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چكیده
هدف این پژوهش ،ابتدا بررسی رابطه میان عدم اطمینان های محیطی (محاسبه شده با معیار ضریب تغییرات فروش و
تغییرپذیری پیش بینی سود هر سهم) با مدیریت سود و بازده سهام شرکت بوده و سپس بررسی می شود آیا توانایی مدیر بر این
رابطه اثر گذار است یا خیر .بدین منظور تعداد  111شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1911الی 1911
انتخاب شده و با روش های آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره ،فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت .نتایج پژوهش
نشان داد مدیران در مواجهه با عدم اطمینان های محیطی ،جهت کاهش نوسانات سود ،اقدام به مدیریت سود می نمایند همچنین
نتایج نشان می دهد بازار عدم اطمینان های محیطی ایجاد شده از طرف مشتریان (ضریب تغییرات فروش) را درک نموده و به این
عدم اطمینان ها واکنش نشان می دهد (این نوع عدم اطمینان دارا ی محتوای اطالعاتی می باشد) اما به عدم اطمینان های محیطی
ناشی از تردید مدیر در مورد سود هر سهم واکنش نشان نمی دهد .در نهایت نتایج پژوهش نشان می دهد توانایی مدیران شرکت
های نمونه ،در بازه زمانی پژوهش ،تاثیری معناداری بر رابطه میان عدم اطمینان های محیطی با مدیریت سود و بازده سهام ندارد.
واژههاي كلیدي :عدم اطمینان های محیطی؛ توانایی مدیر؛ مدیریت سود؛ بازده سهام.
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 -1مقدمه
سازمان ها برای ادامه حیات خود ،ناگذیر به انجام دادو
ستد و ارتباط متقابل با محیط پیرامون خود هستند؛ بنابراین
همواره هم بر محیط پیرامون خود تاثیر می گذارند و هم از آن
تاثیر می پذیرند .محیط سازمان عبارت است از تمامی عواملی
که در خارج از مرز سازمان وجود دارند و بر تمام یا بخشی از
سازمان اثر می گذارند (ریچارد ال دف  .)1909،سازمان ها در
این برقراری ارتباط با محیط ،همواره با شرایطی روبه رو می
شوند که یا قابل پیش بینی نبوده و یا پیش بینی آن با عدم
قطعیت باالیی همراه است این شرایط را عدم اطمینان وارد
شده از طرف محیط می نامند .در دنیای مدیریت شرکتی ،عدم
اطمینان های محیطی به تردید های حرفه ای مدیران بر می
گردد .این تردید ها زمانی ایجاد می شود که مدیر احساس می
کند با شرایط رقابتی در آینده روبه رو می شود که پیش بینی
آن در زمان کنونی مشکل می باشد (مک موالند و شپرد ،1
.)6119
مفهوم عدم اطمینان های محیطی به میزان تغییرپذیری یا
ناپایداریهایی که فعالیتهای محیطی به عملیات سازمان وارد
میآورد بر میگردد؛ ناپایداریهایی همانند غیرقابل پیشبینی
بودن واکنش مشتریان ،تامین کنندگان کاال و خدمات ،رقبای
شرکت و گروه های قانونگذار که باعث میشوند احتماالت در
نظر گرفته شده به دلیل تغییرات مداوم ،کارایی نداشته
باشند(چیلد  .1106 ،6دس و برید  1101 ،9و دراگو  .)1110،1به
طور کلی عدم اطمینان های محیطی را می توان شرایط
تحمیل شده توسط محیط بر سازمان تعریف نمود که  )1غیر
قابل پیش بینی بوده ) 6 ،فرصت ها و تهدید هایی را برای
شرکت ایجاد نموده و  )9متغیر می باشند (میلیکن .)1100 ،5
در این پژوهش سعی می شود به بررسی برخی از جنبه های
مرتبط با عدم اطمینان های محیطی مرتبط با گزارشات مالی
شرکت و محتوای اطالعاتی آن پرداخته شود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
مدیران همواره در تالشند تا سازمان خود را با محدودیت-
های تحمیل شده از طرف محیط عملیاتی واحد تجاری تطبیق
دهند(چندلر 1196،9؛ گلبریث  .)1109،0یکی از این محدودیت-
های حاکم بر سازمان ها ،عدم اطمینان محیطی میباشد.
همانطور که بیان شد عدم اطمینان های محیطی ،میزان
تغییرپذیری یا درجه ناپایداری و یا غیر قابل پیش بینی بودن
محیط فعالیت واحد تجاری تعریف می شود(دس و برید،
 .)1101تحقیقات نشان میدهد از آنجاییکه مدیران در واکنش
به محیطی که در آن به فعالیت میپردازند ،انعطافپذیری و
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اعمال نظر پیشه میکنند ،لذا برای مقابله با عدم اطمینان های
محیطی که با آن مواجه میشوند راهبردهای مختلفی اتخاذ
مینمایند .مثال ،ممکن است مدیران به طرح های پاداشی
کارکنان روی آورند ،و یا میزان منابع داخلی را کاهش و یا
افزایش دهند؛ همچنین ممکن است بودجه شرکت را تغییر
دهند(دیوایال و وایترس  .)6115 ،0بنابراین مدیران همواره سعی
دارند با انعطاف پذیری اثر این عدم اطمینان های محیطی را
تعدیل کنند (منظور از انعطاف پذیری ،توانایی سازگاری شرکت
در مقابل شرایط عدم اطمینان در محیط های با تغییرات سریع
می باشد) .اگر استراتژی های انتخابی توسط مدیر نتواند اثر
عدم اطمینان های تحمیل شده بر سازمان را کاهش دهد ،آنگاه
گزارشگری مالی تحت تاثیر مالی آثار ناشی از این عدم
اطمینان ها قرار خواهد گرفت .گاش و اولسن ( )6111بیان
کردند که مدیران در هنگام مواجهه با عدم اطمینان های
محیطی ،برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده از اقالم
تعهدی اختیاری و مدیریت سود استفاده میکنند .آنها بیان
داشتند در شرایط عدم اطمینان باال ،ریسک ارزیابی سودهای
آینده کاهش خواهد یافت و در نتیجه این انگیزه برای مدیر
ایجاد خواهد شد که با استفاده از مدیریت سود نوسان سودهای
گزارش شده را کاهش دهد .بنابراین اگر مدیر نتواند با انتخاب
استراتژی های راهبردی آثار عدم اطمینان های محیطی را در
سود تعدیل نماید ،سعی خواهد کرد با انتخاب روش های
حس ابداری الزم ،یا تاخیر و یا تعجیل در شناسایی درآمد ها و
هزینه ها ،آثار این عدم اطمینان ها را در گزارش سود خنثی
نماید .اقالم تعهدی اختیاری به مدیر این اجازه را خواهد داد
که تغییرپذیری سودهای گزارش شده خود را کاهش دهند؛
بنابراین انتظار می رود در هنگام افزایش عدم اطمینان های
محیطی ،مدیران بیشتر از اقالم تعهدی اختیاری استفاده نموده
و اقدام به مدیریت سود نمایند.
افزایش استفاده از اقالم تعهدی در سود های گزارش شده
شرکت باعث خواهد شد کیفیت سود گزارش شده کاهش پیدا
کند؛ و در نتیجه آگاهی بازار از این کیفیت پایین سود ،بازده
سهام شرکت نیز کاهش می یابد( اسلوان  ،1119 ،1چن و
همکاران  .)6119 ،11از طرفی افزایش استفاده مدیر از اقالم
تعهدی اختیاری در سود ،در هنگام مواجهه با عدم اطمینان
های محیطی ،باعث کاهش کیفیت اقالم تعهدی نیز خواهد
شد .اگنوا ( )6110بیان می دارد هرگاه کیفیت اقالم تعهدی
یک شرکت کاهش یابد بازده سهام آن نیز کاهش خواهد یافت.
بنابراین به طور کلی می توان انتظار داشت در هنگام افزایش
عدم اطمینان های محیطی ،به دلیل استفاده بیشتر مدیر از
اقالم تعهدی اختیاری ،کیفیت اقالم تعهدی کاهش ،و در پی
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آن کیفیت سود نیز کاهش یابد .و در نهایت با آگاهی بازار از
پایین بودن کیفیت سود گزارش شده ،بازده سهام شرکت نیز
کاهش یابد.
بنابراین به طور خالصه می توان بیان نمود چنانچه مدیر
نتواند آثار عدم اطمینان های محیطی تحمیل شده بر شرکت را
با انتخاب استراتژی عملیاتی مناسب از بین ببرد ،جهت حذف
آثار این عدم اطمینان ها در گزارشگری عملکرد خود ،اقدام به
مدیریت سود خواهد نمود و وجود مدیریت سود در گزارشگری
عملکرد باعث کاهش بازده سهام شرکت می شود.
رابطه های تئوریک بیان شده در باال برای حالتی است که
مدیر نتواند به صورت عملیاتی آثار عدم اطمینان های محیطی
را در ر وند فعالیت شرکت حذف نماید .در نقطه مقابل موارد
فوق حالتی است که مدیر دارای مهارت و توانایی باالیی در
هدایت و راهبری شرکت است .مدیر توانا می تواند با استفاده از
منابع در اختیار خود ،بهترین کارایی ،بهره وری و اثربخشی را
داشته و با ایجاد فرصت های سرمایه گذاری متنوع ،انعطاف
پذیری عملیاتی شرکت را افزایش دهد؛ به عنوان مثال ایجاد
امکان دسترسی به بازارهای گوناگون ،امکان تولید کاالهای
متنوع ،ایجاد فرصت دسترسی به منابع مالی متعدد جهت
تامین مالی و غیره .این انعطاف پذیری عملیاتی به شرکت این
امکان را می دهد که به سادگی بتواند در مقابل عدم اطمینان
های تحمیل شده از طرف محیط پاسخ نشان داده و تحت تاثیر
آنها قرار نگیرد .به عنوان مثال ،مدیر زمانی که فروش کاالی
شرکت در یک مکان دچار محدودیت شد ،بتواند به سرعت
بازارهای فروش جدید را جایگزین نماید و شرکت را از آثار
احتمالی این محدو دیت مصون دارد .مدیران تواناتر ،سرمایه
گذاری های کاراتری انجام می دهند ،عملکرد آتی شرکت خود
را بهبود می بخشند و همچنین کیفیت گزارشگری مالی خود را
نیز ارتقا می دهند( .جین و میر  )6119 ، 11و این موارد باعث
می شود شرکت های دارای مدیران توانمند تر ،کمتر از
مدیریت سود در گزارشگری خود استفاده نمایند و در نتیجه
این امر ،کیفیت سود شرکت ارتقا یافته و به طبع آن بازده
شرکت نیز افزایش یابد .بنابراین توانایی باالی مدیران در
مواجهه با عدم اطمینان های محیطی می تواند نقش بسزایی
در گذر از این محدودیت ها بدون تاثیرپذیری از آنها باشد و یا
توانایی پایین مدیر در این شرایط می تواند منجر به کاهش
کیفیت سود و بازده گردد
بنابر مطالب ارائه شده ،پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی
این موضوع بپردازد که آیا توانایی مدیر می تواند بر رابطه میان
عدم اطمینان های محیطی با مدیریت سود و بازده سهام
شرکت تاثیر بگذارد؟

 -1-2پیشینه پژوهش
در رابطه با عدم اطمینان های محیطی ،توانایی مدیر،
مدیریت سود و بازده سهام پژوهش های بسیار زیادی انجام
شده است که در ذیل به برخی از آنها که مرتبط با این پژوهش
می گردد اشاره می شود:
در بررسی متغیرهای مرتبط با عملکرد شرکت  ،همواره
توانایی مدیر به عنوان یک عامل تعیین کننده تلقی شده است.
در همین رابطه ،بزرگ اصل و صالح زاده ( )1911به بررسی
رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود به تفکیک اجزای تعهدی و
جریان های نقدی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار
تهران پرداختند .نتایج پژوهش مؤید وجود رابطه مثبت بین
توانایی مدیریت و پایداری سود و همچنین توانایی مدیریت و
پایداری اجزای تعهدی و نقدی سود است ،ولی رابطه بین توانایی
مدیریت و پایداری بخش تعهدی نسبت به بخش نقدی قوی تر
است .شیخ االسالمی ( )1919به بررسی تاثیر توانایی مدیران بر
رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در
شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند .نتایج
حاصل از بررسی آنها نشان می دهد توانایی مدیران اثر
معناداری بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی
سرمایه گذاری ندارد .در ادامه پژوهش های مرتبط با توانایی
مدیر ،پیری و همکاران ( )1919به بررسی تاثیر توانایی مدیر بر
کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد در دوره رشد ،توانایی مدیر تاثیر مثبتی
معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های نمونه دارد.
همچنین نتایج آنها نشان داد در دوره بلوغ و افول ،توانایی
مدیریتی شرکت ها نمی تواند به افزایش کیفیت گزارشگری
مالی شرکت ها منجر گردد .در حوزه مطالعات خارجی،
حبیب  )6119( 16بیان کردند سرمایه گذاری بیش از حد
مدیران توانا ،به عنوان عامل تعیین کننده ای در تعیین کارایی
سرمایه گذاری است .شواهد این پژوهش نشان داد اثر مشترک
توانایی مدیر و کیفیت پایین گزارشگری باعث افزایش ریسک
سقوط آتی قیمت سهام شرکت می گردد .آندرو و همکاران
( )6119رابطه توانایی مدیریت و عملکرد شرکت را مورد بررسی
قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که توانایی مدیریت با عملکرد
شرکت رابطه مستقیم دارد و مدیران تواناتر ،منابع شرکت شامل
بدهی ها و مخارج سرمایه ای را نسبت به مدیران دارای توانایی
پایین تر ،به صورت کاراتری مدیریت کرده اند .دمیرجیان و
همکاران ( )6116در پژوهشی تأثیر توانایی مدیریت بر چهار
ویژگی کیفی سود شامل تعدد ارائه مجدد صورتهای مالی،
پایداری سود ،کیفیت اقالم تعهدی و میزان خطای برآورد در
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مطالبات مشکوک الوصول را بررسی نموده و به این نتیجه
رسیده اند که میزان توانایی مدیریت با هر کدام از چهار ویژگی
ذکر شده رابطه مثبت دارد .آنها همچنین به این نتیجه رسیده
اند که توانایی مدیریت بر پایداری بخش تعهدی سود به صورت
مستقیم تأثیرگذار است.
در حوزه مطالعات مرتبط با عدم اطمینان های محیطی،
حجازی و همکاران ( )1911در پژوهش خود به بررسی تاثیر
عدم اطمینان های محیطی بر اجزای سود (سود مدیریت نشده
و اقالم تعهدی اختیاری)پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
عدم اطمینان های محیطی بر بخش مدیریت نشده سود
اثرگذار است و مدیران برای تعدیل اثر عدم اطمینان های
محیطی در سود شرکت ،از مدیریت سود استفاده نمی کنند.
محقر و همکاران ( )1901در مقاله ای اثر عوامل عدم اطمینان
محیطی ،تسهیل کننده های درون سازمانی و روابط بین
سازمانی را بر تسهیم اطالعات و کیفیت تسهیم اطالعات ،در
مبحث اقدامات مدیریت زنجیره تامین آزمون کردند .یافته های
این پژوهش نشان داد هر سه عامل روابط بین سازمانی ،عدم
اطمینان محیطی و تسهیل کننده های درون سازمانی اثری
مثبت و معنی دار را برروی تسهیم اطالعات می گذارند.
رضوانی و سهام خدم ( )1901به دسته بندی معیار های
سنجش عدم اطمینان های محیطی پرداخته اند .در این
پژوهش آنها به این نتیجه دست یافته اند که متغیرهای
مشتریان ،رقابت ،تکنولوژی و تامین ورودی های سازمان معیار
سنجش عدم اطمینان های محیطی در یک سازمان تجاری می
باشند .آنها اذهار داشته اند که هریک از این معیار ها ،شاخص
هایی برای اندازه گیری دارند که با جمع بندی نتایج اندازه
گیری آنها می توان به سطح عدم اطمینان محیطی پی برد.
نادری ( )1900به بررسی استراتژی های انتخاب شده توسط
مدیریت هنگام مواجهه با عدم اطمینان های محیطی پرداخت.
نتیجه این پژوهش آن بود که هیچ استراتژی به تنهایی نیست
که مناسب برای تمام سازمان ها باشد و یا یک سطح انعطاف
پذیری یکسانی برای تمام سازمان ها وجود ندارد .همچنین این
نتیجه نیز حاصل گردید که در محیط های نامطمئن ،باید
انعطاف پذیری به عنوان یک فاکتور کلیدی موفقیت آمیز،
جهت مبارزه با عدم اطمینان محیطی بکار گرفته شود .سینایی
و هاشمی قندعلی ( )1900بیان کردند با توجه عدم اطمینان
های محیطی ،تغییرات نرخ بهره و هزینه های تحقیق و توسعه،
چگونه مدیران هنگام ارزیابی پروژه های سرمایه ای ،اختیارات
سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای را به کار می برند.
نتیجه این پژوهش به این موضوع اشاره دارد که از دیدگاه
مدیران شرکت های بررسی شده ،میزان هزینه سرمایه گذاری،
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نرخ بهره بدون ریسک ،عدم اطمینان محیطی و میزان هزینه
تحقیق و توسعه در کاربرد اختیارات سرمایه گذاری تاثیر دارد.
مدرس و همکاران ( )1900به بررسی انگیزه های مدیریت
سود در شرکت های نفتی ،شیمیایی و فلزی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد در
صنایع مذکور ،اندازه شرکت و قرارداد های بدهی محرکی برای
مدیریت سود است و بین انحراف در فعالیت های عملیاتی و
مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد
در حوزه مطالعات خارجی مرتبط با عدم اطمینان های
محیطی ،اجبولد و همکاران ( )6111در پژوهشی به دنبال
یافتن شواهد تجربی بودند که نشان دهد عدم اطمینان های
محیطی تحمیل شده بر سازمان ،در طراحی سیستم های
حسابداری مدیریت آن سازمان ها اثر گذار می باشد یا خیر.
نتایج به دست آمده ،وجود اثر قوی عدم اطمینان های محیطی
بر طراحی و عملکرد سیستم های حسابداری مدیریت را نشان
داد .وست و درنیوایچ  )6111( 19به ارائه مدلی پرداختند که
اثر عدم اطمینان های محیطی را با شاخص های صنعت،
ویژگی های جغرافیای و اثر عوامل کالن نشان می داد .آنها
نشان دادند که این عدم اطمینان های محیطی می تواند
فعالیت های شرکت های کوچک و تازه تاسیس را تحت تاثیر
قرار دهد .کورمیر و همکاران  )6111( 11به بررسی و مقایسه اثر
استانداردهای حسابداری بر مفید بودن سود ،در ساختار های
قانونی متفاوت کشورهای فرانسه و انگلستان پرداخته اند؛ که
وجود این ساختار های قانونی متفاوت را به عنوان یکی از موارد
عدم اطمینان های محیطی تعریف نموده اند .مهمترین نتیجه
ای که آنها در این پژوهش به آن دست یافته اند این می باشد
که در اصول پذیرفته شده کشور فرانسه و انگلستان ،و در
ساختار های قانونی متفاوت آنها ،در زمان کاهش (افزایش)
فروش ،اقالم تعهدی اختیاری کمتر (بیشتر) از میزان واقعی
ارزیابی می شوند .گاش و اولسن ( )6111با بررسی میزان
استفاده مدیران از اقالم تعهدی اختیاری در شرایط ابهام و عدم
اطمینان ،بیان کردند که مدیران برای کاهش نوسانات در سود
گزارش شده از اقالم تعهدی اختیاری استفاده میکنند .لونیال
و راجو  )6111( 15به بررسی این موضوع پرداخته اند که آیا
جهت گیری بازار بر عملکرد سازمان در جهات و زمینه های
مختلف اثر گذار می باشد یا خیر .نتایج این پژوهش نشان داد
که عدم اطمینان های محیطی اثر معناداری بر ارتباط بین
جهت گیری های بازار و عملکرد شرکت دارد.
بررسی پیشینه پژوهش های مرتبط با عدم اطمینان های
محیطی و توانایی مدیران حاکی از وجود خال در بررسی توانایی
مدیر در کنترل یا عدم کنترل عدم اطمینان های محیطی می
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باشد .نتیجه کنترل این عدم اطمینان ها توسط مدیر ،کم شدن
میزان استفاده از مدیریت سود و تاثیر پذیری کمتر بازده از
عدم اطمینان های محیطی می باشد که در این پژوهش به
بررسی این موضوع پرداخته می شود
 -3فرضیه هاي پژوهش
با توجه به مبانی نظری ارائه شده ،فرضیه های پژوهش به شرح
ذیل مطرح می شوند:
فرضیه اول :بین عدم اطمینان های محیطی و مدیریت سود
رابطه معناداری وجود دارد.

همچنین برخی از دادهای سال  1909الی  1901به دلیل
دوره پنج ساله محاسبه ضریب تغییرات استفاده شد .در نتیجه،
تعداد  111شرکت با اعمال این محدودیت ها در قلمرو زمانی
مذکور انتخاب گردید.
متغیر وابسته برای آزمون فرضیه اول و سوم مدیریت
سود( ) EMبوده که برای محاسبه این متغیر از کیفیت اقالم
تعهدی محاسبه شده در مدل فرانسیس و همکاران ()6115
استفاده شده است .برای برآورد کیفیت اقالم تعهدی با استفاده
از مدل فرانسیس و همکاران( )6115از رابطه ( )1استفاده شد:
رابطه ()1

فرضیه دوم :بین عدم اطمینان های محیطی و بازده سهام
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :توانایی مدیر بر رابطه میان عدم اطمینان های
محیطی و مدیریت سود تاثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم :توانایی مدیر بر رابطه میان عدم اطمینان های
محیطی و بازده سهام تاثیر معناداری دارد.
از آنجایی که در این پژوهش جهت برآورد متغیر عدم
اطمینان های محیطی از دو معیار ضریب تغییرات فروش و
تغییرپذیری پیش بینی سود هر سهم شرکت استفاده می شود؛
بنابراین هر فرضیه دو بار و با دو متغیر جایگزین عدم اطمینان
های محیطی آزمون می شود.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف آن ،کاربردی بوده و با
استفاده از روش های توصیفی و همستگی انجام گرفته است.
همچنین فرضیه های پژوهش با استفاده از روش های آماری
همبستگی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در
بورس اواق بهادار تهران بین سال های  1911الی  1911است.
در این پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش حذف
سیستماتیک صورت می گیرد .شرایط انتخاب شرکت های
نمونه در قلمرو زمانی این پژوهش به شرح زیر می باشد:
 )1پایان سال مالی ،پایان اسفندماه هر سال بوده و در طول
دوره تحقیق ،تغییر سال مالی نداده باشند.
 )6معامالت آنها در طول سالهای  1911تا  1911دچار
وقفه بیشتر از سه ماه نشده باشد.
 )9اطالعات صورت های مالی آنها بصورت کامل و
پیوسته ،در دوره بررسی ،در دسترس باشد.
 )1جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی
نباشد

در این رابطه
شرکت در پایان سال
محاسبه می گردد:
رابطه ()6

کل اقالم تعهدی جاری تجهیزات
است که با استفاده از رابطه ()6

)

(

تغییر در دارایی جاری،
در این رابطه
تغییر در بدهی جاری،
تغییر در وجه نقد ،
تغییر در اسناد پرداختنی یا ساسر بدهی های کوتاه مدت بهره
تغییرات فروش شرکت در سال نسبت به سال
دار ،
ناخالص اموال ،ماشین آالت ،تجهیزات شرکت
و
1
باقی مانده در رابطه ( )1می باشد
در پایان سال است .و
که معیار تعیین مدیریت سود می باشد
جریانات نقدی شرکت در پایان سال
همچنین
می باشد که با استفاده از رابطه ( )9محاسبه می گردد:
رابطه ()9

سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه
در این رابطه
کل اقالم تعهدی شرکت در پایان
شرکت در سال و
سال می باشد که با استفاده از رابطه ( )1محاسبه می گردد:
رابطه ()1

در این رابطه

هزینه استهالک در سال است

متغیر وابسته بعدی پژوهش ،جهت آزمون فرضیه های
دوم و چهارم ،بازده سهام شرکت ( )Retاست .بازده سهام هر
شرکت نیز با استفاده از قیمت بازار سهام شرکت در اول و آخر
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دوره و نیز منافع مالکیت سهامدار در آن دوره ،با استفاده از
رابطه ( )5محاسبه می شود:
رابطه ()5

منافع
 ،نرخ بازده سهم ،قیمت سهم،
که
مالکیت سهم شرکت در دوره (سود نقدی هر سهم)α ،
درصد سهام جایزه شرکت و  1111ریال مبلغ اسمی هر سهم
در ایران می باشد.
متغیر مستقل جهت آزمون فرضیه های پژوهش ،عدم
اطمینان های محیطی است .برای برآورد عدم اطمینان های
محیطی متغیر های متفاوتی مثل ویژگی های فناوری (کریسر
و مارینو 6116 ،19؛ سیمرلی و لی  )6111،10رقابت در تامین
مواد اولیه و رقابت برای مشتریان (دانسن  ،)1106 ،10قوانین و
مقررات و سیاست های دولتی ،محیط اقتصادی و روابط صنعتی
(گردن و ناریانان  )1101 ،11و برخی متغیرهای دیگر مطرح
شده است .در این پژوهش برای برآورد عدم اطمینان های
محیطی از دو معیار ضریب تغییرات فروش و تغییرپذیری پیش
بینی سود هر سهم شرکت استفاده می شود .پژوهش های
پیشین نشان می دهد بین معیارهای عدم اطمینان های
محیطی و ادراک ذهنی مدیران از عدم اطمینان های محیطی
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (بورجنیوس ،61
 .)1105از طرفی تغییرپذیری باال در فروش ،شرایط نامطمئنی
را ایجاد می کند که از طرف مشتریان بر شرکت تحمیل می
شود .بنابراین مدیر به دلیل این عدم اطمنان ها ،در پیش بینی
سهم شرکت از بازار ،دچار تردید می شود (دچیو .)1111 ،61
پژوهش های پیشین نشان می دهد پراکندگی پیش بینی سود
نیز به منزله شاخص مفیدی از عدم اطمینان های واحد تجاری
به کار می رود (بارون و استورک  .)1110 ،66لذا پراکندگی
پیشبینی سود هر سهم به منزله دومین شاخص عدم اطمینان
های محیطی به کار می رود .برای محاسبه ضریب تغییرات
فروش() ( ) از رابطه ( )9استفاده می شود.
رابطه ()9
̅̅̅

∑√
̅

)

)UNC2=FD=STD(earning forecast dispersion

متغیر تعدیل کننده جهت آزمون فرضیه سوم و چهارم
پژوهش ،توانایی مدیریت( )MAاست که برای اندازه گیری آن از
مدل دمرجیان و همکاران ( ،)6116استفاده شده است .در
الگوی مورد استفاده در این پژوهش ابتدا نسبت درآمد حاصل
از فروش به عنوان خروجی و  0متغیر دیگر به عنوان ورودی،
برای هر شرکت محاسبه شده است که این رابطه به صورت
رابطه ( )0می باشد:
رابطه ()0

در رابطه ( CoGS ،)0بهای تمام شده کاالی فروش رفته،
 SG&Aهزینه های اداری و تشکلیالتی PPE ،اموال ،ماشین
آالت و تجهیزات OpeLease ،اجاره عملیاتی R&D ،مخارج
تحقیق و توسعه Goodwill ،سرقفلی و  otherIntanسایر دارایی
های نامشهود بغیر از سرقفلی است .در ادامه دمرجیان
وهمکاران ( )6116به منظور کنترل اثر ویژگی های ذاتی
شرکت در الگویی که ارائه داده اند ،کارآیی شرکت رابه دوبخش
جدا ،یعنی کارآیی براساس ویژگی های ذاتی شرکت وتوانایی
مدیریت ،تقسیم کرده اند .آن ها این کار رابا استفاده از کنترل
5ویژگی خاص شرکت ( اندازه شرکت ،سهم بازارشرکت ،جریان
نقدی شرکت ،عمر پذیرش شرکت دربورس وفروش خارجی
(صادرات)انجام داده اند .هر کدام از این  5متغیرکه ویژگی های
ذاتی شرکت هستند ،می توانند به مدیریت کمک کنند تا
تصمیمات بهتری اتخاذ نماید یادر جهت عکس عمل کرده
وتوانایی مدیریت محدود کنند .این  5ویژگی در الگوی رابطه
( )1که توسط دمرجیان وهمکاران ( ،)6116ارائه شده ،کنترل
شده اند:
رابطه ()1

(

همچنین برای محاسبه تغییرپذیری پیش بینی سود هر
سهم شرکت ،از انحراف معیار سود هر سهم پیش بینی شده در
ابتدای هر سال و تغییرات آن در طی سال استفاده می شود؛
که برای محاسبه آن از رابطه ( )0استفاده می گردد
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رابطه ()0

که در آن؛  Sizeاندازه شرکت و برابر است با لگاریتم
طبیعی مجموع دارایی های شرکت؛  Market Shareسهم بازار
شرکت و برابر است با نسبت فروش شرکت به فروش کل
صنعت؛  Free cash Flow Indicatorافزایش(کاهش) در جریان
های نقد عملیاتی را نشان می دهد که در صورت مثبت بودن

سال هفتم  /شماره بیستوششم /تابستان 7931

عدم اطمینان محیطي ،مديريت سود و بازده سهام  / ...سیدمحمدرضا رئیسزاده و جواد رمضاني

جریان های نقدی عملیاتی ،برابر یک و در غیر این صورت ،برابر
صفر در نظر گرفته می شود Age ،عمر شرکت بوده و برابر با
لگاریتم طبیعی تعداد سال های عمر شرکت استForein ،
 currency Indicatorصادرات شرکت  jدر سال  tو برای
شرکت هایی که صادرات داشته اند ،برابر یک در غیر اینصورت
صفر در نظر گرفته شده است و باقی مانده الگو نیز نشان
دهنده میزان توانایی مدیریت است.
متغیرهای کنترلی پژوهش نیز اندازه شرکت()Sizeو نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری( )MKBKسهام شرکت است که
برای متغیر اندازه شرکتهای نمونه ،از لگاریتم طبیعی مجموع
داراییهای شرکتهای مذکور در پایان دوره استفاده می شود.
در نهایت برای آزمون فرضیه های اول تا چهارم پژوهش،
به ترتیب از رابطه های ( )11الی ( )19استفاده می شود
رابطه ()11

رابطه ()11

رابطه ()19

 -5آمار توصیفی
در این پژوهش ،برای دسته بندی داده ها و انجام
 ،و همچنین برای
محاسبات برروی داده ها از نرم افزار
انجام رگرسیون های الزم جهت برآورد مدل های آماری از نرم
استفاده شده است .در نگاره ( )1یک نمای کلی
افزار
از داده ها ،شامل تعداد  ،میانگین ،میانه ،حداقل ،حداکثر و
انحراف معیار متغیر های محاسبه شده جهت آزمون فرضیه ها،
ارائه شده است.
هنگامی که از دادههای ترکیبی برای تخمین استفاده می -
شود قبل از هر کار نیاز به انجام آزمون لیمر برای تشخیص
نوع روش و نحوه برآورد است ،اگر نتیجه آزمون بر استفاده از
روش دادههای تلفیقی باشد ،تخمین مدل با روش دادههای
تلفیقی انجام میشود و اگر نتیجه آزمون بر استفاده از روش
داده های تابلویی باشد آنگاه از آزمون هاسمن برای تشخیص
اثرات ثابت یا تصادفی بودن الگو استفاده خواهد شد.

رابطه ()16

نگاره -1آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

كمینه

انحراف معیار

EM

1/116991

1/111111

1/601699

-1/60015

1/119019

Ret

16/56901

19/56005

901/1156

-01/0990

01/01101

UNC1

1/991111

1/911961

1/615595

1/151161

1/151900

UNC2

565/0550

611/1100

1091/016

1/1111

910/0006

MA
SIZE

-1/11111
19/19196

-1/1111699
19/01110

1/911119
10/09191

-1/5019
11/19951

1/690111
1/169060

MKBK

9/191619

6/111616

10/56111

-0/90669

6/119199

منبع :یافته های پژوهش

 -6نتایج آزمون فرضیه هاي پژوهش
جهت برآورد مدل های آماری و آزمون فرضیه های
پژوهش ،ابتدا با استفاده از سه آزمون  Levene ،Bartlettو
 Brown-Forsytheناهمسانی واریانس موجود در مدل های
آماری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این آزمون ها حاکی از
وجود ناهمسانی واریانس در تمامی مدل های پژوهش بود .با

توجه به وجود ناهمسانی واریانس در تمامی مدل های پژوهش،
از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( )EGLSبرای برآورد مدل
های پژوهش استفاده گردید.
در نگاره ( ) 6نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول و دوم با
استفاده از رابطه های ( )11و ( ،)11با در نظر گرفتن هر دو
معیار عدم اطمینان های محیطی ارائه شده است.
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نگاره -2نتایج آزمون فرضیه اول و دوم
مدل هاي پژوهش
رابطه11

رابطه11
UNC1

UNC2

UNC1

UNC2

EM

EM

Ret

Ret

مقدار ضریب

-1/150111

1/11116

665/1199

1/116969

معناداری اماره t

1/1696

1/1191

1/1111

1/1911

مقدار ضریب

1/616591

1/611110

150/1511

110/5011

معناداری اماره t

1/1111

1/1111

1/1111

1/1111

مقدار ضریب

1/160165

1/111196

-61/59110

-1/199615

معناداری اماره t

1/1119

1/1105

1/1110

1/0611

مقدار ضریب

1/111901

-1/111191

1/951160

1/159016

معناداری اماره t

1/1511

1/6511

1/1115

1/1610

مقدار

1/199151

0/111011

6/101609

6/990510

سطح معناداری

1/1111

1/1111

1/1111

1/1111

ضریب تعیین تعدیل شده

1/969111

1/519111

1/990190

1/691999

آماره دوربین  -واتسون

1/119190

1/056115

6/111659

6/166111

متغیر وابسته
متغیر
مستقل

UNC

MA

متغیرهای
کنترلی

SIZE

MKBK

آماره

F

منبع :یافته هاي پژوهش

با توجه سطح معناداری آماره  Fبرای تمام مدل ها ،که در
نگاره ( ) 6ارائه شده است می توان بیان نمود تمامی مدل های
فوق معنادار بوده و حداقل یکی از ضرایب مدل رگرسیونی
مخالف صفر می باشد .همچنین با توجه به میزان آماره
دوربین-واتس ون ارائه شده در این نگاره ،می توان دریافت
تمامی مدل های ارائه شده ،خود همبستگی نوع اول وجود
ندارد(مقادیر آماره بین  1.5الی  6.5است) .در نهایت مقدار
ضریب تعیین تعدیل شده برآورد شده برای مدل رگرسیونی
رابطه ( ،)11گویای این مطلب است که حدود  %91رفتار متغیر
واب سته مدیریت سود توسط متغیرهای مستقل و کنترلی
توضیح داده می شود؛ که این امر بیانگر ارتباط نسبتا باالی
متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته می باشد و مقدار
ضریب تعیین تعدیل شده برآورد شده برای مدل رگرسیونی
رابطه ( ،)11گویای این مطلب است که حدود  %91رفتار متغیر
وابسته مدیریت سود توسط متغیرهای مستقل و کنترلی
توضیح داده می شود؛ که این امر بیانگر ارتباط نسبتا پایین
متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته می باشد.
در نگاره ( ) 9نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم و چهارم
با استفاده از رابطه های ( )16و ( ،)19با در نظر گرفتن هر دو
معیار عدم اطمینان های محیطی ارائه شده است.
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با توجه سطح معناداری آماره  Fبرای تمام مدل ها ،که در
نگاره ( ) 9ارائه شده است می توان بیان نمود تمامی مدل های
فوق معنادار بوده و حداقل یکی از ضرایب مدل رگرسیونی
مخالف صفر می باشد .همچنین با توجه به میزان آماره
دوربین-واتسون ارائه شده در این نگاره ،می توان دریافت
تمامی مدل های ارائه شده ،خود همبستگی نوع اول وجود
ندارد .در نهایت مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برآورد شده
برای مدل رگرسیونی رابطه ( ،)16گویای این مطلب است که
حدود  %91رفتار متغیر وابسته مدیریت سود توسط متغیرهای
مستقل و کنترلی توضیح داده می شود؛ که این امر بیانگر
ارتباط نسبتا باالی متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته
می باشد و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برآورد شده برای
مدل رگرسیونی رابطه ( ،)11گویای این مطلب است که حدود
 %9رفتار متغیر وابسته مدیریت سود توسط متغیرهای مستقل
و کنترلی توضیح داده می شود؛ که این امر بیانگر ارتباط بسیار
پایین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته می باشد.
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نگاره -3نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم
مدل هاي پژوهش
رابطه12
UNC1

UNC2

UNC1

EM

EM

Ret

Ret

مقدار ضریب

-1/191191

1/111110

110/0911

1/161100

معناداری اماره t

1/1660

1/1019

1/1191

1/1106

متغیر وابسته
متغیر
مستقل

UNC

متغیر تعدیل
شده

UNC*MA

رابطه13
UNC2

مقدار ضریب

1/111150

-6/001991 1/11111061

1/160100

معناداری اماره t

1/5060
1/699501

1/5105
1/110019

1/1169
09/16190

1/1091
11/09565

معناداری اماره t

1/1111

1/1111

1/1100

1/1111

مقدار ضریب

1/169166

1/110556

-1/161111

-1/160910

معناداری اماره t

1/1110

1/1116

1/0959

1/0991

مقدار ضریب

-1/111990

-1/111119

1/119011

1/110519

معناداری اماره t

1/1959
1/196169

1/9999
0/916911

1/9001
9/516091

1/9011
1/559911

سطح معناداری

1/1111

1/1111

1/111110

1/111190

ضریب تعیین تعدیل شده

1/960601

1/911015

1/111919

1/161199

آماره دوربین  -واتسون

1/119669

1/050960

6/191511

1/991005

MA

متغیرهای
کنترلی

SIZE

MKBK

آماره

F

مقدار ضریب

مقدار

منبع :یافته های پژوهش

فرضیه اول پژوهش بیان می دارد بین عدم اطمینان های
محیطی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد .با عنایت به
نتایج ارائه شده در نگاره ( )6فرضیه اول پژوهش پذیرفته می
شود؛ بدین معنا که بین عدم اطمینان های محیطی محاسبه
شده با استفاده از معیار ضریب تغییرات فروش و معیار
تغییرپذیری پیش بینی سود هر سهم شرکت و مدیریت سود
رابطه معناداری وجود دارد؛ به این ترتیب که مقدار احتمال
آماره  tمحاسبه شده برای متغیر  UNC1و  UNC2به ترتیب،
 1.1696و  1.1191می باشد که در سطح اطمینان  15درصد
رابطه معنادار است

محاسبه شده برای متغیر  1.1111 ، UNC1می باشد که در
سطح اطمینان  15درصد رابطه معنادار بوده و فرضیه دوم
پذیرفته می شود .اما چنانچه از معیار تغییرپذیری پیش بینی
سود هر سهم شرکت به عنوان شاخصی از عدم اطمینان های
محیطی استفاده شود ،فرضیه دوم پژوهش پذیرفته نمی شود و
وجود رابطه معنادار میان عدم اطمینان های محیطی محاسبه
شده با استفاده از معیار تغییرپذیری پیش بینی سود هر سهم
شرکت و بازده سهام پذیرفته نمی شود؛ به این ترتیب که مقدار
احتمال آماره  tمحاسبه شده برای متغیر  1.1911 ، UNC2می
باشد که در سطح اطمینان  15درصد رابطه معنادار نبوده و
فرضیه دوم پذیرفته نمی شود.

 -2-6نتایج آزمون فرضیه دوم

 -3-6نتایج آزمون فرضیه سوم

فرضیه اول پژوهش بیان می دارد بین عدم اطمینان های
محیطی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد .با عنایت به
نتایج ارائه شده در نگاره ( ،)6در صورت استفاده از معیار ضریب
تغییرات فروش به عنوان شاخصی از عدم اطمینان های
محیطی ،فرضیه دوم پژوهش پذیرفته می شود؛ بدین معنا که
بین عدم اطمینان های محیطی محاسبه شده با استفاده از
معیار ضریب تغییرات فروش شرکت و بازده سهام رابطه
معناداری وجود دارد؛ به این ترتیب که مقدار احتمال آماره t

فرضیه سوم پژ وهش بیان می دارد ،توانایی مدیر بر رابطه
میان عدم اطمینان های محیطی و مدیریت سود تاثیر
معناداری دارد .با توجه به نتایج ارائه شده در نگاره ( )9فرضیه
سوم پژوهش پذیرفته نمی شود؛ بدین صورت که متغیر تعدیل
شده عدم اطمینان های محیطی (محاسبه شده با استفاده از
معیار ضریب تغییرات فروش و معیار تغییرپذیری پیش بینی
سود هر سهم شرکت) با استفاده از توانایی مدیر ،رابطه
معناداری با مدیریت سود ندارد (مقدار احتمال آماره  tمحاسبه

 -1-6نتایج آزمون فرضیه اول
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شده برای متغیر  UNC1*MAو  UNC2*MAبه ترتیب،
 1.5060و  1.5105می باشد که در سطح معناداری 15
درصد ،ضریب معنادار نمی باشد)
 -4-6نتایج آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم پژوهش بیان می دارد ،توانایی مدیر بر رابطه
میان عدم اطمینان های محیطی و بازده سهام شرکت تاثیر
معناداری دارد .با توجه به نتایج ارائه شده در نگاره ( )9فرضیه
چهارم پژوهش پذیرفته نمی شود؛ بدین صورت که متغیر

تعدیل شده عدم اطمینان های محیطی (محاسبه شده با
استفاده از معیار ضریب تغییرات فروش و معیار تغییرپذیری
پیش بینی سود هر سهم شرکت) با استفاده از توانایی مدیر،
رابطه معناداری با بازده سهام شرکت ندارد (مقدار احتمال آماره
 tمحاسبه شده برای متغیر  UNC1*MAو  UNC2*MAبه
ترتیب 1.1160 ،و  1.1091می باشد که در سطح معناداری
 15درصد ،ضریب معنادار نمی باشد)
در نگاره ( )1خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش
ارائه شده است.

نگاره -4نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه

عنوان فرضیه

معیار عدم اطمینان هاي محیطی

نتیجه

اول

بین عدم اطمینان های محیطی و مدیریت سود رابطه
معناداری وجود دارد.

ضریب تغییرات فروش

پذیرفته می شود

تغییرپذیری پیش

بینی EPS

ضریب تغییرات فروش

پذیرفته می شود
پذیرفته می شود

دوم

بین عدم اطمینان های محیطی و بازده سهام رابطه
معناداری وجود دارد

بینی EPS

سوم

توانایی مدیر بر رابطه میان عدم اطمینان های محیطی و
مدیریت سود تاثیر معناداری دارد

پذیرفته نمی شود
پذیرفته نمی شود

بینی EPS

پذیرفته نمی شود

چهارم

توانایی مدیر بر رابطه میان عدم اطمینان های محیطی و
بازده سهام تاثیر معناداری دارد

تغییرپذیری پیش
ضریب تغییرات فروش
تغییرپذیری پیش

ضریب تغییرات فروش
تغییرپذیری پیش

بینی EPS

پذیرفته نمی شود
پذیرفته نمی شود
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 -7نتیجه گیري و بحث
شرکت ها همواره تحت تاثیر عدم اطمینان های تحمیل
شده از طرف محیط قرار دارند .این عدم اطمینان ها می تواند
هم دارای آثار عملکردی بر فعالیت های شرکت باشند و هم بر
گزارشگری مالی شرکت اثر بگذارند بنابراین مدیران همواره در
تالشند تا به نحوی واحد تجاری تحت کنترل خود را با این
محدودیت ها تطبیق داده و در نتیجه واحد تجاری کمتر تحت
تاثیر این عدم اطمینان های محیطی قرار گیرد.
این پژوهش به بررسی تاثیر عدم اطمینان های محیطی بر
مدیریت سود و بازده سهام شرکت پرداخته است .نتایج نشان
می دهد در بازار بورس تهران در بازه زمانی  1911الی 1911
مدیران در مواجهه با عدم اطمینان های محیطی اقدام به
مدیریت سود نموده و از این راهکار به عنوان سپری برای
کاهش نوسان در سود شرکت استفاده کرده اند همچنین نتایج
نشان می دهد بازار عدم اطمینان های محیطی ایجاد شده از
طرف مشتریان (ضریب تغییرات فروش) را درک نموده و به این
عدم اطمینان ها واکنش نشان می دهد (این نوع عدم اطمینان
دارای محتوای اطالعاتی می باشد) اما به عدم اطمینان های
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محیطی ناشی از تردید مدیر در مورد سود هر سهم واکنش
نشان نمی دهد.
در نهایت نتایج پژوهش نشان می دهد توانایی مدیران
شرکت های نمونه ،در بازه زمانی پژوهش ،تاثیری معناداری بر
رابط ه میان عدم اطمینان های محیطی با مدیریت سود و بازده
سهام ندارد.
محدودیت اصلی پژوهش حاضر ،کمبود مبانی نظری
پیرامون مباحث مرتبط با عدم اطمینان های محیطی بود که
دلیل آن ،جدید بودن مباحث مربوطه در این حوزه می باشد
با توجه به نتایج پژوهش ،به سرمایه گذاران پیشنهاد می
شود در بررسی روند حرکتی قیمت سهام و بازده مرتبط با آن،
به عدم اطمینان های محیطی ایجاد شده از طرف مشتریان
شرکت توجه نمایند تا در تصمیم گیری مربوط به خرید و
فروش سهام دچار اشتباه نشوند
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