پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي 

سال/7شماره/82زمستان 1931
صفحه111تا183

رابطه بين مدیریت سود و پيش بينی جریان وجوه نقد


تاریخ دریافت4931/50/50 :

تاریخ پذیرش4931/53/39 :

غالمرضا فرساد امان الهی
جوریه بنت محمد

1

2

چكيده
در این مقاله تالش گردیده رابطه بین مدیریت سود و پیش بینی جریان وجوه نقد از دیدگاه متمایزی
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد  .متغیر وابسته مدیریت سود و متغیر های مستقل شامل :اندازه
شرکت ،بازده دارایی ها ،رشد فروش شرکت ،پیش بینی جریان وجه نقد در سنوات گذشته ،نسبت ارزش
بازار به دفتری و اهرم مالی است.
بر اساس یافته های این تحقیق به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران توصیه میشود
شرکتهایی که جریان نقد خود را ارائه می دهند تا حدی می توان به سود ارائه شده توسط این گونه از
شرکتها اعتماد کرد ،سود ارائه شده نشان از سود واقعی شرکت می باشد و همچنین توصیه به سرمایه
گذاران و اعتباردهندگان در ارزش گذاری شرکت ها توجه به جریان وجوه نقد آن می باشد ،زیرا یکی از
ابزارهای کنترلی مدیران برای کاهش مدیریت سود می باشد عالوه بر آنکه سرمایه گذاران در مورد تصمیم
گیری درباره سرمایه گذاری در شرکتها ،بر عوامل و نشانه های مدیریت واقعی سود و تاثیر آنها بر جریان
های نقدی به عنوان شاخصی از عملکرد شرکت توجه داشته باشند.
واژههاي كليدي :مدیریت سود ،جریان نقد ،بازده دارایی ها ،اهرم مالی ،اقالم تعهدی.

 -1عضو هیئت علمی گروه آموزشی حسابداری  ،واحدتهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران ،نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات .
g.f1966@yahoo.com

 -2دانشکده مدیریت ،دانشگاه علوم مالزی.
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 -1مقدمه
سود یکی از اساسی ترین عناصر صورتهای مالی است که همواره مورد توجه استفاده کنندگان قرار
گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ،کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای
نمایندگان واحدهای اقتصادی یاد می شود .در واقع سود ابزاری برای فائق آمدن بر مشکالت اندازه گیری و
ارزیابی عملکرد موسسات است .کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد :پایداری سود ،سطوح ارقام
تعهدی و سودی که منعکس کننده معامالت اقتصادی مربوط است .از طرفی سود تعهدی که مبتنی بر اصل
تحقق و شناسایی درآمد است ممکن است با جریانهای نقدی واقعی تطابق نداشته باشد ( دیچو و دیچو،
 . 4)3553همچنین میزان تطبیق سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده نشاندهنده کیفیت اقالم
تعهدی است .بنابراین ،اختالف بین سود تعهدی و جریان نقدی بعنوان معیار کیفیت سود مطرح
است(فخاری و تقوی .)4900
مرور مطالعات پیشین بیانگر آنست که روشهای زیر بعنوان معیارهای مناسب در این زمینه معرفی شده اند:
 روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش
 روش مبتنی بر محتوای اطالعاتی
 روش مبتنی بر توانایی پیش بینی.
 -2چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
تئوری وجوه بطور کامل نقطه نظر متشخص کردن و اختصاص را رها کرده و در برخورد با مشکالت و
مسائل پیش روی حسابداری ار دیدگاه عملیاتی به تعامل با آنها می پردازد.در تئوری وجوه ،حسابداری نه بر
مبنای مالکیت و نه بر مبنای شرکت است .واحدی که بر مبنای آن ثبتها نگهداری و گزارشها ارائه می شوند،
تحت عنوان گروهی از دارائیها تعریف می شوند .با عنایت به تئوری وجوه ،هزینه ،کاهش ناشی از تبدیل
دارائیها به خدمات است ،حتی اگر در تولید درآمد نباشد .با توجه به ماهیت تلفیقی خدمات بسیاری از
مخارج ،هزینه ها نمی توانند از دیدگاه رویدادی اندازه گیری شوند .از آنجا که ردیابی تمام تاثیرات ناشی از
یک رویداد خاص غیرممکن می باشد ،هزین ه باید در یک جریان خاص و نه تنها یک رویداد اندازه گیری
شود.
در تئوری وجوه ،درآمد ،با اضافه شدن یک دارائی جدید شناسائی می شود .این افزایش می تواند در
قالب وجوه باشد ولی لزوما اینگونه نیست .روسین و همکاران( 3)3550سودی را که پایدارتر باشد با کیفیت
تر پنداشت.
9
پنمن و ژانگ( )3550میزان توانائی سود در کسب عایدات آتی را به عنوان کیفیت سود در نظر
گرفتند .با عنایت به محدودیتهائی که در مورد گزارش سود حسابداری مطرح می کنند ،از نظر سرمایه
گذاران ،کیفیت سود شاخص بهتری محسوب می شود.
جنکینز ولوری ( ، 1)3552بر اساس چارچوب نظری  ،FASBویژگیهای کیفی اطالعات صورتهای مالی
یعنی ،مربوط بودن و قابل اتکاء بودن را بعنوان کیفیت سود مطرح کردند(خلیفه سلطانی و همکاران.)4903،
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برخی از محققین نظیر ملندز و همکاران(  0)3549این انگیزه ها را در سه دسته طبقه بندی کرده اند:
 )4انگیزه افزایش رفاه سهامدارن
 )3انگیزه تسهیل قابلیت پیش بینی سود
 )9انگیزه رفاه مدیریت
2
بعضی دیگر نظیر هیلی وهمکاران( )3541این انگیره ها را به شرح ذیل طبقه بندی نموده اند:
 )4انگیزه های مربوط به بازار سرمایه
 )3انگیزه های مربوط به قراردادهای مبتنی بر اعداد حسابداری
 )9انگیزه های مربوط به قوانین
چن و یان ( 7)3549هموارسازی سود تقسیمی و توان پیش بینی آن را مورد بررسی قرار دادند .آنها
دریافتند درشرکت هایی که سود تقسیمی بیشتر هموارسازی می شود ،رشد سود تقسیمی از قابلیت پیش
بینی کمتری برخوارداراست .اما در شرکت هایی که حداقل هموارسازی سود تقسیمی را دارند ،رشد سود
تقسیمی قابل پیش بینی است .در مقابل رشد عا یدات برای تمام شرکت های موجود در نمونه انتخابی قابل
پیش بینی بود.
0
تسنگ ( )3549به بررسی رابطه بین هموارسازی سود با نسبت سودآوری پرداختند .آنها در ابتدا 423
شرکت عضو بورس تایوان را در قلمرو زمانی  3551الی  3543مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه
رسیدند که  %37شرکت ها به هموارسازی سود می پردازند و رابطه منفی بین سودآوری و هموارسازی سود
وجود دارد وشرکت هایی که سودآوری پایین تری دارند انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود دارند.
شنگ ،لن و چنگ ( )3541طی مطالعه ای بر روی  0شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تایوان به بررسی رابطه بین سودهای آتی و سیاست تقسیم سود پرداختند .نتایج تحقیق مزبور نشان داد سود
تقسیمی با سودهای واقعی دو سال آتی شرکت در ارتباط است ،و این یافته خود را به صورت وجود محتوای
اطالعاتی درسودهای تقسیمی برای سرمایه گذاران تفسیر نمودند.
کانسلر و همکاران (  ) 3541طی مطالعه شرکت آمریکایی که طی سال های  3550تا  3543اقدام به
تقسیم سود نموده بودند را مورد بررسی قرار دادند .ایشان یافته های خود را به این صورت تفسیر نمودند که
هم درآمد هر سهم ،و هم جریان های نقدی هر سهم ،شاخص های مناسبی برای پیش بینی میزان سود
تقسیمی شرکت ها به شمار می روند.
آمیدو و آبور (  ) 3549طی مطالعه ای با عنوان "سودآوری ،جریان های نقد ،مالیات ،درصد سهامداران
عمده و نوسانهای سود" بیان نمودند که سودآوری ،جریان های نقد و فرصتهای رشد عوامل مؤثر بر سود
تقسیمی است.
همچنین گول و همکاران ( 3)3541حمایت از سهامداران را بعنوان یکی از انگیزه های بازار سرمایه
پیشنهاد می کنند .آنها معتقدند که افزایش لحظه ای سود یک شرکت باعث کاهش دادن سهامداران آن
خواهد شد و د ر نتیجه کاهش ارزش شرکت را در پی دارد .برای جبران این پدیده مدیران ممکن است که
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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سود شرکت را هموار نموده تا از فرار سهامداران جلوگیری کنند و با این کار از سهامداران حمایت کنند تا
ارزش شرکت حفظ شده و یا روند صعودی خود را طی نماید.
مک اینیس و کالینز( ،)3543در تحقیقی به تاثیر پیش بینی جریانهای وجه نقد بر کیفیت اقالم تعهدی
و دستیابی به معیارها پرداختند .بنابر نظر آنها ،هنگامی که تحلیلگران به پیش بینی سود و جریانهای نقدی
عملیاتی می پردازند ،قطعا در کنار آن ،تخمینی از کلیت اقالم تعهدی عملیاتی نیز فراهم می کنند .طبق
مفروضات آنها ،این امر باعث افزایش شفافیت شده و در نتیجه هزینه های مورد انتظار ناشی از دستکاری در
اقالم تعهدی به منظور مدیریت سود را باال می برد .آنها نتیجه گیری می کنند که با وجود پیش بینی جریان
وجه نقد ،کیفیت اقالم تعهدی افزایش یافته و مدیریت بسمت سایر مکانیسمهای واقعی ،مانند دستکاری
فعالیتهای واقعی ،جهت دستیابی به معیارهای از پیش تعیین شده حرکت می نماید.
لو و لی( ،) 3543تحقیقی در مورد سودمندی تخمینهای حسابداری برای پیش بینی درآمدها و وجه نقد
انجام داده اند .آنها اظهار می نمایند که ":تخمینها و پیش بینی ها در بیشتر اقالم صورتهای مالی جای
دارند .این تخمینها بصورت بالقوه ،باعث افزایش ارتباط بین اطالعات مالی تهیه شده توسط مدیران ،بمنظور
انتقال به سرمایه گذاران و ایجاد دریچه ای رو به جلو برای آنها در مورد اطالعات داخلی محسوب می گردد(
مانند میزان وجوه قابل دریاف ت از مشتریان از محل مطالبات مشکوک الوصول) .از سوی دیگر ،کیفیت
اطالعات مالی با موارد زیر به خطر می افتد ) 4افزایش مشکالت در تهیه پیش بینی های قابل اعتماد در جو
اقتصادی متالطم و سرکش فعلی و با این سرعت در حال تغییر و )3استفاده های متعدد نادرست از تخمینها
توسط مدیران و بمنظور دستکاری اطالعات مالی .شیوع روزافزون تخمینها در خالل اطالعات مالی ،اعم از
اینکه منجر به افزایش کیفیت آنها گردد یا خیر ،همچنان جزئی از بحثهای ساختاری حسابداری محسوب
می گردد".
هادر و همکاران( ) 3543پژوهش خود را به بررسی تاثیر پیچیدگی اطالعات و صورتهای مالی بر پیش
بینی های وجه نقد اختصاص داده اند .به عقیده ی آنها تهیه صورت جریان وجه نقد با استفاده از بخش
فعالیتهای عملیاتی و در روش غیر مستقیم ،نوعی برگشت به عقب محسوب میگردد ،زیرا ،تعدیالت مورد نیاز
را به نحوی ارئه می دهد که بر خالف تعریف چارچوب م فهومی ،رو به آینده و جذاب فرایند دارائیها ،بدهیها
و ذخایر است .به پیشنهاد آنها گرایش به برگشت اقالم تعهدی که در حال حاضر برای تهیه صورت جریان
وجه نقد به روش غیر مستقیم اجباری می باشد ،مجموعه ای غیر ضروریست ،زیرا ،باعث افزایش پراکندگی و
اشتباهات در پیش بینی های وجه نقد می گردد.
پبردشاو و همکاران( ) 3549در تحقیق خود به بررسی رابطه بین فعالیتهای مالی شرکت ،پیش بینی
های تحلیلگران و بازده سهام می پردازند .آنها در تحقیق خود مقادیر قابل تمسک و جامعی از فعالیتهای
مالی شرکت را ارائه می نمایند و رابطه ای منفی بین این مقادیر و بازده سهام و قابلیت سودآوری آتی را به
دست می آورند .آنها معتقدند که اهمیت آماری و اقتصادی نتایج حاصله ،قویتر از آن چیزی است که در
تحقیقات پیشین و با تمرکز بر دسته ای خاص از فعالیتهای مالی شرکت به دست آمده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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دویل و همکاران( ،45)3541طی تحقیقی به بررسی این موضوع می پردازند که آیا مدیران برای رسیدن
و دستیابی به سود پیش بینی شده توسط تحلیلگران ،اقدام به شناسائی سودهائی خارج از ضوابط تعیین
شده توسط  GAAPمی نمایند؟ تحقیق آنها بر این موضوع استوار است که مدیران ،بصورتی فریبکارانه اقدام
به شناسائی سود ،بر خالف اصول پذیرفته شده حسابداری و بمنظور دستیابی به انتظارات تحلیلگران مالی
می نمایند .این نتیجه به اندازه ای محکم هست که باعث ایجاد کنترلهائی بر روی سایر ابزارهای دستیابی به
معیارها(مانند ذخایر احتیاطی ،هموارسازی واقعی سود و مدیریت انتظارات)گردد .آنها همچنین دریافتند که
مدیران،هنگامی که به دلیل محدودیتهای ترازنامه ای ،در استفاده از مدیریت سود توسط ذخایر با هزینه ی
بیشتری مواجه می شوند ،گرایش به خارج کردن هزینه های بیشتری از درآمدهای غیر مشمول  GAAPمی
نمایند و به استفاده از ابزارهای فوق روی می آورند .در نهایت اینکه آنها دریافتند هنگامیکه سرمایه گذاران
با درآمدهای مثبت غیر مترقبه همراه با درآمدهای خارج از  GAAPروبرو می شوند ،اقدام به کاستن از آن
می نمایند .این امر بیانگر این است که بازار تا اندازه ای ماهیت فرصت طلبانه این درآمدها را تشخیص می
دهد.
پورحیدری و همکاران( ،) 4900به بررسی مقایسه ای توانائی پیش بینی اطالعات صورت جریان وجه نقد
به روش مستقیم و غیر مستقیم پرداخته اند .به گفته محققان اهداف این تحقیق عبارتند از اینکه )4 :آیا
روش ارائه اطالعات جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی اثر مهم و معناداری بر بر توانائی پیش بینی
آن می گذارد؟ ) 3آیا اطالعات ناخالص دریافتها و پرداختهای نقدی نسبت به اطالعات خالص دارای توانائی
پیش بینی باالتری هستند؟ با توجه به نمونه های انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران ،نتایج تحقیق
نشان می دهد که ارائه اطالعات جریانها ی نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی به روش مستقیم از توانائی
پیش بینی بهتری در مقایسه با روش غیر مستقیم برخوردار می باشد.
رضائی و همکاران( ) 4939به بررسی ارتباط خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آینده و اقالم
تعهدی سال جاری پرداختند .دلیل تمرکز این تحقیق بر روی پیش بینی سود مدیریت به جای سایر
روشهای افشاء این است که پیش بینی سود ،بازتابی از پروژه های مدیران است که بر ارزیابی دورنمای
تجاری شرکت مبتنی است و از سوی دیگر ،پیش بینی سود ،کمی و تحقق پذیز است.
 -3فرضيه هاي تحقيق
این تحقیق دارای سه فرضیه می باشد.
فرضيه اول :با ارائه پیش بینی از جریان وجوه نقد ،مدیریت سود از طریق اجزاء سود کاهش می یابد.
فرضيه دوم :با ارائه پیش بینی از جریان وجوه نقد ،مدیریت سود فعالیتهای واقعی ،افزایش می یابد.
فرضيه سوم :با ارائه پیش بینی از جریان وجوه نقد ،مدیریت انتظارات به سمت سود هدف افزایش می یابد.
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دوره زمانی این تحقیق از ابتدای سال  4900تا انتهای سال ( 4939یک دوره  3ساله) در نظر گرفته شده
است .شرکتهای مورد بررسی در این تحقیق در مجموع شامل  440شرکت است.
در این تحقیق جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای
نمونه گیری از روش حذفی هدفمند با در نظر گرفتن شرایط استفاده شده است::
 )4قبل از سال  4901در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 )3سال مالی شرکتهای نمونه منتهی به  33اسفندماه باشد.
 )9صورتهای مالی شرکتهای انتخاب شده طی دوره تحقیق به بورس اوراق بهادار ارائه شده باشد .
اطالعات مورد نیاز این تحقیق ،با استفاده از روش میدانی و از طریق بانکهای اطالعاتی سازمان بورس و اوراق
بهادار تهران .گردآوری شده است.
 -4روش تحقيق ،متغيرها و فرضيه هاي تحقيق
در تحقیق حاضر از روش اثباتی ،نیمه تجربی و پس رویدادی برای انجام تحقیق و آزمون فرضیات مورد
استفاده قرار گرفته است  .جونز تفاوت سود و وجوه نقد عملیاتی را به عنوان اقالم تعهدی شناسایی می کند
ودر این رویکرد عقیده حاکم بر اطالعات موجود در وجوه نقد عملیاتی است و معیاری عینی تر برای ارزیابی
عملکرد واقعی اقتصادی واحد تجاری است واز این رو کمتر می تواند مورد دستکاری مدیریت قرارگیرد.
مدل کازنیک ( :) 4333این مدل با افزودن تغیر در خالص نقد عملیاتی ،مدل جونز را تعدیل می کند و
دومین تغیر نسبت به الگوی جونز فرض برونزا بودن درآمدهاست.
کوتاری و همکاران ( ) 3550مدل جونز را با افزودن متغیر بازده داراییها ) (ROAبه عنوان یک متغیر
کنترلی تعدیل کردند.
در تحقیق حاضر فرض برونزا بودن درآمدها مورد استفاده قرار نگرفته پس مدل کارنیک بکار گرفته نمی
شود و از طرفی ( )ROAبه عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته شده است بر این اساس در تحقیق
حاضر مدل جونز مورد استفاده قرار گرفت.
 متغير وابسته
مدیریت سود :برای محاسبه میزان مدیریت سود از معیارمیزان قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری (
محاسبه شده از طریق الگوی تعدیل شده جونز(دچو و دیگران )4330،استفاده شده است ،بدین صورت که
هرچه این رقم کمتر باشد ،کیفیت سود نیز باالتر خواهد بود.که الگوی مورد استفاده بصورت رابطه  4می
باشد:
رابطه (:)4
(

-

-

که در این الگو داریم:
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 :TACCکل اقالم تعهدی که دوره  tبرای شرکت  iوجود دارد.
 :TAارزش دفتری کل دارایی ها در ابتدای دوره
 : ∆saleتغییرات در فروش خالص بین دو دوره  tو t-1
 : ∆recتغییرات در حسابهای دریافتنی بین دو دوره  tو t-1
 : PPEدارایی های ثابت و تجهیزات
پس از تخمین الگو ،جمالت باقیمانده ( ) به عنوان اقالم تعهدی اختیاری برای هر سال -شرکت در نظر
گرفته شده و بوسیلهی | | نشان داده شده است.
 :ABOCOSTمدیریت سود واقعی از طریق هزنه های تولید که از طریق رگرسیون به شکل رابطه  3محاسبه
می شود:
رابطه (:)3
-

)
-

-

(
-

-

-

: Prodبهای تمام شده کاالی فروش رفته +اختالف موجودی اول دوره و پایان دوره
 : SALESفروش خالص شرکت
 : SALESفروش سال  – tفروش سال t-1
 :TA-1ارزش دفتری کل دارایی ها ی شرکت در پایان دوره t-1
: UE (3احتمال دست یابی به سود هدف که از اختالف سود پیش بینی شده با سود واقعی هر سهم بدست
می آید.
 متغير هاي مستقل
 : SIZEلگاریتم طبیعی اندازه شرکت
 : ROAبازده دارایی ها
 : GSALESرشد فروش شرکت
 : POSTCFپیش بینی جریان وجه نقد در سنوات گذشته
 : MTBنسبت ارزش بازار به دفتری
 : LEVاهرم مالی شرکت که از طریق نسبت ارزش دفتری بدهی ها بر ارزش دفتری سرمایه شرکت برای هر
سال بدست خواهد آمد.
 -5نتایج آمار توصيفی متغيرهاي تحقيق
با توجه به نزدیکی میانه و میانگین در بیشتر متغیرها و همچنین دیگر آمارههای بدست آمده از متغیرهای
مختلف ،میتوان نتیجه گرفت که کلیه متغیرها از توزیع مناسبی برخوردار هستند.
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جدول  -1آماره توصيفی متغيرها
ميانگين

ميانه

بيشترین

كمترین

انحراف معيار

UE

-5/549

5

5/733

-5/300

5/537

SIZE

49/310

49/441

40/190

3/770

4/905

ROA

5/440

5/533

5/203

-5/434

5/435

POSTCF

5/109

5

4

5

5/130

MTB

5/713

5/012

9/247

5/517

5/210

LEV

5/537

5/523

5/733

5/553

5/451

GSALES

5/417

5/490

4/901

-5/313

5/917

DA

5/425

5/437

4/950

5

5/410

ABOCOST

5

-5/557

5/004

-5/315

5/473

منبع :یافته های پژوهشگر

 = UEجریان نقد عملیاتی
= SIZEلگاریتم طبیعی اندازه شرکت
 =ROAبازده دارایی ها
 = GSALESرشد فروش شرکت
 = POSTCFپیش بینی جریان نقد آتی
 =MTBنسبت ارزش بازار به دفتری
=LEVاهرم مالی
 =DAاقالم تهعدی اختیاری
 =ABOCOSTمدیریت سود واقعی از طریق هزینه های تولید
همانطور که در جدول 3نیز قابل مشاهده است ،ضریب همبستگی میان متغیر های مستقل تحقیق در الگوها
نشان از عدم وابستگی زیاد آنها به یکدیگر می باشد.
همانگونه که در جدول  9دیده میشود سطح معنیداری برای آماره کولموگروف – اسمیرنوف بیشتر از 0
درصد است .پس فرض صفر رد نمیشود ،یعنی دادهها برای متغیرهای وابسته از توزیع نرمال پیروی می
کند.
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جدول  -2ضریب همبستگی ميان متغيرهاي مستقل و وابسته در الگوهاي تحقيق*
ABOCOST

DA

GSALES

LEV

POSTCF MTB

5/540

-5/557

-5/524

-5/549

-5/491

5/530

-5/541

5/500
5/513
5/533
5/513
5/594
5/532
4

5/510
5/350
5/443
5/441
5
4

5/457
-5/491
-5/597
-5/549
4

-5/432

-5/530

5/237
5/431
4

5/477
4

-5/900
-5/522
-5/143
-5/500
-5/459

5/570
4

ROA

SIZE

5/503 5/519
4
5
4

UE

4

UE
SIZE
ROA
POSTCF
MTB
LEV
GSALES
DA
ABOCOST

منبع :یافته های پژوهشگر

جدول  -3نتایج آزمون كولموگروف – اسميرنوف
سال
00
02
07
00
03
35
34
33
39

DA

آماره
44213
44333
44103
44352
44124
44173
44405
44043
4،003

UE

ABOCOST

سطح خطا
آماره
سطح خطا
54503
44059
5453
54507
44975
54523
5453
44104
54503
54410
44410
54453
54472
44453
54500
54971
54341
54500
54500
44921
54439
54534
44319
54034
5،503
4،300
5،090
منبع :یافته های پژوهشگر

آماره
44133
54000
54030
54173
54093
54011
54233
54311
5،354

سطح خطا
54491
54073
54055
54372
54131
54333
54039
54990
5،155

 -6آزمون فرضيه ها
فرضیه اول :با ارائه پیش بینی از جریان وجوه نقد ،مدیریت سود از طریق اجزاء سود کاهش می یابد.
رابطه (:)9
+ post cf it +

=DA it

فرضیه دوم :با ارائه پیش بینی از جریان وجوه نقد ،مدیریت سود فعالیتهای واقعی ،افزایش می یابد.
رابطه (:)1
+ post cf it +
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فرضیه سوم :با ارائه پیش بینی از جریان وجوه نقد ،مدیریت انتظارات به سمت سود هدف افزایش می یابد.
رابطه (:)0
=UE it

+ post cf it +

نتایج آزمون تشخیصی  Fلیمر برای انتخاب از بین الگوهای دادههای ترکیبی معمولی در مقابل الگوی داده
های تابلویی با اثرات ثابت به صورت جدول شماره ( )1می باشد.
جدول -4نتایج آزمون تشخيصی  Fليمر
سطح خطا

آماره

روش پذیرفته شده

فرضيه

روش دادههای ترکیبی

4
3
9

54577

54333

54143

54030

روش دادههای ترکیبی ساده

44053

544253

روش دادههای ترکیبی ساده
منبع :یافته های پژوهشگر

با توجه به نتیجه بدست آمده از آزمون تشخیصی  Fلیمر ،برای تخمین الگو از روش داده های ترکیبی
معمولی استفاده می شود .نتایج تخمین الگو در جداول ( )0تا ( )7ارائه شده است.
جدول ( :)5نتایج تخمين الگو
متغيرها

ضریب

آماره تی استيودنت

سطح خطا

LEV

-5/100

-3/473

5

MTB

-5/557

-5/799

5/121

POSTCF

5/542

3/379

5/539

SIZE

5/540

3/459

5/592

ROA

-5/442

-9/439

5/553

C

-5/425

-4/743

5/502

R-Squared

5/931

Adjusted R-Squared

5/943

)F stat. (P.Value

29/039

D.W Stat.

4/000
منبع  :یافته های پژوهشگر

با توجه به نتایج بدست آمده درجدول شماره  0از برآورد الگو  ،با توجه به آماره های  Fو سطح خطای
بدست آمده برای آن که برابر با ( )5/555و کمتر از سطح خطای  5/54میباشد ،در نتیجه در سطح اطمینان
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 5/33می توان بیان کرد که در کل الگو به خوبی برازش شده و از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین
با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده برای الگو ( )4/000می توان بیان کرد که
خودهمبستگی سریالی میان جمالت باقیمانده های الگوی تحقیق وجود ندارد .همچنین با پیش بینی جریان
نقد ( )5/542و سطح خطا بدست آمده ( )5/539کمتر از سطح خطای  0درصد بوده در نتیجه این فرضیه
در سطح اطمینان  5/35مورد تأیید قرار میگیرد.یعنی بین پیش بینی جریان نقد و مدیریت سود از طریق
اجزا رابطه مثبت و معناداری برقرار است.
آزمون فرضيه دوم
با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره  2از برآورد الگو  ،با توجه به آماره های  Fو سطح خطای
بدست آمده برای آن که برابر با ( )5/555و کمتر از سطح خطای  5/54میباشد ،در نتیجه در سطح
اطمینان  5/33می توان بیان کرد که در کل الگو به خوبی برازش شده و از معناداری باالیی برخوردار است.
همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده برای الگو ( )4/751می توان بیان کرد که
خودهمبستگی سریالی میان جمالت باقیمانده های الگوی تحقیق وجود ندارد .همچنین پیش بینی جریان
نقد ( )5/5400و سطح خطا بدست آمده ( )5/505کمتر از سطح خطای  45درصد بوده در نتیجه این
فرضیه در سطح اطمینان  5/35مورد تأیید قرار میگیرد.یعنی بین پیش بینی جریان نقد و مدیریت سود
فعالیتهای واقعی رابطه مثبت و معناداری برقرار است.
جدول  -6نتایج تخمين الگو
متغيرها

ضریب

آماره تی استيودنت

سطح خطا

GSALES

5/553300

5/472570

5/025

LEV

5/553373

5/401473

5/070

MTB

-5/59320

-3./73002

5/550

POSTCF

5/5400030

4/32150

5/505

ROA

-5/33033

-0/50577

5

SIZE

5/547797

4/935400

5/407

C

-5/40021

-5/33010

5/935

R-Squared

5/077

Adjusted R-Squared

5/04

)F stat. (P.Value

)5/555(0/042

D.W Stat.

4/751
منبع :یافته های پژوهشگر
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آزمون فرضيه سوم
با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره  7از برآورد الگو  ،با توجه به آماره های  Fو سطح خطای
بدست آمده برای آن که برابر با ( )5/555و کمتر از سطح خطای  5/54میباشد ،در نتیجه در سطح
اطمینان  5/33می توان بیان کرد که در کل الگو به خوبی برازش شده و از معناداری باالیی برخوردار است.
همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده برای الگو ( ،)3/033می توان بیان کرد که
خودهمبستگی سریالی میان جمالت باقیمانده های الگوی تحقیق وجود ندارد .همچنین با توجه ضریب
متغیر پیش بینی جریان نقد ( )5/552و سطح خطا بدست آمده ( )5/394بیشتر از سطح خطای 45
درصد بوده در نتیجه این فرضیه در سطح اطمینان  5/35مورد تأیید قرار نمیگیرد.یعنی بین پیش بینی
جریان نقد و مدیریت انتظارات سود رابطه معناداری برقرار نیست.
جدول  -7نتایج تخمين الگو
متغيرها

ضریب

آماره تی استيودنت

سطح خطا

SIZE

5/530914

9/520590

5/553

ROA

5/99202

7/935929

5

POSTCF

5/555212

5/502044

5/394

MTB

-5/54170

-4/237

5/451

LEV

-5/59712

-5/7124

5/102

GSALES

-5/53043

-3/09233

5/544

C

-5/14553

-9/94713

5/554

R-Squared

5/35

Adjusted R-Squared

5/57

)F stat. (P.Value

)5/555( 4/033

D.W Stat.

3/033
منبع :یافته های پژوهشگر

 -7بحث و نتيجهگيري
مدیریت سود عبارت است از رفتار آگاهانه ای که به منظور کاهش نوسانات دوره ای سود شکل می گیرد
(بدری  )4970که طبیعتا باید تاکید کرد که این رفتار آگاهانه با نوعی قضاوت و اعمال نظر همراه است که
می تواند ارزیابی مدیریت سود را به شکل ذهنی و فاقد معیاری مشخص درآورد .حال نکته مهم در این جا
آشکار می شود و آن این که حتی افرادی که مدیریت سود را مثبت ارزیابی می کنند نیز به گونه ای
معترفند که در یک بازار غیر کارا چنین پدیده ای می تواند منجر به گمراهی استفاده کنندگان شود ،که این
امر بخصوص در ایران که کارایی بازارش مورد تردید است حائز اهمیت خاصی است .باید توجه شود که یکی
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از مهمترین اطالعات در دسترس سرمایه گذاران در خصوص تصمیم گیریهای مختلف مالی و اقتصادی،
گزارش های مالی مستخرج از سیستم حسابداری شرکتها می باشند .در این خصوص باید توجه شود که
شایر یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام در خصوص خرید ،فروش و یا
نگهداشت سهام شرکت ها افق ز مانی و آینده قابل پیش بینی آنها در خصوص سودآوری و به ویژه تولید
جریان های وجه نقد عملیاتی می باشد .شواهد بیانگر آنست که پیش بینی جریانهای نقدی منجر به ایجاد
محدودیتهایی در مدیریت فرصت طلبانه سود خواهد شد ،زمانی که مدیریت ،پیش بینی جریان وجوه نقد را
منتشر می نماید ،از قبل متعهد به ارائه ترکیب معینی از درآمد ،با استفاده از اقالم تعهدی در مقابل جریانات
نقدی میگردد ،که در نتیجه منجر به کاهش درجه آزادی در مدیریت سود می گردد.
با توجه به نتیجه بدست آمده به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران توصیه میشود شرکتهایی
که جریان نقد خود را ارائه می کنند اطمینان داشته باشند که تا حدودی می توان به سود ارائه شده توسط
این گونه از شرکتها اعتمادکرد و نتبجه گرفت که سود ارائه شده نشان از سود واقعی شرکت می باشد
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در ارزش گذاری شرکت ها به جریان وجوه نقد آن توجه بسیاری
نمایند زیرا یکی از ابزارهای کنترلی مدیران برای کاهش مدیریت سود می باشد
سرمایه گذاران در مورد تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری در شرکتها ،بر عوامل و نشانه های مدیریت
واقعی سود و تاثیر آنها بر جریان های نقدی به عنوان شاخصی از عملکرد شرکت توجه داشته باشند
با توجه به اینکه کشف مدیریت سود واقعی توسط حسابرسان به سختی انجام میگیرد پیشنهاد می شود
جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی به عنوان فعاالن عرصه حسابداری در کشور،با آموزش
حسابرسان خود ،شرکتهای مورد رسیدگی را از پیامدهای آتی مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای
واقعی آگاه سازند
سازمان بورس اوراق بهادار باید به شکلی سرمایه گذاران بالقوه را با اطالع رسانی صحیح ،شرکتهایی را
که به مدیریت سود واقعی روی می آورند  ،به سرمایه گذاران معرفی کند تا آنها بطور آگاهانه و متناسب با
اهداف کوتاه و بلند مدت خویش اقدام به سرمایهگذاری یا عدم سرمایه گذاری در چنین شرکتهای نمایند.
ملزم کردن شرکت های پذیرفته شده در بورس به ارائه پیش بینی جریان وجوه نقد که منجر به
باالرفتن شفافیت اطالعاتی و سطح کیفی تحقیقات خواهد شد.
با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه ضروری است که سرمایه گذاران توجه بیشتری به ارائه پیش
بینی جریان وجوه نقد داشته باشند.
به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران توصیه میشود تا ویژگی های کیفی سود را در مدلهای
تصمیم گیری خود در نظر گرفته و آن را در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار دهند
با توجه به نتایج و دستاوردهای تحقیق پیش نهاد میشود که سرمایه گذاران در ارزیابی شرکت های
پذیرفته شده در بورس ،عالوه بر بررسی وضعیت سود دهی و بازده حاصل از سهام شرکت ،به روند جریان
نقدی شرکت نیز توجه داشته باشند
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 بستانکاران و تحلیلگران نیز در بررسی اینکه آیا مدیریت به مدیریت سود روی آورده،سرمایه گذاران
 باید به هر دو نوع دستکاری فعالیت های واقعی و دستکاری اقالم تعهدی اختیاری توجه کنند و،است یا خیر
این نکته را در نظر داشته باشند که مدیران این دو گزینه از مدیریت سود به عنوان جایگزین یکدیگر
.استفاده می کنند
رشد و توسعه هر علمی در پرتو تحقیق های منسجمی است که به صورت علمی و هدفمند انجام می
 این امید وجود دارد که هر چه بهتر، با افزایش حیطه ی تحقیق ها و بهبود روش های تحقیق در علوم.شوند
 به دلیل نو.و بیشتر توسعه ی علوم مختلف شکل گیرد و راحتی و آسایش بیشتری عاید جوامع بشری شود
.بودن موضوع سرمایه انسانی جای آن داردکه مطالعات و بررسی های زیادی درباره آن انجام شود
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