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Abstract
As the comparability of accounting information increases, the probability of discovering
accrual-based earnings management increases, and as a result, managers will face a lot of risk
in using this earnings management method. Therefore, it is expected that the use of accrualsbased earnings management will be reduced and, conversely, the use of actual earnings
management methods will be an alternative to the manipulation of accruals. In the present study,
the effect of comparability of accounting information on actual earnings management and
accrued earnings management using a sample of 120 companies listed on the Tehran Stock
Exchange during the years 2010 to 2016 and using a multivariate regression model based on
Panel data were analysed with the SPSS software. Findings indicate that comparability of
accounting information is negatively related to earnings management based on accruals. In
other words, by increasing the comparability of accounting information, managers' use of
accruals to manage earnings decreases. Comparability of accounting information also has a
positive relationship with actual earnings management. In other words, by increasing the
comparability of accounting information, managers replace the management of earnings based
on accruals with the use of actual earnings management methods.
Keywords: Accounting information comparability, Accruals earnings management, Actual
earnings management.
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با افزایش قیاس پذیری اطالعات حسابداری ،احتمال کشف مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی افزایش یافته و در نتیجه
مدیران در بکارگیری این روش مدیریت سود با ریسک فراوانی مواجه خواهند بود .بنابراین انتظار براین است که
استفاده از مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی را کاهش داده و در مقابل ،استفاده از روشهای مدیریت سود واقعی را
جایگزینی برای دستکاری اقالم تعهدی نمایند .در پژوهش حاضر تأثیر قیاسپذیری اطالعات حسابداری بر مدیریت
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واقعی سود و مدیریت سود تعهدی با استفاده از نمونه ای متشکل از  120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 SPSSمورد بررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که قیاسپذیری اطالعات حسابداری رابطة منفی
با مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی دارد .به عبارت دیگر با افزایش قیاسپذیری اطالعات حسابداری میزان استفاده
مدیران از اقالم تعهدی جهت مدیریت سود کاهش مییابد .همچنین قیاس پذیری اطالعات حسابداری رابطهای مثبت
با مدیریت واقعی سود دارد .به بیان دیگر ،با افزایش قیاسپذیری اطالعات حسابداری ،مدیران استفاده از روشهای
مدیریت واقعی سود را جایگزین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی میکنند.
واژگان کلیدی :قیاسپذیری اطالعات حسابداری ،مدیریت سود اقالم تعهدی ،مدیریت سود واقعی.
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تهران طی سالهای  1389تا  1395و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی در نرم افزار
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 .1مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی کشور ،نیازمند تجهیز منابع سرمایهای و تخصیص بهینه آن به فعالیتهای مولد اقتصادی است و
تحقق این امر ،نیازمند توسعه بخش مالی اقتصاد و بهویژه ،گسترش بازارسرمایه و در رأس آن ،بورس اوراق بهادار میباشد.
دستیابی به این امر مهم جز با زمینهسازی مناسب برای ترغیب سرمایهگذاران به مشارکت در چنین بازارهایی ،میسر نمی-
گردد .در این راستا ،سرمایهگذاران به اطالعاتی نیاز دارند که برپایه آن ،قادربه ارزیابی ریسک ذاتی و بازده مورد انتظار
سرمایهگذاریهای انجام شده و تصمیمگیری درباره خرید ،نگهداری یا فروش آن باشند .قابلیت مقایسه ،یکی از
ویژگیهای کیفی منحصر بهفرد اطالعات مالی است که مفیدبودن آن را افزایش میدهد .برخالف مفهوم قابلیت اتکا که
تمرکز بر روی پیشبینی یا تأییدپذیری اطالعات مالی است ،قابلیت مقایسه این امکان را برای استفادهکنندگان فراهم
میآورد تا شباهتها و تفاوتهای عملکرد مالی شرکتها را شناسایی کنند؛ بنابراین ،ویژگی کیفی اطالعات مالی (قابلیت
مقایسه) در بازار سرمایه و بدهی برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا تصمیمهای
سرمایهگذاری و وامدهی بر ارزیابی فرصتها یا پروژههای جایگزین مبتنی است و بدون وجود این اطالعات قابل مقایسه
نمیتوان اقدام به اتخاذ تصمیم بهینه کرد .هدف از مدیریت سود نشاندادن کیفیت سود به نحوی است که انتظارات
سهامداران و ارائهکنندگان برآورده شود .وقتی مدیریت شرکت اقدام به دستکاری سود میکند ،اقالم تعهدی افزایش و
سود بر جریان نقدی نیز فزونی مییابد و با افزایش فاصلة سود و جریان نقدی از کیفیت سود کاسته میشود .قابلیت مقایسه،
ویژگی کیفی اطالعات مالی است که استفادهکنندگان را در تشخیص و درک تشابهات و تفاوتهای اقالم موجود قادر
میسازد .با وجود این واقعیت است که قابلیت مقایسة حسابداری یکی از مهمترین ویژگی کیفی است ،بهرغم تأکید بر
اهمیت ویژگی کیفی قابلیت مقایسه بهوسیلة نهادهای سیاستگذار ،پژوهشها و مطالعههای نسبتاً کمی صورت پذیرفته
است و شواهد مربوط به آن کم است .بنابراین از آنجا که تحقیق حاضر نیز به بررسی ارتباط قیاسپذیری اطالعات
حسابداری و میزان مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میپردازد ،میتواند منظر جدیدی از
مسائل مربوط به سرمایهگذاری و بورس اوراق بهادار را آشکار سازد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطالع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد
مدیریت سود می باشد .مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه
مدیریت می باشد ،اطالق می گردد (برادران حسن زاده رسول و کامران زاده .)1388 ،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 تعهدی اختیاری به سمت مدیریت واقعی سود گرایش
پیدا کردند (کوهن .)2008 ،به این ترتیب ،در سالهای اخیر ،مدیریت واقعی سود گسترش بیشتری یافته است.
در واقع ،مدیریت واقعی سود بر خالف مدیریت سود تعهدی ،برای افزایش سود دوره جاری ،عملیات واقعی شرکت را
تغییر میدهد (رویچادوری و دیگران.)2012 ،
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در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته میشود که آیا و چگونه فعالیتهای مدیریت سود فرصتطلبانه مدیران،
تحت تأثیر میزان قیاسپذیری اطالعات حسابداری شرکت با سایر شرکتها قرار میگیرد .مطالعات متعددی به آزمون تأثیر
پذیرش استانداردهای حسابداری مشابه (مانند استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی) بر قیاسپذیری ارقام حسابداری
شرکتها در کشورهای متفاوت پرداختهاند (دفوند و همکاران .)2011 ،محققان همچنین توجه ویژهای به تأثیر قیاسپذیری
اطالعات حسابداری بر نتایج گوناگون مانند افشای اطالعات داوطلبانه ،مشخصات و دامنه پوشش تحلیلگران و ساختار
پرتفوی سرمایهگذاران نهادی داشتهاند (انگلبرگ و همکاران .)2016 ،تاکنون تأثیر قیاسپذیری اطالعات حسابداری بر
مدیریت سود ،تحت بررسی قرار نگرفته است .لذا در مطالعه حاضر این پرسشها مطرح میشوند که ( )1آیا بین قیاسپذیری
اطالعات حسابداری و میزان مدیریت سود تعهدی ارتباط معناداری وجود دارد؟ و ( )2آیا بین قیاسپذیری اطالعات
حسابداری و میزان مدیریت واقعی سود ارتباط معناداری وجود دارد؟
برخی ازتحقیقات داخلی و خارجی که مرتبط با این پژوهش است به صورت زیر می باشد:
صفری و کیا ( )1396طی تحقیقی ،قیاس پذیری صورت های مالی ،مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود ،با استفاده
از نمونه ای متشکل از  85شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1390تا  1394را مورد بررسی
قرار دادند .تفاوت تحقیق حاضر با تحقیق صفری و کیا ( )1396این است که در تحقیق مورد نظر ،برای اندازه گیری
مدیریت سود تعهدی از مدل کازنیک استفاده شده است در حالی که در تحقیق حاضر از مدل کوتاری و همکاران ()2005
که معروف به مدل عملکر می باشد استفاده شده است .تفاوت دیگر بین این دو تحقیق در متغیرهای کنترلی استفاده شده
در مدل های تحقیق می باشد .نتایج تحقیق صفری و کیا( )1396نشان داد که بین قیاس پذیری صورت های مالی و مدیریت
سود تعهدی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .همچنین بین قیاس پذیری صورت های مالی و مدیریت واقعی سود رابطه
مثبت و معنی داری وجود دارد.
مهرورز و مرفوع ( )1395در تحقیقی رابطه بین قیاس پذیری صورت های مالی با آگاهی بخشی قیمت سهام در خصوص
سود دهی آتی و همچنین قیاس پذیری صورت های مالی در انعکاس اطالعات سودهای آتی خاص شرکت و اطالعات
سودهای آتی مربوط به صنعت در قیمت سهام دوره جاری را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق بیانگرآن بود که بین
قیاس پذیری صورت های مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام رابطه مثبت وجود ندارد و قیاس پذیری صورت های مالی به
انعکاس اطالعات سودهای آتی مربوط به صنعت و انعکاس اطالعات سودهای آتی خاص شرکت در قیمت سهام دوره
جاری کمک نمی کند.
در تحقیق دیگر فروغی و قاسم زاده ( )1395تأثیر قیاس پذیری صورت های مالی بر همزمانی قیمت سهام شرکت ها برای
نمونه ای متشکل از  86شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1385تا  1392مورد بررسی قرار
دادند .نتایج تحقیق نشان داد که قیاس پذیری صورت های مالی بر همزمانی قیمت سهام تأثیر منفی و معنی داری دارد.
در رابطه با تحقیقات خارجی نیز ،سوهن ( )2016در تحقیقی ،رابطه بین قیاس پذیری صورت های مالی با مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت واقعی سود با استفاده از اطالعات  381شرکت حاضر در بورس سهام آمریکا طی سالهای
 1983تا  2012را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که قیاس پذیری اطالعات حسابداری باعث کاهش مدیریت
سود مبتنی بر اقالم تعهدی و در مقابل ،افزایش مدیریت واقعی سود می شود.
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ژو و هانگ ( )2016در پژوهشی تحت عنوان "مدیریت سود ،حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینهها" به بررسی تأثیر
حاکمیت شرکتی و مدیریت سود و همچنین اثر متقابل آنان را بر چسبندگی هزینهها در شرکت پذیرفته شده در بورس
چین طی دوره زمانی  2003تا  2010پرداختند .نتایج بررسیهای آنان با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره حاکی از این
است که حاکمیت شرکتی خوب میتواند چسبندگی هزینهها را کاهش دهد که البته میزان تأثیر آن ،به شدت مدیریت
سود نمیباشد.
ویلسون ( )2015نیز به بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر محتوای اطالعاتی سود برای  19356مشاهده طی دوره زمانی
 1989تا  2009درآمریکا پرداخت .نتایج وی نشان داد که محتوای اطالعاتی سود برای شرکتهای درگیر در مدیریت
واقعی سود به میزان قابل توجهی کمتر است .این مطالعه همچنین به جریان مداوم ادبیات مربوط به نتیجه مدیریت واقعی
سود و چگونگی شمول محتوای اطالعاتی سود در قیمت سهام کمک مینماید.
 .3فرضیه ها و مدل تحقیق
با توجه به چارچوب نظری فرضیه های پژوهش مطابق زیر می باشند:
 -1بین قیاسپذیری اطالعات حسابداری با میزان مدیریت سود تعهدی ارتباط معناداری وجود دارد.
 -2بین قیاسپذیری اطالعات حسابداری با میزان مدیریت واقعی سود ارتباط معناداری وجود دارد.
برای بررسی فرضیه اول تحقیق (بررسی تأثیر قیاس پذیری اطالعات حسابداری بر مدیریت سود تعهدی) از مدل ارایه شده
توسط باینشرل چارلی سان ( )2016به شرح مدل ( )1استفاده شده است.
مدل ()1

AEM i,t = 0 +1Comparabilityi,t + 2Sizei,t +3 BM i,t + 4 ROA i,t  5 LEVi,t + 6 BigA i,t +
 7 CFOAi,t +8StdSaled i,t +9 Lossi,t +10 RETi,t +11 INSTi,t +12 OWNi,t +  i,t

بررسی فرضیه دوم تحقیق (بررسی تأثیر قیاس پذیری اطالعات حسابداری بر مدیریت سود واقعی) از مدل ارایه شده توسط
باینشرل چارلی سان ( )2016به شرح مدل ( )2استفاده شده است.
مدل ()2

REM i,t = 0 +1Comparabilityi,t + 2Sizei,t +3 BM i,t + 4 ROA i,t  5 LEVi,t + 6 BigA i,t +
 7 CFOAi,t +8StdSaled i,t +9 Lossi,t +10 RETi,t +11 INSTi,t +12 OWNi,t +  i,t

 .4روش شناسی پژوهش
بر اساس مبانی نظری مطرح شده ،تحقیق حاضر از بُعد هدف ،از نوع توصیفی و تحلیلی است ،یعنی به دنبال تعریف و
بدست آوردن اطالعات از یک مشکل یا موضوع مشخص بوده و همچنین روابط علت و معلولی بین متغیرها و اثر متغیرها
بر روی یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد .از بُعد فرآیند نوع تحقیق ،کمی است ،یعنی با یک نگرش عینی به گردآوری
و تحلیل دادههای کمی میپردازد .از بُعد منطق ،یک تحقیق استقرایی است ،یعنی درصدد طراحی یک مدل اقتصاد سنجی

بهار  |1400شماره ( 1پیاپی  | )13سال چهارم |مطالعات نوین کاربردی در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری | 12

بر اساس مشاهدات تجربی و گرد آوری دادههای کمی است و از ُبعد نتیجه تحقیق ،یک تحقیق کاربردی است ،یعنی در
پی حل یک مشکل خاص است .برای تحلیل داده ها از نرم افزار  spssاستفاده شده است.
 .1.4جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند .نمونه آماری نیز با اعمال شرایط زیر
از میان شرکتهای عضو جامعه آماری انتخاب خواهند شد:
 شرکت هایی که پایان سال مالی آنها منتهی به  29اسفند باشند.
 شرکت های تحت بررسی جزء شرکت های سرمایه گذاری ،هلدینگ ،واسطه گری مالی و بیمه نباشند.
 شرکت هایی که طی دوره زمانی تحقیق از بورس حذف نشده باشند.
 شرکت ها طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
 توقف معامالتی بیش از شش ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشند.
 شرکت هایی که مشمول ماده  141قانون تجارت نباشند.
جدول شماره  1نشان دهنده نحوه انتخاب شرکت ها می باشد:
جدول  .1نحوه انتخاب شرکتها
شرح

کسر شده

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 95

کل
483

تعدادشرکت هایی که منتهی به  29اسفند نباشند.

89

تعدادشرکت هایی که جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی ،بیمه و  ..باشند.

67

تعداد شرکت هایی که طی دوره زمانی تحقیق از بورس حذف شده باشند.

78

تعداد شرکت هایی طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی داشته باشند.

86

تعداد شرکت هایی که بیش از شش ماه وقفه معامالتی داشته باشند.

36

تعداد شرکت هایی که مشمول ماده  141قانون تجارت شده اند.

7

تعداد شرکتهای نمونه نهایی

120

 .2.4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
متغیرهای وابسته
الف -مدیریت سود واقعی

برای سنجش مدیریت سود وقعی از از مدل سه بخشی ارایه شده توسط روی چاوداری ( )2006که بر مبنای سه شاخص
سطح غیرعادی جریان های نقد عملیاتی (رابطه معکوس با مدیریت سود) ،سطح غیرعادی هزینه های تولید (رابطه مستقیم
با مدیریت سود) و سطح غیرعادی هزینه های عملیاتی (رابطه معکوس با مدیریت سود) می باشد ،استفاده شده است به
نحوی که باقیماندههای مدلهای زیر به عنوان شاخص مدیریت سود (متغیر وابسته) وارد مدل اصلی میشوند.
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همچنین همه متغیرها در مدل سه بخشی برای همقواره شدن داده ها در سطح شرکت ها بر جمع دارایی های ابتدای سال
تقسیم می شوند:
اندازهگیری هزینههای تولید غیرعادی:
PRODit/TAit-1 = α0(1/TAit-1) + α1(Salesit/TAit-1) + α2(ΔSalesit/TAit-1) + α3(ΔSalesit-1/TAit-1) + ε it

که در آن:
 :PRODitهزینه های تولید (بهای تمام شده کاالی فروش رفته بعالوه تغییرات در موجودی کاال) شرکت  iدر سال .t
 :TAit-1ارزش دفتری دارایی های ابتدای دوره شرکت  iدر سال .t
 :Salesitجمع درآمد فروش شرکت  iدر سال .t
 :ΔSalesitتغییرات درآمد فروش سال جاری نسبت به سال قبل برای شرکت .i
اندازهگیری هزینههای اختیاری غیرعادی:
DISEXPit/TAit-1 = α0 (1/TAit-1) + α1 (Salesit/TAit-1) + ε it

که درآن:
 : DISEXPنشان دهنده جمع هزینه های توزیع ،فروش و عمومی(عملیاتی) است.
اندازه گیری جریانهای نقد عملیاتی غیرعادی:
CFOit /TAit-1 = α0 (1 /TAit-1) + α1 (Salesit /TAit-1) + α2 (ΔSalesit /TAit-1) + ε it

که در آن:
 :CFOitجریانهای نقد عملیاتی شرکت  iدر سال .t
از آنجاییکه بکارگیری هر یک از معیارهای فوق به تنهایی ،ممکن است باعث بروز خطا در اندازه گیری متغیر مدیریت
سود واقعی شود ،لذا معیارهای سه گانه فوق (جریان نقد عملیاتی غیرعادی ،هزینه های تولیدی غیرعادی و هزینه های
اختیاری غیرع ادی) در یک شاخص ترکیبی با یکدیگر ترکیب می شوند .بدین منظور پس از محاسبه این معیارها ،مقادیر
استاندارد شده هریک از معیارها با یکدیگر جمع شده تا بدین ترتیب ،معیار ترکیبی مدیریت سود واقعی ( )REMبرای هر
شرکت بدست آید .استفاده از این معیار ترکیبی ،چولگی ناشی از بکارگیری مجزای هریک از معیارهای مدیریت سود
واقعی را کاهش داده و معیار دقیق تری را برای آزمون فراهم می آورد.
ب -مدیریت سود تعهدی

 =AEMitمدیریت سود تعهدی شرکت  iدر سال  tکه برای محاسبه آن از رویکرد کوتاری ( )2005استفاده میگردد .در
این روش ،اقالم تعهدی اختیاری طی دو مرحله برآورد میشوند.
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در ابتدا ،متغیرکل اقالم تعهدی (که تفاوت بین سود عملیاتی و جریان نقد عملیاتی است) در رگرسیونی متشکل از متغیرهای
کلیدی که انتظار میرود بر آن تأثیر گذارند ،قرار میگیرد .در این تحقیق جهت محاسبه مدیریت سود اقالم تعهدی از مدل
کوتاری ،لیون و ویزلی ( )2005استفاده شده است.

که درآن:
 = TACi,tکل اقالم تعهدی (سودعملیاتی منهای جریان نقد عملیاتی) 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  tمنهای 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؛
 = PPEi,tاموال ،ماشینآالت و تجهیزات شرکت  iدر سال t؛ و
 = ROAi,t-1بازده داراییهای شرکت  iدر سال  t-1که برابر است با نسبت سودخالص به کل داراییها.
پس از تخمین مدل فوق در سطح کلیت دادهها و محاسبه مقادیر  B2 ،B1 ،B0و  ،B3ازضرایب برآورده شده برای محاسبه
اقالم تعهدی اختیاری ( )DAبه شکل زیر استفاده میگردد .از قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری بهعنوان معیاری برای مدیریت
سود استفاده میشود.

متغیر مستقل پژوهش
قیاسپذیری اطالعات حسابداری

 =Comparabilityi,tقیاسپذیری اطالعات حسابداری شرکت  iدر سال  tکه در راستای محاسبه آن ،در گام نخست اقدام
به تخمین مدل زیر میشود:
Earningsi,t = α0 + β1 Returni,t + εi,t

که در آن:
 = Earningsi,tسودآوری شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت سودخالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام.
 = Returni,tبازده سهام شرکت  iدر سال  tکه برابر است با تفاضل ارزش بازار هرسهم در پایان سال  tو پایان سال t-1
بهعالوه سودنقدی هرسهم در سال  ،tتقسیم بر ارزش بازار هرسهم در پایان سال .t-1
پس از تخمین مدل فوق ،مقادیر  α0و  β1محاسبه میگردند و با استفاده از معادله زیر ،سود مورد انتظار شرکت  iدر سال
 tبرآورد میگردد:
E(Earningsi,t) = α'0 + β'1 Returni,t
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سپس با استفاده از فرمول ارایه شده توسط دی فرانکو و همکاران ( ، )2011قیاسپذیری اطالعات حسابداری شرکت  iدر
سال  tدر سطح هر صنعت بهدست میآید:

که در آن:
 = nتعداد شرکتهای صنعت .به این ترتیب که برای هرسال و برای هر جفت شرکت iبا شرکت های jعضو یک صنعت،
معیار قابلیت مقایسه صورت های مالی شده است.
 = E(Earnings)itسود مورد انتظار شرکت  iدر سال .t
 = E(Earnings)ijtسود مورد انتظار شرکت  iدر صنعت  jدر سال .t
هرچه مقدار  Comparabilityi,tبیشتر باشد ،به معنای قیاس پذیری بیشتر اطالعات حسابداری شرکت است.
متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیر میباشند:
 = Sizei,tاندازه شرکت  iدر سال  tکه برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری مجموع داراییها.
 = BMi,tفرصتهای رشد شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام.
 = ROAitبازده داراییهای شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت سودخالص به ارزش دفتری مجموع داراییها.
 = LEVi,tاهرم مالی شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت بدهیها به ارزش دفتری مجموع داراییها.
 = BigAi,tاندازه موسسه حسابرسی شرکت  iدر سال  tکه اگر حسابرس مستقل شرکت ،سازمان حسابرسی باشد ،این متغیر
برابر یک قرار میگیرد و در غیر اینصورت ،برابر صفر خواهد بود.
 = CFOAi,tجریان نقدعملیاتی شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت جریان نقد عملیاتی به ارزش دفتری مجموع
داراییها.
 = StdSaledi,tنوسانات درآمد فروش شرکت  iدر سال  tکه برابر است با انحراف معیار نسبت درآمد فروش به ارزش
دفتری مجموع داراییها طی سه سال اخیر.
 = 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.
 = RETi,tبازده سهام شرکت  iدر سال  tکه برابر است با تفاضل ارزش بازار هرسهم در پایان سال  tو پایان سال t-1
بهعالوه سودنقدی هرسهم در سال  ،tتقسیم بر ارزش بازار هرسهم در پایان سال .t-1
 = OWNi,tدرصد سهام تحت تملک سهامداران عمده شرکت  iدر سال ( tدارندگان باالی  5درصد سهام شرکت).
دلیل وجود متغیرهای کنترل در یک پژوهش بدان علت است که پژوهش گر قصد دارد تأثیرگذاری آن بر جریان پژوهش
کنترل شود به عبارت دیگر اثرات آن را حذف می کند .هرچه تعداد متغیرهای کنترل در مدل رگرسیون بیشتر باشد ،مدل
کاراتر خواهد بود .زیرا ارتباط بن متغیرهای مستقل و وابسته ،با وجود کنترل بسیاری از متغیرهای اثرگذار ،بررسی می شود.
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 .5یافتههای پژوهش
 .1.5آمار توصیفی
برای استخراج جدول شماره  2از نرم افزار رهاورد نوین و از صورتهای مالی شرکتها استفاده شده است .مقدار سایر متغیرها
نیز در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرها
انحراف

متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

مدیریت سود تعهدی

0/1998

0/074

11/489

0

0/611

مدیریت سود واقعی

1/099

0/393

46/085

0/001

3/356

0/198

-0/006

-0/003

0

-0/082

0/009

0/393

2/765

اندازه شرکت

13/986

13/908

19/066

10/227

1/411

-0/574

2/702

840

فرصت رشد

2/995

0/332

76/614

53/389

16/606

0/228

2/530

840

بازده دارایی ها

1/624

0/062

21/644

-25/771

16/733

0/523

2/474

840

اهرم مالی

0/586

0/601

0/997

0/021

0/199

-0/662

3/086

840

0/143

0

1

0

0/351

-0/026

2/965

840

1/545

0/072

349/213

-17/522

14/151

-0/361

3/001

840

478211

228611

610533

102411

48234

0/543

2/981

840

زیان ده بودن شرکت

0/136

0

1

0

0/343

0/254

3/082

840

بازده سهام

50/621

19/830

150/340

-65/730

22/279

0/517

2/790

840

مالکیت نهادی

36/406

27/330

99/090

0

32/249

0/1219

3/703

840

مالکیت عمده

63/590

72/670

100

0/91

30/549

0/707

2/746

840

قیاس پذیری اطالعات
حسابداری

اندازه موسسه
حسابرسی
جریان نقد عملیاتی
نوسانات درآمد
فروش

معیار

چولکی

کشیدگی

مشاهدات

-0/056

3/074

840

3/257

840
840

در جدول آمار توصیفی ،میانگین نشان دهندة متوسط کل داده ها هر متغیر در بین نمونه های قابل مشاهده است .به عنوان
مثال میانگین مدیریت سود تعهدی برای داده های تحقیق برابر  0/1998می باشد .شاخص میانه نشان دهنده نقطه میانی داده
های هرمتغیر در بین نمونه های قابل مشا هده است و هرچه قدر میانگین یک متغیر به میانة آن نزدیک تر باشد ،توزیع آن
متغیر به توزیع نرمال نزدیک است .شاخص های حداکثر و حداقل به ترتیب نشان دهنده باالترین و پایین ترین ارزش در
بین کل داده های هر متغیر است و به عنوان مثال ،حداکثر مقدار برای اندازه شرکت برابر  19/066و کمترین آن 10/227
است .انحراف معیار نشان دهنده پراکندگی داده های هر متغیر در اطراف میانگین است .انحراف معیار یکی از شاخص های
پراکندگی به شمار می رود .انحراف معیار متغیر بازده دارایی ها در میان نمونه های تحقیق برابر  16/733بوده است .این
رقم نشان می دهد که متوسط فاصله داده ها از نقطه میانگین به میزان تقریبی  16می باشد .ضریب چولگی معیاری از وجود
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یا عدم وجود تقارن در تابع توزیع است و برای توزیع نرمال ،ضریب چولگی بین  +0/5و  -0/5است .برای مثال ضریب
چولگی برای متغیر فرصت رشد برابر  0/228می باشد .ضریب کشیدگی معیاری از بلندی منحنی توزیع در نقطه ماکزیمم
است .برای یک توزیع نرمال ،ضریب کشیدگی در اطراف  3می باشد .برای مثال ضریب کشیدگی متغیر فرصت رشد برابر
 2/530است.
 .2.5آزمون فرضیهها
در جدول زیر با توجه به مدل پژوهش ،فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت که جدول زیر نشان دهنده نتایج
میباشد.
فرضیه اول :بین قیاس پذیری اطالعات حسابداری با میزان مدیریت سود تعهدی ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  .3آزمون فرضیه اول

متغیر

نماد

ضریب

آماره t

احتمال آماره t

عرض ازمبدا

C

0/11880

0/94700

0/344

قیاس پذیری اطالعات حسابداری

Compar

-3/44107

-2/57326

0/010

اندازه شرکت

Size

0/00692

0/741963

0/454

فرصت رشد

BM

-0/00278

-1/83982

0/066

بازده دارایی ها

ROA

0/00124

0/48088

0/000

اهرم مالی

LEV

-0/01165

-0/17934

0/007

اندازه موسسه حسابرسی

BIG

0/07179

1/84286

0/066

جریان نقد عملیاتی

CFOA

7/98E05

0/03410

0/972

نوسانات درآمد فروش

STDSALE

-2/89213

-2/74738

0/038

زیان ده بودن شرکت

LOSS

0/01377

0/38220

0/72

بازده سهام

RET

-0/00013

-1/38944

0/165

مالکیت نهادی

INST

-0/00015

-0/42289

0/012

مالکیت عمده

OWN

-1/93E05

-0/38978

0/696

0/48727

37/1527

0/000

ضریب تعین

R2

0/674

آماره F

77/512

ضریب تعین تعدیل شده

Adj- R 2

0/665

معنی داری

دوربین واتسون

DW

1/96

آماره F

)RESID(-1

0/000

با توجه نتایج حاصل از تخمین مدل فرض اول ضریب متغیر قیاس پذیری اطالعات حسابداری برابر ( )-3/44107نشان
دهنده رابطه منفی بین قیاس پذیری اطالعات حسابداری و مدیریت سود تعهدی می باشد و با توجه به سطح معنی داری
بدست آمده برای ضریب متغیر مستقل (قیاس پذیری اطالعات حسابداری) ( )0/010که کمتر از  5درصد است می توان
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گفت بین قیاس پذیری اطالعات حسابداری و مدیریت سود تعه دی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .در نتیجه فرضیه
اول تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد.
فرضیه دوم :بین قیاس پذیری اطالعات حسابداری با میزان مدیریت واقعی سود ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  .4آزمون فرضیه دوم
متغیر

نماد

ضریب

آماره t

احتمال آماره t

عرض ازمبدا

C

-4/04328

-5/78390

0/000

قیاس پذیری اطالعات حسابداری

Compar

23/4530

3/07389

0/002

اندازه شرکت

Size

0/32415

6/19375

0/000

فرصت رشد

BM

0/08081

8/45241

0/000

بازده دارایی ها

ROA

0/00795

0/65476

0/513

اهرم مالی

LEV

0/17739

0/48303

0/009

اندازه موسسه حسابرسی

BIG

0/38042

1/73846

0/082

جریان نقد عملیاتی

CFOA

0/00181

0/16118

0/872

نوسانات درآمد فروش

STDSALE

1/36298

1/71963

0/294

زیان ده بودن شرکت

LOSS

-/36725

-1/75398

0/080

بازده سهام

RET

0/00071

1/04481

0/296

مالکیت نهادی

INST

-0/00151

-0/68858

1/494

مالکیت عمده

OWN

-0/0013

-0/53075

0/595

0/49450

16/9061

0/000

ضریب تعیین

R2

0/517

آماره F

40/054

ضریب تعیین تعدیل شده

Adj- R 2

0/504

معنی داری

دوربین واتسون

DW

2/15

آماره F

)RESID(-1

0/000

باتوجه نتایج حاصل از تخمین مدل جدول شماره  ،2ضریب متغیر قیاس پذیری اطالعات حسابداری برابر ( )23/4530نشان
دهنده رابطه مثبت بین قیاس پذیری اطالعات حسابداری و مدیریت واقعی سود می باشد و با توجه به سطح معنی داری
بدست آمده برای ضریب متغیر مستقل (قیاس پذیری اطالعات حسابداری) ( )0/002که کمتر از  5درصد است می توان
گفت بین قیاس پذیری اطالعات حسابداری و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در نتیجه فرضیه
دوم تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد.

 | 19میرعرب بایگی و همکاران

 .6نتیجهگیری
نتایج آزمون فرضیه اول

نتایج حاصل نشان داد که بین قیاس پذیری اطالعات حسابداری و میزان مدیریت سود تعهدی رابطه منفی و معنادار وجود
دارد .به عبارت دیگر افزایش قیاس پذیری اطالعات حسابداری ،تمایل مدیران به مدیریت سود تعهدی را کاهش می دهد.
از آنجا که اطالعات حسابداری دارای قابلیت مقایسه ،هزینه جمع آوری اطالعات و پردازش اطالعات را برای سرمایه
گذاران ،نهاد های قانونی و تحلیل گران کاهش می دهد و آنها را قادر می سازد تا با مقایسه اطالعات حسابداری شرکت
موردنظر با سایر شرکت های مشابه ،دستکاری اقالم تعهدی شرکت توسط مدیران را بهتر شناسایی نمایند ،لذا به نظر میرسد
مدیران انگیزه کمتری برای اعمال مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی دارند .نتیجه فرضیه با نتایج تحقیقات چارلی سوهن
( )2016و کیم و سوهن ( )2013مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم

یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر این است که قابلیت مقایسة اطالعات حسابداری بر معیارهای مدیریت سود واقعی (جریان
غیرعادی وجوه نقد عملیاتی ،هزینههای غیرعادی تولید ،هزینههای غیرعادی اختیاری) تأثیر مستقیم و معنادار دارد .به
عبارتی ،با افزایش قیاس پذیری ،تمایل مدیران به مدیریت سود واقعی در راستای ارائة مطلوب عملکرد جاری خود با
دستکاری فعالیتهای واقعی مانند تولید بیش از اندازه و افزایش غیرعادی حجم فروش افزایش مییابد .نتیجه حاصل از
آزمون فرضیه دوم با مطابق با نتایج تحقیقات کوهن و همکاران ( )2008و سوهن ( )2016است .بهعبارتی ،با افزایش قیاس
پذیری اطالعات حسابداری ،امکان انتخاب و تصمیم بهینه برای سرمایهگذاران بیشتر فراهم میشود؛ بنابراین ،مدیران برای
اینکه تصویر مطلوب تری از عملکرد شرکت خود ارائه دهند ،اقدام به مدیریت سود واقعی میکنند؛ زیرا مدیریت سود
واقعی از طریق فعالیت های واقعی مانند بهای فروش ،شرایط اعتباری ،میزان تولیدات و هزینههای پژوهش و توسعه نسبت
به اقالم تعهدی حسابداری انجام میگیرد و کشف آن دشوارتر از مدیریت سود اقالم تعهدی است .همچنین ،دستکاری
فعالیتهای واقعی از طریق تولید بیش از اندازه از یکسو منجر به تغییرات غیرعادی در موجودی کاال و از سوی دیگر
منجر به ایجاد هزینة تولید غیرعادی میشود .تولید بیش از اندازه با کاهش هزینة ثابت تخصیصیافته به محصوالت ،هزینة
تولید را کاهش و حاشیة سود را افزایش میدهد؛ بنابراین ،مدیران سعی میکنند با مدیریت سود واقعی عملکرد دورة جاری
را بهتر نشان دهند ،چراکه با افزایش قیاس پذیری ،عملکرد شرکت بیشتر در معرض تصمیمگیری ذینفعان قرار گرفته
است .به عبارت بهتر ،با توجه به اینکه قیاس پذیری ،سرمایهگذاران ،سهامداران و کلیة ذینفعان را در راستای تصمیمگیری
کمک فراوانی میکند ،وقتی قابلیت مقایسةاطالعات حسابداری بیشتر میشود ،میزان استفادةاز گزارشهای مالی بهوسیلة
سرمایهگذاران بیشتر میشود و آنان بیشتر بر عملکرد جاری شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی آتی اتکا میکنند؛ از
اینرو ،مدیران بیشتر انگیزه مییابند که اقدام به مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را
بهتر جلوه دهند و با ارتقای جایگاه شرکت بین سهامداران که منجر به افزایش داد و ستد سهام و نقدشوندگی میشود،
امکان تخصیص منابع را برای شرکت فراهم سازند.
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