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چكیده
براساس تئوری نمایندگی ،استحکام مدیریت نشاندهنده یکی از پرهزینهترین نمادهای ایجاد
تضاد بین سهامداران و مدیران است .استحکام مدیریت میتواند مزایایی را برای مالکان شرکت
بههمراه داشته باشد که از آن جمله میتوان به کوتهبینی کمتر در مدیریت سودها بهمنظور تحقق
اهداف کوتاهمدت گزارشگری مالی و توجه به استرتژایها و اهداف بلندمدت اشاره کرد .جامعه
آماری این پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .نمونه مورد
استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب شد .در مطالعه حاضر تالش
شد تا با استفاده از دادههای  531شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،مدل دادههای
ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره ،ضمن بررسی تأثیرپذیری رفتار مدیریت سود شرکتها از استحکام
مدیریت ،نقش استحکام مدیریت در تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر ارزش بازار شرکت مورد
بررسی قرار گیرد .نتایج بررسیها نشان داد که استحکام مدیریت موجب کاهش استفاده از مدیریت
سود می گردد و استحکام مدیریت موجب کاهش تأثیر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت
میگردد.
واژههاي کلیدي :استحکام مدیریت ،مدیریت سود ،ارزش شرکت.

 -1دانشیار گروه حسابداری ،واحد اسالمشهر ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران( .نویسنده اصلی و مسئول
مکاتبات) alies35091@gmail.com
 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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سودوارزششرکتها

رابطهبیناستحکاممدیریت،مدیریت

 -1مقدمه
علیرغم کنترلها یی که توسط قوانین و مقررات متعدد مقرر شده ،مدیریت سود همچنان یکی
از نگرانیهای عمده است .مدیران از تکنیکهای مدیریت سود بهمنظور نائل آمدن به پیشبینیهای
سود تحلیلگران (بارتف 5و همکاران1441 ،؛ دوئل 1و همکاران ،)1453 ،پوشش عملکرد مالی
ضعیف (رویچادوری ،)1441 ،3کاهش ارزش داراییها و پرهیز از نقض قراردادهای بدهی (فرانز 0و
همکاران )1450 ،استفاده میکنند .همچنین ممکن است مدیران ،سود را هنگامیکه از لحاظ
شخصی برای آنان سودمند است ،دستکاری نمایند .مدیر میتواند با مدیریت سود ،از مزایای خرید و
فروش یا نگهد اری حق تقدم سهام استفاده کند .البته دستکاری افزایشی سود بهمنظور جلوگیری از
اخراج شدن نیز معقول و منطقی به نظر میرسد (کوداری 1و همکاران .)1443 ،الزم به ذکر است
که مدیریت سود ،استراتژی است که مدیریت در راستای منافع شخصی خود بهکار میگیرد .مدیران
با استفاده از استانداردهای حسابداری انعطافپذیر و بهمنظور اغراق در عملکرد عملیاتی خود،
تصمیمات گزارشگری یا اعداد و ارقام حسابداری را دستکاری میکنند .لذا این احتمال نیز وجود
دارد که انتظارات بازار سرمایه سودآوری شرکت و متعاقباً قیمت سهام شرکت را نیز تحت تأثیر قرار
دهند .بنابراین ،مدیریت سود میتواند بر پیشفرضهای سرمایهگذاران درباره عملکرد عملیاتی
شرکت مؤثر باشد یا مفاد قراردادها را تحت تأثیر قرار دهد (وو 1و همکاران.)1451 ،
در مطالعات اخیر تأیید شده است که شرکت بهازای نائل آمدن به سود موردانتظار ،پاداش
میگیرد .بنابراین ،مدیران ،انگیزها ی قوی برای استفاده از ابزارهای متعدد مدیریت سود بهمنظور
رسیدن به این اهداف دارند که طی آن برای گمراه کردن ذینفعان در مورد نتایج مالی عملیات
شرکت و یا برای تأثیر گذاشتن بر نتایج قراردادها از اعمال نظر شخصی خود استفاده میکنند .در
واقع ،دستکاری سود میتواند ارزش واحد تجاری را کاهش دهد زیرا اقدامات انجام گرفته در دوره
جاری برای افزایش سودآوری ،میتواند تأثیر منفی بر روی جریانات نقدی دورههای آتی داشته باشد
(عربصالحی و همکاران .)5331 ،پس از تصویب قانون ساربینز-اکسلی در امریکا و همچنین قوانین
و مقررات جدیدی که در بسیاری از کشورها بر اساس قانون ساربینز-اکسلی تدارک دیده شده
است ،شرایط به نحوی شده که مدیریت واقعی سود ،کمتر تحت بررسی قانونی قرار میگیرد و به
چالش کشیدن و بررسی آن برای حسابرسان دشوارتر است .بنابراین شرکتها از مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری به سمت مدیریت واقعی سود گرایش پیدا کردند (کوهن 1و
همکاران .)1442 ،به این ترتیب ،در سالهای اخیر ،مدیریت واقعی سود گسترش بیشتری یافته
است .در واقع ،مدیریت واقعی سود بر خالف مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،برای افزایش
سود دوره جاری ،عملیات واقعی شرکت را تغییر میدهد (رویچادوری 2و همکاران .)1451 ،این در
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حالی است که تئوریهای نمایندگی تصریح کردهاند استحکام مدیریت ،برای سهامداران مضر است،
چراکه مدیران را از نظارتها و امور انظباطی حاکمیت شرکتی ،محفوظ میسازد .از سوی دیگر،
استدالل میشود که استحکام مدیریت میتواند مزایایی را برای مالکان شرکت بههمراه داشته باشد
که از آن جمله میتوان به کوتهبینی کمتر در مدیریت سودها بهمنظور تحقق اهداف کوتاهمدت
گزارشگری مالی اشاره کرد (مئو 3و همکاران.)1451 ،
مدیران واحدهای تجاری به دالیل مختلف در دوره تصدی خود میکوشند از طریق کاربرد
روشهای گوناگون حسابداری و یا تصمیمات اجرایی ،سود دوره مالی را مدیریت کنند تا وضعیت
مورد نظر خود را از عملکرد بنگاه اقتصادی ارائه کنند .انگیزههای مدیریت سود در دورههای
پیرامون تغییر مدیر عامل برانگیخته میشود؛ از این رو توجه به سالهای اولیه و سال آخر تصدی
مدیر عامل از اهمیت بیشتری برخوردار است .لذا ،در مطالعه حاضر تالش میگردد تا ضمن بررسی
تأثیرپذیری رفتار مدیریت سود شرکتها از استحکام مدیریت ،نقش استحکام مدیریت در تأثیر
رویکردهای مدیریت سود بر ارزش بازار شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 -2چارچوب نظري
براساس تئوری نمایندگی ،استحکام مدیریت نشان دهنده یکی از پرهزینهترین نمادهای ایجاد
تضاد بین سهامداران و مدیران است (جنسن و روباک .)5323 ،54مدیرانی که به دنبال منافع
شخصی هستند ،ممکن است تالش نمایند تا از طریق ورود به طیف گستردهای از اقدامات که
خنثیگر آثار سازوکارهای کنترلی و حاکمیت شرکتی هستند ،شغل خود را حفظ کنند ،حتی اگر
برای مدت زیادی شایسته و واجد شرایط اداره شرکت نباشند (شلیفر و ویشنی .)5323 ،55میزانی
که مدیران قادر به خنثیسازی و کنارگذاشتن آثار کنترلی و حاکمیت شرکتی میباشند ،به معنای
استحکام مدیریت است (برگر 51و همکاران .)5331 ،مطابق تئوری نمایندگی ،مدیران تمایلی به
حداکثرسازی ثروت سهامداران ندارند .این تئوری بهطور روشن توسط شیفلر و ویشنی ()5323
نشان دادند که مدیران برای تثبیت موقعیت خود از اختیار تصمیمگیری برای انجام برنامههای
شخصی خود استفاده میکنند و به ارزش شرکت توجهی نمینمایند .آنها موقعیت خود را از طریق
سرمایهگذاریهای خاص که ریسک کمی دارد ،تثبیت میکنند و اینطور جلوه میدهند که نقش
باارزشی برای منافع سهامداران دارند (موسی و چیچتی .)1450 ،53در همین رابطه ،دیمیگوئل 50و
همکاران ( ) 1440نشان دادند که مالکیت مدیریتی یک مکانیزم بازدارندگی است که استحکام
مدیریت را افزایش میدهد .گفتنی است دوره تصدی مدیرعامل در مطالعات گوناگون بهعنوان
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معیاری برای استحکام مدیریت استفاده شده است (برای مثال؛ فردریکسن 51و همکاران5322 ،؛
شن.)1443 ،51
این در حالی است که گروهی از مطالعات ،براساس تئوری نمایندگی ،استحکام مدیرعامل را
51
پیونددهنده منافع سهامداران و مدیران در شرایطی خاص دانستهاند .بهعنوان مثال؛ آستین
( )5323استدالل نمود مدیرانی که جایگاه مستحکمی ندارند و تحت فشار سرمایهگذاران هستند،
گرایش به رفتار کوتهبینانه داشته و تالش دارند با فراهمسازی نشانههایی از کارایی شرکت برای
سهامداران ،ارزش شرکت را بهطور کوتاهمدت افزایش دهند .بنابراین ،مدیرانی که تحت فشار بازار و
سهامداران هستند ،تمایل دارند که به بهای از دست دادن منافع بلندمدت سرمایهگذاریهای
پربازده ،پروژههای زودبازده با منافع کوتاهمدت را برگزینند (مئو و همکاران .)1451 ،بنابراین،
افزایش استحکام مدیریت به کاهش گرایش وی به دستکاری حسابها و مدیریت سود منجر خواهد
شد .از سوی دیگر ،مبانی تئوریک پیشین استدالل میکنند که ارزش شرکت پس از ورود مدیران
مستحکم به مقوله مدیریت سود و دستکاری حسابها در راستای تحقق سودهای پیشبینی شده،
کاهش مییابد ،چراکه سرمایهگذاران این رفتار مدیران مستحکم را به اهداف منفعتطلبانه آنها
مرتبط میدانند  .این در حالی است که براساس فرضیه منافع بلندمدت ،مدیران مستحکم میتوانند
از راههای بسیار سادهتر و مستقیمتر نسبت به مدیریت سود ،برای سلب مالکیت از سهامداران
استفاد ه کنند .همانطور که اشاره شد ،مدیران مستحکم ،نگرانی کمتری راجع به اهداف کوتاهمدت
دارند و بهتر میتوانند بر استراتژیهای بلندمدت تمرکز نمایند و لذا انتظار میرود که سودآوری
بیشتری در بلندمدت به ارمغان بیاورند .متعاقباً براساس این دیدگاه ،مدیریت سود میتوانند دارای
محتوای اطالعاتی برای سهامداران شرکت باشد (تئوری عالمتدهی) .بدین معنی که مدیران برای
کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،تالش میکنند تا اطالعات محرمانهشان را از طریق ارقام صورتهای
مالی به سایر ذینفعان منتقل کنند (لوییس و رابینسون .)1441 ،52لذا استحکام مدیریت موجب
53
کاهش تأثیر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت میگردد .در همین راستا ،کوهن و زاروین
( )1454نشان دادند عملکرد عملیاتی شرکتها یی که در عرضه ثانویه سهام به مدیریت واقعی سود
روی آوردند ،نسبت به شرکتهایی کاهش بیشتری یافته است که از مدیریت اقالم تعهدی برای
مدیریت سود خود استفاده کردند.
 -1-2پیشینه پژوهش
فانگ و گودوین )1453( 14نیز به بررسی ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
اختیاری و نسبت بدهی کوتاه مدت در شرکتهای امریکایی پرداختند .نتایج بررسیهای آنان
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مشخص نمود که بدهی کوتاهمدت دارای نقش نظارتی بوده و تأثیری معکوس بر مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری دارد .از سوی دیگر ،نتایج بررسیهای لی و ژانگ )1450( 15نشان
داد که مدیران برای دستیابی به سودهای مورد نظر ،به مدیریت واقعی سود  -بهویژه تولید اضافی و
کاهش هزینههای اختیاری – دست میزنند .عالوه بر این ،نتایج بررسیها نشان داد که بازار،
واکنشی منفی به دستکاری فعالیتهای واقعی نشان میدهد .ژو و هانگ )1451( 11نیز به بررسی
تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود و همچنین اثر متقابل آنان را بر چسبندگی هزینهها
پرداختند .نتایج آنان حاکی از این است که حاکمیت شرکتی خوب میتواند چسبندگی هزینهها را
کاهش دهد که البته میزان تأثیر آن ،به شدت مدیریت سود نمیباشد .آنتونی و جئورج)1451( 13
به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی ،محافظهکاری سرمایهگذاران و مدیریت سود در شرایط بحران
مالی پرداختند .آنان دریافتند که در شرایط وجود بحران مالی ،بین محافظهکاری سرمایهگذاران و
مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .زبری 10و همکاران ( )1451به بررسی تأثیر
کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی پرداختند و دریافتند با بهبود کیفیت حاکمیت شرکت،
عملکرد مالی نیز بهبود مییابد.
در ایران ،بنی مهد و همکاران ( )5335به بررسی پدیده مدیریت سود در ایران ،شناسایی عوامل
تأثیرگذار بر آن و ارائه یک الگو برای اندازهگیری مدیریت سود براساس عوامل مؤثر شناساییشده
در شرایط محیطی ایران ،پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهایی مثل نسبت بدهی،
اندازه شرکت ،تغییر مدیریت ،شاخص سودآوری (بازده داراییها) و شاخص مدیریت سود سال قبل،
با شاخص مدیریت سود سال جاری ،رابطه مستقیم دارند .سعیدی و همکاران ( )5331به این نتیجه
رسیدند که بین معیارهای مدیریت واقعی سود با عملکرد آتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
بهعبارت دیگر ،دستکاری فعالیتها ی واقعی در دوره جاری ،سبب تضعیف عملکرد آتی شرکت
میشود .نتایج پژوهش دانش نوشری ( )5333بیانگر ارتباطی معکوس و معنادار بین رقابت در
صنعت و استحکام بازار محصول شرکت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران است .عباسزاده و همکاران ( )5330نیز گزارش نمودند که نوع و عالمت اقالم
تعهدی به منزلة متغیر تعدیلکننده روابط میان اندازة هیئت مدیره ،مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت
و مدیریت سود محسوب میشوند و همچنین مدل اقالم تعهدی و نوع سیستم حاکمیت شرکتی،
موجب تعدیل روابط میان استقالل و اندازة هیئت مدیره و مدیریت سود میشوند .دارابی و
داودخانی ( )5330بیان دارند که بین معامالت با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه معنادار و
منفی وجود دارد .بین بازده نقدی سهام و اندازه هیئت مدیره با ارزش شرکت رابطه معناداری وجود
ندارد و بین اهرم مالی با ارزش شرکت رابطه معنادار منفی و بین بازده داراییها با ارزش شرکت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .کامیابی و توکلنیا ( )5330نیز دریافتند که مدیریت واقعی سود
بهواسطه افزایش تأخیر گزارش حسابرسی ،دارای تأثیری معکوس بر قیمت سهام است .این در
حالی است که اندازه موسسه حسابرسی میتواند تأثیر معکوس تأخیر گزارش حسابرسی بر قیمت
سهام (در ایفای نقش واسطهای) را کاهش دهد .شمسزاده و افخمی ( )5331نیز یافتند که کاهش
حاشیه سود و افزایش در گردش داراییها به طور همزمان ،نشانه مدیریت سود رو به پایین است در
حالی که افزایش در حاشیه سود و کاهش همزمان در گردش داراییها تأییدی بر وجود مدیریت
سود رو به باال نمیباشد.
 -3فرضیه تحقیق
مدیرانی که جایگاه مستحکمی ندارند و تحت فشار سرمایهگذاران هستند ،گرایش به رفتار
کوتهبینانه داشته و تالش دارند با فراهمسازی نشانهها یی از کارایی شرکت برای سهامداران ،ارزش
شرکت را بهطور کوتاهمدت افزایش دهند .بنابراین ،مدیرانی که تحت فشار بازار و سهامداران
هستند ،تمایل دارند که به بهای از دست دادن منافع بلندمدت سرمایهگذاریهای پربازده،
پروژههای زودبازده با منافع کوتاهمدت را برگزینند .بنابراین ،افزایش استحکام مدیریت به کاهش
گرایش وی به دستکاری حسابها و مدیریت سود منجر خواهد شد .باتوجه به توضیحات ارائه شده
در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیه اول مطالعه حاضر به شرح زیر مطرح میشود:
فرضیه اول :استحکام مدیریت موجب کاهش استفاده از مدیریت سود میگردد.
ارزش شرکت پس از ورود مدیران مستحکم به مقوله مدیریت سود و دستکاری حسابها در
راستای تحقق سودهای پیشبینی شده ،کاهش مییابد ،چراکه سرمایهگذاران این رفتار مدیران
مستحکم را به اهداف منفعتطلبانه آنها مرتبط میدانند .این در حالی است که مدیران مستحکم
میتوانند از راههای بسیار سادهتر برای سلب مالکیت از سهامداران استفاده کنند .همانطور که اشاره
شد ،مدیران مستحکم ،نگرانی کمتری راجع به اهداف کوتاهمدت دارند و بهتر میتوانند بر
استراتژیهای بلندمدت تمرکز نمایند و لذا انتظار میرود که سودآوری بیشتری در بلندمدت به
ارمغان بیاورند .لذا ،مدیریت سود میتوانند دارای محتوای اطالعاتی برای سهامداران شرکت باشد
یعنی مدیران برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،تالش میکنند تا اطالعات محرمانهشان را از طریق
ارقام صورتهای مالی به سایر ذینفعان منتقل کنند .لذا استحکام مدیریت موجب کاهش تأثیر
منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت میگردد .باتوجه به توضیحات ارائه شده در بخش مبانی نظری
و پیشینه پژوهش ،فرضیه دوم مطالعه حاضر به شرح زیر مطرح میشود:
فرضیه دوم :استحکام مدیریت موجب کاهش تأثیر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت میگردد.
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 -4روششناسی تحقیق
این تحقیق از نظر تئوریک جزء تحقیقات اثباتی و از منظر استدالل جزء تحقیقات استقرایی
میباشد و چون میتواند در فرایند استفاده از اطالعات کاربرد داشته باشد ،بر اساس هدف از نوع
تحقیقات کاربردی میباشد .دادههای تحقیق مبتنی بر اطالعات واقعی صورتهای مالی،
یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارشهای مجامع شرکتهاست و با استفاده از رویکرد پس
رویدادی (ازطریق اطالعات گذشته) میباشد .همچنین از لحاظ تحلیل اطالعات از نوع تحقیقات
علّی و هدف اصلی آن تعیین وجود ،میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است .در این
تحقیق با برداشت مستقیم اطالعات مورد نیاز از صورتهای مالی و گزارشهای موجود در سایت و
کتابخانه سازمان بورس مجموع دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها جمعآوری شده است .پس
از انتخاب شرکتهای نمونه جهت انجام برخی محاسبات از نرم افزار اکسل استفاده شده است .برای
گروهبندی شرکتها در صنایع مختلف طبقه بندی بورس در نظر گرفته شده است .در تجزیه و
تحلیل اطالعات با توجه به نیاز از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است و برای
تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  Eviews9استفاده گردیده است.
جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 5335تا  5331میباشد .نمونه مورد استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری
انتخاب خواهد شد ،به این ترتیب که نمونه ،متشکل از کلیه شرکتهای موجود در جامعه آماری
است که حائز معیارهای زیر باشند:
 )5در طول دوره پژوهش ،تغییر در دوره مالی نداشته باشند.
 )1جزء شرکتهای فعال در حوزه فعالیتهای مالی ،از جمله شرکتهای سرمایهگذاری،
بانکها ،بیمهها و مؤسسات مالی نباشند.
 )3دادههای مورد نیاز جهت متغیرهای تحقیق ،در طول دوره زمانی  5335الی  ،5331موجود
باشند.
 )0دوره مالی آنها منتهی به  51/13هر سال باشد تا بتوان دادهها را در کنار یکدیگر و در
صورت نیاز ،به صورت پانلی بهکار برد .فرآیند مذکور ،منجربه انتخاب  551شرکت گردید.
 برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل  5استفاده میشود (مئو و همکاران:)β1( )1451 ،
رابطه )5
Manipulationi,t = β0 + β1 Entrenchmenti,t + β2 Benchi,t + β3 CorpGovi,t + β4 Lossi,t + β5
Leveragei,t + β6 ROAi,t + β7 TotalAssetsi,t + β8 CFOi,t + β9 Growthi,t + εi,t
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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که در آن:
متغیر وابسته

 = Manipulationi,tمدیریت سود شرکت  iدر سال  tکه برای محاسبه آن از دو رویکرد استفاده
میشود:
 = DAi,tمدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی شرکت  iدر سال  tکه برای محاسبه آن از رویکرد
تعدیلشده جونز 11استفاده میگردد .در این روش ،اقالم تعهدی اختیاری طی دو مرحله برآورد
میشوند .در ابتدا ،متغیر کل اقالم تعهدی (که تفاوت بین سودعملیاتی و جریان نقد عملیاتی است)
در رگرسیونی متشکل از متغیرهای کلیدی که انتظار میرود بر آن تأثیر گذارند ،قرار میگیرد.
بهصورت :1
رابطه )1
  i ,t

PPEi , t
TAi , t 1

 2

SALES i , t  RECi , t
TAi , t 1

 1

1
TAi , t 1

 0

TACi , t
TAi , t 1

که در آن:
 = TACi,tکل اقالم تعهدی (سودعملیاتی منهای جریان نقدعملیاتی) شرکت  iدر سال t؛
 = TAi,t-1کل داراییهای شرکت  iدر سال t-1؛
 = ∆SALESi,tتغییرات درآمد فروش شرکت  iدر سال  tکه برابر است با درآمد فروش در سال t
منهای درآمد فروش در سال t-1؛
 = ∆RECi,tتغییرات حسابهای دریافتنی شرکت  iدر سال  tکه برابر است با حسابهای دریافتنی
در سال  tمنهای حسابهای دریافتنی در سال t-1؛ و
 = PPEi,tاموال ،ماشینآالت و تجهیزات شرکت  iدر سال .t
پس از تخمین مدل فوق در سطح کلیت دادهها و محاسبه مقادیر  B1 ،B0و  ،B2از ضرایب برآورده
شده برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری ( )DAبه شکل  3استفاده میگردد.
رابطه )3
)

PPEi , t
TAi , t 1

 2

SALESi , t  RECi , t
TAi , t 1

 1

1
TAi , t 1

 (0

TACi , t
TAi , t 1

DAi , t 

 = REMi,tمدیریت سود واقعی شرکت  iدر سال  tکه برای محاسبه آن از قدرمطلق دستکاری
فعالیتهای واقعی استفاده میگردد:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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رابطه )0
RMi,t = APRODi,t – ACFOi,t - ADISXi,t

در گام نخست ،سطوح عادی هزینههای تولیدی ( ،)PRODمخارج اختیاری ( )DISXو جریان نقد
عملیاتی ( )CFOبا استفاده از تخمین مدلهای زیر در سطح کلیت دادهها محاسبه میگردد:
 سطوح عادی هزینههای تولیدی با استفاده از تخمین مدل  1محاسبه میگردد:
رابطه )1
 t

St 1
At 1

 4

St
At 1

 3

St
At 1

 2

1
At 1

  0  1

PRODt
At 1

 سطوح عادی جریان نقد عملیاتی با استفاده از تخمین مدل  1محاسبه میگردد:
رابطه )1
 t

St
At 1

 3

St
At 1

 2

1
At 1

  0  1

CFOt
At 1

 سطوح عادی مخارج اختیاری با استفاده از تخمین مدل  1محاسبه میگردد:
رابطه )1
  t

S t 1
At 1

 2

1
At 1

  0  1

DISX t
At 1

که در آنها:
 = At-1کل داراییهای شرکت  iدر سال t-1؛
 = Stدرآمد فروش شرکت  iدر سال t-1؛
 = ΔStتغییرات درآمد فروش شرکت  iدر سال  tنسبت به سال t-1؛
 = PRODtحاصلجمع تغییرات موجودی کاال و بهای تمام شده کاالی فروخته شده شرکت  iدر
سال t؛
 = DISXtهزینههای اختیاری (هزینههای عمومی ،اداری و فروش) شرکت  iدر سال t؛
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در گام دوم ،مقادیر غیرعادی هزینههای تولیدی ( ،)ABPRODمخارج اختیاری ( )ABDISXو
جریان نقد عملیاتی ( )ABCFOطبق معادالت  2محاسبه میگردند:
رابطه )2
S t 1 




At  1

 4

S t
At  1





 3
S t
At  1

St
At 1

 3





 2
St
At 1

S t 1
At 1





1

 1

At 1

 2

 2

1
At 1
1

At 1

PRODt
At 1





 1





 1

APRODt 

CFOt
At 1

DISX t
At 1

ACFOt 

ADISX t 

متغیر مستقل

 = Entrenchmenti,tاستحکام مدیریت شرکت  iدر سال  tکه برابر است با تعداد سالهای دوره
تصدی پست مدیرعاملی شرکت توسط مدیرعامل فعلی شرکت.
متغیرهاي کنترل

 = Benchi,tریسک مدیریت سود شرکت  iدر سال  tکه اگر نسبت سودخالص به کل داراییها بین
صفر و  4/45باشد یا تفاضل نسبت سوخالص به کل داراییهای سال  tو نسبت سودخالص به کل
داراییهای سال  ،t-1بین صفر و  4/45باشد ،این متغیر برابر یک قرار میگیرد و در غیراینصورت
برابر صفر خواهد بود.
 = CorpGovi,tکیفیت حاکمیت شرکتی شرکت  iدر سال  tکه برای اندازهگیری آن از شاخصی
ترکیبی استفاده میشود که حاصلجمع مقادیر زیر خواهد بود:
 )5مالکیت نهادی :اگر درصد سهام تحت تملک سهامداران نهـادی شـرکت بزرگتر از مقدار
میانه در نمونه بررسی باشد ،برابر یک قرار داده میشود و در غیر اینصورت ،صـفر خواهد
بود.
 )1مالکیت عمده :اگر درصد سهام تحت تملک سهامداران عمده شرکت (مالکان بـیش از 1
درصد سهام شرکت) بزرگتر از مقدار میانه در نمونه بررسی باشد ،برابر یک و در غیر
اینصورت صفر خواهد بود.
 )3اندازه هیئت مدیره :اگر تعداد اعضای هئیت مدیره شرکت هفت نفر باشد ،برابر یک و در
غیـر اینصورت (تعداد  1نفر) صفر خواهد بود.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 )0استقالل هیئت مدیره :اگر نسـبت اعضـای غیرموظـف هیئـت مـدیره بـه کـل اعضـای
هئیت مدیره شرکت بزرگتر از مقدار میانه در نمونه بررسی باشد ،برابر یک و در غیر
ایـنصورت صفر خواهد بود.
 )1اندازه موسسه حسابرسی :اگر مؤسسه حسابرسیکننده شرکت ،سازمان حسابرسی باشد،
برابر یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
حاصلجمع مقادیر فوق (بین صفر تا  ) 1برای هر شرکت در هر سال ،نشاندهنده کیفیـت حاکمیت
شرکتی آن خواهد بود.
 = Lossi,tزیانده بودن شرکت  iدر سال  tکه اگر شرکت زیان خالص داشته باشد ،این متغیر برابر
یک قرار میگیرد و در غیر اینصورت ،برابر صفر خواهد بود.
 = Leveragei,tاهرم مالی شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت کل بدهی به کل داراییها.
 = ROAi,tبازده داراییهای شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت سودخالص به کل داراییها.
 = TotalAssetsi,tاندازه شرکت  iدر سال  tکه برابر است با لگاریتم طبیعی کل داراییها.
 = CFOi,tجریان نقد عملیاتی شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت جریان نقد عملیاتی به کل
داراییها.
 = Growthi,tرشد شرکت  iدر سال  tکه برابر است با تفاضل درآمد فروش در سال  tو درآمد فروش
در سال  t-1تقسیم بر درآمد فروش در سال .t-1
 برای آزمون فرضیه دوم تحقیق از مدل  3استفاده میشود (مئو و همکاران:)β3( )1451 ،
رابطه )3
∆MtoBi,t
=
β0
+
β1
Manipulationi,t
+
β2
Entrenchmenti,t
+β3
Manipulationi,t*Entrenchmenti,t + β4 Benchi,t +β5 CorpGovi,t + β6 Lossi,t + β7 Leveragei,t
+ β8 ROAi,t + β9 TotalAssetsi,t + β10 CFOi,t + β11 Growthi,t + εi,t

که در آن:
متغیر وابسته

 = ∆MtoBi,tارزش شرکت  iدر سال  tکه عبارت است از تغییر در نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری شرکت و برابر است با تقاضل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
شرکت در سال  tو نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت در سال .t-1
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متغیرهاي مستقل

 = Manipulationi,tمدیریت سود شرکت  iدر سال .t
 = Entrenchmenti,tاستحکام مدیریت شرکت  iدر سال .t
متغیرهاي کنترل

 = Benchi,tریسک مدیریت سود شرکت  iدر سال .t
 = CorpGovi,tکیفیت حاکمیت شرکتی شرکت  iدر سال .t
 = Lossi,tزیانده بودن شرکت  iدر سال .t
 = Leveragei,tاهرم مالی شرکت  iدر سال t

 = ROAi,tبازده داراییهای شرکت  iدر سال .t
 = TotalAssetsi,tاندازه شرکت  iدر سال .t
 -5یافتههاي تحقیق
 -1-5شاخصهاي توصیفی متغیرها
در این قسمت ،میانگین ،میانه (معیارهای مرکزی) ،انحراف معیار ،بیشینه و کمینه (معیارهای
پراکندگی) متغیرهای مورد استفاده محاسبه و در جدول  5آورده شده است.
جدول  -1آمار توصیفی
متغیرهاي پژوهش
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
مدیریت سود واقعی
تغییر نسبت ارزش بازار
استحکام مدیریت
ریسک مدیریت سود
کیفیت حاکمیت شرکتی
زیانده بودن
اهرم مالی
بازده داراییها
اندازه شرکت
جریان نقد عملیاتی
رشد شرکت

میانگین

میانه

بیشینه

4/111
4/411
4/55
4/313
4/110
4/131
1/213
-4/401
4/50
50/444
1/444
3/013
5/444
4/444
4/51
0/444
1/444
1/401
5/444
4/444
4/550
4/321
4/141
4/1
4/135
4/421
4/433
53/541 53/135 53/341
4/112
4/431
4/555
1/101
4/511
4/143
منبع :یافتههای پژوهشگر

کمینه
4/4441
4/4441
-1/115
5/444
4/444
4/444
4/352
4/501
-4/01
54/311
-4/531
-4/113

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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انحراف
معیار
4/540
4/143
5/112
1/330
4/311
4/331
1/010
4/520
4/535
5/031
4/511
4/011

چولگی

کشیدگی

5/151
4/115
4/020
5/111
5/31
4/410
1/010
-4/501
4/321
4/22
4/013
1/43

1/232
3/405
1/231
0/111
0/203
1/043
1/213
1/335
0/211
0/150
3/122
55/031
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میانگین ،اصلیترین و مهمترین شاخص مرکزی به شمار میآید که نشاندهنده نقطه تعادل و
مرکز ثقل توزیع است و میانه نیز نقطهای است که یک نمونه را به دو قسمت مساوی تقسیم
مینماید .همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،مقدار میانگین متغیر مدیریت سود مبتنی بر
اقالم تعهدی 4/55 ،و مقدار میانه آن  4/411است.
بهطور کلی ،معیارهای پراکندگی ،معیارهایی هستند که پراکندگی مشاهدات را حول میانگین
بررسی و مقایسه مینمایند .یکی از مهمترین معیارهای پراکندگی ،انحراف معیار میباشد .با توجه
به جدول  ،5این معیار برای متغیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی 4/540 ،است .گفتنی است
بیشترین مقدار متغیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی برابر با  4/111و کمترین مقدار آن برابر
با  4/4441است .چولگی و کشیدگی این متغیر نیز به ترتیب دارای مقادیر  5/151و 1/232
میباشد .ویژگیهای سایر متغیرها نیز در جدول  5مشهود است.
 -2-5آمار استنباطی
 -1-2-5تخمین مدل مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدي
نتیجه آزمون مدل مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی با استفاده از مدل اثرات ثابت در جدول 1
ارائه شده است.
جدول  -2تخمین مدل مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدي
متغیر

ضرایب

خطاي

آماره t

استاندارد

سطح
معناداري

مقدار ثابت

4/410

4/440

1/501

4/444

1 / TAi,t-1

-134/335

110/113

-5/431

4/111

)∆SALESi,t - ∆RECi,t) / TAi,t-1

4/421

4/453

1/133

4/444

PPEi,t / TAi,t-1

-4/401

4/455

-0/5511

4/444

آماره آزمون چاو

1/101

سطح معناداری آزمون چاو

4/444

آماره آزمون هاسمن

54/115

سطح معناداری آزمون هاسمن

4/453

آماره

F

سطح معناداری آماره

F

3/511

ضریب تعیین

4/011

4/444

ضریب تعیین تعدیل شده

4/035

مقدار دوربین -واتسون

5/210

روش ( EGLSرفع اثرات احتمالی ناهمسانی واریانس)
منبع :یافتههای پژوهشگر
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سودوارزششرکتها

رابطهبیناستحکاممدیریت،مدیریت

با توجه به نتایج جدول  ، 1اقدام به محاسبه مقادیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
میگردد .آماره دوربین -واتسون مدل نیز  5/210است که بین  5/1و  1/1قرار دارد .ضمناً سطح
معناداری آماره  Fنیز  4/444است که پایینتر از  4/41بوده و نشان از معناداری مدل دارد .دیگر
نکته قابل توجه در جدول شماره دو ،ضریب تعیین تعدیلشده مدل است .مقدار ضریب تعیین
تعدیلشده مدل مورد استفاده حدود  03درصد میباشد که نشان میدهد حدود  03درصد از
تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است .الزم به ذکر است که استفاده
از روش حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی و همچنین تصحیح وایت دیاگونال ،منجر به رفع اثرات
ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده است.
 -2-2-5تخمین مدل هزینههاي تولید غیرعادي
نتیجه آزمون مدل هزینههای تولید غیرعادی با استفاده از مدل اثرات تصادفی در جدول  3ارائه
شده است.
جدول  -3تخمین مدل هزینههاي تولید غیرعادي
متغیر

ضرایب

مقدار ثابت

-4/512

خطاي

آماره t

استاندارد

-1/101

4/411

5115/311 5311/310

سطح
معناداري
4/444

4/122

4/03

Si,t/Ai,t-1

4/311

4/415

03/131

4/444

ΔSi,t/Ai,t-1

-4/401

4/433

-5/325

4/511

آماره آزمون چاو

55/053

سطح معناداری آزمون چاو

4/444

آماره آزمون هاسمن

1/303

سطح معناداری آزمون هاسمن

4/111

503/121

ضریب تعیین

4/151

4/444

ضریب تعیین تعدیل شده

4/151

مقدار دوربین -واتسون

5/100

1/Ai,t-1

آماره

F

سطح معناداری آماره

F

روش ( EGLSرفع اثرات احتمالی ناهمسانی واریانس)
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج جدول  ،3اقدام به محاسبه مقادیر هزینههای تولید غیرعادی میگردد .گفتنی
است آماره دوربین -واتسون مدل  5/100است که بین  5/1و  1/1قرار دارد .ضمناً سطح معناداری
آماره  Fنیز  4/444است که پایینتر از  4/41بوده و نشان از معناداری مدل دارد .دیگر نکته قابل
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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توجه در جدول  ،3ضریب تعیین تعدیلشده مدل است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده مدل مورد
استفاده حدود  15درصد میباشد که نشان میدهد حدود  15درصد از تغییرات متغیر وابسته
به وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است .گفتنی است که استفاده از روش حداقل مربعات
تعمیمیافته برآوردی ،منجر به رفع اثرات ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده است.
 -3-2-5تخمین مدل جریان نقد عملیاتی غیرعادي
نتیجه آزمون مدل جریان نقد عملیاتی غیرعادی با استفاده از مدل اثرات تصادفی در جدول  0ارائه
شده است.
جدول  -4تخمین مدل جریان نقد عملیاتی غیرعادي
متغیر

ضرایب

مقدار ثابت

4/431

خطاي

آماره t

استاندارد
4/453

سطح
معناداري

1/413

4/444

-1/145

4/412

Si,t/Ai,t-1

4/403

4/450

3/515

4/445

ΔSi,t/Ai,t-1

-4/431

4/41

-5/123

4/410

آماره آزمون چاو

1/111

سطح معناداری آزمون چاو

4/444

آماره آزمون هاسمن

4/153

سطح معناداری آزمون هاسمن

4/311

13/113

ضریب تعیین

4/115

4/444

ضریب تعیین تعدیل شده

4/151

مقدار دوربین -واتسون

5/221

5322/422 -3411/252

1/Ai,t-1

آماره

F

سطح معناداری آماره

F

روش ( EGLSرفع اثرات احتمالی ناهمسانی واریانس)
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج جدول  ،0اقدام به محاسبه مقادیر جریان نقد عملیاتی غیرعادی میگردد.
گفتنی است آماره دوربین -واتسون مدل  5/221است که بین  5/1و  1/1قرار دارد .ضمناً سطح
معناداری آماره  Fنیز  4/444است که پایینتر از  4/41بوده و نشان از معناداری مدل دارد .دیگر
نکته قابل توجه در جدول  ،0ضریب تعیین تعدیلشده مدل است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده
مدل مورد استفاده حدود  15درصد میباشد که نشان میدهد حدود  15درصد از تغییرات متغیر
وابسته به وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است .الزم به ذکر است که استفاده از روش حداقل
مربعات تعمیم یافته برآوردی ،منجر به رفع اثرات ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /93پائیز 1931

31

سودوارزششرکتها
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 -4-2-5تخمین مدل مخارج اختیاري غیرعادي
نتیجه آزمون مدل مخارج اختیاری غیرعادی با استفاده از مدل اثرات ثابت در جدول  1ارائه شده
است.
جدول  -5تخمین مدل مخارج اختیاري غیرعادي
متغیر

ضرایب

مقدار ثابت

خطاي

آماره t

استاندارد

سطح
معناداري

4/411

4/445

31/131

1/Ai,t-1

5131/113

033/122

1/131

4/443

Si,t-1 /Ai,t-1

4/451

4/441

2/553

4/444

آماره آزمون چاو

10/031

سطح معناداری آزمون چاو

4/444

آماره آزمون هاسمن

55/15

سطح معناداری آزمون هاسمن

4/443

34/541

ضریب تعیین

4/221

4/444

ضریب تعیین تعدیل شده

4/211

مقدار دوربین -واتسون

5/341

آماره

F

سطح معناداری آماره

F

روش ( EGLSرفع اثرات احتمالی ناهمسانی واریانس)

4/444

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج جدول  ، 1اقدام به محاسبه مقادیر مخارج اختیاری غیرعادی میگردد .گفتنی
است آماره دوربین -واتسون مدل  5/341است که بین  5/1و  1/1قرار دارد .ضمناً سطح معناداری
آماره  Fنیز  4/444است که پایینتر از  4/41بوده و نشان از معناداری مدل دارد .دیگر نکته قابل
توجه در جدول  ،1ضریب تعیین تعدیلشده مدل است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده مدل مورد
استفاده حدود  21درصد میباشد که نشان میدهد حدود  21درصد از تغییرات متغیر وابسته
به وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است .گفتنی است که استفاده از روش حداقل مربعات
تعمیمیافته برآوردی ،منجر به رفع اثرات ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده است.
 -6نتایج آزمون فرضیهها
 -1-6آزمون فرضیه اول – با استفاده از مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدي
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدل اثرات
تصادفی در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  -6آزمون فرضیه اول با استفاده از مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدي
ضرایب

متغیر

خطاي

آماره t

استاندارد

سطح
معناداري

مقدار ثابت

4/422

4/411

3/141

4/445

استحکام مدیریت

-4/445

4/4442

-1/552

4/430

ریسک مدیریت سود

4/415

4/441

1/343

4/444

کیفیت حاکمیت شرکتی

-4/441

4/441

-1/341

4/443

زیانده بودن

4/411

4/451

1/333

4/444

اهرم مالی

4/413

4/453

3/312

4/444

بازده داراییها

4/333

4/400

1/110

4/444

اندازه شرکت

-4/443

4/445

-5/121

4/410

جریان نقد عملیاتی

-4/513

4/431

-3/141

4/444

رشد شرکت

4/411

4/442

3/311

4/444

آماره آزمون چاو

1/121

سطح معناداری آزمون چاو

4/444

آماره آزمون هاسمن

1/151

سطح معناداری آزمون هاسمن

4/121

3/111

ضریب تعیین

4/111

4/444

ضریب تعیین تعدیل شده

4/11

مقدار دوربین -واتسون

5/232

آماره

F

سطح معناداری آماره

F

روش ( EGLSرفع اثرات احتمالی ناهمسانی واریانس)
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج جدول  ،1از آنجا که آماره  tمتغیر استحکام مدیریت بزرگتر از  -5/311بوده و
سطح معناداری آن کوچکتر از  4/41است ،ارتباطی معنادار و معکوس بین استحکام مدیریت و
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار
است .همچنین ،متغیرهای ریسک مدیریت سود ،زیانده بودن ،اهرم مالی ،بازده داراییها و رشد
شرکت دارای رابطه مستقیم و معنادار با متغیر وابسته میباشند و متغیرهای کیفیت حاکمیت
شرکتی و جریان نقد عملیاتی ،رابطه معکوس و معنادار با متغیر وابسته دارند.
گفتنی است آماره دوربین -واتسون مدل  5/232است که بین  5/1و  1/1قرار دارد .ضمناً سطح
معناداری آماره  Fنیز  4/444است که پایینتر از  4/41بوده و نشان از معناداری مدل دارد .دیگر
نکته قابل توجه در جدول  ،1ضریب تعیین تعدیلشده مدل است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده
مدل مورد استفاده حدود  11درصد میباشد که نشان میدهد حدود  11درصد از تغییرات متغیر
وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است .الزم به ذکر است که استفاده از روش حداقل
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /93پائیز 1931

31

سودوارزششرکتها

رابطهبیناستحکاممدیریت،مدیریت

مربعات تعمیمیافته برآوردی و همچنین تصحیح وایت دیاگونال ،منجر به رفع اثرات ناهمسانی
واریانس احتمالی گردیده است.
 -2-6آزمون فرضیه اول – با استفاده از مدیریت سود واقعی
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از مدیریت سود واقعی و مدل اثرات ثابت در جدول 1
ارائه شده است.
جدول  -7آزمون فرضیه اول با استفاده از مدیریت سود واقعی
متغیر

ضرایب

خطاي

آماره t

استاندارد

سطح
معناداري

مقدار ثابت

4/551

4/41

1/121

4/411

استحکام مدیریت

-4/441

4/441

-1/120

4/441

ریسک مدیریت سود

4/400

4/453

3/131

4/445

کیفیت حاکمیت شرکتی

-4/400

4/441

-1/131

4/444

زیانده بودن

4/421

4/450

1/11

4/444

اهرم مالی

4/551

4/432

3/413

4/441

بازده داراییها

4/121

4/411

55/221

4/444

اندازه شرکت

-4/45

4/440

-1/122

4/441

جریان نقد عملیاتی

4/335

4/411

1/121

4/444

رشد شرکت

4/401

4/455

0/111

4/444

آماره آزمون چاو

2/531

سطح معناداری آزمون چاو

4/444

آماره آزمون هاسمن

33/411

سطح معناداری آزمون هاسمن

4/444

52/341

ضریب تعیین

4/202

4/444

ضریب تعیین تعدیل شده

4/241

مقدار دوربین -واتسون

1/111

آماره

F

سطح معناداری آماره

F

روش ( EGLSرفع اثرات احتمالی ناهمسانی واریانس)
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج جدول  ،1از آنجا که آماره  tمتغیر استحکام مدیریت بزرگتر از  -5/311بوده و
سطح معناداری آن کوچکتر از  4/41است ،ارتباطی معنادار و معکوس بین استحکام مدیریت و
مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است .همچنین،
متغیرهای ریسک مدیریت سود ،زیانده بودن ،اهرم مالی ،بازده داراییها ،جریان نقدعملیاتی و رشد
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شرکت دارای رابطه مستقیم و معنادار با متغیر وابسته میباشند و متغیرهای کیفیت حاکمیت
شرکتی و اندازه شرکت ،رابطه معکوس و معنادار با متغیر وابسته دارند.
گفتنی است آماره دوربین -واتسون مدل  1/111است که بین  5/1و  1/1قرار دارد .ضمناً سطح
معناداری آماره  Fنیز  4/444است که پایینتر از  4/41بوده و نشان از معناداری مدل دارد .دیگر
نکته قابل توجه در جدول  ،1ضریب تعیین تعدیلشده مدل است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده
مدل مورد استفاده حدود  24درصد میباشد که نشان میدهد حدود  24درصد از تغییرات متغیر
وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است .الزم به ذکر است که استفاده از روش حداقل
مربعات تعمیمیافته برآوردی و همچنین تصحیح وایت دیاگونال ،منجر به رفع اثرات ناهمسانی
واریانس احتمالی گردیده است .باتوجه به نتایج دو جدول اخیر ،فرضیه اول مطالعه حاضر مبنی
براینکه استحکام مدیریت موجب کاهش استفاده از مدیریت سود میگردد ،مورد تأیید قرار
میگیرد.
 -3-6آزمون فرضیه دوم – با استفاده از مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدي
نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق با استفاده از مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدل اثرات
تصادفی در جدول  2ارائه است.
با توجه به نتایج جدول  ،2از آنجا که آماره  tمتغیر استحکام مدیریت بزرگتر از  +5/311بوده و
سطح معناداری آن کوچکتر از  4/41است ،ارتباطی معنادار و مستقیم بین استحکام مدیریت و
تغییر نسبت ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است و
همچنین ،از آنجا که آماره  tمتغیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بزرگتر از  -5/311بوده و
سطح معناداری آن کوچکتر از  4/41است ،ارتباطی معنادار و معکوس بین مدیریت سود مبتنی بر
اقالم تعهدی و تغییر نسبت ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود
دارد .این در حالی است که متغیر استحکام مدیریت*مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی دارای
آماره  tبزرگتر از  -5/311بوده و سطح معناداری کوچکتر از  4/41هستند که به این ترتیب،
استحکام مدیریت موجب کاهش تأثیر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت میگردد.
همچنین ،متغیرهای ریسک مدیریت سود و اندازه شرکت دارای رابطه معکوس و معنادار با
متغیر وابسته هستند و متغیرهای کیفیت حاکمیت شرکتی ،زیانده بودن ،اهرم مالی ،بازده
داراییها و رشد شرکت ،رابطه مستقیم و معنادار با متغیر وابسته دارند .گفتنی است آماره دوربین-
واتسون مدل  1/525است که بین  5/1و  1/1قرار دارد .ضمناً سطح معناداری آماره  Fنیز 4/444
است که پایینتر از  4/41بوده و نشان از معناداری مدل دارد .دیگر نکته قابل توجه در جدول ،2
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ضریب تعیین تعدیلشده مدل است .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده مدل مورد استفاده حدود 13
درصد میباشد که نشان میدهد حدود  13درصد از تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای
مستقل قابل توضیح است .الزم به ذکر است که استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته
برآوردی و همچنین تصحیح وایت دیاگونال ،منجر به رفع اثرات ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده
است.
جدول  -8آزمون فرضیه دوم با استفاده از مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدي
متغیر

ضرایب

خطاي

آماره t

استاندارد

سطح
معناداري

مقدار ثابت

4/511

4/451

1/011

4/444

مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی

-4/502

4/453

-1/011

4/444

استحکام مدیریت

4/531

4/451

2/531

4/444

ریسک مدیریت سود

-4/401

4/441

-1/031

4/444

استحکام مدیریت*مدیریت سود مبتنی بر اقالم
تعهدی

4/535

4/451

2/011

4/444

کیفیت حاکمیت شرکتی

4/311

4/401

2/033

4/444

زیانده بودن

4/311

4/531

1/131

4/443

اهرم مالی

5/511

4/113

0/031

4/444

بازده داراییها

5/132

4/101

1/11

4/413

اندازه شرکت

-4/411

4/431

-3/141

4/444

جریان نقد عملیاتی

4/311

4/301

5/413

4/341

رشد شرکت

4/111

4/540

1/003

4/450

آماره آزمون چاو

2/321

سطح معناداری آزمون چاو

4/444

آماره آزمون هاسمن

51/251

سطح معناداری آزمون هاسمن

4/553

2/123

ضریب تعیین

4/112

4/444

ضریب تعیین تعدیل شده

4/131

مقدار دوربین -واتسون

1/525

آماره

F

سطح معناداری آماره

F

روش ( EGLSرفع اثرات احتمالی ناهمسانی واریانس)
منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -4-6آزمون فرضیه دوم – با استفاده از مدیریت سود واقعی
نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق با استفاده از مدیریت سود واقعی و مدل اثرات تصادفی در جدول
 3ارائه شده است.
جدول  -9آزمون فرضیه دوم با استفاده از مدیریت سود واقعی
متغیر

ضرایب

خطاي

آماره t

استاندارد

سطح
معناداري

مقدار ثابت

4/351

4/401

1/210

4/444

مدیریت سود واقعی

-4/522

4/415

-2/321

4/444

استحکام مدیریت

4/531

4/452

1/431

4/444

ریسک مدیریت سود

4/513

4/453

1/115

4/444

استحکام مدیریت*مدیریت سود واقعی

-4/411

4/441

-3/001

4/444

کیفیت حاکمیت شرکتی

4/331

4/401

1/441

4/444

زیانده بودن

4/133

4/542

1/11

4/441

اهرم مالی

5/313

4/115

1/413

4/444

بازده داراییها

5/131

4/123

1/213

4/440

اندازه شرکت

-4/415

4/410

-1/211

4/440

جریان نقد عملیاتی

4/401

4/311

4/512

4/231

رشد شرکت

4/512

4/431

5/305

4/52

آماره آزمون چاو

2/311

سطح معناداری آزمون چاو

4/444

آماره آزمون هاسمن

51/150

سطح معناداری آزمون هاسمن

4/435

54/33

ضریب تعیین

4/151

4/444

ضریب تعیین تعدیل شده

4/143

مقدار دوربین -واتسون

1/552

آماره

F

سطح معناداری آماره

F

روش ( EGLSرفع اثرات احتمالی ناهمسانی واریانس)
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج جدول  ،3از آنجا که آماره  tمتغیر استحکام مدیریت بزرگتر از  +5/311بوده و
سطح معناداری آن کوچکتر از  4/41است ،ارتباطی معنادار و مستقیم بین استحکام مدیریت و
تغییر نسبت ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است و
همچنین ،از آنجا که آماره  tمتغیر مدیریت سود واقعی بزرگتر از  -5/311بوده و سطح معناداری
آن کوچکتر از  4/41است ،ارتباطی معنادار و معکوس بین مدیریت سود واقعی و تغییر نسبت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .این در حالی است که
متغیر استحکام مدیریت*مدیریت سود واقعی دارای آماره  tبزرگتر از  -5/311بوده و سطح
معناداری کوچکتر از  4/41هستند که به این ترتیب ،استحکام مدیریت موجب کاهش تأثیر منفی
مدیریت سود بر ارزش شرکت میگردد.
همچنین ،متغیر اندازه شرکت دارای رابطه معکوس و معنادار با متغیر وابسته است و متغیرهای
کیفیت حاکمیت شرکتی ،زیانده بودن ،اهرم مالی و بازده داراییها ،رابطه مستقیم و معنادار با
متغیر وابسته میباشند .گفتنی است آماره دوربین -واتسون مدل  1/552است که بین  5/1و 1/1
قرار دارد .ضمناً سطح معناداری آماره  Fنیز  4/444است که پایینتر از  4/41بوده و نشان از
معناداری مدل دارد .دیگر نکته قابل توجه در جدول  ،3ضریب تعیین تعدیلشده مدل است .مقدار
ضریب تعیین تعدیلشده مدل مورد استفاده حدود  15درصد میباشد که نشان میدهد حدود 15
درصد از تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است .الزم به ذکر است که
استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی و همچنین تصحیح وایت دیاگونال ،منجر به
رفع اثرات ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده است .باتوجه به نتایج بهدست آمده ،فرضیه دوم
مطالعه حاضر مبنی بر اینکه استحکام مدیریت موجب کاهش تأثیر منفی مدیریت سود بر ارزش
شرکت میگردد ،مورد تأیید قرار میگیرد.
 -7بحث و نتیجهگیري
نتایج بررسیها ی مطالعه حاضر نشان داد که استحکام مدیریت موجب کاهش استفاده از
مدیریت سود میگردد و استحکام مدیریت موجب کاهش تأثیر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت
میگردد  .در این رابطه الزم به توضیح است که براساس تئوری نمایندگی ،استحکام مدیرعامل
پیونددهنده منافع سهامداران و مدیران است .همچنین ،استدالل میشود مدیرانی که جایگاه
مستحکمی ندارند و تحت فشار سرمایهگذاران هستند ،گرایش به رفتار کوتهبینانه داشته و تالش
دارند با فراهمسازی نشانههایی از کارایی شرکت برای سهامداران ،ارزش شرکت را بهطور کوتاهمدت
افزایش دهند .بنابراین ،مد یرانی که تحت فشار بازار و سهامداران هستند ،تمایل دارند که به بهای از
دست دادن منافع بلندمدت سرمایهگذاریهای پربازده ،پروژههای زودبازده با منافع کوتاهمدت را
برگزینند .بنابراین ،افزایش استحکام مدیریت به کاهش گرایش او به دستکاری حسابها و مدیریت
سود منجر میگردد .عالوه براین ،استدالل میگردد که ارزش شرکت پس از ورود مدیران مستحکم
به مقوله مدیریت سود و دستکاری حسابها در راستای تحقق سودهای پیشبینی شده ،کاهش
مییابد ،چراکه سرمایهگذاران این رفتار مدیران مستحکم را به اهداف منفعتطلبانه آنها مرتبط
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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میدانند .ای ن در حالی است که براساس فرضیه منافع بلندمدت ،مدیران مستحکم میتوانند از
راههای بسیار سادهتر و مستقیمتر نسبت به مدیریت سود ،برای سلب مالکیت از سهامداران استفاده
کنند .همانطور که اشاره شد ،مدیران مستحکم ،نگرانی کمتری راجع به اهداف کوتاهمدت دارند و
بهتر میتوانند بر استراتژیهای بلندمدت تمرکز نمایند و لذا انتظار میرود که سودآوری بیشتری در
بلندمدت به ارمغان بیاورند .متعاقباً براساس این دیدگاه ،مدیریت سود میتوانند دارای محتوای
اطالعاتی برای سهامداران شرکت باشد (که در قالب تئوری تئوری عالمتدهی تبیین میگردد).
بدین معنی که مدیران برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،تالش میکنند تا اطالعات محرمانهشان را
از طریق ارقام صورتهای مالی به سایر ذینفعان منتقل کنند .لذا استحکام مدیریت موجب کاهش
تأثیر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت میگردد .نتایج بهدست آمده در مطالعه حاضر را میتوان
مشابه با نتایج لی و ژانگ ( ،)1450مئو و همکاران ( ،)1451سعیدی و همکاران ( )5331و کامیابی
و توکلنیا ( )5330دانست.
بنابر نتایج بهدست آمده ،به سرمایهگذاران در بازار سرمایه پیشنهاد میشود که در نظر داشته
باشند استحکام مدیریت موجب کاهش استفاده از مدیریت سود میگردد و بنابراین ،هرچه جایگاه
یک مدیرعامل در شرکت مستحکمتر باشد ،کیفیت اطالعات حسابداری آن بیشتر و احتمال عدم
تقارن اطالعاتی کمتر خواهد بود .لذا انجام سرمایهگذاری در سهام این قبیل شرکتها ،با ریسک
کمتری همراه است .باتوجه به دیگر نتیجه مطالعه حاضر مبنی براینکه استحکام مدیریت موجب
کاهش تأثیر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت میگردد ،به سرمایهگذاران در بازار سرمایه کشور
توصیه میگردد که ضمن توجه به تأثیر منفی مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقالم تعهدی بر
ارزش بازار شرکت ،درنظر داشته باشند که هرچه جایگاه مدیرعامل در شرکت مستحکمتر باشد ،از
این تأثیر منفی کاسته میگردد .لذا سرمایهگذاران از این نتیجه میتوانند برای انتخاب گزینههای
سرمایهگذاری بهره ببرند .عالوه براین ،به تصمیمگیرندگان و اعضای هیئت مدیره شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز پیشنهاد میگردد که درنظر داشته باشند با تقویت
جایگاه مدیرعامل شرکت ،خواهند توانست بر ارزش بازار سهام شرکت بیافزایند.
گفتنی است مدل رگرسیونی این مطالعه برای تمام صنایع ،بهصورت یکجا برآورد شده است.
لذا بررسی مدلهای بهکار رفته در این مطالعه در صنایع مختلف (به تفکیک) نیز میتواند نتایج
مفیدی را به همراه داشته باشد .عالوه براین ،در این مطالعه از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری استفاده شد .لذا پیشنهاد میشود که در مطالعات
آتی ،از بانکها و نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین شرکتهای
پذیرفته شده در فرابورس نیز بهعنوان جامعه آماری استفاده گردد.
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