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چكيده
هدف اين تحقيق شناسايي عوامل موثر بر خالصداراييعملياتيغيرعادی ميباشد ،بدين منظور فرضيههای تئوری اثباتي
حسابداری شامل فرضيه پاداش ،فرضيه بدهي و فرضيه هزينه سياسي بر مبنای انعطافپذيری حسابداری مورد آزمون قرار گرفته
است .نمونه آماری تحقيق ،شامل  361شرکت از شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني  3111تا 3131
است .نتايج تحقيق نشان ميدهد  ،بين ميزان انعطاف پذيری حسابداری و تغييرات خالصداراييعملياتيغيرعادی رابطه مثبت و
معنيداری وجود دارد .اين رابطه مثبت حاکي ازآن است که استفاده از اقالم تعهدی اختياری در ترازنامه منعکس و انباشته خواهد
شد و باعث کاهش انعطاف پذيری حسابداری باقيمانده خواهد گرديد و اين موضوع توانايي مديريت در بکارگيری اقالم تعهدی را در
دوره های بعد محدودتر خواهد ساخت .همچنين نت ايج تحقيق نشان داد بين ميزان پاداش ،نسبت بدهي و درصد سهامداران نهادی با
تغييرات خالصدارايي عملياتي غيرعادی رابطه منفي و معني دار و بين اندازه شرکت و تعداد کارکنان با تغييرات خالصداراييعملياتي-
غيرعادی رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد ميگردد در تحقيقات آتي ،خالصدارايي عملياتي-
غيرعادی به عنوان شاخص مديريت سود بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
واژههای کليدی :انعطافپذيریحسابداری ،خالصداراييعملياتيغيرعادی ،فرضيه پاداش ،فرضيه قراردادها ،فرضيه هزينه سياسي.
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 -1مقدمه
استانداردهای پذيرفته شده حسابداری در کشورهای
مختلف به مديران اجازه ميدهد که طيف وسيعي از اختيارات را
در انتخاب روش های مختلف حسابداری ،برای محاسبه سود در
اختيار داشته باشند .البته ممکن است مديران از تمام اين
اختيارات برای تحقق اهداف شرکت استفاده نکنند .اختيارات
مديران لزوما خوب يا بد نيست .از يک طرف آزادی عمل بيشتر
در ارتباط با تفکر باز ميتواند منتج به استراتژیهای رقابتيتر و
نوآورانه مانند سرمايهگذاری در پروژههای پربازده گردد .از
طرف ديگر ،آزادی بيشتر مرتبط با بيمباالتي ميتواند منتج به
استراتژیهايي گردد که منافع ذينفعان را دربر ندارد
(پاپاناستاسوپولوس و توماکوس .)2231،3 ،3يک مفهوم مرتبط
با انعطاف پذيری ،اختيارات حسابداری مالي مي باشد .به
طوريکه انعطاف پذيری به اختيارات کلي ارائه شده به مديريت
مرتبط مي باشد .ديکشنری کلينز اختيارات را به عنوان آزادی
يا قدرت قضاوت و عمل کردن به صالح ميداند .از لحاظ
حسابداری مالي اختيار به عنوان فرصت خاص شرکت برای
اثرگذاری روی سود حسابداری با معامالت واقعي و تصميمات
حسابداری تعريف شده است(روجن.)2222،31،2
اسلوان )3336( 1اقالم تعهدی را به عنوان تفاوت بين سود
و جريانهای نقدی عملياتي تعريف کرد .تعريف اوليه اسلوان
بسياری از اقالم تعهدی مهم مربوط به داراييهای عملياتي
غيرجاری را حذف ميکرد؛ بنابراين برای تجزيه و تحليل دقيق-
تر ،اسلوان معيار خالص کل اقالم تعهدی عملياتي را به صورت
تفاوت سود خالص و جريانهای نقدی عملياتي و سرمايهگذاری
تعريف نمود .اين تعريف تجديد نظر شده از اقالم تعهدی ،منجر
به اين شد که بتوان خالص کل اقالم تعهدی عملياتي را به
عنوان تغيير در خالص داراييهای عملياتي تعريف کرد .بارتون و
سيمکو )2222(4و هو 1و همکاران ( )2232نشان دادند که به
واسطه محدوديت های تحميلي از سوی اصول پذيرفته شده
حسابداری ،مديران شرکتها از توانايي نامحدودی در استفاده
از اقالم تعهدی اختياری برای دستکاری تصنعي در سود
برخوردار نيستند .بويژه آن که استفاده از اقالم تعهدی اختياری
در ترازنامه منعکس و انباشته خواهد شد و اين موضوع توانايي
مديريت در بکارگيری اقالم تعهدی را محدودتر خواهد ساخت.
ماهيت اقالم تعهدی به گونه ای است که اثرات آنها در دوره-
های بعد معکوس خواهد شد .لذا انتظار ميرود هر چه ترازنامه
به واسطه استفاده از اقالم تعهدی متورمتر باشد ،احتمال
استفاده از مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدی کاهش يابد .لذا
خالص دارايي عملياتي به عنوان يک معيار اندازهگيری از
عملکرد عمليات جاری و گذشته استفاده ميگردد و منعکس
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کننده اثرات تجمعي انتخابهای حسابداری درگذشته مي-
باشد.در نتيجه خالص داراييهای عملياتي به عنوان يک ابزار
پيش بينيکننده مهم به منظور ارزشيابي سرمايه و کيفيت
سود بايد مورد توجه قرار گيرد .و همچنين به عنوان يک
شاخصي معکوس از انعطافپذيری حسابداری باقيمانده در
شرکتها ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .ژو و يانگ)2231( 6
نشان دادند که سطح طبيعي خالص دارايي عملياتي برای يک
شرکت به احتمال زياد توسط نوع صنعت و عوامل ديگر غير
مرتبط با مديريت نيز تحت تاثير قرار ميگيرد .لذا ابتدا مدلي را
برای محاسبه ميزان عادی خالص دارايي عملياتي شرکت ارائه
دادند ،سپس خطای مدل يعني خالص دارايي عملياتي غير
عادی را به عنوان شاخصي برای محاسبه ميزان انعطاف پذيری
حسابداری در نظر گرفتند .بدين ترتيب که هر چه ميزان
خالص دارايي عملياتي غيرعادی بيشتر باشد انعطاف پذيری-
حسابداری پايينتر خواهد بود و برعکس .با توجه به اينکه
خالصداراييعملياتيغيرعادی اثر تجمعي مديريت اقالم تعهدی
گذشته بوده ،بنابراين تغييرات خالصداراييعملياتيغيرعادی
ميتواند نشاندهنده مديريت سود دوره جاری باشد .لذا از اين
مدل مي توان به عنوان يک روش جديد برای اندازه گيری
مديريت سود استفاده کرد که مزيت آن نسبت به روشهای
ديگر آن است که روش مذکور مديريت سود تجمعي را نيز
محاسبه ميکند.
با توجه به نقش و اهميت اين موضوع و فقدان پژوهش
کافي در اين زمينه ،در تحقيق حاضر به بررسي ارتباط بين
خالصداراييعملياتيغيرعادی و فرضيه های تئوری اثباتي
حسابداری مي پردازيم .تاکنون به صورت تجربي مطالعهای
درباره رابطه بين خالصداراييعملياتيغيرعادی و فرضيه های
تئوری اثباتي حسابداری انجام نشده است .بلکه در مطالعات
گذشته رابطه بين انگيزه های طرح پاداش ،انگيزه قراردادها و
انگيزه های سياسي با مديريت سود با استفاده از مدل هايي
گوناگون (مانند مدل جونز ،3333،مدل جونز تعديل شده
 ،3331مدل کازنيک ،3333مدل ديچو و دچو ،2222مدل
کوتاری 2221و  )...مورد آزمون قرار گرفته است .لذا در اين
پژوهش ،محققان در صدد آن هستند تا بررسي نمايند ،خالص-
داراييعملياتيغيرعادی تا چه ميزان ناشي از انگيزه های
مديريت سود با توجه به فرضيه های تئوری اثباتي حسابداری
ميباشد .هدف اين تحقيق آن است که نخست رابطه بين
خالصداراييعملياتيغيرعادی و انگيزه های مديريت سود بر
اساس فرضيه های تئوری اثباتي حسابداری را مطالعه کند.
هدف دوم اين پژوهش نيز آن است تا سرمايهگذاران،
اعتباردهندگان ،تحليلگران مالي و ساير استفاده کنندگان
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اطالعات را از اثر مذکور ،آگاه نمايد .انتظار ميرود نتايج اين
پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمي به شرح زير
داشته باشد .اول اينکه نتايج تحقيق ميتواند موجب گسترش
مباني نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با عوامل موثر بر
خالصداراييعملياتيغيرعادی و ارتباط آن با انگيزه های
مديريت سود شود .دوم اين که شواهد پژوهش نشان خواهد
دادکه چگونه اختيارات مديران بر استراتژی سود حسابداری
ناشي از انعطافپذيری حسابداری ميتواند بر خالصدارايي-
عملياتيغيرعادی تاثيرگذار باشد .اين موضوع به عنوان يک
دستاورد علمي ميتواند اطالعات سودمندی را در اختيار قانون-
گذاران حوزه بازار سرمايه و همچنين تدوينکنندگان
استانداردهای حسابداری و استفادهکنندگان از اطالعات
حسابداری قرار دهد .سوم اين که نتايج پژوهش ميتواند ايده-
های جديدی برای انجام پژوهشهای جديد در حوزه حسابداری،
پيشنهاد نمايد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
 -1-2تئوری اثباتی حسابداری
تئوری اثباتي حسابداری نشات گرفته از اقتصاد
نئوکالسيک مي باشد و در سال  3312توسط واتس و زيمرمن
بر اساس تفکر استقرايي پايه گذاری شده و بر مشاهده و تجربه
استوار ميباشد .رويکردهای مطروحه در تدوين تئوری های
اثباتي حسابداری را مي توان به دو قسمت به شرح زير طبقه
بندی کرد:
رويکرد کارايي(رويکرد آيندهنگر) :اين رويکرد به حداقل
رساندن هزينههای نمايندگي تاکيد دارد و سعي دارد که با
تبيين مکانيزم های قراردادی ،هزينه های نمايندگي را کاهش
دهد .اين رويکرد بر اين فرض استوار است که شرکتها برای
انعکاس عملکرد بهتر واحد تجاری ،از رويههای خاصي استفاده
ميکنند.
رويکرد فرصت طلبانه(رويکرد گذشتهنگر) :اين رويکرد به
دنبال تشريح و پيش بيني رفتارهای فرصتطلبانه نشات گرفته
از توافقات و قراردادهای منعقده شرکت با گروههای مختلف،
مخصوصا مديران ميباشد .اين رويکرد بر اين فرض استوار است
که به دليل اينکه مرجع کاملي برای استفاده از روشهای
حسابداری در شرايط مختلف وجود ندارد ،هميشه برای مديران
اين آزادی عمل وجود دارد که در راستای انجام رفتارهای
فرصتطلبانه خود از رويههای حسابداری خاصي استفاده کنند.
رويکرد فرصت طلبانه برای تدوين تئوریهای اثباتي سه فرضيه
را در متون و مباحث مالي مطرح کرده تا بيان کند که چرا

يک سازمان با يک رويه حسابداری مخالف است و يا از آن
حمايت ميکند .اين سه فرضيه عبارتنداز:
فرضيه پاداش مديريت :اين فرضيه مبين اين موضوع است
که اگر پاداش مديران مبتني برسود حسابداری باشد ،مديران
سعي خواهند کرد که رويه هايي را به کار ببندند که اقالم موثر
بر سود دوره های آتي را به دوره جاری منتقل کنند.
فرضيه قرارداد بدهي :اين فرضيه مبين اين موضوع است
که اگر شرکتها دارای اهرم مالي بااليي باشند ،مديران سعي
خواهند کرد تا با افزايش سود شرکت از طريق استفاده از
روشهای حسابداری معين ،توجه مالکان را نسبت به آثار بالقوه
الزامات قراردادهای بدهي کم رنگ سازند .چون نشان دادن
سود بيشتر از واقع باعث خواهد شد تا با افزايش سرمايه
شرکت ،اهرم مالي شرکت کاهش يابد.
فرضيه هزينه سياسي :اين فرضيه مبين اين موضوع است
که به احتمال زياد شرکتهای بزرگ در مقايسه با شرکتهای
کوچک از روشهايي استفاده خواهند کرد که سود را کمتر از
واقع نشان دهند .چون اندازه و بزرگي شرکت شاخصي برای
توجه و مدنظر بودن وجه سياسي آن است .مثال دستورالعمل
های صادره از سوی اتحاديه های کارگری به منظور افزايش
دستمزد کارگران در پي افزايش سود ،از جمله هزينه های
سياسي است(بني مهد و نيکومرام.)3111 ،
 -2-2انعطافپذیری حسابداری
انتخاب رويههای حسابداری با توجه به فرضيههای تئوری
اثباتي حسابداری ناشي از انعطافپذيری حسابداری مي باشد.
لذا انعطافپذيری ممکن است بر کيفيت اطالعات حسابداری و
سود تاثيرگذار باشد .مديران به روشهاى مختلفى همچون
برآورد رخدادهاى اقتصادى آتى ،عمرمفيد و ارزش اسقاط
داراييهاى بلندمدت ،تعهدات بازنشستگى ،ماليات معوقه ،زيان
سوخت مطالبات ،کنارگذارى داراييها ،انتخاب روشهاى
حسابداریاستهالك ،ارزشگذارى موجودى ،چگونگى برخورد با
هزينههاى تحقيق و توسعه ،تبليغات ،سياستهاى اتخاذى درباره
ادغام و اجاره بهشرطتمليک و غيره بر سود مديريت مىکنند.
انعطافپذيری موجود در استانداردهای حسابداری نيز در بعضي
از موارد برای انتخاب روش حسابداری بر قضاوت حرفهای
حسابداران تاکيد کرده است .لذا مديريت سود در بعضي مواقع
باعث گمراهکنندهشدن صورتهایمالي ميشود ،در حالي که
صورتهایمالي از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای
حسابداری مشکلي نداشته ندارد .از آنجا که بکارگيری اقالم
تعهدی اختياری در دورههای گذشته برای مديريت سود
افزايشي ،باعث متورم شدن ترازنامه مي شود ،خالصدارايي-
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عملياتيغيرعادی نشان دهنده متورم بودن ترازنامه و ناشي از
مديريت سود گذشته ميباشد .و بويژه آن که ماهيت اقالم
تعهدی اختياری به گونهای است که اثر آنها در دوره های مالي
بعد معکوس ميشود .لذا هرچه سطح غيرعادی خالص دارايي
عملياتي باالتر باشند به عنوان معياری جهت تعيين محدوديت
در دوره جاری بر بکارگيری اقالم تعهدی اختياری برای
مديريت سود نيز مي باشد ،به عبارتي ديگر شرکت با انعطاف-
پذيری حسابداری پايينتر مواجه مي گردد(ژو ويانگ
.)2231،42،
 -3-2تئوری نمایندگی
طبق نظر گفيکين )2221( 1تئوری حسابداری اثباتي يک
بيان از تئوری اقتصاد کالسيک جديد مي باشد که بنياد آن
اعتقاد به انتخاب عقاليي ميباشد؛ به عبارت بهتر ،رفتار فرصت
طلبانه مبنای فعاليتهای اقتصادی ميباشد .فرضيه تئوری
نمايندگي ،بخش مهمي از تئوری حسابداری اثباتي را تشکيل
ميدهد و فرضيهی طرح پاداش بر مبنای آن ميباشد .طبق اين
فرضيه ،مالک اختيار تصميم گيری را به نماينده (مدير) محول
ميکند .فرض تئوری نمايندگي بر اين است که بين منافع
سهامداران و مديريت تعارض بالقوهای وجود دارد و مديران به
دنبال حداکثر سازی منافع خود هستند که اين منافع ممکن
است در تضاد با منافع سهامداران باشد .به طور عام ،پاداش
مديريت ،راهحل اصلي مساله نمايندگي تصور ميشود .براساس
اين اعتقاد ،در صورت استقرار الگوی مناسب برای پرداخت
پاداش ،مديران در جهت منافع سهامداران و وام دهندگان
فعاليت ميکنند .دليل اصلي طرح پاداش اين است که بايد به
مديران به خاطر مسئوليتهای سازماني که بر عهده دارند،
پاداش داد و انگيزه الزم را برای عملکرد بهتر در آنان ايجاد
کرد .به طور کلي ،پرداخت بايد بر اساس روشنگرترين شاخص
برای اين باشد که آيا مدير اقداماتي را انجام داده است که
ارزش سهامدار را به حداکثر برساند .بنابراين پاداش مديران،
موضوع ارزشمند ،پيچيده و بحث انگيزی است .قانونگذاران،
سرمايه گذاران و خود مديران مواضع محکمي راجع به
چگونگي اصالح سيستم پرداخت پاداش مديران اتخاذ کرده اند.
بحث قابل توجهي در بين دانشگاهيان و متخصصان راجع به
داليل روندهای مشاهده شده در سيستم پرداخت انجام گرفته
است .سه ديدگاه گسترده در اين ارتباط شامل ديدگاه ارزش
سهامدار ،استخراج اجاره و عوامل سازماني مي باشد .ديدگاه
اول "ارزش سهامدار" استدالل ميکند پرداختهای مديران به
ط ور مستقيم توسط سهامداران يا نمايندگان آنها تصميم گيری
مي شود و قراردادها برای به حداکثر رساندن ارزش سهامداران
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انتخاب ميشوند با توجه به آن بازاررقابتي برای کنترل شرکت
ها شامل بازارهای سرمايه ،بازار محصوالت و بازار نيروی کار
مديريتي به وجود خواهد آمد و محدوديت هايي را بر مديران
تحميل ميکنند .با اين حال ،محدوديتهای نيروهای بازار مي-
تواند شکننده و اجازه انحراف زيادی از قرارداد کارآمد داشته
باشد .به طوريکه چنانچه شرکت نياز کمي برای سرمايه های
خارجي داشته و مديران نيز تمايلي به حرفه ای فراتر از کار
فعلي خود ند اشته باشند نياز به بازار برای کنترل شرکت موثر
نخواهد بود .اين ديدگاه نياز به فراهم کردن انگيزه های کافي
برای مديران را مورد توجه قرار ميدهد .ديدگاه دوم "استخراج
اجاره" است که استدالل ميکند که قراردادها توسط خود
مديران و برای به حداکثر رساندن اجاره های خودشان تنظيم
ميشوند .ديدگاه استخراج اجاره استدالل مي کند که خود
مديران (همراه با يک هيئت مشارکتي) تصميم ميگيرند تا
مبلغي را بدون مداخله توسط سرمايهگذاران فعال يا شرکتها،
استخراج نمايند .با توجه به ديدگاه استخراج اجاره ،در عمل
پرداخت مديران توسط هيئت مديره و کميته پاداش تعيين مي
شود ،اين موضوع مساله نمايندگي را ايجاد ميکند ،زيرا کميته
جبران خدمت مديران ممکن است انگيزهای برای تصميم گيری
درجهت منافع مديران داشته باشند .هيئت مديره و کميته های
پاداش اغلب از مشاوران برای راهنمايي آنها در برنامه و ميزان
پرداخت استفاده ميکنند .منتقدان ادعا ميکنند که مشاوران
پاداش از تضاد منافع رنج ميبرند که باعث تضعيف برنامه
پرداخت پاداش مديران ميشود .به عنوان مثال ،ممکن است
آنها پرداخت باال را برای افزايش احتمال استخدام مجدد يا
پذيرش مجوز برای ساير خدمات مانند مشاوره حقوق
بازنشستگي يا ماليات ،توصيه کنند .سومين ديدگاه اين است
که پرداخت پاداش توسط نيروهای سازماني ،نظير مقررات،
ماليات و رويه های حسابداری شکل ميگيرد .بر اساس اين
ديدگاه محدوديتها و شيوه هایقانوني و سازماني ،عوامل
تعيين کننده مهم پرداخت به مديران هستند .اينها عبارتند از:
سياست های مالياتي ،قوانين حسابداری و افشاء .بر خالف
ديدگاه ارزش سهامداران و استخراج اجاره ،که متناقض با
يکديگرمي باشند ،اثر سازماني هر دو ديدگاه را پوشش ميدهد.
مهمترين راه که دولت ها ميتوانند بر پرداخت به مديران تاثير
بگذارند ،از طريق ممنوعيت مستقيم ابزار يا رويههاست .به
عنوان مثال ممنوعيت اعطای برگ اختيار خريد سهام به
مديران در برخي از کشورها و يا قانون ساربنزاکسلي در سال
 2222دادن وام از شرکت به مديران را در اياالت متحده
آمريکا ممنوع کرده بود .همچنين در شرکت ها ،گزينه های
جبران خدمت مديران تحت تاثير قوانين حسابداری نيز قرار

سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932

شناسايي عوامل موثر بر خالص دارايي عملیاتي غیرعادي :آزمون فرضیههاي تئوري اثباتي  / ...صغري براري نوکاشتي ،بهمن بني مهد و احمد يعقوب نژاد

ميگيرند .با در نظر گرفتن پاداش به عنوان هزينه های ثابت،
شرکت ها تمايل دارند ابزاری را انتخاب کنند که هزينه های
حسابداری را به حداقل برساند زيرا داليل متعددی وجود دارد
1
که شرکتها در مورد سود گزارش شده نگران هستند (ادمانس
و همکاران.)2231،11،61،23 ،
در هنگام استفاده از معيارهای عملکرد حسابداری در
قراردادهای پاداش انگيزههايي برای مديريت سود به وجود مي-
آيد .لذا در قراردادهای کارآمد شرکتها بايد معيارهايي را
انتخاب کنند که درباره تالش و توانايي مديران آگاهي دهنده
باشد .اما ارزش اکثر معيارهای حسابداری مانند اندازه سود
تحت تاثير انگيزه های مديريت سود قرار ميگيرد ،لذا طرحهای
پاداش بر مبنای سود نمي تواند به طور همزمان هم انگيزه برای
ماکزيممکردن سود فراهم کند و هم اينکه سود گزارش شده به
سهامداران دارای دقت باشد .زيرا ارزش گزارش شده برای سود
منعکس کننده تالش مديران و همچنين انگيزه مديران برای
مديريت سود خواهد بود(بيزجاك .)2231،6 ،3عالوه بر پاداش،
در ادبيات مالي ،مطالعات تجربي مهمي در مورد نقش مهم
اهرم در جهت هماهنگ کردن منافع مديران با سهامداران
وکاهش هزينه نمايندگي ايجاد شده بوسيله تضادمنافع و عدم
تقارن اطالعاتي ،انجام شده است .مطابق با تئوری نمايندگي
جنسن و مکلينگ )3316( 32و تئوری جريان نقد آزاد
جنسن( ) 3316اهرم در نظارت بر فعاليتهای اختياری مديران
يک نقش انضباطي داشته و با کاهش دسترسي به جريان نقد
آزاد محدوديتهای را بر آنها تحميل ميکند .اهرم جريان نقد
آزاد را کاهش داده و هزينه نمايندگي جرياننقدآزاد کاهش
مييابد .حتي اهرم روشي برای کاهش تضادنمايندگي بين
سهامداران و مديران وکاهش هزينه عدمتقارناطالعاتي مي-
باشد .اما يک تضادمنافع بين سهامداران و دارندگان اوراق
بدهي و همچنين بين دارندگان اوراق بدهي و مديران بهوجود
مي آيد .و اين تضاد منافع هزينه نمايندگي جديدی را ايجاد
ميکند ،و مشکل خطر اخالقي مرتبط با قرارداد بدهي بوجود
ميآيد .مديران ميتوانند با سرمايهگذاری در پروژههای با
کارايي و همچنين ريسک باال و يا با تغيير سياستهای
سرمايهگذاری يا تقسيم سود ،ثروت را از دارندگان اوراق بدهي
به سهامداران منتقل کنند .برای مقابله با اين سوءاستفاده از
ثروت و همسو کردن منافع ،اعتباردهندگان در قراداد بدهي،
مفادی را قرار ميدهند و از آنجاييکه عموما آن مفاد قرارداد بر
اساس ارقام حسابداری ميباشد و نقض آنها مي تواند برای
شرکت بسيار پرهزينه باشد ،لذا مديران انگيزه پيدا ميکنند به
طور فرصتطلبانه با انتخاب روشهای حسابداری از نقض قرارداد
بدهي اجتناب کنند .در نتيجه مقررات و توافقهايي که

مديريت بايد به آن عمل کند تا حدودکمي ميتوانند مشکالت
مرتبط با اهرم را حل کنند اما از طرف ديگر آنها انگيزه زيادی
برای مديريت سود را ايجاد ميکنند .لذا سطح بااليي از اهرم
ميتواند يکي از داليل مديريت سود باشد .مطالعات زيادی اين
ايده راتاييد کردهاند .باوجود اين ،ماهيت نقش سياست اهرم در
زمينه مديريت سود دارای تناقض بيان شده است .در اين
زمينه ،مطالعات متعددی روی آن تمرکز کردهاند و نتايج
متفاوتي ارائه کردهاند .از يک طرف ،برخي مطالعات(دفوند و
جيامبالو3334 ،33؛ ياتريدس و کادورينيس2223 ،32؛
چمبرلين 31و همکاران )2234 ،نشان مي دهند که اهرم به
طور مثبت با مديريت سود در ارتباط است در زماني که
شرکت ها مايل به کاهش احتمال نقض قرارداد بدهي و بهبود
چانه زني شرکت در طول مذاکرات بدهي ميباشند .از سوی
ديگر ،مطالعات ديگر رابطه منفي بين اهرم و مديريت سود
پيدا کردهاند .الشيريری و ساالمه ،)2233( 31زامری 36و
همکاران ،)2231( .افضا و رشيد )2234(31با توجه به نتايج
تحقيقات خود استدالل کردهاند مديران شرکت های اهرمي
ممکن است ،از طرف طلبکاران تحت کنترل بوده و برای آنها
مديريت سود دشوارتر گردد .اين يافتههای متناقص در رابطه
بين اهرم و مديريت سود را شايد بتوان با توجه به سيستم های
قانوني مختلف در کشورها نيز توضيح داد .همچنين اهرم باال
مرتبط با بحران مالي بوده و شرکتهايي که مفاد قراداد آنها
نقض گرديده است به احتمال زياد سود را به سمت پايين
مديريت مي کنند ،برای اينکه بتوانند با برای به دست آوردن
شرايط سودمند برای بازپرداخت وام و مهلت گرفتن از
اعتباردهنگان قبلي ،قدرت چانه زني داشته باشند(.الزم و
جيالني)2231،1،2،31
طبق تئوری اثباتي حسابداری هزينه سياسي نيز از ديگر
عوامل موثر بر مديريت سود ميباشد .اندازه و بزرگي شرکت
شاخصي برای توجه و مدنظر بودن وجه سياسي آن است .البته
اند ازه شرکت(مجموع دارايي ها يا مجموع فروش شرکت) تنها
شاخص حساسيت سياسي نيست .تعداد کارکنان شرکت يکي
ديگر از شاخص های حساسيت سياسي مي باشد .زيرا کارکنان
شرکت يکي از گروههای سياسي برای هر شرکت ميباشند .هر
چه تعداد کارکنان بيشتر باشد فشار وارده به شرکت جهت
دستي ابي به اهداف گروه بيشتر خواهد بود .در نتيجه مديريت
ممکن است جهت کاهش فشار وارده ،اقدام به اتخاذ تدابيری
جهت کاهش سود نمايند .همچنين ديدگاهي نيز وجود دارد
که در شرکتهايي که کاربر هستند يعني نيروی کار بااليي
دارند ،اين نگراني وجود دارد که شرکت ورشکسته شود و نتواند
بيمه بيکاری و مزايای بيکاری را به کارکنان پرداخت کند ،اين
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دسته از شرکتها برای کاهش هزينه سياسي سود را بيش نمايي
مي نمايند تا اين انتظار را در کارکنان و اتحاديه کارگری بوجود
آورند که شرکت توانايي پرداخت بدهي را دارد(.دوو و همکاران
.)2236،361
عالوه بر قرادادهای پاداش ،بدهي و هزينه سياسي عوامل
متعدد ديگری مانند سهامداران نهادی ،کيفيت حسابرس ،سود
يا زيان دهي شرکت ،ميزان رشد و سودآوری شرکت و  ...نيز
ميتوانند مديريت سود را تشديد يا محدود نمايند .مالکان
نهادی سرمايه گذاران حرفهايي بوده که دارای اهداف بلندمدت
هستند با توجه به حجم سرمايه گذاری و حرفهايي بودن
مالکين نهادی ،حضور آنان موجب نظارت بر مديريت مي شود.
نظارت مالکان نهادی بر فعاليتها و اقدامات مديريت موجب
کاهش تواناييها و فرصتهای آنان در استفاده از اقالم تعهدی
اختياری برای مديريت کردن سود شده و اين خود موجب
بهبود کيفيت سود خواهد شد .همچنين افق زماني سرمايه
گذاران جزء با سهامداران نهادی متفاوت ميباشد .چنانچه
ساختار مالکيت گروه اول باشد مديريت جهت جلب نظر اين
گروهها متمايل به دستکاری سود ميباشد .برعکس ،در صورتي
که ساختار مالکيت شرکت عمدتا متشکل از گروه دوم باشد
مديريت به دليل افق بلندمدت اين گروه و تمايل آنها به
حداکثر کردن ثروت در بلندمدت نميتواند تمايل چنداني به
دستکاری سود داشته باشد.
 -4-2پيشينه پژوهش
در تحقيقات پيشين نسبت خالصداراييعملياتي بر فروش
به عنوان شاخصي برای مديريت تجمعي سود و ترازنامه متورم
مورد استفاده قرار گرفته است .لذا در پيشينه تحقيق ابتدا
مقاالت مرتبط با خالصداراييعملياتي به عنوان محدوديت
مديريت سود آورده ميشود .تغييرات خالص دارايي عملياتي
غيرعادی مطابق با مدل ژو و يانگ()2231به عنوان يک
شاخص کيفيت سود تاکنون توسط محققين استفاده نشده
است .لذا با مطالعه مقاالت خارجي و داخلي شواهدی در رابطه
با بررسي رابطه بين فرضيه های تئوری های اثباتي حسابداری
و تغييرات خالص دارايي عملياتي غيرعادی يافت نشد .از اينرو
در ادامه نتايج تحقيقات مربوط به رابطه بين ميزان مديريت
سود(محاسبه شده بر اساس مدلهای جونزتعديل شده ،کازنيک،
ديچو و دچو ،کوتاری و  )...و فرضيه های تئوری اثباتي
حسابداری را ارائه ميکنيم و در قسمت تحليل يافته ها ،نتايج
اين تحقيقات را با تحقيق حاضر مقايسه خواهيم کرد.
فرج زاده دهکردی و همکاران در سال  3134ترازنامه
متورم و روشهای جايگزين برای اجتناب از سودهای غيرمنتظره
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منفي را بررسي کردند .نتايج تحقيق آنها نشان داد که در زماني
که خالص دارايي های عملياتي شرکتها به واسطه استفاده از
اقالم تعهدی اختياری بيش از واقع گزارش شدهاند ،احتمال
استفاده مديران از مديريت سود واقعي افزايشي برای تحقق سود
پيشبيني شده و همچنين مديريت کاهشي پيشبينيهای سود
به منظور کاستن انتظارات سرمايهگذاران ،افزايش مييابد .نتايج
تحقيق داس 33و همکاران ()2233نيز نشان داد که مديران ،از
مديريت سود و مديريت انتظارات به صورت مکمل استفاده مي
کنند ،به طوری که چنانچه مديريت سود دشوارتر شود ،مديران
اقدام به جايگزين کردن مديريت سود با مديريت انتظارات مي-
کنند .نتايج تحقيق سودارياتي 22در سال  2232نيز نشان داد
که بين خالص دارايي عملياتي و سود غيرمنتظره رابطه معني
دار وجود دارد .زماني که ارزش خالص داراييها مبالغه شده
باشد ،سود غيرمنتظره مثبت باال يا سودغيرمنتظره منفي پايين
کاهش مي يابد .بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت که ترازنامه به
عنوان يک محدوديت مديريت سود ميباشد .کيم )2236(23اثر
انعطافپذيری حسابداری را بر رفتار پيشبيني مديران قبل از
عرضه اوليه عمومي سهام بررسي کرد .نتايج تحقيق آنها نشان
داد که شرکتها قبل از عرضه اوليه عمومي سهام ،از طريق
پيشبينيهای خود ،اخبار خوب را منتشر ميدهند و در
شرکتهای با انعطافپذيری حسابداری باالتر ،انتشار اخبار خوب
قبل از عرضه عمومي سهام بيشتر است به دليل آنکه آنها مي
توانند در دوره بعد سود گزارش شده را با استفاده از مديريت
سود به سود پيشبينيشده يا باالتر از آن برسانند.
پورحيدری و همتي در سال  3111اثر قراردادهای بدهي،
هزينه های سياسي ،طرح های پاداش و مالکيت را بر مديريت
سود شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي کردند .نتايج تحقيق آنها نشان داد که به طور ميانگين
بين اندازه شرکت و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد .و با افزايش اندازه شرکت مديريت انگيزه بيشتری
جهت افزايش سود در جهت ارائه تصويری بهتر از عملکرد خود
به سهامداران و مسئولين دارند و همچنين شرکتهايي که از
تعداد بيشتری کارمند برخوردار ميباشند ،فشارهای سياسي
وارده بر آنها نيز بيشتر است ،در نتيجه مديريت اين گونه
واحدها جهت کاهش فشار وارده اقدام به کاهش سود مي-
نمايند .نتيجه آزمون فرضيه های متغير نسبت بدهي ،پاداش و
مالکيت نيز در تحقيق آنان حاکي از عدم ارتباط معني داری
بين متغيرهای ذکر شده و دستکاری سود بوده است .يعقوب-
نژاد و همکاران در سال  3133در تحقيق تحت عنوان ارائه الگو
برای اندازه گيری مديريت سود در شرکتهای پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران عوامل تاثير گذار بر مديريت سود در
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شرايط محيطي ايران را مورد مطالعه قرار دادند و نتيجه
گرفتند که متغيرهايي مثل نسبت بدهي ،اندازه شرکت ،تغيير
مديريت ،شاخص سودآوری (بازده داراييها) و شاخص مديريت
سود سال قبل با شاخص مديريت سود سال جاری رابطه
مستقيم دارند .از طرف ديگر بعضي متغيرها مثل ماليات ،نوع
مالکيت ،نوع حسابرس ،تغيير حسابرس و نوع صنعت اثری بر
مديريت سود ندارند .مرادزادهفرد و همکاران در سال 3133
رابطه بين پاداش هيات مديره و مالکيت نهادی بر مديريت سود
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي
کردند و نتيجه گرفتند بين مالکيت نهادی سهام و مديريت
سود رابطه منفي وجود دارد .و همچنين بر اساس نتايج تحقيق
آنان بين پاداش هيات مديره و مديريت سود رابطه مستقيم
وجود دارد .نيکومرام و همکاران در سال  3132ديدگاه اقتصاد
سياسي و مديريت سود را بررسي کردند .نتايج پژوهش نشان
مي دهد که بين مديريت سياسي و مديريت سود رابطه ای
مستقيم وجود دارد .به عبارت ديگر وجود مديريت سياسي در
شرکت ها يکي از عوامل تاثيرگذار بر مديريت سود مي باشد.
تغيير حسابرس ،نوع حسابرس ،شاخص سودآوری و نسبت
بدهي از ديگر متغيرهايي هستند که با مديريت سود رابطه ای
معني دار دارند .اما تغيير مديريت ،رشد فروش و اندازه شرکت
رابطه ای با مديريت سود ندارند .ابراهيمي و همکاران در سال
3131رابطه بين اهرم مالي با انواع مديريت سود را بررسي
کردند .نتايج تحقيق آنها نشان داد که بين اهرم مالي و مديريت
سود از طريق اقالم تعهدی اختياری رابطه منفي و بين اهرم
مالي و مديريت سود واقعي رابطه مثبت وجود دارد .آنها نتيجه
گرفتند که افزايش اهرم ميتواند انگيزه ای برای انتقال از
مديريت سود تعهدی به سمت مديريت سود واقعي گردد.
وکيلي فرد و مرتضوی در سال  2236نشان دادند که بدهي
تاثير منفي و معني داری بر مديريت سود مبتني بر اقالم
تعهدی دارد .نتايج تحقيق آنها نشان داد که افزايش اهرم مالي،
انگيزه برای مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدی را کاهش مي
دهد .آنها استدالل کردند که فشار قراردادهای بدهي و
حسابرسي سختگيرانه در شرکتهای اهرمي رفتار فرصت طلبانه
مديريت را محدود ميکند .همچنين نتايج تحقيق آنها نشان
داد در اين شرکتها مديريت سود واقعي نسبت به مديريت سود
مبتني بر اقالم تعهدی بيشتر انجام ميشود .به طور کلي نتايج
اين تحقيقات در ارتباط با رابطه بين پاداش ،نسبت بدهي،
اندازه شرکت و سهامداران نهادی بر ميزان دستکاری سود
متناقض ميباشد.
زوری 22و همکاران ( (2223در تحقيقي به بررسي رابطه
بين مالکيت نهادی سهام و مديريت سود بر روی شرکتهای

آمريکايي پرداختند .نتايج تحقيق آنان با استفاده از آزمون
شبکه عصبي نشان داد که وجود مالکان نهادی در ساختار
سرمايه باعث کاهش ميزان مديريت سود مي شود .يانگ 21و
همکاران (  (2223به بررسي تأثير ساختار هيأت مديره و
مالکيت نهادی بر روی مديريت سود پرداختند .نتايج تحقيق با
استفاده از مدل تعديل شده جونز نشان داد که شرکتها مديريت
سود رو به باال انجام داده اند و رابطه معني داری بين مديريت
سود با هيأت مديره بيروني و مالکيت نهادی وجود ندارد .سيد
عليشاه 24و همکاران در سال 2223رابطه بين پاداش هيات
مديره و مديريت سود را بررسي کردند ،يافته ها تحقيق آنها با
استفاده از مدل اثرات عمومي بيانگر وجود رابطه منفي بين
مالکيت نهادی و مديريت سود بوده در حالي که طبق نتايج
تحقيق رابطهی معني داری بين پاداش هيأت مديره و مديريت
سود مشاهده نگرديد .اوبيدت )2236( 21توجه به فرضيه
قرارداد بدهي شواهدی ارائه کردند که مديران برای جلوگيری
از نقض قرارداد بدهي ،سعي مي کنند سود را افزايش داده تا
قدرت چانه زني در قرادادهای جديد داشته باشند و سرمايههای
با شرايط مطلوب جذب نمايند .دوو و همکاران( )2236رابطه
بين مديريت سود و بيمه بيکاری را بررسي کردند ،نتايج
تحقيق آنها نشان داد که شرکتها به منظور مديريت انتظارات
کارکنان ازريسک بيکاری و امنيت شغلي و کاهش هزينه
استخدام کارکنان و حفاظت نيروی کار در بازار رقابتي ،در
بلندمدت ،مديريت سود رو به باال انجام ميدهند .همچنين
نتايج تحقيق آنها نشان داد که به دنبال افزايش در منافع بيمه
بيکاری توسط دولت ،برگشت جزئي در مديريت سود افزايشي
ايجاد مي شود به طوريکه در شرکت ها شاهد اقالم تعهدی
اختياری منفي،کاهش اقالم خاص و احتمال بيشتری از تجديد
ارائه خواهيم بود .الزم و جيالني در سال  2231تاثير افزايش
اهرم را بر مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدی در شرکتهای
فرانسوی از سال  2226تا  2232بررسي کردند .نتايج تحقيق
آنها نشان داد که اهرم اثر مثبت بر مديريت سود داشته و
افزايش اهرم انگيزه برای مديران جهت دستکاری سود ايجاد
مي کند.
 -3فرضيه های پژوهش
در اين پژوهش با توجه به مباني نظری مطرح شده فرضيه ها
بشرح ذيل صورت بندی شده است:
فرضيه :1انعطافپذيری حسابداری بر تغييرات خالص دارايي-
عملياتي غيرعادی شرکتها تاثيرگذار است.
فرضيه :2ميزان پاداش مديران بر تغييرات خالص دارايي
عملياتي غيرعادی شرکتها تاثيرگذاراست.
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فرضيه :3نسبت بدهي بر تغييرات خالصدارايي عملياتي-
غيرعادی شرکتها تاثير گذار است.
فرضيه :4اندازه شرکت بر تغييرات خالصدارايي عملياتي-
غيرعادی شرکتها تاثير گذار است.
فرضيه :5تعداد کارکنان شرکت برتغييرات خالصدارايي-
عملياتي غيرعادی شرکتها تاثيرگذاراست.
فرضيه :6درصد سهامداران نهادی برتغييرات خالصدارايي-
عملياتي غيرعادی شرکتها تاثيرگذار است.
 -4روششناسی پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شرکتهای پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است .نمونه شامل شرکتهايي است
که از شرايط زير برخوردار باشند )3 :شرکتهايي که قبل ازسال
 3111مورد پذيرش قرارگرفته باشند)2 .به جهت همساني
تاريخ گزارشگری و حذف اثرات فصلي ،دوره مالي منتهي به 23
اسفند باشد)1 .به دليل نوع خاص فعاليت شرکتهای سرمايه-
گذاری و مالي ،شرکت مورد نظر جزء اين نوع شرکتها نباشد.
 )4شرکت مورد نظر طي دوره تحقيق فعاليت مستمر داشته
باشد و اطالعات آنها در دسترس باشد.
با توجه به مجموعه شرايط فوق 361 ،شرکت به عنوان
نمونه آماری انتخاب شدند .اين تحقيق از آن جهت که از منابع
و گزارشهای مالي شرکتهای پذيرفته شده در بورس استفاده
ميکند از جمله تحقيقات کتابخانهای ميباشد .اين تحقيق از
نظر هدف ،تحقيقات کاربردی است .اين تحقيق رويکردی
قياسي – استقرايي دارد و در ميدان انواع تحقيقات همبستگي
جزء تحليلهای رگرسيوني ميباشد و از حيث چگونگي مسائل
مورد مطالعه و گرد آوری اطالعات از جمله تحقيقات توصيفي
– مشاهده ای از نوع همبستگي ميباشد که ارتباط بين
متغيرها ،مورد بررسي قرار ميگيرد و از نظر ماهيت داده ها،
تحقيق کمي ميباشد.
 -1-4مدل آزمون فرضيات پژوهش
با توجه به مدلي که ژو يانگ در سال  2231برای اندازه
گيری خالصداراييعملياتيغيرعادی ارائه کردند ،مي توان گفت
خالصداراييعملياتيغيرعادی نشاندهنده اثر تجمعي مديريت
اقالم تعهدی گذشته ميباشد و تغيير در خالصداراييعملياتي-
غيرعادی ميتواند شاخص مديريت اقالم تعهدی دردوره جاری
باشد .با توجه به فرضيه های تئوری اثباتي حسابداری انگيزه-
های مديريت سود شامل طرح های پاداش مديران،
قراردادهای بدهي و هزينه های سياسي ميباشد .لذا انتظار مي
رود خالصداراييعملياتيغيرعادی با اين عوامل رابطه داشته
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باشد .لذا برای آزمون فرضيات تحقيق مدل زير ارائه شده
است.
∆AbNOAi,t = α1 + α2Flexibility i,t-1+α3Compensationi,t+
α4Levi,t + α5Sizei,t+ α6Personneli,t+ α7Insti,t + α8Audit i,t +
α9Loss i,t + α10 Growth i,t+ α11Cfoi,t/Asseti,t + Roa i,t + εi,t

 -2-4متغيرهای پژوهش و نحوه اندازهگيری آنها
انعطافپذيری حسابداری( :)Flexibilityژو و يانگ ()2231
نشان دادند که سطح عادی خالص دارايي عملياتي برای يک
شرکت به احتمال زياد توسط نوع صنعت و عوامل ديگر غير
مرتبط با مديريت ازجمله اندازه شرکت ،شدت سرمايه و چرخه
عمر شرکت(با توجه به نياز تامين مالي) نيز تحت تاثير قرار
ميگيرد .لذا ژو ويانگ ( )2231با توجه به متغيرهای مذکور
مدلي به شرح زير برای محاسبه ميزان عادی خالص دارايي
عملياتي شرکت ارائه دادند.
Log NOAi,t = α1 + α2log Salesi,t+ α3LifeCyclei,t +
α4CapInti,t-1+εi,t

 :Log NOAلگاريتم خالص دارايي عملياتي پايان دوره که
عبارتست از دارايي های عملياتي (مجموع دارايي ها منهای
مجموع وجوه نقد و سرمايهگذاری کوتاه مدت) منهای بدهي
های عملياتي(مجموع بدهي ها منهای بدهي های بهره دار)
:log Saleلگاريتم کل فروش طي دوره : LifeCycle .يک متغير
مجازی که مربوط به چرخه عمر شرکت بر حسب نياز تامين
مالي مي باشد .اگر شرکت نياز شديد تامينمالي دارد ،يعني
چنانچه جريان نقد تامينمالي بيشتر از جريان نقد عملياتي
باشد و همچنين جريان نقد تامينمالي بيشتر از جريان نقد
سرمايهگذاری باشد صفر در نظر ميگيريم و اگر شدت نياز
تامينمالي شرکت کمتر باشد (تمام موقعيتهای ديگر)  3در
نظر گرفته ميشود :CapInt .شدت سرمايه که بر اساس نسبت
مجموع اموال ماشين آالت و تجهيزات بر تعداد کارکنان
محاسبه ميگردد : εi,t .خطای مدل نشان دهنده خالصدارايي-
عملياتيغيرعادی ( )AbNOAمي باشد.
لذا در اين تحقيق همانند تحقيق ژو و يانگ ()2231
خالص دارايي عملياتي غير عادی که همان ميزان خطای مدل
فوق ميباشد را به عنوان شاخصي برای محاسبه ميزان انعطاف
پذيری در نظر گرفتهايم .بدين ترتيب که هر چه ميزان خالص
دارايي عملياتي غيرعادی بيشتر باشد ،انعطاف پذيری -
حسابداری پايينتر خواهد بود و برعکس .همچنين تغييرات
خالصداراييعملياتيغيرعادی نشان دهنده مديريت سود دوره
جاری ميباشد .با توجه به اينکه خالصداراييعملياتيغيرعادی
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اثر تجمعي مديريت اقالم تعهدی گذشته بوده بنابراين تفاوت
خالصداراييعملياتيغيرعادی دوره جاری منهای خالصدارايي-
عملياتيغيرعادی دوره قبل (يعني تفاوت خطای مدل در دو
سال متوالي)ميتواند به عنوان مديريت سود دوره جاری باشد.
εi,t - εi,t-1 = AbNOAi,t- AbNOAi,t-1
= ∆AbNOAi,t

 :Compensationبرابر با لگاريتم پاداش نقدی هيات مديره
شرکت مي باشد .که از روی مصوبات مجمع عادی صاحبان
سهام شرکتها استخراج شده است :LEV .نسبت اهرمي که از
تقسيم کل بدهيها به کل داراييهای پايان دوره محاسبه شده
است : SIZE.اندازه شرکت که بر اساس لگاريتم طبيعي مجموع
داراييهای شرکت در پايان دوره اندازهگيری شده است.
 :PRRSSENOLلگاريتم تعداد کارکنان شرکت در هر سال.
 :INSTسرمايهگذاران نهادی ،سرمايهگذاران بزرگ نظير بانک
ها ،شرکت های بيمه ،شرکتهای سرمايهگذاری و ...ميباشد،
همچنين اشخاص حقيقي يا حقوقي که بيش از 1درصد يا
بيش از 1ميليارد ريال از ارزش اسمي اوراق بهادار در دست
انتشار را خريداری کند جزء اين گروه از سرمايهگذاران در نظر
گرفته شده است .لذا برای اندازهگيری اين متغير درصد مجموع
سهام نگهداری شده توسط سرمايهگذاران نهادی محاسبه شده
است :ROA .بازده داراييها که از تقسيم سودخالص بر جمع
داراييها محاسبه گرديده است:GROWTH .رشد فروش که
برابر با مبلغ فروش سال جاری منهای مبلغ فروش سال قبل
تقسيم بر مبلغ فروش سال قبل :LOSS.متغير دووجهي مي-
باشد به طوريکه اگر شرکت در طي دوره مورد نظر شرکت زيان
ده باشد  3و اگر سودده باشد  2در نظر گرفته ميشود.
 :CFO/Assetجريان وجوه نقد عملياتي تقسيم بر جمع کل
دارائيها : AUDIT .متغير ساختگي مساوی يک اگر حسابرس

شرکت جزء موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق
بهادار متعلق به طبقه "اول" باشد و برای موسسات حسابرسي
معتمد ساير طبقات صفر در نظر گرفته ميشود.
 -5یافته ها
 -1-5آمار توصيفی
نتايج آمار توصيفي در جدول  3ارائه گرديده است.
جدول  3آمار توصيفي متغيرهای تحقيق مربوط
به3124مشاهده سال شرکت (  361شرکت در دوره زماني 1
ساله3111تا  )3131را نشان مي دهد ،انعطاف پذيری
حسابداری به طور ميانگين برابر با  20221مي باشد با توجه به
اينکه انعطافپذيری حسابداری بر اساس مدل ژو و
يانگ( )2231محاسبه شده است به طوريکه پس از برآورد مدل
به تفکيک هر صنعت و سال ،خطای مدل در  -3ضرب شده و
به عنوان انعطافپذيری حسابداری باقيمانده شرکت در نظر
گرفته شده است .لذا ميانگين خطای مدل که نشاندهنده
مديريت سود تجمعي ميباشد عدد  -20221بوده است .و نشان
دهنده اين است که مديريت سود تجمعي شرکتها به طور
ميانگين کاهشي بوده است .دليل اينکه ميانگين مديريت سود
تجمعي عدد بااليي را نشان نميدهد نيز به دليل ماهيت
حسابداری تعهدی ميباشد که به دليل ماهيت برگشتي اقالم
تعهدی شرکتها قادر نيستند در دوره های متوالي مديريت سود
افزايشي داشته باشند .زيرا ماهيت اقالم تعهدی اختياری به
گونه ای است که اثر آنها در دوره های مالي بعد معکوس مي
شود .همچنين تغييرات خالصداراييعملياتيغيرعادی که به
عنوان شاخصي از مديريت سود ساالنه شرکتها مي باشد ،به
طور ميانگين  -2022221مي باشد.

جدول  -1نتایج آمار توصيفی
شاخص های مرکزی و پراکندگی مربوط به متغيرهای پژوهش
شرح

ميانگين

ميانه

ماکزیمم

مينيمم

انحراف معيار

∆AbNOA

-2/22221
2/2216
2/311
2/614
6/362
2/612
2/126
2/312

-2/2212
2/2213
2/113
2/612
6/242
2/636
2/162
2/343

2/316
2/336
4/212
3/312
1/131
4/162
2/331
2/142

-2/132
-2/331
2
2/231
4/111
2/321
2/224
-2/313

2/312
2/263
3/432
2/212
2/666
2/436
2/212
2/132

FLEXIBILITY
COMPENSATION
LEV
SIZE
PERSONNEL
INST
GROWTH
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شاخص های مرکزی و پراکندگی مربوط به متغيرهای پژوهش
شرح

ميانگين

ميانه

ماکزیمم

مينيمم

انحراف معيار

CFO/A

2/326
2/326

2/323
2/213

2/612
2/142

-2/123
-2/623

2/321
2/341

ROA

متغيرهای کيفي
Loss
AUDIT

فراواني کد 2
3311
441

فراواني کد3
363
116

 -2-5آزمون چاو و هاسمن
قبل از آزمون فرضيهها از آزمون های چاو و هاسمن جهت
انتخاب نوع مدل رگرسيون استفاده ميشود .ابتدا برای انتخاب
بين روش داده های ترکيبي و پانل از آزمون چاو استفاده گرديده
است .روش دادههای پانل خود دارای دو روش اثرات ثابت و
اثرات تصادفي است که برای انتخاب بين اين دو روش از آزمون
هاسمن استفاده شده است .نتايج اين آزمونها در جدول 2ارائه
شده است:
جدول  -2نتایج آزمون های چاو و هاسمن
آزمون چاو

آزمون هاسمن

سطح
آماره

معنی-

آماره

داری
2/113

2/222

221/23

سطح

نتيجه

معنیداری
2/222

پانل با اثرات ثابت

برای بررسي ناهمساني واريانس نيز از آزمون ضريب الگرانژ
برای مدلهای فرضيات تحقيق استفاده گرديده است .و با توجه
به وجود ناهمساني واريانس برای برآورد مدل ها از روش
حداقل مربعات تعميم يافته( )GLSاستفاده گرديده است.
 -3-5نتایج آزمون فرضيهها
همانطور که در جدول  1مشاهده ميگرردد ،مقردار عامرل
تورم واريانس تمام متغيرها کمتر از  1ميباشد در نتيجه وجود
همخطي بين متغيرها رد مري شرود .و آمراره دوربرين واتسرون
2/21ميباشد که نشاندهنده عدم وجرود خودهمبسرتگي برين
مقادير خطا ميباشد .نتايج حاصل از بررازش مردل رگرسريوني
مربرروط نشرران مرريدهررد ضررريب متغيررر انعطررافپررذيری
( )FLEXIBILITYمثبت اسرت و سرطح معنريداری آمراره T
کمتر از سطح خطای پنج درصد مريباشرد .لرذا برين انعطراف
پررذيری حسررابداری و تغييرررات خررالصدارايرريعمليرراتي غيررر-
عادی(مديريت سرود) رابطره مثبرت و معنريداری وجرود دارد.
772

درصد فراواني کد2
11/24
14/16

درصد فراواني کد3
32/36
61/64

همانطور که انتظار ميرفت کاهش انعطافپرذيری حسرابداری
ناشي از مديريت سود افزاينده در سرالهرای گذشرته ،توانرايي
مديران در ادامه روند مديريت سود را محدود کررده اسرت .لرذا
فرضيه اول تحقيق پذيرفتره مري شرود يعنري انعطرافپرذيری
حسابداری بر تغييرات خالصداراييعمليراتي غيررعرادی تراثير
گذار اسرت .ايرن نترايج سرازگار برا نترايج تحقيقرات برارتون و
سيمکو( )2222و هو وهمکاران ( )2232مي باشند ،آنها نشران
داده بودند کره بريش از واقرع بيران شردن خرالص داراييهرا در
ترازنامه ،توانايي مديران برای استفاده از اقالم تعهدی اختيراری
افزايشي در دوره جاری را با محدوديت مواجه ميسازد.
نتايج تحقيق در ارتبراط برا فرضريه دوم نشران مري دهرد
ضريب متغير پاداش منفي ومعني دار مي باشد .نتايج تحقيقات
قبلي در رابطه با پاداش و مديريت سود سازگار با ايرن تحقيرق
نمي باشد .زيرا طبق نتايج تحقيق پورحيدری و همتي ()3111
بين پاداش و مديريت سرود رابطره معنريداری وجرود نردارد و
همچنين مرادزاده فرد و همکاران( )3133نشران داده برود کره
بين مديريت سود و پاداش رابطه مثبت و معنيدار وجرود دارد.
اما طبق نتايج ايرن تحقيرق برين ميرزان پراداش برا تغييررات
خالصداراييعملياتي غيرعادی رابطه منفري و معنريدار وجرود
دارد.
بر اساس ماده  314قانون تجرارت مصروب 3141پرداخرت
حداکثر  %1سود ساالنه به عنوان پاداش مجاز است و از اينرو ،در
شرکتهايي که پاداش مديران بر مبنای سود تعيرين مري شرود،
مديران انگيزهی بيشتری برای انجام مرديريت سرود دارنرد .لرذا
انتظار ميرفت اين رابطه مثبت باشد .اما با توجه بره مراده243
اصالحيه قانون تجارت با رعايت شرايط مقرر در ماده 314قانون
تجارت ،نسبت معيني از سود خالص شرکت کره ممکرن اسرت
جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شرود ،بره هريج وجره
نبايرد در شرررکتهررای سررهامي عررام از سرره درصررد ( )٪1و در
شرکتهای سهامي خاص از شش درصرد ( )٪6سرودی کره در
همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است ،تجاوز کند .از
اينرو ممکن است در شرکتهايي که برا افرزايش سرود ،مرديران
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انتظار دريافت پاداش اضافي را ندارند ،سود را برای سالهای آتي
ذخيره کنند و لذا مديريت سود کاهشي را درپيش گرفته باشند
و اين امر به ايجاد رابطه منفي بين ميرزان پراداش برا تغييررات
خالصداراييعملياتي غيرعادی منجر گردد .لذا بررای بررسري
دقيق رابطه بين ميزان پاداش و تغييرات خالصداراييعمليراتي
غيرعادی ،اطالعات دقيق مربوط به نحوه تعيين ميرزان پراداش
شرکتها مورد نياز بوده که خارج از دسترس بروده اسرت .طبرق
نتايج تحقيق ضريب متغير نسبت بدهي نيز منفري و معنري دار
مي باشد و نشاندهنده آن است کره افرزايش بردهي از طريرق
ايجاد نظارت و کنترل بيشتر از سوی اعتباردهندگان باعث مري
شود مرديران در زمينره مرديريت سرود برا محردوديت هرای و
ممنوعيت هايي عمده ای مواجه شوند .بنابراين مي توان گفرت
افزايش اهرم مالي منجر به کراهش رفتارهرای فرصرت طلبانره
مديران و همچنين کاهش مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدی
ميگردد.
همچنين نتايج تحقيق در ارتباط با رابطه بين نسبت بدهي
و تغييرات خالصداراييعملياتي غيرعادی نيز با نتايج تحقيقات
نيکومرام و همکاران( ،)3132وکيلي فرد و مرتضروی ( )2236و
ابراهيمي و همکاران ()3131مطابقت دارد و با نتايج تحقيقرات
يعقوبنژاد و همکاران ( )3133سازگار نمي باشد .به طور کلري
در مورد رابطه بين اهرم و مديريت سود دو ديدگاه وجرود دارد.
ديدگاه اول ،بيانگر آن است که با افزايش سطح بدهي ،کيفيرت
سود افزايش مي يابد ،چررا کره اعتباردهنردگان بررای اعطرای
اعتبار ،صورت های مالي حسابرسي شرده درخواسرت نمروده و

هرچه کيفيت اطالعات ارائه شده براالتر باشرد ،اعطرای اعتبرار
راحت تر صورت مي گيرد .لذا از اين طريق کنترل قابل توجهي
بر اعتبار گيرندگان اعمال کرده و باعث ارائه اطالعات دقيق و با
کيفيت از سوی آن ها ميشوند .ديدگاه دوم بيان مريکنرد کره
مديران برای دريافت اعتبار تمايل دارند اطالعات مالي شررکت
را دستکاری کرده و وضعيت مالي مطلروبترری را بره نمرايش
بگذارند ،در نتيجه با افرزايش سرطح بردهي کيفيرت اطالعرات
کاهش مييابد .نتايج اين تحقيق منطبق برا ديردگاه اول مري-
باشد .همچنين يافته هرای تحقيرق حراکي از رابطره مثبرت و
معني دار بين اندازه شرکت و تغييرات خرالصدارايريعمليراتي
غير عادی مي باشد .و نتيجره مويرد آن اسرت کره در ايرران برا
بزرگتر شدن شرکتها ،فشارهای سياسي برر شررکتها افرزايش
نمييابد .برعکس شرکتهای بزرگتر به داليل مختلف اقردام بره
دستکاری سود جهت ارائه تصوير بهتری از عملکرد شرکت مري
نمايند .و اين نتيجه سرازگار برا نترايج تحقيقرات پوحيردری و
همکاران( )3111و يعقوب نژاد و همکراران( )3133مريباشرد.
يکرري ديگررر از متغيرهررای مررورد اسررتفاده جهررت بررسرري اثررر
فشارهای سياسي در رابطه با دستکاری سرود ،تعرداد کارکنران
شرکت ميباشد .نتايج اين تحقيق نشان مري دهرد برين تعرداد
کارکنان و تغييرات خالصداراييعملياتي غيرعادی رابطه مثبت
و معنريداری وجرود دارد.کره سررازگار برا نترايج تحقيررق دوو و
همکاران ( )2236مي باشد .بره عبرارت ديگرر شررکتهايي کره
دارای نيروی کرار بيشرتری هسرتند ،مرديريت سرود افزايشري
داشتهاند.

جدول  - 3نتایج برآورد مدل رگرسيونی آزمون فرضيهها
متغير وابسته :تغييرات خالص دارایی عملياتی غيرعادی
معنیداری
آمارهT
ضرایب
شرح
2/2223
-1/161
-2/112
عرض از مبدا
2/2222
33/131
2/111
FLEXIBILITY
2/224
-1/161
-2/223
COMPENSATION
2/2222
-1/232
-2/336
LEV
2/2222
1/343
2/214
SIZE
2/2222
1/111
2/336
PERSONNEL
2/2222
-1/213
-2/211
INST
2/4221
2/143
2/223
LOSS
2/1221
-2/112
-2/222
AUDIT
2/2222
-23/131
-2/313
GROWTH
2/2222
-31/111
-2/161
CFO/A
2/2232
1/213
2/341
ROA
2/2222
32/316
آماره F
دوربينواتسون
2/62
 R2تعديل شده
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عاملتورمواریانس
-

3/12
3/12
3/31
2/11
2/21
3/21
3/11
3/32
3/23
3/11
2/34
-

2/211
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برای اينکه بتوانند تصور امنيت شغلي کارکنان را به منظور
کاهش هزينه استخدام و محافظت نيرویکار در بازار رقابتي
افزايش دهند .همچنين بين درصدسهامداراننهادی و تغييرات
خالصداراييعملياتي غيرعادی نيز رابطه منفي و معنيدار وجود
دارد ،به عبارت ديگر نظارت مالکان نهادی بر فعاليتها و اقدامات
مديريت ،موجب کاهش تواناييها و فرصتهای آنان در استفاده از
اقالم تعهدی اختياری برای مديريت کردن سود گرديده است.
اين نتيجه سازگار با نتايج تحقيقات مرادزاده فرد و همکاران
( ) 3133مي باشد .از ميان متغيرهای کنترل نيز بين ميزان
رشد شرکت و نسبت جريان نقد عملياتي با تغييرات خالص-
داراييعملياتي غيرعادی رابطه منفي و معنيدار وجود دارد .در
واقع مديريت اين شرکت ها به منظور جبران کاهش وجوه نقد
حاصل از عمليات که بيانگر عملکرد ضعيف واحد تجاری بوده
است به افزايش سود از طريق افزايش اقالم تعهدی اختياری
اقدام کردهاند .همچنين بين ميزان سودآوری(بازده دارايي ها) و
خالصداراييعملياتي غيرعادی رابطه مثبت و معنيداری وجود
دارد که البته وجود اين رابطه مثبت ناشي از اين است که
بخشي از سود شرکت ناشي از مديريت سود بوده است و وجود
اين رابطه مثبت دور از انتظار نمي باشد .به طور کلي نتايج
آزمون مدل بيانگر اين است که62درصد از تغييرات متغيروابسته
توسط متغيرهای مستقل و کنترلي مدل قابل تبيين است.
 -6نتيجهگيری و بحث
سطح خالص دارايي عملياتي يکي از ارقام مهم حسابداری
ميباشد که از اختالف بين دارايي عملياتي و بدهي عملياتي
محاسبه ميگردد .دارايي و بدهي های عملياتي نسبت به
حسابهای ديگر بيشتر در معرض اختيارات و آزادی عمل
مديران قرار مي گيرند .لذا سطح خالص دارايي عملياتي مي-
تواند به عنوان يک ابزار پيش بيني کننده مهم به منظور
ارزشيابي سرمايه و کيفيت سود و همچنين يک معيار اندازه
گيری از ترازنامه متورم استفاده شود .در اين تحقيق ابتدا
رابطه بين انعطافپذيری حسابداری و تغييرات خالصدارايي-
عملياتي غيرعادی مورد بررسي قرار گرفت .نتايج تحقيق نشان
داد که بين انعطافپذيری حسابداری و تغييرات خالصدارايي-
عملياتي غيرعادی رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .و
حاکي از آن است که بيش از واقع بيان شدن خالص داراييها در
ترازنامه ،توانايي مديران برای استفاده از اقالم تعهدی اختياری
افزايشي در دوره جاری را با محدوديت مواجه ميسازد .در
ادامه ،رابطه بين ميزان پاداش ،نسبت بدهي ،هزينه
سياسي(اندازه شرکت و تعداد کارکنان) و درصد سهامداران
نهادی با مديريتسود محاسبه شده بر مبنای تغييرات خالص-
772

داراييعملياتي غيرعادی مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان
داد بين ميزان پاداش و نسبت بدهي با تغييرات خالصدارايي-
عملياتي غيرعادی رابطه منفي و معنيدار وجود دارد .با توجه
به رابطه منفي بين اهرم مالي و سطح غيرعادی خالص دارايي
عملياتي مي توان گفت افزايش اهرم مالي از طريق ايجاد
نظارت و کنترل بيشتر از سوی اعتباردهندگان منجر به کاهش
رفتارهای فرصت طلبانه مديران و همچنين کاهش مديريت
سود مبتني بر اقالم تعهدی ميگردد .همچنين بين اندازه
شرکت و تعداد کارکنان با تغييرات خالصداراييعملياتي غير-
عادی رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد .که نشان مي دهد
شرکتهای بزرگتر و شرکتهايي که دارای نيروی کار بيشتری
هستند ،مديريت سود افزايشي داشتهاند .ضريب متغير درصد
سهامداران نهادی نيز منفي و معني دار مي باشد که نشاندهنده
رابطه منفي بين سهامدران نهادی و تغييرات خالصدارايي-
عملياتي غيرعادی بوده و حاکي از آن است که نظارت مالکان
نهادی مديريت سود را محدود کرده و همچنين مديريت به
دليل افق بلندمدت اين گروه و تمايل آنها به حداکثر کردن
ثروت در بلندمدت نمي تواند تمايل چنداني به دستکاری سود
داشته باشد.
به طور کلي نتايج تحقيق نشان داده است که تغييرات
خالصداراييعملياتي غيرعادی با فرضيه های تئوری اثباتي
همخواني دارد و مي توان نتيجه گرفت که تغييرات خالص-
داراييعملياتي غيرعادی محاسبه شده بر اساس مدل ژو و
يانگ( )2231مي تواند به عنوان شاخص کيفيت سود نيز مورد
استفاده قرار گيرد .لذا با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي
گردد ،در تحقيقات آتي خالصداراييعملياتي غيرعادی به
عنوان شاخص مديريت سود بيشتر مورد توجه قرار گيرد و در
همين راستا به تدوينکنندگان استانداردهای حسابداری
پيشنهاد ميگردد استانداردهای در جهت شفافسازی اطالعات
خالص دارايي عملياتي شرکتها و مقايسه نسبت خالص دارايي
عملياتي به فروش شرکتها با متوسط صنعت تدوين گردد .و
همچنين پيشنهاد ميگردد سازمان بورس اوراق بهادر و سازمان
حسابرسي ،مقررات و استانداردهايي برای کنترل هرچه بهتر
رفتار مديريت شرکتها در انتخاب روشهای متعدد حسابداری و
مقررات دولتي که برخالصداراييعملياتيغيرعادی اثرگذارمي
باشد ،تدوين نمايند ،گرچه تا حدودی محدوديت ذاتي در
استفاده از اقالم تعهدی اختياری با توجه به استانداردهای
حسابداری وجود دارد ،اما از نظر قوانين و مقررات و
محدوديتهای قراردادی توجهي به ميزان خالص دارايي های
عملياتي نمي شود .لذا پيشنهاد مي گردد سرمايهگذاران و
اعتباردهندگان عالوه بر رقم سود به خالصداراييعملياتي
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