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بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل بر میزان مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عباس صالحی

9

 1کارشناسی ارشد حسابداری .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا .ایران

چکیده
این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل بر میزان مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،بپردازد .جامعه آماری این
پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های  1931تا  1934می باشد .تعداد  141شرکت
بعنوان نمونه در نظر گرفته شده است .تعداد نمونه نیز به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انجام می گیرد .برای تجزیه و
تحلیل آماری نیز از نرم افزار  3Eviewsاستفاده شده است .نتایج تحلیل ها نشان می دهد که ویژگی های مدیرعامل بر میزان
مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
واژههای کلیدی :ویژگی های مدیرعامل ،مدیریت سود واقعی ،اقالم تعهدی ،عملکرد آتی ،شرکت های بورسی.
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 .9مقدمه
با رشد امور تجاری و بازرگانی در دنیای امروز و تخصصی شدن اداره شرکتها ،مدیریت از مالکیت جدا شده و اداره شرکت
ها ،چه به صورت تجارت و چه به صورت تجارت بین المللی به مدیران حرفه ای و آگاه به مسائل پیچیده اقتصادی و مالی
سپرده شده است .مالکان ،ثروت خود را در اختیار مدیران قرار دادند و برای تصمیم گیری در مورد مسایلی همچون حفظ یا
فروش سرمایه گذاری ها و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیران به منظور انتخاب مجدد یا جایگزینی آسان ،خواهان حسابدهی
مدیریت از طریق ارائه اطالعات و پاسخگویی در قبال عملکرد خود می باشند .در این مسیر ،اطالعات حسابداری بخش عظیمی
از نیازهای اطالعاتی تصمیم گیرندگان را تامین می سازد .در واقع حسابداری ،سامانه اطالعاتی واحد تجاری است که به تهیه و
ارائه اطالعات مالی می پردازد .بیشتر اطالعات حسابداری در صورت های مالی اساسی منعکس می شود و اکثریت قریب به
اتفاق نیاز اطالعاتی تصمیم گیرندگان از جمله صاحبان سرمایه ،سرمایه گذاران بالقوه ،اعتبار دهندگان ،تحلیل گران مالی و
سایر استفاده کنندگان با استفاده از صورتهای مالی انجام میپذیرد.
یکی از صورتهای مالی بسیار پرکاربرد ،گزارش سود و زیان می باشد .این گزارش نشاندهنده عملکرد واحد تجاری در یک
دوره مالی می باشد .محصول صورت سود و زیان سود خالص است و سود خالص یکی از اطالعات مالی بسار مهمی است که
توسط سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی استفاده می گردد (پورحیدری و همتی.)1939 ،
یکی از مشخصههای شرکت های بزرگ ،ساختار مالکیت گسترده و تفکیک مالکیت از مدیریت می باشد .این یعنی
سهامداران کنترل اثر بخشی را بر مدیران اعمال نمی کنند و در نتیجه احتمال این که مدیران برای دستیابی به منافع خاص
خود به گونه ای فرصت طلبانه رفتار کنند افزایش می یابد .از طرفی عدهای معتقدند که سرمایه گذاران برای شرکت هایی که
دارای سود ثابت و پایدار هستند ارزش بیشتری قائل می شوند .در نتیجه ممکن است مدیران برای افزایش قیمت سهام خود به
مدیریت سود روی آورند (ناظمی و همکاران.)1934 ،
مدیریت سود عبارتند از مداخله هدفمند در فرایند گزارش گری مالی با توجه به محدودیت های اصول پذیرفته شده
حسابداری برای به دست آوردن سطح سود مورد انتظار است .با توجه به مقاصد مدیریت ،مدیریت سود می تواند به صورت
افزایش ،کاهش یا هموار کردن سود گزارش شده ،باشد .با توجه به اهمیت سود گزارش شده بر تصمیمات اقتصادی و تخصیص
منابع کمیاب ،مدیریت سود موضوع بسیاری بحث ها و پژوهش های محققان در نقاط مختلف جهان می باشد.
بیشتر پژوهشهای انجام شده در مورد مدیریت سود در کشورهای غربی صورت گرفته است .همچنین اکثر پژوهش های
کار شده در ایران بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی متمرکز شده است .با توجه به اینکه مدیریت سود می تواند توسط
خصوصیات و ویژگی های شخصیتی و انگیزه های مدیران شرکت تحت تاثیر قرار گیرید ،و عملکرد یک شرکت را دگرگون سازد
بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل بر میزان مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد (خدادادی و جان جانی.)1931 ،
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -9-2ویژگیهای هیئت مدیره
برای سالیان متمادی در گذشته ،اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک
هدف مشترك فعالیت می کنند؛ اما در سی سال گذشته ،اقتصاددانان موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی
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مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها را مطرح کرده اند .به طور کلی این موارد ،تحت «حاکمیت شرکتی» 1در حسابداری بیان
می شود .عنوان حاکمیت شرکتی ،قوانین و مقررات ،ساختارها ،فرآیندها ،فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی
به هدف های پاسخ گویی ،شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .تأکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی ،بیشتر بر
موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه های جدیدتر ،به سمت توجه جدی به حقوق
کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت .فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا توجه همگان را به نقش
برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول نامبرده در مورد پیشگیری از وقوع چنین فروپاشی هایی جلب کرده است
(عباس زاده و منظرزاده.)1931 ،
نقش هیأت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی ،در ادبیات مرتبط با آن بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .در حاکمیت شرکتی ،هدف ،برخورداری از یک هیأت مدیره مؤثر و کارا است و دستیابی به این هدف ،مستلزم ارزیابی
خصوصیات هیأت مدیره (به ویژه مطلوب) است .اثربخشی هیأت مدیره در شرایط مختلف از قبیل اندازه و ترکیب آن بیان شده
است .بنابراین ،رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و عملکرد شرکت و ارزش آن و همچنین مدیریت سود ،توجه محققان
دانشگاهی ،قانونگذاران و ذینفعان مختلف از جمله بازارهای مالی را به خود جلب نموده است.
برای اینکه هیأت مدیره وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد ،چند ویژگی در حاکمیت شرکتی پیشنهاد می گردد.
بعضی از این ویژگیها اندازه هیأت مدیره ،استقالل هیأت مدیره ،دانش مالی هیأت مدیره ،تعداد جلسات هیأت مدیره و
دوگانگی نقش مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره هستند.
اندازه هیأت مدیره به عنوان یکی از ویژگیهای هیأت مدیره ،تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت را در بر می گیرد .نظرات
متفاوتی در مورد اندازه هیأت مدیره وجود دارد که برخی معتقد به اثربخشی هیأت مدیره بزرگ به خاطر تجربیات گسترده
اعضا و تخصص های متنوع هیأت مدیره بزرگ هستند (زهرا و پیرس 1333 ،2و عبدالرحمان و علی .)2114 ،در حالی که برخی
نیز معتقد به اثربخشی هیأت مدیره کوچک به خاطر سهولت همکاری ،ارتباط و تصمیمگیری هستند (فوربرس و میلیکن،9
.)1333
استقالل هیأت مدیره به تعداد اعضای غیرموظف در هیأت مدیره شرکت اطالق می شود .برخی از تحقیقات پیشین نشان
دادهاند که تعداد اعضای غیر موظف هیأت مدیره با اثربخشی مدیران ناظر در تهیه صورتهای مالی رابطه مثبت دارد (بیکس و
همکاران .)2114 ،4در حالی که برخی نیز رابطه منفی بین استقالل هیأت مدیره و عملکرد شرکت را تأیید میکنند (اگراوال و
کنوبر.)1334 ،4
دوگانگی نقش نیز به جدایی نقش مدیرعامل از رییس هیأت مدیره اطالق می شود .با توجه به تحقیق عثما )2114( 4در
زمانی انتظار میرود که هیأت مدیره اثربخش و مستقل باشد که ،مدیرعامل و رییس هیأت مدیره یک سمت واحد را نداشته
. Corporate Governance
. Zahra and Pearce
. Forbes, D. P. and Milliken, F. J
. Beekes, W., Pope, P., Young, S
. Agrawal, A. and Knoeber, C.R
. Osma,
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باشد .همچنین با توجه به تئوری نمایندگی ،تسلط مدیرعامل ممکن است منجر به رفتارهای فرصتطلبانه شود که ثروت
سهامداران را کاهش دهد (الکدای و هنیفا.)2112 ،4
وجود اعضای با دانش مالی در هیأت مدیره نیز یکی از ویژگی های هیأت مدیره شرکت می باشد .مدیران باید مهارت و
ویژگی های خاصی به ویژه در زمینه امور مالی داشته باشند .آنها باید متخصص و مجرب و در عین حال توانا باشند تا بتوانند
مسئولیت های خود را به نحو احسن انجام دهند (الکدای و هنیفا.)2112 ،
 -2-2تعریف مدیریت سود
مدیریت سود عبارت است از فرایند انجام اقدامات عمومی در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری که سبب رسیدن به
سطح مورد نظر سود می شود .بنا به گفته برگستالر 3و اماس ،)1333( 3مدیریت سود عموما در بر گیرنده محدوده وسیعی از
اقدامات است که بر سود اثر می گذارد و مح دوده وسیعی از اقدامات عملیاتی ،سرمایه گذاری و تامین مالی واقعی تا اقدامات
دفترداری محضی را در بر می گیرد که فقط بر معیار های حسابداری سنجش سود تاثیر می گذارد .بنابراین ،مدیریت سود
زمانی رخ می دهد که مدیران در گزارشگری مالی و در ساماندهی معامالت از قضاوت استفاده کرده و گزارشات مالی را تغییر
دهند ،به گونه ای که برخی از ذینفعان نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه شوند یا نتایج قراردادهایی را تحت تاثیر قرار
دهند که به اعداد حسابداری وابسته هستند .به هر حال مدیریت سود بر خالف تقلب ،مستلزم انتخاب رویه های حسابداری و
برآورد هایی است که مطابق اصول پذیرفته شده حسابداری هستند (ابراهیمی و ابراهیمی.)1931 ،
 -3-2تعاریف مدیریت سود از دید صاحبنظران
در ادبیات حسابداری ،تعاریف مختلفی برای مدیریت سود شده است .برای ارایه تعریفی درست و دقیق از مدیریت سود باید
شناخت کافی از مدیریت سود و کاربرد آن داشت .اسکات ،)2111(11به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب
سیاست های حسابداری برای دست یابی به برخی اهداف خاص مدیر ،می نگرد.
فرن و همکاران ( ،) 1334مدیریت سود را به عنوان دست کاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش
داوری های مربوط به سود مورد انتظار تعریف می کند .دی جورج و همکاران ،)1333( 11مدیریریت سود را به عنوان نوعی
دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص تعریف کرده اند .هلی
و والن ،)1333( 12معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی
استفاده کنند و ساختار معامالت را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می نمایند (دستگیر و حسینی.)1932 ،
 -4-2ابزارهای مدیریت سود
مدیریت سود با روش های متفاوتی توسط مدیران دستکاری می گردد:
. Alkdai, H.K.H. & Hanefah M. M

7

8

. Burgstahler

3

. Emas

10

. Scott and Farren

11

.Degeorge

15

. Healy and Wahlen
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ابزارهای مورد استفاده برای دستکاری مدیریت سود به شرح زیر می باشد:
أ.

دستکاری اقالم تعهدی که تاثیر مستقیمی بر جریانات نقدی ندارند و به عنوان نمونه می توان به عدم تحقق شرایط
استقراض و تغییر در میزان هزینه مطالبات مشکوك الوصول و همچنین تاخیر در کنار گذاشتن دارایی های ثابتی که
عمر مفید آنها پایان یافته اشاره کرد.

ب .دستکاری رویداد های مالی واقعی که باعث تغییر در جریانات نقدی و حتی در بعضی موارد باال بردن سود می شود
(بهار مقدم.)1933 ،
 -5-2انگیزه های مدیریت سود
بدون وجود انگیزه های خاصی ،مدیران ،قضاوت های حسابداری و تصمیمات را صرفا باهدف گزارش منصفانه عملکرد انجام
می دهند .به هر حال ،در مواقع متعددی ،وجود انگیزه های اقتصادی الزام آوری برای مدیران باعث می شود آنها دست به
مدیریت سود بزنند ،زیرا ارزش شرکت و ثروت مالکان یا مدیران آن به سود گزارش شده وابسته است .اغلب ،پژوهشگران این
انگیزه ها را به سه دسته تقسیم می کنند .بر اساس این طبقه بندی ها ،مدیران ممکن است برای تاثیر گذاری بر روی موارد
زیر اقدام به مدیریت سود کنند.
 .1شرایط قرارداد بین شرکت و ذینفعان؛
 .2قیمت سهام شرکت و
 .9برخورد با نمایندگان قانونی (ابراهیمی و ابراهیمی.)1931 ،

 -6-2عملکرد آتی
وقوع انقالب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم ،ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث
شبکه های سراسری راه آهن به سرمایه های پولی کالنی نیاز داشت به نحوی که انجام آن از امکانات مالی یک یا چند سرمایه
گذار و حتی دولتهای آن زمان فراتر بود .از این رو ،با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقالب صنعتی؛ یعنی
سازماندهی و همکاری ،نخستین شرکتهای سهامی شکل گرفتند که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه
گذاریشان بود .این قالب نوین ،راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کالن و توزیع مخاطرات تجاری بود .از آن زمان
تاکنون ،در بیشتر موارد ،قدرت و اختیار تصمیمگیری در شرکتهای سهامی ،اغلب در اختیار مدیرانی است که با منافع گروه-
های برون سازمانی ،بویژه سهامداران ،تضاد منافع دارند .این تضاد منافع که نتیجة تفکیک مالکیت از مدیریت است ،از زمان
های گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است .پژوهشهای متعددی در زمینة شناسایی مشکالت ناشی از تفکیک
مالکیت از مدیریت انجام شده و پژوهشگران به ریشه یابی دالیل تضاد منافع مدیران و سهامداران پرداخته اند .در جهت تعدیل
تضاد منافع ،معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداختهای انگیزشی به آنها براساس
نتایج این ارزیابیها مورد استفاده قرار گرفته است (شباهنگ و قربانی.)1944 ،
جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطالعات حسابداری در این زمینه
شده است .بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد ،مبتنی بر مدل های حسابداری؛ بویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا
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سود هر سهم است .با گذشت زمان ،مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن ،به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد
حسابداری پرداختند .این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکتها دارای وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد
حسابداری و معیار های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری بوده اند ،با بحرانهای مالی از جمله کمبود نقدینگی
مواجه شوند .بنابراین ،معیار های ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر مدل های حسابداری و طرحهای پاداش مبتنی بر آنها
نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروههای برونسازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند (هیس و
فان.)1331 ،19
برای رفع نارسائیهای مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطالعات حسابداری بوجود می آید ،پژوهشگرانی
مانند «باسیدور« ،»14استیوارت« ،»14سوجانن »14و «باش و همکاران »14به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد
پرداختند .با پیدایش نظریه هایی در زمینة سود اقتصادی یا سود باقیمانده ،مدلهایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد
شد (استوارت .)1331 ،13در این مدل ها ،سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا
سود باقیمانده تعریف میشود .هدف اصلی بنگاه ها ،حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاهها تنها راه
نیل به این هدف تلقی می شود .بنابراین ،خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود
ثروت سهامداران می شود ،میتوان عامل ارزش آفرینی بنگاه ها تلقی کرد .بنابراین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی ،ارزش
افزوده اقتصادی پاالیش شده ،ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصادی در سیر تکاملی خود تالش دارند ضمن توجه به
پیچیدگیهای رفتاری مدیران ،به ارزیابی عملکرد مالی و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطالعات موجود در قیمت و بازده سهام
را توضیح دهند (باوش و همکاران.)2119 ،13
 -7-2پیشینه پژوهش
مشابه با پژوهش مورد نظر ،پژوهش هایی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که به شرح زیر می باشد.

مشایخ و همکاران ( ،)1934به بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل ،حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت بر روی
مدیریت مالیاتی پرداختند .نتایج بررسی  141شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1933تا 1939
نشان داد پاداش هیئتمدیره و مدیرعامل و ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر نرخ مؤثر مالیاتی تأثیر معنادار دارند .افزایش پاداش
و حاکمیت شرکتی مناسبتر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی و مدیریت مالیاتی مناسبتر میگردد .درصورتی که شاخصهای
نرخ مؤثر مالیات نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات مورداستفاده قرار گیرد ،ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر پرداخت مالیات
مؤثر میباشد یعنی حاکمیت شرکتی مناسبتر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و کاهش ذخیره مالیات و درنتیجه مدیریت
مالیاتی مناسبتر میگردد .پاداش هیچگونه رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات ندارد.
. Hiss & Phan
. Bacidore
. Stewart
. Suojanen
. Bausch A. E., Barbara, W. and Blome, M
. Stewart
. Bausch A. E., Barbara, W. and Blome
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تقی زاده خانقاه و همکاران ( ،)1934به بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره و جبههگیری مدیریت بر استراتژی
متنوعسازی شرکت پرداختند .نتایج نشان داد که دوگانگی پست مدیر عامل و افزایش ریسک سرمایهگذاری بیشتر از حد بر
متنوع سازی شرکت تاثیر مثبتی دارند در حالی که مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوعسازی شرکت ندارد .نتایج سازگار با تئوری
نمایندگی می باشد .مطابق این تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مدیران موجب میشود تا مدیران داخلی شرکت برای
انجام رفتارهای فرصتطلبانه خود در جهت متنوعسازی شرکت ،انگیزه داشته باشند.
ثقفی و همکاران ( ،)1939به بررسی رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی پرداخته
اند .یافته های تجربی حاکی از آن است که هر سه فرضیه پژوهش پذیرفته می شوند؛ بدین صورت که متغیرهای مدیریت سود
و نا اطمینانی محیطی با عدم تقارن اطالعاتی یک رابطه معنادار داشته و منجر به افزایش آن می شوند .عالوه بر این ،یافته های
پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی محیطی منجر به تضعیف رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی می شود.
محمودزاده باغبانی و پورغفار دستجردی ( ،)1939به بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر مدیریت سود در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند .هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر مدیریت
سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1932تا  1933و بین  431مشاهده است .نتایج
مدل رگرسیونی نشان می دهد بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدیریت سود ارتباط مثبت وجود دارد ،در حالی که رابطه ای
بین اندازه و استقالل هیئت مدیره با مدیریت سود مشاهده نگردید .البته در این پژوهش آثار برخی متغیرهای کنترلی نیز مورد
بررسی قرار گرفته است.
شوکال و دیویدی ،)2114( 21با بررسی تأثیر استقالل هیئت مدیره بر استراتژی شرکت نشان دادند که تنوع هیئت مدیره
ازنظر ترکیب سرمایه انسانی و اجتماعی ،استراتژی متنوع سازی شرکت را به طور مثبتی تحت تأثیر قرار می دهد.
فرل ،امره اونلو و جین یو

21

( ،)2114به بررسی باز خرید سهام بر روی مدیریت سود شرکت در شرایط مواجه با محدودیت

در تامین مالی از طریق بدهی پرداختند .آنها نشان داده اند که بازخرید سهام یکی ار مکانیسم های شایع در افزایش سود هر
سهم می باشد .همچنین در شرایط محدودیت دسترسی به منابع تامین مالی انگیزه بیشتری برای استفاده از بازخرید سهام به
عنوان مدیریت سود وجود دارد.
ماریا سیپوریدو و چاراالمبوس اسپادیس ،)2114( 22در پژوهشی به بررسی رابطه بین اظهار نظر حسابرسی و مدیریت سود
در شرکت های یونانی پرداختند .این مطالعه سعی در بررسی ارتباط بین نظرات حسابرس و مدیریت سود با اندازه گیری اقالم
تعهدی احتیاطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس آتن را دارد .در این پژوهش نظرات حسابرسی به دو گروه ابهام در
تداوم فعالیت و سایر نظرات مشروط تقسیم بندی می شود .نتایج نشان می دهد که نظرات حسابرسی با مدیریت سود واحدها
ارتباطی ندارد.
دنیس کورمیر و همکاران ،)2114( 29به بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر روی مدیریت سود پرداختند .پژوهش
های پیشین نشان داده اند که مدیران ممکن است از روش های مدیریت سود برای مواجهه با پیش بینی های اختیاری سود
. Shukla & Dwivedi
. Farrel et al
. Maria Tsipouridou, Charalambos Spathis
. Deniss et al
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استفاده کنند ..نتایج نشان می دهد که شرکت های با مکانیسم های حاکمیت شرکتی بهتر کمتر تمایل به پیش بینی اختیاری
سود دارند.
چارفدین و بااویین ( )2112تحقیقی با عنوان مدیریت سود و امنیت شغلی مدیر عامل انجام دادند .در این تحقیق رابطه
بین مدیریت سود و دوره تصدی مدیر عامل در  241شرکت آمریکایی در طی  11سال مورد بررسی قرار گرفته است .عالوه بر
این ،برای ارزیابی مدیریت سود بر امنیت شغلی و به ویژه ،دوره تصدی مدیر عامل ،برخی از ویژگی های مدیر عامل نظیر سن
و دوره تصدی ،آزمون شده است .نتایج و یافته های به دست آمده توسط آنان تایید کننده رابطه مدیریت سود با افزایش دوره
تصدی مدیر عامل است.
ویلسون و وانگ ،)2113( 24به بررسی مدیریت سود بعد از تغییر مدیران عامل (با در نظر گرفتن تأثیر انتصاب رئیس هیأت
مدیره و مدیر مالی) در شرکتهای استرالیایی ازسال  1333لغایت  2114پرداختند .یافته های آنان ارتباط معنی داری بین
مدیریت سود و انتصاب مدیران جدید در سال تغییر و یک سال بعد از تغییر را هویدا نساخت؛ لیکن در موارد تغییر همزمان
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره ،مدیریت منفی سود به طور معناداری در سال تغییر گزارش شد .شواهدی از مدیریت سود در
اولین سال بعد از تغییر گزارش نشد و ارتباط معناداری بین تغییر همزمان مدیر عامل و مدیر مالی با اقالم تعهدی اختیاری
بدست نیامد.
 -3روششناسی پژوهش
مدل رگرسیونی پژوهش به شرح زیر می باشد:

متغیرهای مدل به شرح زیر می باشد:
 =REMIشاخص مدیریت سود واقعی؛
 =OVCاعتماد بنفس کاذب مدیریتی؛
 =CAREERتجربه مدیریتی؛
 =GO GNITIVEتوانایی شناختی مدیریتی؛
 =SIZEاندازه شرکت؛
 =LEVنسبت های اهرمی؛
 =BIG4شهرت حسابرس؛
 =YEARاثرات ثابت سال؛
 =INDUSTRYاثرات ثابت صنعت؛
 =COUNTRYاثرات ثابت کشور؛

. Willson et al
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در این پژوهش؛ برای اندازه گیری مدیریت سود از سه متغیر جریان وجه نقد عملیاتی ،هزینه های تولید و هزینه های
اختیاری استفاده می گردد .سطح طبیعی جریان وجه نقد عملیاتی ( )CFOیک تابع خطی از فروش و تغییر در فروش است،
که به شرح زیر می باشد:

که در آن:
 CFitجریان های نقدی حاصل از عملیات (فعالیت های خالص جریان نقدی عملیاتی) است.
 Ait-1کل دارایی در آغاز سال  tمی باشد.
 SALESitفروش خالص است.
∆ SALESitتغییر در فروش خالص است.

 = PROitهزینه های تولید است که از طریق مجموع هزینه کاالهای فروخته شده و تغییر در موجودی محاسبه می شود.
 ∆ =SALESit-1تغییر در فروش.

 DEXPهزینه اختیاری است :مجموع هزینه های تبلیغاتی ،هزینه  ،R & Dو فروش ،عمومی و هزینه های اداری ( & SG
.)A
برای بررسی عملکرد آتی ش رکت نیز از دو متغیر جریان نقد عملیاتی آتی و سود عملیاتی آتی استفاده شده است که مدل های
رگرسیونی آن به شرح زیر می باشد:
CFOit+9 = α + β Xit + εit
OIit+9 = α + β Xit + εit
 = CFOit+1جریان نقد عملیاتی آتی؛
 = OIit+1سود عملیاتی آتی؛
 = Xitمعرف ویژگی های مدیرعامل.

 -4فرضیه های پژوهش
فرضیه های مورد بررسی در این پژوهش به شرح زیر است:
 .1ویژگی های مدیرعامل بر میزان مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر
معناداری دارد.
 .2ویژگی های مدیرعامل بر عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
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 -5نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های  1934-1931می باشد.
و شرکت هایی که حایز شرایط زیر باشند در نمونه انتخاب خواهند شد.
 )1شرکت های موردنظر از ابتدای سال  1931تا سال  1934عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
 )2شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به  12/23باشد.
 )9شرکت های مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته باشند .و توقف عملیات بیش از چهار ماه نداشته باشند.
 )4شرکت های سرمایه گذاری ،صندوق های بازنسشتگی ،واسطه های مالی ،که عملیات آنها تحت تاثیر عملیات شرکت های
دیگر به جهت سرمایه گذاری در شرکت های آنها می باشد از نمونه حذف می گردد تا نتایج قابل مقایسه تر باشد.
جدول شماره  :1نمونه آماری تحقیق
تعداد

شرح
کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تا پایان سال 1931

تعداد
994

تعداد شرکت های فعال در صنعت مالی ،سرمایه گذاری و بانک

44

به منظور همگن بودن ،شرکت هایی که سال مالی آنها به  12/23ختم نمی شود.

94

شرکت های فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده در قلمرو زمانی 1931-1934

32

شرکت هایی که اطالعات ناقص داشته اند

29

مجموع شرکت های حذف شده

()134

تعداد شرکت های مورد بررسی

141

با توجه به ویژگی فوق تعداد  141شرکت از مجموع شرکتها باقی مانده ،که مورد بررسی قرار گرفتهاند.
)9

 -6نتایج پژوهش

*آزمون مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن
متغیرها ،اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل ها گردید .آزمون مزبور با استفاده از نرم
افزار  Eviews4و روش آزمون لوین ،لین و چو ( )2112انجام گردید.در آزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه
واحد بوده و در صورتیکه احتمال جدول کوچکتر از  1/14باشد به احتمال  34درصد فرضیه صفر پذیرفته نمی شود .نتایج
حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل های نهایی به شرح جدول شماره  2می باشد.
جدول شماره  :2نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل
Levin,lin&chut
احتمال
آماره

آزمون متغیر
شاخص مدیریت سود واقعی

REMI

-4/43

1/111

جریان نقد عملیاتی آتی

CFO

-44/44

1/111

سود عملیاتی آتی

OI

-11/113

1/111

اعتماد بنفس کاذب مدیریتی

OVC

-14/19

1/111
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توانایی شناختی مدیریتی

GOGNITIVE

-143/14

1/111

اندازه شرکت

SIZE

-44/49

1/111

نسبت های اهرمی

)D(LEV

1/43

1/121

شهرتحسابرس

)D(BIG1

-4/41

1/111

با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره  2مشخص گردید که تمامی متغیرها بجز نسبت های اهرمی( )LEVو شهرت
حسابرس ( )BIG4در سطح اول مانا می باشند و دو متغیر مذکور نیز در سطح دوم مانا شدند.
*آزمون همخطی
قبل از برآورد مدل الزم است تا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل آزمون شود .برای بررسی وجود یا عدم وجود
هم خطی میان متغیرهای مستقل پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده شده است؛ که اینکار با محاسبه ضریب همبستگی
پیرسون انجام می شود .جدول شماره  9ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهای مستقل را نشان می دهد :با توجه به نتایج
جدول مشخص گردید ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم (نزدیک به  +1یا  )-1که نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت
تأثیر قرار دهد مشاهده نمی شود .در نتیجه هم خطی میان متغیرهای مستقل وجود ندارد.

جدول شماره  :9نتایج تحلیل همبستگی متغیرها
متغیر

BIG4

OVC

OVC
1

COGNITIVE
-

SIZE
-

LEV
-

-

COGNITIVE

1/19

1

-

-

-

SIZE

1/13

-1/1112

1

-

-

LEV
BIG4

-1/11

1/12

1/13

1

-

1/14

1/1114

1/24

-1/11

1

*تعیین نوع مدل اول
در پژوهش حاضر ،مدل تحقیق با استفاده از مدل داده های ترکیبی برآورد می شوند .بدین ترتیب که چند شرکت در طول
زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند .در تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطالعات
برای گسترش تکنیک های تخمین و نتایج ق ابل تحلیل فراهم می گردد .در بسیاری از موارد ،پژوهشگران می توانند از داده
های ترکیبی ،برای مواردی که نمی توان فقط به صورت سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد ،بهره بگیرند .در
داده های ترکیبی ابتدا به منظور انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی از"آزمون  Fلیمر"استفاده می
شود .اگر سطح معنی داری محاسبه شده بیشتر از سطح  4درصد باشد از داده های تلفیقی ) (Pooledو در غیر اینصورت از
داده های تابلویی) (Panelاستفاده خواهد شد .در صورتیکه داده ها به صورت تابلویی باشند ،برای بررسی این موضوع که آیا
عر ض از مبدأ به صورت اثرات ثابت است یا اینکه در ساختار واحدهای مقطعی به صورت تصادفی عمل می کند ،از "آزمون
هاسمن" استفاده می شود .اگر سطح معنی داری آزمون هاسمن کوچکتر از  4درصد باشد ،فرض صفر(اثرات تصادفی) ردمی
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شود و اثرات ثابت انتخاب می شود و در صورتیکه سطح معنی داری آزمون هاسمن بزرگتر از  4درصد باشد ،فرض صفر رد نمی
شود و اثرات تصادفی انتخاب می شود.24
بر اساس جدول شماره  4با توجه به اینکه سطح معنی داری بدست آمده از آزمون  Fلیمر در مدل بیشتر از  4درصد است،
به منظور برآورد این مدل از مدل داده های تلفیقی استفاده خواهد شد .لذا ،دیگر نیازی به آزمون هاسمن نیست.

جدول شماره  :4نتایج آزمون تعیین نوع مدل تحقیق
آماره

مقدار

سطح معنی داری

نتیجه آزمون

 Fلیمر

1/34

1/499

POOL

*بررسی خود همبستگی مدل اول
به منظور بررسی عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین  -واتسون استفاده می شود .این آماره که بر اساس
یافته های جدول شماره  4عدد  2/41می باشد .چنانچه این آماره ها در بازه  1/4تا  2/4قرار بگیرد  H1آزمون یعنی عدم وجود
همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود و در غیر اینصورت  H1رد می شود یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده ها
همبستگی وجود دارد .از پیامد های نادیده گرفتن خود همبستگی تخمین بدون تورش اما ناکارا متغیر ها می باشد .این
ناکارایی حتی در نمونه های بزرگ نیز از بین نمی رود و انحراف معیارها دارای خطا می باشندو این امر منجر به استنتاج های
نادرست می شود(سوری .) 1931،با توجه به آماره به دست آمده می توان بیان نمود که در مدل بیان شده وجود عدم
همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود.
جدول شماره  :4آزمون دوربین واتسون مدل
آ
ماره آزمون
آماره دوربین
واتسون مدل

4
2/1

*آزمون ناهمسانی واریانس مدل اول
قبل از برآورد نهایی مدل جهت دوری از اشتباهات محاسباتی و بررسی فروض کالسیک و برقراری آن فروض برای رسیدن
به نتایج درست نسبت به آزمون واریانس همسانی اقدام می کنیم .از نرم افزار استاتا آزمون فوق به صورت زیر محاسبه شده
است.
مدل دارای همسانی واریانس می باشد.

{

مدل دارای ناهمسانی واریانس می باشد.

{
52

(سطح خطا)= P-value <α : H1 (αو. P-value >α : H0
 P-valueمیزان معقول بودن فرضیه ی صفر و  αسطح خطا که در اینجا  5درصد است را نشان می دهد.
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جدول شماره  :4آزمون وایت
9

مقدار
1/3

آماره

1

سطح
معنی داری

1/11

با توجه به جدول شماره  4مقدار سطح معنی داری ( )1/111کمتر از  1/14می باشد .بنابراین نتیجه حاکی از آن است که
فرضیه صفر در سطح  4درصد رد شده است و ناهمسانی واریانس داریم.
*رفع ناهمسانی واریانس مدل اول
پس از شناسایی ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون نسبت با استفاده از وزن دهی به روش  Weightedمدل را برآورد
نمودهایم که پس از وزن دهی آزمون  Weightedنشان داد ناهمسانی رفع شده است.
مدل دارای نا همسانی واریانس می باشد.
مدل دارای همسانی واریانس می باشد.
جدول شماره  :4آزمون رفع ناهمسانی واریانس
Weighted Statistics
ضریب همبستگی

1/42

ضریب همبستگی تعدیل شده

1/93

انحراف معیار رگرسیون

1/12

آماره F

1/41

سطح معنی داری

1/114

*اجرای مدل رگرسیونی اول
جدول شماره  :3نتایج برآورد مدل اول پژوهش
متغیر

ضریب متغیر

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معنی داری

C

1/31

1/14

4/99

1/111

OVC

-1/11

1/114

-2/49

1/113

COGNITIVE

1/19

1/11

9/44

1/111

SIZE

-1/14

1/12

-4/24

1/111

)D(LEV

-1/14

1/19

-1/43

1/112

)D(BIG4

-1/14

1/113

-4/24

1/111

ضریب تعیین

1/42

ضریب تعیین تصحیح شده

1/93

مقدار آماره F

1/41

سطح معنی داری آماره F

1/114

همانگونه که نتایج مندرج در جدول شماره  3نشان میدهد ،ضریب تعیین این مدل تقریباً  1/42است .این عدد نشان می-
دهد که  42درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین-
واتسون این مدل ( )2/41میباشد ،میتوان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد (تأیید یکی از مفروضات
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رگرسیون) .به عالوه مقدار سطح معنی داری آزمون  Fکوچکتر از  4درصد است و از آنجائیکه آماره Fاعتبار کلی مدل را نشان
می دهد در نتیجه میتوان گفت این مدل با سطح اطمینان  %34معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
فرضیه اول (متغیر وابسته  -)REMIویژگی های مدیرعامل بر میزان مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه اول پژوهش بیانگر وجود ارتباط معنی دار ویژگی های مدیرعامل بر میزان مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .جدول شماره  3نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار
 Eviews3نشان میدهد .همانگونه که نتایج مندرج در جدول نشان می دهد ،سطح معنی داری محاسبه شده برای متغیرهای
مستقل اعتماد به نفس کاذب مدیران ( )OVCو توانایی شناختی مدیریتی ( ،)COGNITIVEکمتر از سطح  4درصد می باشد
و ضریب برآورد شده ی آن متغیر معنی دارمی باشد .در نتیجه می توان اظهار داشت ویژگی های مدیرعامل بر میزان مدیریت
سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
*تعیین نوع مدل دوم
براساس جدول شماره  3با توجه به اینکه سطح معنی داری بدست آمده از آزمون  Fلیمر در مدل کمتر از  4درصد است،
به منظور برآورد این مدل از مدل داده های تابلویی استفاده خواهد شد .مقدار سطح معنی داری آزمون هاسمن نیز بیشتر از 4
درصد است .بنابراین در برآورد مدل از داده های تابلویی با اثرات تصادفی استفاده خواهد شد.
جدول شماره  :3نتایج آزمون تعیین نوع مدل دوم تحقیق
آماره

مقدار

سطح معنی داری

نتیجه آزمون

 Fلیمر

9/31

1/111

PANEL

هاسمن

11/14

1/144

اثرات تصادفی

* بررسی خود همبستگی مدل دوم
به منظور بررسی عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین  -واتسون استفاده می شود .این آماره که بر اساس
یافته های جدول شماره  11عدد  2/91می باشد .چنانچه این آماره ها در بازه  1/4تا  2/4قرار بگیرد  H1آزمون یعنی عدم
وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود و در غیر اینصورت  H1رد می شود یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده
ها همبستگی وجود دارد .از پیامد های نادیده گرفتن خود همبستگی تخمین بدون تورش اما ناکارا متغیرها می باشد این
ناکارایی حتی در نمونههای بزرگ نیز از بین نمیرود و انحراف معیارها دارای خطا میباشند و این امر منجر به استنتاجهای
نادرست میشود (سوری .)1931 ،با توجه به آماره به دست آمده میتوان بیان نمود که در مدل بیان شده وجود عدم
همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود.
جدول شماره  :11آزمون دوربین واتسون مدل دوم
آ
ماره آزمون
آماره دوربین
واتسون مدل

9
2/1

* آزمون ناهمسانی واریانس مدل دوم
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قبل از برآورد نهایی مدل جهت دوری از اشتباهات محاسباتی و بررسی فروض کالسیک و برقراری آن فروض برای رسیدن
به نتایج درست نسبت به آزمون واریانس همسانی اقدام می کنیم .از نرم افزار استاتا آزمون فوق به صورت زیر محاسبه شده
است.
مدل دارای همسانی واریانس می باشد.

{

مدل دارای ناهمسانی واریانس می باشد.

{

جدول شماره  :11آزمون واریانس همسانی مدل دوم
مقدار
آماره

3
9/6

سطح
معنی داری

2
0/96

با توجه به جدول شماره  11مقدار سطح معنی داری ( )1/214بیشتر از  1/14می باشد؛ بنابراین نتیجه حاکی ازآن است
که فرضیه صفر در سطح  4درصد تائید شده است و همسانی واریانس داریم.
*اجرای مدل رگرسیونی دوم
جدول شماره  :12نتایج برآورد مدل دوم پژوهش
متغیر

ضریب متغیر

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معنی داری

C

1/14

1/44

1/14

1/344

OVC

1/31

1/11

42/44

1/111

COGNITIVE

1/34

1/19

92/14

1/111

SIZE

-1/11

1/14

-1/14

1/344

)D(LEV

1/91

1/11

9/112

1/112

)D(BIG4

1/14

1/19

1/43

1/194

ضریب تعیین

1/32

ضریب تعیین تصحیح شده

1/33

مقدار آماره F

94/34

سطح معنی داری آماره F

1/111

همانگونه که نتایج مندرج در جدول شماره  12نشان میدهد ،ضریب تعیین این مدل تقریباً 1/ 32است .این عدد نشان می
دهد که 32درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین-
واتسون این مدل ( )2/91میباشد ،میتوان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد (تأیید یکی از مفروضات
رگرسیون) .به عالوه مقدار سطح معنی داری آزمون  Fکوچکتر از  4درصد است و از آنجائیکه آماره  Fاعتبار کلی مدل را نشان
می دهد در نتیجه میتوان گفت این مدل با سطح اطمینان  %34معنیدار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
فرضیه دوم (متغیر وابسته  -)CFOویژگی های مدیرعامل بر عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم پژوهش بیانگر وجود ارتباط معنی دار ویژگی های مدیرعامل بر عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران می باشد .همانگونه که نتایج مندرج در جدول نشان می دهد ،سطح معنی داری محاسبه شده برای
متغیرهای مستقل اعتماد به نفس کاذب مدیران ()OVCو توانایی شناختی مدیریتی( )COGNITIVEکمتر از سطح 4
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درصد می باشد و ضریب برآورد شدهی آن متغیر معنی دار می باشد .در نتیجه می توان اظهار داشت ویژگی های مدیرعامل بر
عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
* تعیین نوع مدل سوم
براساس جدول شماره  19با توجه به اینکه سطح معنی داری بدست آمده از آزمون  Fلیمر در مدل کمتر از  4درصد است،
به منظور برآورد این مدل از مدل داده های تابلویی استفاده خواهد شد .مقدار سطح معنی داری آزمون هاسمن نیز بیشتر از 4
درصد است بنابراین در برآورد مدل از داده های تابلویی با اثرات تصادفی استفاده خواهد شد.
جدول شماره  :19نتایج آزمون تعیین نوع مدل دوم تحقیق
آماره

مقدار

سطح معنی داری

نتیجه آزمون

 Fلیمر

1/33

1/111

PANEL

هاسمن

94/14

1/144

اثرات تصادفی

* بررسی خود همبستگی مدل سوم
به منظور بررسی عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین  -واتسون استفاده می شود .این آماره که بر اساس
یافته های جدول شماره  14عدد 1/32می باشد .چنانچه این آماره ها در بازه  1/4تا  2/4قرار بگیرد  H1آزمون یعنی عدم
وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود و در غیر اینصورت  H1رد می شود یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده
ها همبستگی وجود دارد .از پیامد های نادیده گرفتن خود همبستگی تخمین بدون تورش اما ناکارا متغیرها می باشد این
ناکارایی حتی در نمونههای بزرگ نیز از بین نمیرود و انحراف معیارها دارای خطا میباشندو این امر منجر به استنتاجهای
نادرست میشود (سوری .) 1931،با توجه به آماره به دست آمده می توان بیان نمود که در مدل بیان شده وجود عدم
همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود.
جدول شماره  :14آزمون دوربین واتسون مدل دوم
آ
ماره آزمون
آماره دوربین
واتسون مدل

3
1/2

*آزمون ناهمسانی واریانس مدل سوم
قبل از برآورد نهایی مدل جهت دوری از اشتباهات محاسباتی و بررسی فروض کالسیک و برقراری آن فروض برای رسیدن
به نتایج درست نسبت به آزمون واریانس همسانی اقدام می کنیم.
از نرم افزار استاتا آزمون فوق به صورت زیر محاسبه شده است.
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جدول شماره  :14آزمون واریانس همسانی مدل دوم
مقدار
آماره

5
9/6

سطح
معنی داری

8
0/

با توجه به جدول شماره  14مقدار سطح معنی داری( )1/13بیشتر از  1/14می باشد؛ بنابراین نتیجه حاکی ازآن است که
فرضیه صفر در سطح  4درصد تائید شده است و همسانی واریانس داریم.
*اجرای مدل رگرسیونی سوم
جدول شماره  :14نتایج برآورد مدل دوم پژوهش
متغیر
C

ضریب متغیر

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معنی داری

9/14

1/21

14/44

1/111

OVC

1/14

1/112

13/44

1/111

COGNITIVE

-1/114

1/111

-1/44

1/113

SIZE

-1/49

1/192

-14/49

1/111

)D(LEV

1/144

1/144

1/19

1/24

)D(BIG4

1/143

1/114

2/44

1/114

ضریب تعیین

1/44

ضریب تعیین تصحیح شده

1/41

مقدار آماره F

12/4

سطح معنی داری آماره F

1/111

همانگونه که نتایج مندرج در جدول شماره  14نشان می دهد ،ضریب تعیین این مدل تقریباً  1/44است .این عدد نشان
می دهد که  44درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین-
واتسون این مدل ( )1/32می باشد ،میتوان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد (تأیید یکی از مفروضات
رگرسیون) .به عالوه مقدار سطح معنی داری آزمون  Fکوچکتر از  4درصد است و از آنجائیکه آماره  Fاعتبار کلی مدل را
نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با سطح اطمینان  %34معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
فرضیه سوم (با متغیر وابسته  -)OIویژگی های مدیرعامل بر عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم پژوهش بیانگر وجود ارتباط معنی دار ویژگی های مدیرعامل بر عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران می باشد .همانگونه که نتایج مندرج در جدول نشان می دهد ،سطح معنی داری محاسبه شده برای
متغیرهای مستقل اعتماد به نفس کاذب مدیران ( )OVCکمتر از سطح  4درصد می باشد و توانایی شناختی مدیریتی
( )COGNITIVEبیشتر از سطح  4درصد می باشد .بنابراین؛ از بین ویژگی های مدیرعامل متغیر مستقل اعتماد به نفس
کاذب مدیران ( ) OVCمتغیر معنی دار می باشد .در نتیجه می توان اظهار داشت از بین ویژگی های مدیرعامل ،اعتماد به
نفس کاذب مدیران بر عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
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 .7پیشنهادات پژوهش
در طول انجام پژوهش ،موضوع های گوناگون مورد شناسایی قرار گرفت که هرکدام می تواند تحقیق اضافه ای را در
محدوده این پژوهش فراهم آورد .از این رو به محققینی که عالقهمند به کار و مطالعه در مورد این موضوع هستند می توانند از
این پیشنهادات استفاده کنند.
 .1بر اساس نتایج فرضیه اول و با توجه به رابطه مثبت و معنادار ویژگی های مدیرعامل و مدیریت سود ،باید به اقالم
تعهدی به ویژه اقالم تعهدی فزاینده سود توجه بیشتری صورت گیرد .در غیراینصورت ،اقالم تعهدی یکی از مواردی
است که امکان کافی برای دستیابی به اهداف شخصی مدیران را فراهم می آورد .این نتایج هم راستا به نتایج گانی
( ،)2111رویچودوری ( ،)2114بارتو و همکاران ( ،)2112بیانچی و چن ( ،)2114می باشد.
 .2در صورت دستکاری سود توسط مدیران ،واکنش منفی از طریق کاهش پاداش صورت گیرد تا هم از انتقال ناعادالنه
ثروت جلوگیری گردد و هم عاملی محرك برای مدیران در راستای انجام فعالیت های هم راستا با اصول و
استانداردهای حسابداری باشد.
 .9بر اساس فرضیه دوم ،با توجه به رابطه مثبت بین پاداش هیئت مدیره و سود هر سهم ،نوسانات سود سهام می تواند
عامل کاهش پاداش برای مدیران باشد .پاداش دهی صرف تنها بر اساس سود سهام سبب انگیزش مدیران نمی شود
زیرا که پاداش دهی بر اساس عملکرد واقعی مدیران نمی باشد .لذا باید به این نکته توجه گردد .که این نتایج
همراستا با نتایج سجادی و زارع زاده ( ،)1931و پورزمانی و طرازیان ( ،)1934می باشد.
 .4همان گونه که نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سود نشان می دهد ،در بسیاری از
شرکت ها ،مدیریت سود انجام می شود از آن جا که عموماً سرمایه گذاران تخصص تحلیل صورت های مالی را ندارند
و به نماینگی از آنان تحلیل گ ران مالی این کار را انجام می دهند ،تحلیل گران که در واقع استفاده کنندگان اصلی
اطالعات شرکت هستند ،با مطالعه و تحلیل صحیح صورت ها و اطالعات مالی ،سرمایه گذاران را اطالع رسانی کنند،
تحلیل گران بایستی مشخص کنند که آیا مدیریت سود در شرکت ناشی از دستکار های مدیریت است و یا در نتیجه
فرایندی طبیعی به وجود آمده است .در صورتی که احتمال این که سودها به صورت مصنوعی ،مدیریت شده باشند،
باید مشخص شود که آیا همان گونه که در کوتاه مدت ،نظر سرمایه گذار را جلب می کنند ،در بلند مدت نیز ،می
تواند موثر باشد یا خیر.
*پیشنهادات به محققان دیگر
 .1تحقیقات با دوره زمانی طوالنی تر صورت گیرد.
 .2می توان این پژوهش را با الگوهای ریاضی و آماری جدید دنبال کرد در این صورت روایی خارجی پژوهش افزایش
می یابد و شاید نتایج جدیدی حاصل شود.
 .9با توجه به شرایط خاص حاکم بر برخی صنایع ،بررسی پدیده ویژگی های هیئت مدیره با لحاظ کردن ویژگی های
صنعت ،مناسب به نظر می رسد.
 .4بررسی تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی دیگر؛
 .4بررسی ارتباط بین ویژگی های هیئت مدیره و اقدام به حساب آرایی و هموارسازی سود توسط مدیران در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
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 .4بررسی برخی متغیرهای دیگر ،نظیر ارزش افزوده اقتصادی ( ،)EVAارزش افزوده بازار ( ،)MVAخالص جریانات
نقدی و  Qتوبین با ویژگی های مدیرعامل نیز می تواند مفید باشد.
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