
 

 
 بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالكيت و اندازه شرکت 

 بر سودآوری آتی
 aفاطمه محمد زاده

a کارشناس ارشد حسابرسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور 

 

 زاده محمد فاطمهنویسنده مسئول: 

 جامعه عموم بنابراین.گردید جامعه عمومی احساسات شدن برانگیخته موجب آمریکائی، وسایرشرکتهای ورلدکام و انرون در اخیر رسوائی: چكيده

 .گردد بیشینه آنها شخصی منافع تا دارد، گرایش طلبانه فرصت سود مدیریت به ها، کتشر مدیران توسط شده سوداعمال مدیریت که باورشدن براین

 پیش بر شرکت اندازه و مالکیت ساختار تاثیر و( کارآ سود مدیریت یا طلبانه فرصت سود مدیریت) شده اعمال سود مدیریت نوع بررسی پژوهش، هدف

 به باتوجه گذاری سرمایه به گذاران سرمایه تشویق و ترغیب همچنین و بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های درشرکت آتی سودآوری بینی

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 321 مجموع از رو این از  .باشد می آتی سودآوری بینی درپیش شده ارائه اطالعات نظر از شرکت وضعیت

 با و انتخاب 1385 تا 1382 های سال طی در سیستماتیک حذف روش به گیری نمونه طریق از شرکت 99 تعداد ،1381 سال از قبل تا تهران

 مالکیت اختیاری، غیر تعهدی اقالم اختیاری، تعهدی اقالم:  از عبارتند پژوهش این متغیرهای. گرفتند قرار آزمون مورد چندگانه رگرسیون از استفاده

 شرکتهای بوسیله شده اعمال سود مدیریت نوع که دهد می نشان پژوهش های یافته  .آتی سودآوری و شرکت اندازه خانوادگی، مالکیت نهادی،

(  مستقیم) مثبت رایطه آتی سودآوری بینی وپیش شرکت اندازه بین همچنین. دارند گرایش کارآ سود مدیریت به بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 بینی برپیش نهادی مالکیت ساختار تاثیر خصوص در.دارد وجود( معکوس) منفی رابطه آتی سودآوری بینی وپیش خانوادگی مالکیت ساختار بین و

 .نگردید مشاهده شواهدی آتی سودآوری

 .اندازه شرکت، سودآوری آتی، بررسی تاثیر ساختار مالکیت، مدیریت سودکلمات کليدی: 

 

 مقدمه. 1

از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت  افراد برونرایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی  1920در اواخر دهه 

ن دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین ای

متولد ومطرح « مدیریت سود»ده تا مقوله ای به نام تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب ش، تغییرات

شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح 

 ،انجام می شود )مالنظری و کریمی زندموردنظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری 

 (. 84ص ،1386



 
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر 

اندازه گیری فعالیت  . این امر از محدودهگسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است

ه سود های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است. با وجود این که نظریه فراگیری در زمین

گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. در این حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، باز هم به عنوان یکی از معیارهای تصمیم 

زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می شود و این مسئله، به . راستا هر جریانی که سود را به طریقی دست خوش تغییر کند نیز اهمیت می یابد

باشد. رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام و جاهای دیگر یک ویژه ممکن است در بازارهای با کارآیی ضعیف سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار 

احساس عمومی ایجاد کرد که مدیریت سود به کار رفته توسط مدیران شرکت ها به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه، گرایش بیشتری دارد تا 

قائل شــــده اند. عمل نزدیک کردن سود گزارش منفعت شخصی مورد انتظار مدیران تأمین شود، و این مدیران اهمیت کمی به منافع سهامداران 

 هشده به سطح هدف از طریق دستکاری انجام می شود. مدیران به دالیل و انگیزه های گوناگون از قبیل پاداش، بدهی و هزینه های سیاسی و غیر

فزایش ارزش شرکت باشد به نوعی می توان می زنند. حال اگر این مدیریت سود در جهت ا دست به مدیریت سود و یا درمواردی هموارسازی سود

خود را گفت ال اقل از نظر سهامداران مورد قبول است، اما در بعضی مواقع مدیران به صورت فرصت طلبانه از این راهکار استفاده کرده و مطلوبیت 

 می کنند. بیشینه

تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل ازعملیات حاصل  اقالم. متوجه اقالم تعهدی بوده است مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموما

موجودی کاال و ، تغییرات در دارائیها و بدهی های جاری به غیر از وجوه نقد )از قبیل حساب های دریافتنی، که شامل هزینه استهالک، می گردد

افزایش یا ، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود، نمی شودبا این فرض که جریان وجه نقد دستکاری ، در نتیجه. حسابهای پرداختنی( می باشد

برای تخمیین اقالم تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده  "جونز"از روش شناسی ، به بعد 90بسیاری از مطالعات دهه . کاهش اقالم تعهدی است

 (. 38ص ، 1385، کرده اند )مشایخی و دیگران

 به پرسش های زیر پاسخ دهد:  پژوهشگر در این پژوهش تالش دارد

پیدا کردن پاسخ  آیا سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد؟ که درصورت -1

 بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد. می توان به دنبال عواملی، مناسب

یت سود از اقالم تعهدی اختیاری استفاده می کنیم آیا رابطه معنی داری بین اقالم تعهدی اختیاری و پیش با توجه به اینکه برای کشف مدیر -2

 سودآوری آتی وجود دارد؟ بینی

 بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت آیا ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی تاثیر می گذارد؟ مطابق -3

، دیدگاه که مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر عمومی فرصت طلبانه می باشدبا این ، این پژوهش

 انجام می پذیرد.

 

 مبانی نظری و مروری بر پيشينه تحقيق

مدیریت سود اعمال شده  محورمباحث این پژوهش مدیریت سود وفرصت طلبانه یاکارآ بودن آن می باشد.دراین پژوهش تالش می شود تا نوع

توسط مدیران شرکتها بررسی شود.فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته 

می باشد. این انعطاف تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دالیل وجود مدیریت سود 

رائه پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ا

کمک خواهد  این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازارسرمایه. شده در صورت های مالی کمتر می شود

 کرد.پژوهش های متعددی درزمینه مدیریت سودانجام شده است که چارچوب نظری پژوهش برگرفته ازاین پژوهش هامی باشد.

مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که 

 (. 169،ص1384، دیگران سابداری می باشد)نوروش ومنطبق با اصول و رویه های ح

منافع را برای  مدیریت سود فرصت طلبانه )سودجویانه( : یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین

 (. 2ص ،2008، خودش کسب کند)ورونیکا وهارتایودم



 
منافع را برای  ا با اطالعات محرمانه و خصوصی که دارد، اصالح و گزارش می کند تا بیشترینمدیریت سودکارآ )سودمند(: یعنی مدیریت، سود ر

 (. 2سهامداران داشته باشد)همان ماخذ،ص

، اندازه شرکت : یکی از فاکتورهای درونی شرکتها که برساختار مالی و سودآوری شرکتها تأثیر دارد، اندازه شرکت می باشد )مران جوری

 (.49،ص1385

شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، ، لکیت نهادی : مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی ودیگراجزای دولتما

 (. 15ص ،2008، هارتایودم و وشرکت های تعاونی از کل سهام سرمایه می باشند )ورونیکا صندوق وجوه بازنشستگی، بانکها

به طور کلی می توان گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه بعمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به 

 اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد. 

ط مختلف نشان می دهد. مدیران شرکت ها تالش می کنند انجام شده، مدارک مناسبی در مورد مدیریت )دستکاری( سود در شرای پژوهش های

 از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان می شود. 

 در پژوهشی از سه نوع معیار برای سنجش سودآوری آتی استفاده کردند :  ورونیکا و سیدهارتایودم

 لص اقالم تعهدی غیراختیاری سود خا -1

 جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی  -2

 سود خالص  -3

 (. 15ص، 2008و آنها به علت ضعف های ذاتی سود خالص از تغییرات سود خالص استفاده کردند )ورنیکا و سیدهارتابودم، 

 پژوهش های داخلی

 دانشگاه مازندران ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، "سرمایه مدیریت سود و نقش آن در بازار"، 1385، محسن کریمی

مورد  1377 – 1382شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص ایکل در طی دوره زمانی  60در این پژوهش تعداد  

 و انجام پژوهش با سه فرضیه صورت گرفته است . آزمون قرار گرفته است

 می کنند کت ها در ارائه سود حسابداری از هموار سازی استفاده( شر1

 شرکت های با هموارسازی سود نسبت به شرکت های مشابه بیشتر است ( نرخ رشد قیمت سهام2

انجام شده شواهد آزمون آماری . ( تغییرات سهم بازار شرکت هایی که از هموارسازی سود استفاده می کنند از شرکت های مشابه بیشتر است3

نوع  بیانگر وجود هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که میزان آن بسته به سطوح هموارسازی سود و

 . صنعت متفاوت است

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ، "راهبردی شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران  بررسی رابطه بین ساز وکارهای"، 1388مجید زمانی، 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ، حسابداری

دو . مورد آزمون قرار گرفته است 1387تا  1383شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  64در این پژوهش تعداد 

 فرضیه اصلی پژوهش عبارتند از :

 صول راهبری شرکت و مدیریت سود رابطه وجود داردداخلی ا ( بین برخی ساز و کارهای1

 ( بین برخی ساز و کارهای خارجی اصول راهبری شرکت و مدیریت سود رابطه وجود دارد.2

یافته های پژوهش نشان داده است که هم ساز و کارهای داخلی و هم ساز وکارهی خارجی راهبری شرکتی رابطه معنی داری با مدیریت سود 

 دارند.

نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس  بررسی پدیده مدیریت سود از راه فعالیتهای مؤثر بر جریانهای "، 1385بر درستی، علی اک

 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( ، ارشد رشته حسابداری پایان نامه کارشناسی، "اوراق بهادار تهران 

پایان ، "مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  مه در محدود کردنبررسی نقش ترازنا "، 1385، آزاده یزدانی

 دانشگاه الزهراء)س(، نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری



 
ر این پژوهش د. مورد آزمون قرار گرفته است 80-83شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  126در این پژوهش تعداد 

این پژوهش سه هدف اساسی ، سعی شده است نقش ترازنامه بعنوان عامل محدود کننده مدیریت سود توسط مدیران مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین

به نوعی ایجاد  ( بررسی عواملی که با هموار سازی و2، ( شناسایی شرکت های هموارساز ساختگی سود1این اهداف عبارتند از : . را دنبال کرده است

( بررسی ارتباط خالص دارایی های عملیاتی بعنوان عامل محدود 3تفاوت بین سود واقعی هر سهم و سود پیش بینی شده هر سهم ارتباط دارد و 

، یل قرار گرفتاطالعات استخراج شده از صورتهای مالی شرکت های نمونه با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی مورد تجزیه و تحل. کننده مدیریت سود

های متوالی را  امکان هموارسازی سود در سال، که خالص دارائی های عملیاتی به عنوان عامل محدود کننده مدیریت سود، نتایج تحلیل ها نشان داد

 محدود می نماید.

 پژوهش های خارجی

نوع مدیریت سود اعمال شده  یا سودمند ) کارآ ( ؟در پژوهشی با عنوان مدیریت سود فرصت طلبانه است ، ( 2008) پورنزد جیرپورن و دیگران

در این پژوهش برای تمیز نوع مدیریت سود از . را مورد آزمون قرار دادند 1998و 1995، 1993شرکت نمونه در ایاالت متحده طی سالهای  1621در 

هزینه نمایندگی کمتر است و ، آنها زیاد رخ می دهدتئوری نمایندگی استفاده کردند و یافته های آنها نشان داد که در شرکت هایی که سود در 

 . بالعکس در شرکت هایی که مدیریت سود کمتر انجام می گیرد هزینه نمایندگی بیشتر است

 و نتایج آنها. از این گذشته آنها به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت بین ارزش شرکت ) اندازه شرکت ( و مقدار مدیریت سود وجود دارد 

 . آشکار کرد که اگر مدیریت سود در حد متوسط باشد مدیریت سود فرصت طلبانه نیست حتی شاید سودمند ) کارآ( نیز باشد

تاثیر نظارت نهادی در مهار مدیریت سود ، در پژوهشی با عنوان نظارت نهادی و مدیریت سود فرصت طلبانه، ( 2002) نریچرد چونگ و دیگرا

ن قرار دادند. در این پژوهش برای ارزیابی مدیریت سود از اقالم تعهدی اختیاری که از مدل تعدیل شده جونز بدست آمده فرصت طلبانه را مورد آزمو

آنها با این دیدگاه که سرمایه گذاران نهادی همواره مالک نسبت زیادی از سهام منتشره از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق . استفاده کردند

تخصص و مهارت الزم را برای کنترل و نظارت مدیران دارند این پژوهش را انجام دادند. آنها ، منابع، و همچنین سرمایه گذاران نهادی بهادار می باشند

مدیران  با استفاده از مدل رگرسیون این فرضیه را که سرمایه گذاران نهادی با سرمایه گذاری سهام قابل توجه به نوع مدیریت سود اعمال شده توسط

ری اثیر می گذارند مورد آزمون قرار دادند.نتایج آزمون تصدیق کردند که مدیران برای افزایش یا کاهش سود گزارش شده از اقالم تعهدی اختیات

ج شدن خار فشار غیر مستقیم )تهدید به استفاده می کنند و سرمایه گذاران نهادی با نظارت مؤثر مستقیم ) اخطار صریع نهادها به عملکرد مدیران( و

نشان داد که ، سرمایه گذاران نهادی بزرگ از شرکت ( مدیران را در اعمال مدیریت سود فرصت طلبانه مهار می کنند.و تحلیل حساسیت آزمون

 از عوامل دیگر در تحریک سهامداران نهادی بزرگ در نظارت به وضعیت اقالم تعهدی، سالمت مالی ضعیف و هزینه نمایندگی باال، سودآوری ضعیف

 اختیاری )از اهرم های مدیران در دستکاری سود ( می باشد.

 نتایج کلی پژوهش نشان داد که سهامداران بزرگ نهادی نقش فعالی در مهار مدیران فرصت طلب دارند. 

یت سود اعمال اثرات مقررات قیمت گذاری بر روی مدیر، ( در پژوهشی با عنوان مدیریت سود تحت تاثیر مقررات قیمت گذاری 2005گیل بلن )

را مورد آزمون قرار دادند و با این فرضیه که هزینه های سیاسی بر مدیریت  2001تا  1991شده در شرکتهای تولید و توزیع برق اسپانیا در طی دوره 

ت بخش خصوصی است ولی سود اثر گذاراست پژوهش را انجام دادند.اگر چه فعالیتهای مرتبط با تولید و توزیع برق در کشورهای توسعه یافته در دس

با هدف دولتها تطابق داشته باشد و آنها برای انجام این  هنوز دولتها در نرخ گذاری تولید و توزیع برق دخالت می کنند و تنظیم قیمت بایستی

 . پژوهش از اقالم تعهدی اختیاری استفاده کردند

می گذارد. شواهد تجربی در این پژوهش نشان داد که ارتباط معکوس بین  یافته های آنها نشان داد که هزینه های سیاسی بر مدیریت سود اثر 

اختگی اقالم تعهدی اختیاری و تغییرات سالیانه تعرفه برق وجود دارد و بیشتر شرکتها بصورت محافظه کارانه مدیریت سود انجام می دهند وبطور س

ثی کردن اعتراض رسمی اجتماعی از تصمیمات دولت است زیرا دولت بایستی گزارش می کنند واین به دلیل خن سود شرکت های مربوطه را با کاهش

بنابراین اگر سود با کاهش گزارش شود عموم جامعه به تعرفه تصویب شده برق اعتراض ، کننده حمایت کند و هم از شرکتهای صنعتی هم از مصرف

 دولتها تطابق پیدا می کند. نخواهند داشت. و همچنین رضایت دولتمردان نیز حاصل می شود چون با هدف

 

 های پژوهشفرضيه



 
و در پژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را بر مبنای تئوری های موجود، به صورت فرضیه طرح کرده ایم و در مراحل بعدی آن فرضیه را مورد تجزیه 

 تحلیل علمی قرار داده ایم تا صحت و سقم آن معلوم گردد.

فرضیه ای به شرح ، اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی، ساختار مالکیت نوع مدیریت سودواثرات ریحدر این پژوهش به منظور تبیین و تش

 زیر تدوین گردید:

 «اندازه شرکت و پیش بینی سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد، ساختار مالکیت، بین نوع مدیریت سود»

 روش پژوهش

این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع پژوهش های کاربردی است.و از لحاظ روش و ماهیت از نوع همبستگی است. انجام پژوهش 

استقرائی است. بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاالت به صورت قیاسی وجمع آوری  –در قالب استدالالت قیاسی 

 ات برای تایید یا رد فرضیه ها به صورت استقرائی می باشد.اطالع

 

 قلمرو تحقيق

 قلمرو موضوعی پژوهش

 بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی

 قلمرو مکانی پژوهش

 قلمرو مکانی تحقیق، اطالعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 

 قلمرو زمانی پژوهش

که برای محاسبه شاخص های  ساله می باشد، قابل ذکراست 4شرکتهای فوق برای دوره  1382-1385قلمرو زمانی پژوهش اطالعات سال های 

ل وبعدازدوره سودآوری آتی و برای استاندارد کردن مقادیربکار رفته در محاسبه اقالم تعهدی اختیاری از اطالعات مالی شرکتهای نمونه دریکسال قب

 . برای انجام پژوهش موردنیازبوده است1386لغایت 1381پس درمجموع بایدگفت که اطالعات شرکتهابین سالهای . زمانی نیزاستفاده شده است

 جامعه آماری

 می باشد. 1385تا 1382سال های  تهران برای دوره زمانی اوراق بهادار شده در بورس پذیرفته شامل شرکتهای جامعه آماری این پژوهش

 گردآوری اطالعات 

اطالعات مورد استفاده جهت محاسبه متغیر های پژوهش از طریق صورتهای مالی ویادداشت های همراه شرکتهای نمونه پذیرفته شده در بورس 

متغیرها از نرم افزار صفحه اوراق بهادار )از طریق لوح فشرده یا اطالعات موجود در آرشیو سایت بورس( جمع آوری شد. وبرای محاسبه تعدادی از 

 گسترده اکسل استفاده گردید.

 

 پژوهش متغيرهای گيریاندازه مدل و نحوه

آنها استدالل کردند که درآمدها عاری از . ( استفاده شد1995در این پژوهش برای کشف مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز )دچو و همکاران،

 . نهاد کردند که تغییرات درآمد را از طریق کسر تغییرات حساب های دریافتی تعیین کنندبنابراین پیش آزادی عمل ودستکاری نیستند

 از طریق زیر بدست می آید : tدر سال  jمحاسبه کل اقالم تعهدی شرکت
TAj,t=(∆CAj,t - ∆CL j,t - ∆CαSH j,t + ∆STDEBTj,t - DEPNj,t) 

TAj,t : کل اقالم تعهدی بنگاه اقتصادی j درسالt. 

∆CAj,t تغییرات دردارایی های جاری بنگاه اقتصادی : j درسالt. 

∆CLj,t تغییرات دربدهی های جاری بنگاه اقتصادی : j درسالt. 

Cashj,t∆ تغییرات دروجوه نقد بنگاه اقتصادی : j درسالt. 

STDEBTj,t ∆ تغییرات درحصه جاری بدهی های بلندمدت بنگاه اقتصادی : j درسالt . 

DEPNj,t  :هزینه استهالک سال جاری دارائی های ثابت ونا مشهود شرکتj  

 :)گاما ( که از فرمول زیر بدست می آید γ) بتا ( و  β، )آلفا ( αمحاسبه 
TAj,t / Ajt-1= α (1/ Ajt-1) + β (∆REVit / Ajt-1) + γ (PPEjt / Ajt-1) + εjt 



 
 Ajt-1 :  کل دارائی شرکتj در سال قبل که مقادیر بر حسب آن استاندارد می شود . 

REVjt ∆  تغییرات در خالص درآمد )فروش ( شرکت :j  بین سالهایt 1و-t  

PPEjt ماشین آالت و تجهیزات شرکت ، : ارزش ناخالص اموالj  در سالt 

 εjt :  خطای مدل شرکتj  در سالt 

( در این فرمول 2بدست آمده از مرحله قبل)مرحله γو  α ،βمحاسبه اقالم تعهدی غیر اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید و مقادیر 

  جایگزین می شود :

NDACj,t = α (1 / Ajt-1 ) + β[(∆REVit - ∆ RECjt) / Ajt-1 ] + γ (PPEjt / Ajt-1) 
NDAC jt اقالم تعهدی غیر اختیاری : 

RECj,t ∆  تغییرات در خالص حسابهای دریافتی شرکت :j سالهای  بینt وt-1 

 محاسبه اقالم تعهدی اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید :

DACj,t = TAj,t – NDACj,t 

DACj,t اقالم تعهدی اختیاری : 

 محاسبات آماری اقالم تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیوست آمده است.

 فرضیه از مدل رگرسیون چندگانه زیر استفاده کردیم :برای آزمون 

Xjt+1 = b0 + b1 cFoit + b2 NDACj,t + b3 DACjt + b4 DFAMit + b5 INSTj,t + b6 DSIZEj,t + e 
Xjt+1 : سودآوری آتی که با هریک از متغیرهای زیر اندازه گیری می شود : 

CFOt+1  جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال :t+1 

NDNIt+1  سود خالص اقالم تعهدی غیر اختیاری در سال :t+1 :که از فرمول زیر بدست می آید 

  )= NDNIt+1 سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه –اقالم تعهدی اختیاری ( 

EARNt+1 ∆  تغییرات سود در سال :t+1  : که از فرمول زیر بدست می آید 
∆EARNt+1 =( EARNt+1 – EARNt ) 

INSTj,t  نسبت مالکیت نهادی که برابر درصد مالکیت نهادی شرکت :j  در سالt می باشد .DFAMj,t  متغیر مجازی ) ساختگی ( مالکیت :

 . درصد عدد صفر را قرار می دهیم 50درصـد عدد یک و کمتر از  50و باالی  50خانوادگی که برابر درصد مالکیت خانوادگی 

DSIZEj,t میانگین  ت که ابتدامیانگین لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت محاسبه می شود و برای اعـــداد باالی: متغییر مجازی اندازه شرک

 عدد یک و پایین میانگین عدد صفر را قرار می دهیم 

زش دقیق داده تصادفی که عدم برازش رابیان واندازه ناتوانی مدل ازبرا، بعنوان خطای آماری تلقی می شود،بدین معنی که متغیری است eخطای 

به ازاء یک واحد y)شیب (تغییردر میانگین توزیع  1βضرایب رگرسیون نامیده می شود. b6... و .. و b1و bها رابرآوردمی کند.پارامترهای 

 . استxتغییردر

اگرمدیریت سود بصورت مدیریت سود کارآ ، برای تشخیص نوع مدیریت سود ازضریب اقالم تعهدی اختیاری درمدل رگرسیون استفاده می کنیم

 صفرمی باشد منفی ویا b3مثبت خواهدبودواگرمدیریت سودفرصت طلبانه باشدضریب  b3باشدضریب 

 

 تجزیه و تجليل آماری

 آمار توصيفی متغيرهای تحقيق

برآورد شاخص های توصیفی مربوط به ، برای بررسی مشخصات عمومی و پایه ای متغیرها جهت برآورد و تخمین الگو )مدل(و واکاوی دقیق آنها

شاخص های مرکزی ) مانند میانگین و میانه (و شاخص  متغیرها الزم است. شاخص های توصیف داده ها که دراین پژوهش آنها را برآورد کردیم شامل

حاسبه می شود(.به وسیله این مشخصات های پراکندگی انحراف معیارودامنه تغییرات )این شاخص باتفاضل کوچکترین مشاهده ازبزرگترین مشاهده م

در این پژوهش مقدار شاخص های توصیفی متغیرهای تحت بررسی به شکل . می توان دید کلی درمورد مقادیر هر یک از متغیرها بدست آورد

 . ( بدست آمده است1نگاره)

 



 
 (شاخص های توصيف کننده متغيرها :1نگار ) 

  

 متغیرها

 

 شاخص

جریان وجوه نقد 

حاصل از عملیات در 

 t+1سال 

 اقالمسود خالص 

تعهدی غیر اختیاری در 

 t+1سال 

تغییرات سود در 

 t+1سال 

جریان وجوه نقد 

 tسال 

اقالم تعهدی غیر 

 اختیاری

اقالم تعهدی 

 اختیاری

مالکیت 

 نهادی

 
NDNIt+1 

 

CFOit NDACit DACit INSTit 

 تعداد

داده های 

 معتبر
396 388 396 396 396 388 388 

داده های 

از دست 

 رفته

0 8 0 0 0 8 8 

 

 

 

 192363.939 266776.90 میانگین
31757.

67 
197803.

19 
78300000000000.  

1918.13
7-  

48.
72 

 36291.771 29333.50 میانه
3839.5

0 
24215.5

0 
37000000000000.  

5091.74
0-  

56.
50 

 انحراف معیار
1028581.58

3 
6e1.5124 

22689
7.368 

836236.
305 

0e

1.946038573514020 
6E

1.4853 
33.

273 

-1002251 پایین ترین  10253512.3-  
25596

88-  
137878

3-  
0E

2.203100463575-  
2361388

6.4-  
0 

 25883215.4 9821295 باالترین
14915

73 
8166328 

1E

2.737122263064 
150885

29.3 
99 

دامنه 
 تغییرات

10823546 36136727.7 
40512

61 
954511

1 
4.94022726 

387024
15.7 

99 

 
 

نگاره فوق نشان می دهد که . ( می توان کلیه متغیرها را با توجه به شاخص های مربوطه از نگاه آماری مورد بررسی قرار داد1با توجه به نگاره)

می باشد که  38702415.7برابر 15088529.3و بزرگترین عدد  – 23613886.4داده )رکود(، تفاوت کوچکترین عدد  388اقالم تعهدی اختیاری با 

نشان دهنده این است که ، نوسان درارقام تعهدی اختیاری باتوجه به کمینه وبیشینه. می باشد 6E1.4853با انحراف معیار  -1918.137میانگین آنها 

مچنین برای کلیه متغیرها در نگاه فوق می توان این توصیف ها را بااستفاده ازاقالم تعهدی اختیاری امکان دستکاری وهموارسازی سودوجوددارد.ه

 بیان نمود.

 

 آماراستنباطی

 تابع آماره 

 ( ksاسمیرنوف )-آزمون کولمو گوروف

-کولموگوروفاین آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطالعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است بنابراین آزمون 

 .1(310ص ،1385 اسمیرنوف روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطالعات تجربی است )آذرو مومنی،

 از این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کّمی مورد استفاده قرار می گیرد.

آن را  با توزیع نظری مشخص )با پارامتری معینی( است که با حدس یا قراین مختلف فرض صفر در این آزمون همگون بودن توزیع مشاهدات

 تعیین کرده ایم و فرض مخالف مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر است.

Ho : متغیر از توزیع نرمال برخوردار است 

1tCFO
1 tARN



 
H1: متغیر از توزیع نرمال برخوردار نیست 

 هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد. این است که ksیکی از مزایای آزمون 

پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع )مانند میانگین وانحراف معیار در توزیع ، پارامترهای مورد نظر در این آزمون شامل تعداد داده ها

)معنی داری( می باشد و نحوه  sigومقدار  zمقدار آماره، منفیبیشترین انحراف ، بیشترین انحراف مثبت، نرمال(، قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف

ردشده و ادعای نرمال بودن توزیع داده  HOدرصد باشد  5اگر این مقدار کمتر از . )معنی داری( بدست آمده می باشد sigداوری این آزمون با مقدار 

 های متغیر پذیرفته نمی شود.

 (DWواتسون ) -آزمون دوربین  

 استقالل خطا )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله، اتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیردیکی از مفروض

 رگرسیون ( از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقالل خطا ها ردشودوخطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگر سیون

واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک –(. به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین 128، 1386، وجود ندارد)مومنی

 فرمول زیر محاسبه می شود.
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:et میزان اختالل یا خطا در دوره زمانی  

et-1میزان اختالل یا خطا در دوره زمانی قبل :t  

   به کمک رابطه زیرمحاسبه می شودDWنشان دهیم دراین صورت آماره ρخطاهارابااگرهمبستگی بین 
 DW=2(1-ρ) 

 + قرار دارد زیرا :4و  oمقدار آماره این آزمون در دامنه 

 خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند )عدم خود همبستگی( DW=2آنگاه  o=ρاگر  -

 . خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند DW=0آنگاه  ρ=1اگر  -

 . خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند DW=4آنگاه  ρ=-1اگر  -

 

 Hoهمبستگی بین خطاها وجود ندارد :

 H1 :همبستگی بین خطاها وجود دارد

آزمون )عدم همبستگی بین خطاها( پذیرفته می شود و در غیر  Hoقرار گیرد  2.5تا  1.5و نحوه داوری بدین شکل است که اگر این آماره دربازه 

رد می شود )همبستگی بین خطاها وجود دارد ( و موقعی که فرض همبستگی بین خطاها رد می شود می توان از رگرسیون استفاده  Hoاینصورت 

 . کرد

 رگرسیون چندگانه ومنطق آزمون فرضیه  

در این مدل رگرسیون دو یا چند . مدل رگرسیون که مشتمل بر بیش از یک متغیر رگرسیونی باشد مدل رگرسیون چندگانه نامیده می شود

گرسیون چند گانه نیز فرض خطی در ر. متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته دارند. واز این مدل برای پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود

 متغیر رگرسیونی بستگی داشته باشد. Kممکن است به  Yدرحالت کلی متغیر پاسخ . بودن رابطه بین متغیرها برقرار می باشد

 ε+kxkβ ++................. 2x2β+ 1x1β+ oβy= 

 است.xjبعدی از متغیرهای رگرسیونی Kمدل یک ابر صفحه در فضای  این. ضرایب رگرسیون نامیده می شود j=0,1,… ,k ،jβپارامترهای 

وقتی که همه متغیرهای رگرسیونی باقیمانده دیگر ، است xjتغییر در  نشان دهنده تغییرات مورد انتظار متغیر پاسخ به ازای یک واحد jβ پارامتر

(i≠j ثابت نگهداشته شوند ) . به همین جهت پارامترهایj=1,2,…,k و jβ  ،195،ص1386ضرایب جزئی رگرسیون نامیده می شود )مونتگمری-

194)1 . 

 . برای تعیین اوزان وضرایب متغیرها ازروش اینتراستفاده شده است

 فرضیه  رد یا آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون وتایید 



 
 (استفاده می شود.ANOVAبرای آزمون معنی داربودن رگرسیون وتایید یا رد فرضیه ازآنالیزواریانس )نگاره 

 فرض آماری متناظر با آزمون به صورت زیر است :

Hoاندازه شرکت وپیش بینی سوداوری آتی رابطه معنی داری وجود ندارد.، :بین نوع مدیریت سود،ساختارمالکیت 

H1اندازه شرکت وپیش بینی سوداوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد.، :بین نوع مدیریت سود،ساختارمالکیت 

رد می  Hoفرض  درصدباشد 5کمترارP-valueوسطح معنی داری بدست آمده می باشد، که اگرمقدار Fونحوه داوری باتوجه به مقدارآماره 

 متغیرها پذیرفته می شود. شود،و وجود رابطه بین

 ای اندازه گیری مناسبت مدل مدل بر آزمون های مربوط به هریک ازضرایب رگرسیون یکی ازآزمونهای واقعی فرضیه ها درباره پارامترهای

 رگرسیون مورداستفاده قرارمی گیرد.

 . برای معنی داربودن ضرایب متغیرهای مستقل استفاده می کنیم tدراین آزمون ازآماره 

(که  ij)  i Xبه کلیه متغیرهای رگرسیونی دیگر j باید توجه کردکه درحقیقت این یک آزمون جزئی یاحاشیه ای است. زیرا ضرایب رگرسیونی 

 به شرط موجودبودن دیگر متغیرهادرمدل می باشد.، به مدل j xبستگی دارد.بنابراین این یک آزمون برای، سهم تاثیرگذاری ، درمدل حضوردارند

ضریب متغیرمستقل  باشد درصد 5 از وسطح معنی داری بدست آمده می باشد اگرسطح معنی داری کمترtنحوه داوری باتوجه به مقدارآماره  و

 معنی دارخواهدبود.

محک ماتریس هبستگی یکی ازتکنیکهای آشکار کردن هم خطی چندگانه است ویک اندازه بسیار ساده هم خطی چندگانه بازرسی اعضای 

 نزدیک واحد خواهدبود.  |rij|دراین صورت . تقریبا وابسته خطی باشندXjو Xiاگر متغیرهای رگرسیونی . است xxدر rijغیرقطر

 

 

 تحليل فرضيه تحقيق نتایج 

  باتوجه به اینکه امارهF بنابراین درمجموع  % می باشد.95درهرسه شاخص حاکی ازمعنی داربودن رگرسیون درسطح اطمینان

پیش بینی سودآوری آتی تاییدمی  اندازه شرکت و، ردمی شود و وجود رابطه بین نوع مدیریت سود،ساختارمالکیتHoنیزفرض 

 گردد. 

 متغیراقالم تعهدی  ( اختیاری بااستفاده ازشاخص هایEARNt+1 ∆ (و)CFOt+1 درسطح اطمینان)معنی دارمی 95%

%معنی دارنمی باشد.وباتوجه به اینکه این متغیردردوشاخص ازمجموع 95( درسطح اطمینان  NDNIt+1باشدوبااستفاده ازشاخص) 

سه شاخص سودآوری آتی معنی داراست پس می توان نتیجه گرفت که درمجموع بین اقالم تعهدی اختیاری وسودآوری آتی رابطه 

شاخص مثبت بود.بنابراین مدیریت سوددرشرکتهای معنی داری وجوددارد.همچنین ضریب اقالم تعهدی اختیاری بااستفاده ازهرسه 

 نمونه گرایش به مدیریت سودکارآ دارند.

 ( ورونیکا و سیدهارتایودم1996(، سبرمنی ام )2003(،کریشنن )2000نتیجه بدست آمده با پژوهشهای صورت گرفته توسط گال ،) 

، الم تعهدی اختیاری باچشم اندازکارآ سازگاراست( همگن می باشد. این پژوهشگران به این نتایج رسیدند که رفتاراق2008)

سودآوری آتی دارد. نتیجه بدست آمده درمورد رابطه مالکیت خانوادگی  زیرااقالم تعهدی اختیاری یک ارتباط مثبت ومعنی داربا

 وپیش بینی سودآوری آتی با یافته های پژوهشگران غربی غیرهمگن می باشد. 

توان عنوان  اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری اتی می، ساختار مالکیت، نوع مدیریت سود کل آزمون اثرات آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری

ود کـــرد این است که یک رابطه مثبت و معنی دار بین اقالم تعهدی اختیاری و سودآوری آتی شرکت ها وجود دارد و این نشانه ای از مدیریت س

ساختار مالکیت نهادی هیچ اثری برپیش بینی سودآوری آتی ندارد. اندازه شرکت ومالکیت خانوادگی تاثیرمعنی  کارا می باشد و نتیجه دیگر اینکه

 .تداری برپیش بینی سودآوری آتی دارند. بااین تفاوت که اثرات اندازه شرکت مثبت ومستقیم می باشدواثرات مالکیت خانوادگی منفی ومعکوس اس
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