالم است
و سود شرکت باال بوده محتملتر است .دگناکس 7و
کیانوپلوس و ابراهیم و روزیک ( )1287در پژوهشی به
بررسی مدیریت سود برای جلوگیری از ضرر و کاهش
درآمد در کرواسی پرداختند .این مقاله شواهد تجربی ارائه
میدهد که شرکتهای کرواسی مدیریت سود را گزارش
میدهند .از ضرر و زیان و کاهش درآمد جلوگیری کنید.
افریضل 1و گامایونی و سیاپودین ( )1218نشان داند که
نشان داده است که مدیریت سود به طور موثر توسط
سیستم حاکمیت شرکتی و عملکرد کنترل میشود.
مدیرانی که از دو روش مدیریت سود به عنوان جایگزین
استفاده میکنند ،با نظارت بیشتر توسط حسابرسان و
نهادهای ناظر مواجه میشوند ،لذا دستکاری سود واقعی را
ترجیح میدهند ،زیرا دستکاریهای سود واقعی را میتوان
از تصمیمهای عادی کسبوکار متمایز نکرد و بنابراین
تشخیص آن سخت است (چی 3و همکاران .)1288 ،در
نتیجه توجه بر مدیریت سود واقعی بیشتر از مدیریت سود
تعهدی میتواند در شناخت پدیده دستکاری سود مفید
82
واقع گردد .شرکتها در فعالیتهای مدیریت سود واقعی
با استفاده از دستکاری ظریف در تخفیفهای قیمت برای
افزایش فروش و تولید بیش از حد برای گزارش کمتر
بهای تمام شده کاالهای فروختهشده شرکت میکنند
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Wang
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(باکر 8و همکاران .)1283 ،حجازی و ادم پیرا و بهرامی
زیارتی ( )8932در پژوهش تشخیص مدیریت سود با
استفاده از تغییرات در گردش دارایی و حاشیه سود نشان
دادند که نسبت حاشیه شود /گردش دارایی درشناسایی
مدیریت سود اطالعات بیشتری نسبت به اقالم تعهدی
غیراختیاری ارائه میکند و همچنین تغییر حاشیه سود و
گردش دارایی در جهت مخالف به علت مدیریت سود
میباشد .حسینی معصوم و همکاران ( )8931نشان دادند
بین شاخص پایداری با مدیریت سود باانگیزه دستیابی به
آستانههای سود اجتناب از کاهش سود و اجتناب از سود
غیرمنتظره منفی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
شمسزاده و افخمی ( )8932به شناسایی و تشخیص
مدیریت سود با استفاده از تغییرات در گردش داراییها و
حاشیه سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند که یافتههای حاصل از تحقیقات
آنان نشان داد که کاهش حاشیه سود و افزایش در گردش
داراییها به طور هم زمان ،نشانه مدیریت رو به پایین
است .در حالی که افزایش در حاشیه سود و کاهش
همزمان در گردش داراییها تایید بر وجود مدیریت سود
رو به باال نمی باشد.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردی و شناخت بهتر
خصوصیات شرکت هایی است که ظن آن میرود که
درگیر فعالیتهای مدیریت سود باشند .در این بین تمرکز
بر روی شرکتهای مظنونی است که دارای اهرم باالتری از
میانه میباشند .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی
 1ساله بین سالهای  8933-8931هستند .شرکتهای
مظنون شرکتهایی هستند که سود دوره مالی حاضر آنها
نزدیک به صفر ،مقدار سود دوره گذشته مالی و همچنین
نزدیک به سود پیش بینی شده باشد .لذا شش فرضیه
برای شناخت نحوه عملکرد شرکتهای مظنون شکا
میگیرد که برای هر آستانه دو فرضیه وجود دارد که در
مورد هزینههای تولید غیر عادی و هزینههای اختیاری غیر
Baker
.............................................................

1

عادی میباشد .این فرضیهها که بر اساس نظریهها و
پیشینه تحقیقاتی که در بخش قبلی بیان شده توسعه
یافتهاند عبارتند از:
فرضیه اول :در آن دسته از شرکتهای مظنون  -به
مدیریت سود در آستانه سود صفر -که نسبت اهرم آنها در
مقایسه با سایر شرکتهای مظنون باالتر است ،هزینههای
تولید غیرعادی پایین تر است
فرضیه دوم :در آن دسته از شرکتهای مظنون  -به
مدیریت سود در آستانه سود صفر -که نسبت اهرم آنها در
مقایسه با سایر شرکتهای مظنون باالتر است ،هزینههای
اختیاری غیرعادی پایینتر است.
فرضیه سوم :در آن دسته از شرکتهای مظنون  -به
مدیریت سود در آستانه سود پیش بینی شده  -که نسبت
اهرم آنها در مقایسه با سایر شرکتهای مظنون باالتر
است ،هزینههای تولید غیرعادی پایینتر است.
فرضیه چهارم :در آن دسته از شرکتهای مظنون  -به
مدیریت سود در آستانه سود پیشبینی شده  -که نسبت
اهرم آنها در مقایسه با سایر شرکتهای مظنون باالتر
است ،هزینههای اختیاری غیرعادی پایینتر است.
فرضیه پنجم :در آن دسته از شرکتهای مظنون  -به
مدیریت سود در آستانه سود گذشته مالی  -که نسبت
اهرم آنها در مقایسه با سایر شرکتهای مظنون باالتر
است ،هزینههای تولید غیرعادی پایینتر است.
فرضیه ششم :در آن دسته از شرکتهای مظنون  -به
مدیریت سود در آستانه سود گذشته مالی  -که نسبت
اهرم آنها در مقایسه با سایر شرکتهای مظنون باالتر
است ،هزینههای اختیاری غیرعادی پایینتر است.
نحوه شناسایی این آستانهها عبارت است از؛ به پیروی
از هالوا و همکاران ( )1287برای اندازهگیری آستانه
مقادیر حساس سود از فاصله آستانه سود سال گذشته
استفاده میگردد .برای این منظور سود امسال را از سود
سال گذشته کم مینماییم و برای از بین بردن ناهمگنی
واریانسی هر یک را بر جمع دارائیهای اول دوره تقسیم
مینماییم .برای شناسایی شرکتهای مظنون نیز اگر این
مقدار این تفاضل در محدوده ( 2 / 222و  )2واقع گردد به
عنوان شرکت مضنون شناخته میگردد .در ارتباط با مقدار
آستانهای بر اساس سود اول دوره پیش بینی شده روشی
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که توسط نگارنده پیشنهاد میگردد و عبارت است از
اختالف سود اعالمی آخر دوره با پیش بینی سود اول دوره
که آن نیز بر مجموع دارائیهای اول دوره تقسیم میگردد.
اگر این مقدار این تفاضل در محدوده (  2 / 222و  )2واقع
گردد به عنوان شرکت مضنون شناخته میگردد .در این
مطالعه به پیروی از ریچودری ( )1226و کوهن و همکاران
( )1221بمنظور مدیریت سود واقعی انجام گردیده که از
سه شاخص به منظور اندازهگیری مدیریت سود واقعی و
شناسایی شرکتهای مظنون استفاده شده و در این مدل
دو تابع ذیل نحوه شناسایی مخارج اختیاری غیرعادی و
هزینههای تولید را نشنا میدهند.

 :هزینههای تولید که برابر است با هزینههای
 :دارایی کل/
کاالهای فروش رفته و موجودیها /
 :تغییرات در
 :فروش خالص شرکت/
فروش خالص شرکت نسبت به دوره قبل : /باقیمانده
مدل رگرسیونی که همان متغیر هزینههای تولید غیرعادی
 :هزینههای
( )Ab_PRODشرکت میباشد/
اختیاری که برابر است با مجموع هزینههای تحقیق و
توسعه ،تبلیغات و هزینههای فروش ،اداری و عمومی: /
باقیمانده مدل رگرسیونی که همان متغیر هزینههای
اختیاری غیرعادی ( )Ab_DISCشرکت میباشد /اهرم
مالی (: )LEVبرابر است با نسبت کل بدهیهای دفتری به
ارزش ترازنامه ای کل داراییهای شرکت در پایان سال
مالی /اندازه شرکت ( :)SIZEبرابر است با لگاریتم طبیعی
سرمایه بازاری (تعداد در قیمت سهام) شرکت در پایان

08

..............................................................

سال مالی /عمر شرکت ( :)AGEبرابر است با تعداد
سالهای فعالیت شرکت در بورس اوراق بهادار تهران/
سرمایه فیزیکی ( :)TANGبرابر است با نسبت سرمایه
فیزیکی (اموال ،ماشین آالت و تجهیزات) به کل ارزش
دفتری داراییهای شرکت در پایان سال مالی /نوع
حسابرس ( :)BIG4متغیر دوگانه که وقتی شرکت از سوی
سازمان حسابرسی شود عدد یک و در غیر این صورت صفر
در نظر گرفته میشود /سودآوری ( :)ROAبرابر است با
نسبت سود خالص به کل داراییهای شرکت در پایان سال
مالی /رشد فروش ( :)GROWبرابر است با نسبت تغییرات
در درآمد حاصل از فروش نسبت به اول دوره ،به کل
درآمدهای اول دوره شرکت در پایان سال مالی /استقالل
هیئت مدیره ( :)INDبرابر است با نسبت مدیران
غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره شرکت در پایان
سال مالی /مالکیت نهادی ( :)INSبرابر است با نسبت
سهام تحت تملک سهامداران نهادی به کل سهام شرکت/
ارزش بازار به دفتری ( :)MBبرابر است با نسبت ارزش
بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت
در پایان سال مالی /حسابهای پرداختنی ()PAYACC
:برابر است با نسبت حسابهای پرداختنی و موجودیهای
شرکت به ارزش ترازنامهای کل داراییهای شرکت در پایان
سال مالی.
همچنین فرضیات مدل بر اساس دو معادله ذیل برای
هزینههای تولید غیر عادی و هزینههای اختیاری غیر
عادی مورد بررسی میشوند ..الزم به ذکر است که هر یک
از این آزمونها برای هر یک از حدود آستانه ای مورد
آزمون قرار میگیرند.
abDISEXP𝑡= +𝛽1𝑁 𝑡+𝛽2 𝑈 𝐸 _𝑁 𝑡+𝛽2
𝑍𝐸𝑡−1+𝛽4𝑟 𝑛𝑘_ 𝑣𝑡1+𝛽7𝑟 𝑛𝑘_ 𝑣_ 𝑢 𝑝𝑡+𝛽9C
𝑡 ontrol variables+
𝑍 abPROD𝑡= +𝛽1𝑁 𝑡+𝛽2 𝑈 𝐸 _𝑁 𝑡+𝛽2
𝐸𝑡−1+𝛽4𝑟 𝑛𝑘_ 𝑣𝑡1+𝛽7𝑟 𝑛𝑘_ 𝑣_ 𝑢 𝑝𝑡+𝛽9Co
𝑡 ntrol variables+

در مدلهای فوق abDISEXP ،و  abPRODکه به
صورت باقی ماندههای مدلهای تخمین استخراج میشوند
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همان هزینه ای تولید و مخارج اختیاری غیر عادی
هستند : NI .سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر
جمع داراییهای ابتدای دوره است .این متغیر عملکرد
شرکت را کنترل میکندSUEPECT_NI /یک متغیر
نشانگر است که در صورتی که مشاهده  iجزء شرکت
سالهای مظنون باشد یک و در غیراینصورت صفر است/
 rank_levیک متغیر نشان گر است که در صورتی که
نسبت اهرم مشاهده  iباالتر از میانه در صنعت باشد برابر
یک و در غیر این برابر صفر است  .rank_lev_susp/یک
متغیر نشان گر است که در صورتی مشاهده  iجزء شرکت
سالهای مظنون باشد و نسبت اهرم آن باالتر از میانه در
صنعت مربوطه باشد برابر یک و در غیر این برابر صفر است
نتایج آزمون فرضیات
نگاره ( )8هزینههای تولید غیرعادی و هزینههای اختیاری
غیر عادی را به عنوان متغیر وابسته در مدل و شواهد و

نتایج مربو ط به فرضیه اول و دوم نشان میدهد.
با توجه به اینکه ضریب متغیر  suspect-niبا متغیر
وابسته هزینههای تولید غیرعادی و هزینههای اختیاری
غیر عادی عددی منفی و معنی دار میباشد ،میتوان
نتیجه گرفت در آن دسته از شرکتهای مظنون  -به

مدیریت سود در آستانه سود صفر -که نسبت اهرم آنها در
مقایسه با سایر شرکتهای مظنون باالتر است ،هزینههای
تولید غیرعادی و همچنین هزینههای اختیاری غیرعادی
پایینتر است .موضوع اصلی در مورد شرکتهایی با اهرم
مالی باال آن است که اگر این شرکتها قادر به پرداخت
تعهدات ناشی از تامین مالی برون سازمانی خود نباشند،
هم در معرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و
هم امکان دستیابی به منابع تامین مالی از طریق اعتبار
دهندگان جدید را در آینده نخواهند داشت .این در حالی
است که برای تداوم فعالیت و سودآوری آتی وجود وجه
نقد کافی برای شرکتها امری ضروری است .لذا در
شرکتهای مظنون به مدیریت سود با اهرم مالی باال
تمایل بیشتری وجود دارد که هزینههای تولید غیر عادی و
هزینههای اختیاری غیر عادی کاهش یافته تا شرکت
بتواند به تعهدات خود بهتر عمل نماید .لذا هر دو فرضیه
اول و دوم تایید گردیده است.
نگاره ( ) 1به نتایج حاصل از دو مدل رگرسیونی هزینه
تولید غیر عادی و هزینه اختیاری غیر عادی برای زمانی
که سودآوری شرکت در نزدیک مقدار آستانهای سودآوری
پیش بینی شده میپردازد.

نگاره ( :)1نتایج آزمون فرضیات اول و دوم
هزینههای تولید غیرعادی و هزینههای اختیاری غیرعادی در آستانه سود صفر
ABNDISEXP

ABNPRODCOST

عرض از مبدا

C

.0..1

*.0110

-.0.10

-.05.0

سود خالص

NIt

.0..0

*204.4

20224

*20136

نسبت اهرم باالتر از میانه

𝑟 𝑛𝑘_ 𝑣𝑡1

-.0..10

*-.0004

20229

*80226

نسبت اهرم باالتر از میانه شرکتهای مظنون

𝑡𝑝 𝑢 _𝑣 _𝑘𝑛 𝑟

نرخ بازده دارایی

ROA

-.0..3

اندازه شرکت

SIZE

-.0..3

فرصت رشد

MTB

-.0...1

مالکیت نهادی

INS

.0.21

استقالل هیات مدیره

-0002

*-.0..4
-10130
-.02.2
*-.014.
102.5

-20228
-202229
-20224
-20221
202228

*-20132
-20862
80124
*-20141
208148

IND

-.0..1

*-.024.

20283

102.0

حسابهای پرداختنی

PAY

.0.13

*30030

.0..0

*10.30

عمر شرکت

AGE

.0..2

.0040

20229

80116

نوع حسابرس

BIG

.0..3

10200

20221

80141

سرمایه فیزیکی

Tang

.0..2

.0002

20222

20218

تغییرات رشد

Grow

-.0..5

.0.31-

-20212

*-20792

.............................................................

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره پیاپی 15

.............................................................

08

بررسی مدیریت سود در آستانههاي مقادیر حساس سود شرکتهاي مظنون با اهرم مالی باال  /سارا شفیعی و همکاران

نگاره ( :)2نتایج آزمون فرضیات سوم و چهارم
هزینههای تولید غیرعادی و هزینههای اختیاری غیرعادی در آستانه سود پیش بینی شده
ABNDISEXP

ABNPRODCOST

عرض از مبدا

C

202222

20291

.0.14

.0300

سود خالص

NIt

.0..1

*101.0

20866

*90822

نسبت اهرم باالتر از میانه

𝑟 𝑛𝑘_ 𝑣𝑡1

نسبت اهرم باالتر از میانه شرکتهای مظنون

𝑡𝑝 𝑢 _𝑣 _𝑘𝑛 𝑟

نرخ بازده دارایی

ROA

-.0...4

اندازه شرکت

SIZE

-.0..5

فرصت رشد

MTB

-.0.2.

مالکیت نهادی

-.0.12
-.0..1

*-10504
*-.000.
*-.021.
-10002
*-20.3.

-20823
-20229
-20218
9093
-20887

*-20777
*-20714
*-10112
20922
-20331

INS

.0...2

.0324

20286

20827

استقالل هیات مدیره

IND

.0.10

10205

20291

20137

حسابهای پرداختنی

PAY

.0..2

10.15

20822

80232

عمر شرکت

AGE

-.0.10

-10003

-20286

-20141

نوع حسابرس

BIG

.0..3

10204

20412

20334

سرمایه فیزیکی

Tang

.0..2

10210

20242

20272

تغییرات رشد

Grow

-.0..3

با لحاظ ضریب متغیر  suspect-niبا متغیر وابسته و
هزینههای اختیاری غیر عادی و هزینههای تولید غیرعادی
عددی منفی و معنیدار میباشد ،میتوان نتیجه گرفت در
آن دسته از شرکتهای مظنون  -به مدیریت سود در
آستانه سود پیش بینی شده  -که نسبت اهرم آنها در
مقایسه با سایر شرکتهای مظنون باالتر است ،هزینههای
تولید غیرعادی و هزینههای اختیاری غیرعادی پایینتر
است .لذا میتوان گفت شرکتهایی که با افزایش اهرم
مالی مواجه اند و همچنین سود آنها نزدیک به دوره
گذشته باشد کمتر تمایل دارند که به فعالیتهای مرتبط
به مدیریت سود اقدام نمایند .بنابراین افزایش اهرم مالی
به دلیل فشار ناشی از قراردادهای بدهی باعث کاهش
فرصت انجام رفتارهای فرصت طلبانه از طرف مدیران
میگردد و به عبارت دیگر آنها را محتاطتر میکند .لذا
هر دو فرضیه سوم و چهارم تایید میگردد .همچنین
افزایش رشد شرکت نسبت به دوره گذشته هم بر روی
هزینههای تولید غیرعادی و هم هزینههای اختیاری
غیرعادی تاثیر منفی دارد .که این تاثیر منفی بدان علت
است که افزایش فروش با افزایش توان نقدینگی همراه
بوده و احتماال این افزایش فروش به سودآوری بیشتر

*.0340-

-20279

*-80217

منتهی شده که نیاز به مدیریت سود را کاهش میدهد .این
نتیجه همچنین در تحقیقی که الحمود 8و همکاران
( )1212در بین شرکتهای بورس اردن داشته اند گزارش
گردیده است.
در نگاره ( )9نیز تمرکز بر شرکتهای با اهرم باالتر از
میانه در بین مظنونین به مدیریت سود در آستانه سود
دوره گذشته شده است.
متغیر  suspect-niبه عنوان متغیر مستقل در
رگرسیونهایی که متغیرهای وابسته آن هزینههای تولید
غیرعادی و هزینههای اختیاری غیر عادی میباشند دارای
ضریب عددی منفی و معنیدار میباشد .لذا میتوان تایید
نمود که آن دسته از شرکتهای مظنون  -به مدیریت سود
در آستانه سود گذشته مالی  -که نسبت اهرم آنها در
مقایسه با سایر شرکتهای مظنون باالتر است ،هزینههای
اختیاری تولید پایینتر بوده اما تاثیر معنی داری بر روی
تولید غیرعادی ندارد .این بدان معنی است که اهرم مالی
باعث نمیگردد که در بین شرکتهای مظنون به مدیریت
سود تفوت معنیداری بین شرکتهای با اهرم مالی باال
نسبت به شرکتهای با اهرم مالی پایین وجود داشته باشد.
Alhmood
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نگاره ( :)3نتایج آزمون فرضیات پنجم و ششم
هزینههای تولید غیرعادی و هزینههای اختیاری غیرعادی در آستانه سود دوره گذشته
ABNPRODCOST

ABNDISEXP

عرض از مبدا

C

20242

20272

20389

20273

سود خالص

NIt

-20287

*-10917

-20228

*-80644

نسبت اهرم باالتر از میانه

𝑟 𝑛𝑘_ 𝑣𝑡1

-80832

*-70732

80224

*-80141

نسبت اهرم باالتر از میانه شرکتهای مظنون

𝑡𝑝 𝑢 _𝑣 _𝑘𝑛 𝑟

-20146

-40112

-20282

*-80163

نرخ بازده دارایی

ROA

-20124

*-10226

20212

*-80112

اندازه شرکت

SIZE

20226

20211

20289

20168

فرصت رشد

MTB

20219

20817

20224

20128

مالکیت نهادی

INS

20325

10020

1219

20229

استقالل هیات مدیره

IND

.03.1

.0350

202848

10121

حسابهای پرداختنی

PAY

10101

.0501

20241

80339

عمر شرکت

AGE

.0104

.0141

20921

10473

نوع حسابرس

BIG

.0214

30..1

20696

10874

سرمایه فیزیکی

Tang

.01.1

.0303

20366

20417

تغییرات رشد

Grow

-20212

-80129

-20376

*-80477

لذا فرضیه پنجم تایید نگریده اما فرضیه ششم تایید
میگردد .نرخ بازده دارائیها نیز تاثیر منفیای هم بر روی
هزینههای تولید غیر عادی و هزینههای اختیاری غیر
عادی دارد .در واقع همانطور که افریضل 8و گامایونی و
سیاپودین ( )1218نشان دادند مدیریت سود به طور موثر
توسط سیستم حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی محدود
میگردد .آنها همچنین ادعا کردند که شیوههای مدیریت
سود بر ارزش شرکت که توسط حاکمیت شرکتی تعدیل
میشود ،اثر معنیداری دارد.

میتوانند یک رویکرد فرصت طلبانه برای دستکاری سود از
طریق مدیریت سود واقعی اتخاذ کنند (کریشنان 9و
همکاران .)1281 ،با این حال ،فعالیت مدیریت سود فقط
در پایان یک سال مالی اما قبل از صدور گزارشهای مالی
امکان پذیر است تا نشان دهد که هدف درآمد حاصل شده
است (کریشنان 4و همکاران .)1281 ،انتظار رود
شرکتهای با زیان کوچک (ناصر و همکاران )1281،یا
سود نزدیک به دورههای مالی گذشته یا نزدیک به سود
پیش بینی شده (وانگ و همکاران )1212 ،بیشتر محتمل
باشد که اقدام به مدیریت سود نمایند .همچنین شماری از
وضعیتهای خاص این شرکتهای مظنون میتواند
مدیران را به دستکاری سود ترغیب یا از آن باز دارد که
اهرم مالی یکی از مهمترین آنها میباشد .در واقع از لحاظ
نظری هر دو احتمال کاهش یا افزایش دستکاری در سود
ادعا گردیده است (الهاربی و همکاران .)1212 ،لذا هدف
اصلی تحقیق حاضر بررسی مدیریت سود واقعی در آستانه
مقادیر حساس سود بود و یافتهها نشان دادند که در
شرکتهای مظنون به مدیریت سود -که اهرم مالی آنها

1 Afrizal
2
Lazzem & Jilani

3

بحث و نتیجه گیری
پس از رسواییهای اخیر حسابداری که باعث ورشکستگی
بسیاری از سازمانهای بزرگ در سراسر جهان شد،
مکانیزمهای کنترلی و صحت اطالعات حسابداری زیر
سوال رفته است .مدیران میتوانند با اعمال اختیارات خود
سوء استفاده کرده و اطالعات مالی واقعی شرکت را که
ذینفعان استفاده مینمایند تحریف کرده و اعتبار آنها را
تحت تأثیر قرار دهد (الززم و جیالنی .)1281 ،1مدیران
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بیشتر از میانه میباشد -در هر سه آستانه با افزایش اهرم
مالی احتمال دستکاری سود با استفاده از هزینههای
اختیاری و هزینههای تولید کاهش یافته و صرفا در
شرکتهای مظنون با اهرم مالی باال در آستانه سود دوره
گذشته بوده که رابطه معنیداری با هزینههای تولید غیر
عادی یافت نگردید .لذا کلیه فرضیات به جز فرضیه پنجم
مورد تایید قرار گرفته است .یافتههای فوق نشان میدهد
که مدیران شرکتهای مظنون به مدیریت سود هنگامی
که از اهرم مالی استفاده نمودهاند رغبت چندانی به
استفاده از ابزار هزینههای تولید و هزینههای اختیاری غیر
عادی جهت مدیریت سود نداشته و ترجیح میدهند که
کمتر بمدیریت سود واقعی روی آورند که ریشه در رفتار
محافظه کارانه مدیران در قبال تعهدات مالی شرکت داشته
و همچنین شاید نظارت بیرونی وامدهندگان و
حساسیتهای ناشی از میزان بدهی شرکت نیز فرصت
دستکاری سود را برای آنان محدود میسازد .بطور کلی
میتوان تفسیر نمود که شرکت هایی که از اهرم مالی
بیشتر استفاده میکنند حساسیت بیشتری نسبت به
سوددهی آنان وجود دارد (نوانپرادیت )1283 ،8که این
حساسیت باالتر مدیران را ترغیب به انجام مدیریت سود
با هدف حفظ جایگاه خود مینماید .در تحقیقی که در
شرکتهای بورسی کره انجام گردیده نتایج حاکی از آن
بوده که افزایش اهرم مالی کوتاه مدت و اهرم مالی بلند
مدت هر دو احتمال کاهش هزینههای اختیاری و افزایش
هزینههای تولید غیر عادی را در بین شرکتهای مظنون
به سود بطور معنی داری تحت تاثیر قرار میدهد در حالی
که این افزایش اهرم مالی در احتمال مدیریت سود در بین
1
شرکتهای غیر مظنون تاثیر معنیداری نداشتند (تولکاناز
و همکاران .)1212 ،بنظر نویسندگان مقاله مدیران
شرکتهای مظنون کرهای انگیزه دارند تا در معامالت
روزمره "نقاب زده" و طوری اقدام نمایند که صرفا ثروت و
شهرت شخصی خود را افزایش داده و این مسئله با افزایش
اهرم مالی در بین شرکتهای مظنون افزایش مییابد .هر
چند که اوپا )1211( 9بیان میکند که متغیر انگیزه بدهی

روی شیوههای مدیریت سود شرکتهای امالک و
مستغالت در اندونزی تأثیری ندارد .بنا به نظر نویسنده
مقاله صورتهای مالی تنها یکی از رویههایی است که
اعتباردهندگان هنگام بررسی وامها در نظر میگیرند .اگر
شرکت نتواند سایر الزامات تعیین شده توسط طلبکار را
برآورده کند ،بستانکار نمیتواند وام را ارائه دهد .در
تحقیقی که در بین شرکتهای تولیدی بورس پاکستان
انجام گردیده ،گزارش از تاثیر مثبت اهرم مالی بر مدیریت
سود شده است (فیصل .)1218 ،4نویسنده ادعا میکند که
این بدان علت است که اگر شرکتی بیش از حد از منابع
مالی خارجی استفاده کند ،آنگاه مدیران تحت فشار قرار
میگیرند که اقدام به در مدیریت سود نمایند تا سطح سود
مورد انتظار را نشان دهند .این مطالعه همچنین نشان
میدهد که نیاز به اجتناب از استفاده بیشتر از منابع مالی
خارجی به منظور محدود کردن دستکاری در سود الزم
مینماید .بطوری که نگرانی ریسکهای حاصل از اهرم
مالی باال در اقدامات مدیریت سود در اردن نیز گزارش
شده (الذوبی )1281 ،2و محقق پیشنهاد یک سیستم
حسابرسی جامع تر و قابل اعتمادتر را به مقامات و
سیاستگذاران مربوطه مینماید .مد نظر قرار گیرند.
پیشنهاد میگردد جهت تکمیل این تحقیق مدیریت سود
تعهدی نیز در آستانههای مورد نظر و زمانی که شرکتها
درگیر اهرم مالی باال هستند مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
 حسینی معصوم ،محمدرضا؛ گرکز ،منصور؛ سعیدی،
پرویز .)8931(.عملکرد مدیران در مواجهه با
آستانههای سود:شواهدی از نقش گزارشگری پایداری،
پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی ،دوره ،1
شماره  ،1صص .861-848
 الری دشت بیاض ،محمود؛ ساعی ،محمد جواد؛
قربانی ،آرش ( ،)8936بررسی مدیریت سود واقعی
برای اجتناب از زیان ،فصلنامه علمی پژوهشی
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Abstract
The purpose of this study is to investigate real earings management on the threshold of sensitive
amounts of earnings in companies suspected of earnings management and in terms of high financial
leverage, which was conducted among 148 listed companies and their financial information between
1392 and 1399. In this study, abnormal production costs and abnormal discretionary expenses for
companies suspected of earings managing whose financial leverage was above average were examined
in the three thresholds of zero- earnings, previous earnings and forecasted earnings. The results show
that in all three profit thresholds, when the financial leverage is more than average, then this leverage
has a negative and significant effect on abnormal production costs and abnormal discretionary
expenses. Only in abnormal production costs of the previous earning threshold that no significant
impact has been identified.
Keywords: Abnormal Discretionary Expenses, Abnormal Optional Cost, Earnings Threshold,
Financial Leverage, Real Profit Management.
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