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چكیده
اين پژوهش به بررسي رابطه مديريت سود عملکرد جاری و عملکرد آتي با افزايش امنیت شغلي مدير
عامل در شركت های پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد .در اين پژوهش مديريت سود با
استفاده از مدل تعديل شده جونز اندازه گیری شده است .و دوره تصدی مدير عامل از صورت های مالي
شركت ها استخراج شده است .جامعه ی آماری مورد مطالعه اين پژوهش شركت های پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .با استفاده از روش نمونه گیری حذفي 431 ،شركت پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون دادههای تركیبي
استفاده شده است .نتايج تحقیق حاكي از آن است كه بین مديريت سود و دوره تصدی مدير عامل رابطه
معني داری وجود دارد .همچنین بین مديريت سود و عملکرد جاری و آتي شركتها نیز رابطه معني داری
وجود دارد  .در نتیجه فرضیه اصلي تحقیق يعني وجود رابطه بین مديريت سود با افزايش امنیت شغلي مدير
عامل را تايید مي كند.
واژههای کلیدی :مديريت سود ،امنیت شغلي ،تصدی ،عملکرد جاری ،عملکرد آتي.

 -1استادیار ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران  ،ایران ،نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات.
 -2کارشناسی ارشد حسابداری ،واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
در سههه دهههه گذشههته ،مههديريت سههود موضههو تعههداد پابههل تههوجهي از پههژوهشههها در زمینههه
حسابداری بوده اسهت .يکهي از مهمتهرين سهواكتي كهه مهورد توجهه پژوهرهنران حهوزهی مهديريت سهود
پرار گرفته ،رابطه بین امنیت شهغلي و مهديريت سهود اسهت .ايهن روزهها بهین پژوهرهنران اتفهاق ن هری
مبني بر اينکه مهديران ،سهود را بهه من هور افهزايش دوره مهدت تصهدی شهان ،مهديريت مهيكننهد وجهود
دارد ،از جملههه فههارنبرت و تیههرول  ،)4001دی فونههد و پههار  ،)4001بههوير و مولینهها  ، )0992احمههد
لبو و ژو  )0994و چارفدين و بااويین.)0940 4 4
صورت سود و زيان به سبب اطالعات مفیدی كه درباره میزان سود آوری واحدهای تجاری ارائه مي
دهد برای استفاده كنندگان از اطالعات مالي حائز اهمیت است .به عبارت دينر ،اين صورت مالي دارای
محتوای اطالعاتي بوده و موجب سهولت تجزيه و تحلیل های كزم برای اخذ تصمیمات سرمايه گذاری
خواهد شد .از اينرو ،هرگونه ارائه گمراه كننده درباره عملکرد مالي واحد اپتصادی ،مي تواند آثار زيانباری را
برای سرمايه گذاران در پي داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اپتصادی مناسب ،با مرکل مواجه سازد.
اهمیتي كه سود حسابداری برای استفاده كنندگان از اطالعات مالي دارد ،باعث شده است كه مديريت واحد
تجاری توجه خاصي به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن پائل شود .بنابراين همواره اين ننراني و مرکل وجود
دارد كه سود به عنوان يکي از مهمترين شاخص های عملکرد مالي شركتها ،توسط مديران كه در تضاد
منافع بالقوه با سهامداران عادی پرار دارند ،با اهداف خاصي ،مديريت شده باشد ربیعي .) 4309
به خاطر جايناه و اهمیت سود برای استفاده كنندگان صورتهای مالي ،مديران شركت ها توجهي خاص
به نحوهی تهیه و گز ارش رپم مذكور داشته و در مقابل رفتار و عکس العمل سرمايه گذاران و ساير استفاده
كنندگان در برابر سود گزارش شده ،واكنش متقابلي از خود بروز داده اند .سرمايه گذاران تمايل به دريافت
اطالعات مربوط و پابل اتکا دارند تا از اين اطالعات در ارزيابي ارزش های مورد انت ار و ريسک های سرمايه
گذاری بهره گیرند .به هر حال امکان ندارد كه مديران تمايل به افرا تمام اطالعاتي كه سرمايه گذاران
00
خواستار آنها هستند داشته باشند .اسکات .)0993 ،
هدف اصلي اين تحقیق ،بررسي رابطه مديريت سود و افزايش دوره تصدی امنیت شغلي ) مدير عامل
است .بیرتر تحقیقات انجام شده در باب موضو مورد ن ر در كرور های خارجي انجام گرفته است .بنابراين
اننیزه اصلي محقق ،يافتن رابطه مديريت سود و امنیت شغلي مدير عامل در شركتهای پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
به طور كلي درباره مديريت سود تاكنون تحقیقات زيادی صورت گرفته است ،اما درباره اينکه مديريت
سود عملکرد جاری و عملکرد آتي چه تاثیری بر امنیت شغلي مدير عامل مي گذارد ،اطالعات خیلي كمي در
دست مي باشد.
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در واپع عمده تحقیقات انجام شده در زمینه ی مديريت سود شامل :تاثیر مديريت سود بر كیفیت سود،
سودآوری شركت ها و اننیزه های مديريت بوده است در حالي كه در تحقیق حاضر رابطه بین مديريت سود
و امنیت شغلي مدير عامل مطرح مي باشد.
 - 2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
در سال های اخیر ،محققین متعددی به بررسي منراء مديريت سود در ادبیات حسابداری پرداخته و آن
را به نويسندگان متعددی نسبت داده اند .اصطالح مديريت سود به تازگي به ادبیات مالي وارد شهده اسهت و
در گذشته از اصطالحاتي مانند هموارسازی سود كه بیان كننده ی حهاكت خهاص تهر مهديريت سهود اسهت
استفاده مي شده است .كوشینگ ،3 3داشر و مالکم1 1ورود بحث هموارسازی سود به ادبیات حسهابداری را بهه
گوردون ،1 1هورويتز و مايرز نسبت داده و وايت ،گوردون را منراء ورود فرضیهی هموارسازی به ادبیات مهالي
مي داند .ايمهاف ،2 2رونن و سهادان ،1 1سهنو ،ايکهل1 1و داران0 0نیهز شناسهايي هموارسهازی سهود را بهه هه
ورث49 49نسبت مي دهند .بنابراين نويسندگان جديد ،هموارسازی سود را موضو جديدی در ن ر مي گیرنهد
كه بعد از مقاله ی ه ورث در سال  4013در تحقیقات و مقاكت حسابداری ظاهر شهده اسهت هاشهمي و
صمدی.)4311 ،
در ادبیات حسابداری تعاريف گوناگوني از مديريت سود ارائه شده است كه به طور كلي مي توان گفت
مديريت سود به :
مداخله هدفمند در فرايند گزارش گری مالي با توجه به محدوديت های اصول پذيرفته شده حسابداری
برای بدست آوردن سطح مورد انت ار سود است تیسنگ و همکاران؛ .)0991در اين تحقیق برای محاسبه
میزان مديريت سود از مدل تعديل شده جونز  4001استفاده شده است.
در حسابداری ،سه رويکرد برای تحقیقات مديريت سود مطرح شده است كه به طور خالصهه در زيهر بهه
آنها اشاره مي شود مک نیکالس:)0999 ،44 4
 )4تحقیقات مديريت سود كه بر مبنای مجمو اپالم تعهدی است .اغلب اين تحقیقات برای برآورد
اپالم تعهدی از مدل جونز40 0استفاده كرده اند.
 )0تحقیقات سود كه بر مبنای اپالم تعهدی خاص است يک يا چند پلم از اپالم تعهدی را بررسي
مي كنند).
 )3تحقیقات مديريت سود كه بر مبنای توزيع سودها بعد از مديريت شدن است.
گوردون و همکاران  )4022در توضیح اننیزه مديريت سود چنین بیان داشتهاند:
 )4معیار مديران برای گزينش از میان روشهای گوناگون حسابداری ،حداكثر نمودن مطلوبیت يا
رفاه مديريت است.
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 )0مطلوبیت يا رفاه مديران به رضايت سهامداران از عملکرد شركت بستني دارد .با فرض ثبات
ساير عوامل ،هرپدر سهامداران رضايت بیرتری داشته باشند ،امنیت شغلي ،مقام و حقوق و
مزايای مديران بیرتر خواهد بود.
 )3مطلوبیت يا رفاه مديران تابعي از امنیت شغلي ،میزان حقوق و مزايا و رشد آن ،نرخ رشد شركت
است.
 )1رضايت سهامداران به ثبات نرخ رشد شركت بستني دارد.
مطالعات گذشته نران مي دهند كه مديران به دلیل اننیزههای مديريتي از جمله امنیت شغلي ،صرف
سهام ،شهرت و  ،) ...تمايلي به گزارش كاهش سود فصلي و يا زيان ن دارند و ترجیح مي دهند كه از گزارش
كاهش سود اجتناب كنند فان و همکاران .) 0949،بنابراين همواره اين ننراني و مرکل وجود دارد ،در
فصولي كه مديران با عملکرد واپعي خود پادر نیستند به شاخص های مورد ن ر دست يابند ،آنها با اپدامات
فرصت طلبانه خود استفاده از اپالم تعهدی اختیاری ،تغییر طبقه بندی هزينههای عملیاتي به هزينههای
غیرعملیاتي و  ) ..سود عملیاتي را به سمت دلخواه هدايت نمايند.
زيمرمن و واتس ،)4012 43 3عنوان ميكنند كه ارپام و اعداد و اطالعات حسابداری در تضاد منافع
موجود بین مديران و سهامداران ،نقش مهمي ايفا ميكنند .در حقیقت ،اين اطالعات ميتوانند نقش
ترديدكننده يا تعديلكنندهای در اين مقوله داشته باشند .اگر شركتها عملکرد ضعیفي از لحاظ سود گزارش
شده داشته باشند و پیمت سهام آنها سقوط كند ،خطرات جدی ،امنیت شغلي مديريت را تهديد ميكند و
در نهايت ممکن است سهامداران بخواهند تركیب هیئت مديره و مديريت اجرايي را تغییر دهند.
با فرض پذيرش توضیحات ياد شده ،ميتوان چنین نتیجه گرفت كه مديران ،سود ساكنه را بمن ور
حفظ موپعیتران مديريت مي كنند .برای مثال ويزيچ  )4011به اين نتیجه رسید كه تغییر هیأت مديره
بیرتر در سالهايي صورت ميگیرد كه سود حسابداری كمتر از سال گذشته بوده است .بنابراين ،ممکن
است زماني كه سود شركت بیش از حد انت ار است مديران با دستکاری ،آن را كاهش دهند تا سال آينده با
كاهش نسبي سود روبرو نروند و يا زماني كه سود كمتر از گذشته است با دستکاری ،آن را افزايش دهند تا
امنیت شغلي خود را تضمین كنند.
موضو اين تحقیق بررسي رابطه مديريت سود و امنیت شغلي مدير عامل در شركتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران است .درباره مديريت سود تاكنون تحقیقات زيادی صورت گرفته است ،اما سوال
اصلي تحقیق حاضر اين است كه آيا مديريت سود بر امنیت شغلي مديران عامل شركتهای بورسي ايران تاثیر
معني داری داشته است يا خیر؟
حاجیوند  ) 4311پژوهري را با عنوان « اننیزاه های مديريت در هموارسازی سود گزارش شده» انجام
داد ،نتايج تحقیق او نران داد كه يکي از اننیزه های مديريت از هموارسازی گزارش شده ،افزايش منافع
شخصي مديريت است .و منافع شخص مديريت شامل افزايش نرخ رشد ،درآمد مدير ،امنیت شغلي،
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برخورداری از منزلت اجتماعي و معروف شدن مدير به عنوان شخص كيق و كارآمد است .مديريت با
تغییراتي كه در اپالم مندرج در صورت های مالي انجام مي دهد ،به دنبال اين اهداف است.
كاشاني پور و يعقوبي  ) 4311بررسي « رابطه ی میان امنیت شغلي امنیت در بازار تولید ) و
مديريت سود » را مدن ر پرار دادند .مطالعه ی آنها به اين نتیجه رسید كه رپابت بیرتر و تولید كاكهای با
دوام ،موجبات هموارسازی بیرتر سود را فراهم مي آورد و مديران كرور سعي مي كنند تا سود دوره ی
جاری و نه سود دوره های آتي ) را مطلوب نران دهند.
پورحیدری و افالطوني  ) 4311با انجام تحقیقي تحت عنوان « بررسي اننیزههای هموارسازی سود در
شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » به اين نتیجه رسیدند كه هموارسازی سود با
استفاده از اپالم تعهدی اختیاری ،توسط مديران شركت های ايراني انجام مي گیرد و مالیات بر درآمد در
فعالیت های عملیاتي ،محر اصلي برای هموار نمودن سود با استفاده از اپالم تعهدی اختیاری است.
مدرس و همکاران  ) 4311به بررسي اننیزه های مديريت سود در شركت های پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مورد صنايع نفتي ،شیمیايي و فلزی ) پرداختند .به همین من ور با استفاده از مدل
تعديل شده جونز ،اپالم تعهدی اختیاری را به عنوان معیاری برای ترخیص مديريت سود بین سال های
 4314 -4312محاسبه نمود نتايج حاصل نران مي دهد اندازه شركت و پراردادهای بدهي محركي برای
مديريت سود در شركت های هر دو گروه صنعت مورد بررسي مي باشد.
گادفری و همکاران  ) 0993به بررسي مديريت سود بر اساس نمودار های ارائه شده توسط مديران با
عنوان مديريت تأثیر گذار در گزارشنری مالي ،در يک نمونه  23تايي از شركتهای بورس استرالیا از
سال 4000الي  ) 4001كه دارای تغییر مديرعامل بوده اند؛ پرداخته اند .آنها عالوه بر تايید نتايج محققان
پیرین از پبیل پورشو  ) 4003كه چارچوب مديريت سود در دوره بعد از تغییر مديران اجرايي را مطرح
نموده بود؛ به اننیزه های مديران جهت متهورانه ساختن گزارشات مالي در غالب نمودار ها نیز پرداختند.
پژوهش همزمان مديريت سود و مديريت تأثیر گذار در دوران تغییر مديريت ،مديريت سود را بنحو مطلوب
تری روشن مي ساخت .با توجه به يافته های آنها ،مديريت منفي سود و گزارشنری نامطلوب به وسیله
متغیر های اصلي مالي ،درست بر اساس پیش بیني های آنان؛ در سال تغییر رخ داده بود .همچنین بر اساس
ادعا های آنها ،شواهدی از گزارشنری مطلوب در سال بعد از تغییر ،بدست آمده بود.
مارد و مارسَت )0991 41 4در بررسي يک نمونه  10تايي از شركت های فرانسوی كه دارای تغییر
مديرعامل بوده اند ،پژوهري را ازسال  0999الي  0991انجام داده اند .آنها ماهیت انتخاب های حسابداری
انجام گرفته توسط مديران سابق و مديران جديد را مورد بررسي پراردادند .مطالعه آنها از اپالم تعهدی
اختیاری نران داد كه مديريت سود مثبت افزايري ) ،در دو سال پبل از تغییر انجام گرفته است.
اِنگ  )0990در پايان نامه خود به بررسي مديريت سود در دوره های تغییر مدير عامل در شركتهای
هلندی پرداخت .برای اين من ور با انتخاب  21شركت از سال  0993الي  0991و تفکیک فرآيند تغییر
بصورت عادی و غیر عادی ،پیش بیني نمود كه در موارد تغییر عادی در سال های پبل و سال تغییر،
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مديريت سود انجام نمي گ یرد و در سال بعد از تغییر ،مديريت مثبت سود انجام مي شود .همچنین پیش
بیني كرد كه در موارد تغییر غیر عادی ،مديريت مثبت سود در سال پبل از تغییر ،مديريت منفي در سال
تغییر و مديريت مثبت سود در سال بعد از تغییر انجام مي شود.
ويلسون و وانگ )0990 41 0به بررسي مديريت سود بعهد از تغییهر مهديران عامهل بها در ن هر گهرفتن
تأثیرانتصاب رئهیس هیهأت مهديره و مهدير مهالي ) در شهركتهای اسهترالیايي ازسهال  4000لغايهت 0991
پرداختند .آنها ارتباط بین اپالم تعهدی اختیاری و انتصاب مديران عامل جديد را مورد آزمهون پهرار دادنهد.
يافته های آنان ارتباط مع ني داری بین مديريت سود و انتصاب مديران جديد در سال تغییر و يک سال بعهد
از تغییر را هويدا نساخت؛ لیکن در موارد تغییر همزمان مدير عامل و رئیس هیهأت مهديره ،مهديريت منفهي
سود به طور معناداری در سال تغییر گزارش شد .شواهدی از مهديريت سهود در اولهین سهال بعهد از تغییهر
گزا رش نرد و ارتباط معناداری بین تغییر همزمان مدير عامل و مدير مالي با اپالم تعهدی اختیهاری بدسهت
نیامد.
چارفدين و بااويین  )0940تحقیقي با عنوان مديريت سود و امنیت شغلي مدير عامل انجام دادنهد .در
اين تحقیق رابطه بین مديريت سود و دوره تصدی مدير عامل در  014شركت آمريکهايي در طهي  44سهال
مورد بررسي پرار گرفته است .عالوه بر اين ،برای ارزيابي مديريت سود بهر امنیهت شهغلي و بهه ويهژه ،دوره
تصدی مدير عامل ،برخي از ويژگي های مدير عامل ن یر سن و دوره تصدی ،آزمون شده است .نتايج و يافته
های به دست آمده توسط آنان تايید كننده رابطه مديريت سود با افزايش دوره تصدی مدير عامل است.
 -3فرضیات تحقیق
با توجه به توضیحات ارائه شده ،مديران اننیزههای مختلفي برای دستکاری سود دارند كه برای اين كار
به ابزارهای مختلفي روی مي آورند كه به كار گیری هريک از اين ابزارها شرايط و موپعیت خاص خود را مي
طلبد .كه در يک طبقه بندی كلي مي توان آنها را به روشهای الف) مديريت سود واپعي و ب) مديريت سود
مبتني بر اپالم تعهدی تقسیم كرد كه هريک از اين روشها محدوديتهای عمدهای به همراه دارند .در بطن
دو روش فوق نو جديدی از اننیزه مديريت سود معرفي گرديد كه اخیراً مورد توجه محققان پرار گرفته
است كه اين نو جديد مديريت سود ،توسط مدير عامل با اننیزه امنیت شغلي خود صورت مي گیرد.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخي به اين سوال است كه آيا در شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،مديرعامل به من ور افزايش امنیت شغلیش ،مديري ت سود انجام مي دهد؟ به من ور پاسخ به سوال
مذكور فرضیههای زير تدوين شدهاند:
اين تحقیق دارای دو فرضیه مقدماتي و يک فرضیه اصلي مي باشد كه برای پاسخنويي به فرضیه اصلي،
ابتدا دو فرضیه ی مقدماتي مطرح مي شود .آزمون دو فرضیه مقدماتي گامي ضروری برای نتیجه گیری
فرضیه اصلي است .بدين لحاظ ،فرضیات به شرح ذيل مي باشند:
فرضیه اصلي :مدير عامل به من ور افزايش امنیت شغلي ،عملکرد جاری و آتي را مديريت ميكند.
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فرضیه های فرعي
فرضیه فرعي اول :اگر عملکرد جاری ضعیف و عملکرد آتي خوب پوی ) باشد ،مدير عامل به من ور
افزايش امنیت شغلي اننیزه پیدا مي كند سودهای آتي را برای تقويت سود جاری كاهش دهد.
فرضیه فرعي دوم :اگر عملکرد جاری خوب پوی ) و عملکرد آتي ضعیف باشد ،مدير عامل به من ور
افزايش امنیت شغلي اننیزه پیدا مي كند سود جاری را برای تقويت سودهای آتي كاهش دهد.
 –4روش تحقیق
روش تحقیق حاضر با توجه به نو تحقیق از تحقیقات نیمه تجربي يا شبه آزمايري بوده و از ن ر روش
تحقیق در زمره تحقیقات میداني و از نو پس رويدادی بر مبنای اطالعات گذشته و داده های مراهده شده
است .روش تحقیق متکي به روش همبستني است .اين تحقیق مبتني بر ارپام و اطالعات واپعي بازار سهام و
صورت های مالي شركتها است .در اين تحقیق با استفاده از اطالعات صورت های مالي شركت های نمونه و
اخذ اطالعات مربوط به مديريت سود و امنیت شغلي مدير عامل با استفاده از امکانات نرم افزاری بانکهای
اطالعاتي و صفحات گسترده اپدام به ايجاد انباره های اطالعاتي مورد نیاز و انجام محاسبات مربوط كرده و
در نهايت به كمک نرم افزارهای  SPSSو  ، Eviewsتجزيه و تحلیل كزم روی داده ها به عمل مي آيد.
 -5مدل تحقیق
در اين تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطي چند متغیره استفاده شده است .روش
آماری مورد استفاده در اين تحقیق روش داده های تركیبي مي باشد .در ادامه ابتدا روش داده های تركیبي
و آزمونهای مربوط به آن ترريح مي گردد .سپس آزمون های مربوط به معني دار بودن كل مدل و معني دار
بودن متغیرهای مستقل توضیح داده مي شود .در آخر نیز پس از ترريح آزمون های مربوط به مفروضات
رگرسیون كالسیک ،نحوه تصمیم گیری در مورد رد يا پذيرش فرضیه های تحقیق بیان مي گردد.
مدل اصلي تحقیق جهت آزمون فرضیه ها به پیروی از تحقیق چارفدين و بااويین )0940 42 4به صورت
رابطه  4مي باشد:
)4
DiscA ccruals i ,t   0  1DiscA ccruals i ,t 1   2 A ge   3Tenure i ,t
  4 Lev i ,t   5Size i ,t   6Current .Perf i ,t
  7 Future .Perf i ,t   8 (Current .Perf i ,t ) * (Future .Perf i ,t )   i ,t

در اين مدل:
 : DiscAccrua ls i ,tجمع اپالم تعهدی اختیاری شركت  iدر سال  tنماينده مديريت سود).
 : DiscAccruals i ,t 1جمع اپالم تعهدی اختیاری شركت  iدر سال. t  1
 : Agei ,tسن شركت  iدر سال . t
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 : Tenurei ,tدوره تصدی مدير عامل در اين سمت برای شركت  iدر سال . t
 : Sizei ,tاندازه شركت  iدر سال . t
 : Levi ,tنسبت اهرم مالي شركت  iدر سال . t
 : Current.Perf i ,tعملکرد جاری شركت  iدر سال . t
 : Future.Perf i ,tعملکرد آتي شركت  iدر سال . t
 -6متغیرهای تحقیق
متغیرهای اين تحقیق را  1متغیر شامل اپالم تعهدی اختیاری سال جاری متغیر وابسته تحقیق)،
عملکرد جاری شركت ،عملکرد آتي شركت ،دوره تصدی مديرعامل متغیرهای مستقل) ،اندازه شركت،
نسبت اهرم مالي ،عمر شركت و اپالم تعهدی اختیاری سال گذشته شركت متغیرهای كنترلي) ترکیل مي
دهد .در ادامه نحوه محاسبه هر يک از اين متغیرها ترريح ميشود.
 -1-6متغیر وابسته تحقیق
اقالم تعهدی اختیاری ( ) DiscAccrua ls i ,t
در اين تحقیق اپالم تعهدی اختیاری  ) DACCبا استفاده از مدل تعديل شده جونز بصورت رابطه  0مورد
محاسبه پرار خواهد گرفت:


t


)0


 PPE t

  3 
 A
t 1



 1 
 REV t  AR t
TAt

 1 
 2 



At 1
At 1
 At 1 


كه در آن:
 = TAtمجمو اپالم تعهدی در پايان سال  tكه از تفاوت سود خالص پبل از اپالم غیرمترپبه و جريانات
نقدی ناشي از فعالیت های عملیاتي محاسبه مي گردد.
 = At 1كل دارايي های در ابتدای سال . t
 = REVtتغییر در خالص درآمد بین

سال t  1

و سال t
و سال t

 = ARtتغییر در حساب های دريافتني بین
 = PPE tمیزان خالص اموال ،ماشین آكت و تجهیزات برای شركت  iدر پايان سال . t
سال t  1

پس از تخمین پارامترهای مدل فوق  2 ، 1و  ) 3از طريق روش رگرسیون داده های تركیبي ،اپالم
تعهدی اختیاری  ) DiscAccrua ls i ,tبرای هر شركت در هر سال بصورت رابطه  3محاسبه ميشود:
)3






 PPE it
  ˆ3 

 At

  1 
 REV t  ARt
TAt
  ˆ2 
 ˆ1 
At 1   At 1 
At 1
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 -2-6متغیرهای مستقل تحقیق
عملكرد جاری شرکت ( ) Current.Perf i ,t
در اين تحقیق برای اندازه گیری عملکرد جاری شركت از رابطه زير بهره گرفته خواهد شد:
میاننین سود خالص سال جاری شركت های نمونه – سود سال جاری مديريت نرده شركت = عملکرد سال جاری شركت

سود جاری مديريت نرده شركت نیز از رابطه زير پابل محاسبه مي باشد»
اپالم تعهدی اختیاری سال جاری – سود خالص سال جاری = سود سال جاری مديريت نرده

عملکرد جاری خوب پوی ) :طبق تحقیق عملکرد جاری زماني خوب پوی ) است كه سود جاری مديريت
نرده شركت بیرتر از میاننین سود سال جاری شركتهای نمونه باشد و بلعکس.
عملكرد آتي شرکت ( ) Future.Perf i ,t
در اين تحقیق برای اندازه گیری عملکرد آتي شركت از رابطه زير بهره گرفته خواهد شد:
میاننین سود خالص سال آتي شركت های نمونه – سود سال آتي مديريت نرده شركت = عملکرد سال آتي شركت

سود جاری مديريت نرده شركت نیز از رابطه زير پابل محاسبه مي باشد»
اپالم تعهدی اختیاری سال آتي – سود خالص سال آتي = سود سال آتي مديريت نرده

عملکرد آتي خوب پوی ) :طبق تحقیق عملکرد آتي زماني خوب پوی ) است كه سود آتي مديريت نرده
شركت بیرتر از میاننین سود سال جاری شركتهای نمونه باشد و بلعکس.
دوره تصدی مدیرعامل ( ) Tenurei ,t
دوره تصدی مديرعامل برابر با تعداد سالهايي است كه يک مديرعامل در يک شركت سمت مدير عاملي
را احراز كرده است .در اين تحقیق سال  4311به عنوان سال پايه) تلقي ميشود و شمارش دوره تصدی
برای تمام شركتها در اين سال برابر با  4ميباشد .اگر مديرعامل در سال بعد تغییر نکند ،اين شمارش به 0
افزايش مييابد و در سال سوم به  3و همچنین برای سالهای بعد .اما اگر مديرعامل تغییر بکند اين شمارش
به  4بر خواهد گرت  .در پژوهش حاضر اين متغیر با توجه به اينکه موازی ترين حالت را با امنیت شغلي
داشته و همچنین با توجه به داده های موجود در سازمان بورس در رابطه با مدت تصدی مديران شركت ،به
عنوان معیاری برای امنیت شغلي مدير عامل در ن ر گرفته شده است.
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 -3-6متغیرهای کنترلي تحقیق:
اندازه شرکت ( ) Sizei ,t
در اين تحقیق اندازه شركت از طريق لناريتم طبیعي ارزش دفتری جمع كل دارايي های شركت اندازه
گیری خواهد شد.
نسبت اهرم مالي ( ) Levi ,t
در ادبیات مالي نسبت كل بدهي به كل دارايي ها بیاننر ساختار سرمايه شركت بوده و از آن تحت عنوان
اهرم مالي ياد مي شود .در اين تحقیق به من ور كنترل اثر ساختار سرمايه بر اپالم تعهدی اختیاری شركت
ها ،اين نسبت وارد مدل های تحقیق شده است و با استفاده از رابطه  1پابل محاسبه مي باشد.
)1

TotalDebit i ,t
TotalAsset i ,t

Levi ,t 

در اين رابطه داريم:
 = Levنسبت بدهي شركت  iدر سال ، t
i ,t

TotalDebit i ,t

= جمع كل بدهي های شركت  iدر پايان سال  tپابل استخراج از ترازنامه،

TotalAsset i ,t

= جمع كل دارايي های شركت  iدر پايان سال  tپابل استخراج از ترازنامه.

عمر شرکت ( ) AGEi ,t
در اين مطالعه عمر شركت با استفاده از لناريتم طبیعي تعداد سال های فعالیت شركت از تاريخ تأسیس آن
اندازه گیری مي شود.
اقالم تعهدی اختیاری سال گذشته ( ) DiscAccruals i ,t 1
همانطور كه اشاره شد اپالم تعهدی اختیاری از طريق رابطه جونز محاسبه خواهد شد و نحوه محاسبه آن در
رابطه  ) 0-1بیان شده است.
 –7جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری اين تحقیق شامل كلیه شركتهای پذيرفته شده در بورس تهران مي باشهد،كه از ابتهدای سهال
 4312لغايت  4309در بورس فعال بوده اند.
نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری كه بیهان كننهده ويژگهي ههای اصهلي
جامعه باشد آذر و مؤمني ،4310 ،ص  .)1در اين تحقیق برای اين كه نمونه آماری يک نماينهده مناسهب از
جامعه آماری مورد ن ر باشد ،از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است .برای ايهن من هور  2معیهار در
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جدول زير در ن ر گرفته شده و در صورتي كه شركتي كلیه معیارها را احراز كهرده باشهد بهه عنهوان نمونهه
تحقیق انتخاب شده و مابقي حذف مي شوند.
روند انتخاب نمونه
تعداد كل شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال 4309
معیارها :تعداد شركت هايي كه در پلمرو زماني  11- 09در بورس فعال نبوده اند
تعداد شركت هايي بعد از سال  11در بورس پذيرفته شده اند
تعداد شركت هايي كه در پلمرو زماني  11-09تغییر سال مالي داده و يا سال مالي آن منتهي به پايان اسفند نمي باشد
تعداد شركت هايي كه در گروه صنعت بانکي و مؤسسات مالي ،سرمايه گذاری و هلدينگ بوده اند
تعداد شركت هايي كه سهام آن ها در پلمرو زماني  11-09بیش از  2ماه معامله نرده است.
تعداد شركت هايي كه در پلمرو زماني  11-09اطالعات مورد ن ر آن ها در دسترس نمي باشد

122
)442
)31
)13
)32
)13
-

تعداد شركت های نمونه

431

 -8روش جمع آوری اطالعات
مباني ن ری تحقیق از مقاكت و مجالت فارسي و اننلیسي تخصصي و همچنین كتب مربوط به موضو
تحقیق جمع آوری شده است .با بررسي صورت های مالي منترر شده شركت ها و اطالعات موجود در سايت
سازمان بورس و از محل گزارش های مالي شركت ها ،اطالعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها گردآوری
گرديده است .به من ور جمع آوری ساير داده های مورد نیاز مطالعه از بسته های نرم افزاری ره آورد نوين و
تدبیر پرداز استفاده شده است.
 -9یافته های تحقیق
در بخش آمار توصیفي ،تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مركزی همچون میاننین و
شاخصها ی پراكندگي انحراف معیار ،چولني و كریدگي انجام پذيرفته است .خالصه وضعیت آمار توصیفي
مربوط به متغیرهای تحقیق پس از غربالنری و حذف دادههای پرت به كمک نرم افزار  SPSSدر جدول 4
ارائه شده است.
با توجه به جدول  ،4متوسط اپالم تعهدی اختیاری سال جاری شركت های نمونه كه با استفاده از مدل جونز
اندازه گیری شده است منفي بوده و برابر با  -9/9010است .كمترين و بیرترين میزان اين متغیر نیز به
ترتیب برابر با  -0/4141و  0/0011مي باشد .نمودار  4روند ساكنه اپالم تعهدی اختیاری شركتهای نمونه
را طي بازه زماني تحقیق به تصوير كریده است.
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جدول  - 1آمار توصیفي متغیرهای تحقیق
مشاهدات میانگین انحراف معیار کمترین بیشترین چولگي کشیدگي

متغیر
اپالم تعهدی اختیاری سال
جاری )DiscAccrualst

219

-9/9010

9/0990

0/0011 -0/4141

-9/901

0/011

اپالم تعهدی اختیاری سال
گذشته )DiscAccrualst-1

219

-9/9410

9/0321

0/0011 -0/4141

-9/921

0/091

عملکرد جاری شركت
)Current.Perf

221

-9/2114

4/4303

9/1034 -49/010

-3/101

01/013

221

-9/2111

4/9104

9/1114 -49/010

-1/424

39/011

219

0/1131

4/3024

9/111

0/019

اندازه شركت
)Size

219

43/131

4/3112

41/3044 0/1041

9/211

3/111

نسبت اهرم مالي
)Lev

220

9/2921

9/4111

9/9021

4/1040

9/404

3/129

عمر شركت
)Age

219

3/3033

9/1110

4/0110

1/9111

-9/110

0/243

عملکرد آتي شركت
)Future.Perf
دوره تصدی مديرعامل
)Tenure

4

2

منبع :يافته های پژوهرنر

1390
1389
1388
1387
1386
1385

0.1

0.05

0

-0.05

-0.1

-0.15

-0.2

نمودار  - 1روند اقالم تعهدی اختیاری شرکت های نمونه طي سال های 1385 -1391
منبع :يافته های پژوهرنر

متوسط عملکرد جاری و عملکرد آتي شركت های نمونه نیز منفي بوده و به ترتیب برابر با  -9/2114و
 -9/2111مي باشد .در نمودار  0روند ساكنه اين متغیر نیز ارائه شده است.
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0

1389

1390

1388

1387

1385

1386

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
عملكرد آتي

عملكرد جاری

نمودار  - 2روند عملكرد جاری و عملكرد آتي شرکت های نمونه طي سال های 1385 -1391
منبع :يافته های پژوهرنر

نناره  4اپالم تعهدی اختیاری را بر اساس عملکرد جاری و آتي شركتها نمايش مي دهد و به شرح جدول 0
تحلیل مي گردد.
جدول  - 2اقالم تعهدی اختیاری بر اساس عملكرد جاری و آتي
عملكرد آتي

خوب

ضعیف

عملكرد جاری

مقادیر

خوب

ضعیف

میاننین

9/920

9/290

انحراف معیار

9/133

4/041

تعداد مراهدات

21

34

میاننین

-9/131

-9/914

انحراف معیار

4/401

9/111

تعداد مراهدات

31

131

منبع :يافته های پژوهرنر

اولین ستون از سطر اول جدول فوق نران دهنده سطح اپالم تعهدی در حالتي مي باشد كه در آن هم
عملکرد جاری و هم عملکرد آتي شركت ها خوب بوده است .در چنین شركت هايي ريسک اخراج از كار
برای مديريت متصور نیست .در دومین ستون از سطر اول ،وضعیت اپالم تعهدی اختیاری شركت هايي كه
دارای عملکرد جاری ضعیف و عملکرد آتي بوده اند نران داده شده است .نتايج بدست آمده برای اين
شركت ها حاكي از اين است كه مديريت سودآوری سال جاری را از طريق كاهش سود آتي ،افزايش داده
است بطوری كه میاننین اپالم تعهدی اختیاری برای اين شركت ها مثبت بوده  )9/290و بیرتر از میاننین
اپالم تعهدی شركت هايي مي باشد كه هم عملکرد جاری و هم عملکرد آتي آن ها خوب بوده است.
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همچنین اولین ستون از سطر دوم نران دهنده وضعیت اپالم تعهدی شركت هايي مي باشد كه عملکرد آتي
آن ها ضعیف ولي عملکرد جاری آن ها خوب بوده است .نتايج بدست آم ده برای اين شركتها حاكي از اين
است كه مديريت سودآوری سال آتي را از طريق كاهش سود سال جاری ،افزايش داده است بطوری كه
میاننین اپالم تعهدی اختیاری برای اين شركت ها منفي مي باشد  .)-9/131نهايتاً ستون دوم و سطر دوم
نران دهنده سطح اپالم تعهدی در حالتي مي باشد كه در آن هم عملکرد جاری و هم عملکرد آتي شركت
ها ضعیف بوده است .در چنین حالتي مديريت تمايلي به هموارسازی و مديريت سود از خود نران نمي دهد.
همانطور كه در اين جدول مرهود است میاننین اپالم تعهدی اختیاری اين شركت ها نزديک به صفر است
.)-9/914
با توجه به آمار توصیفي ارائه شده در جدول  ،4میاننین دوره تصدی مديرعامل در شهركت ههای نمونهه
برابر با  0/1سال بوده و كمترين و بیرترين آن به ترتیب يک سال و شش سال با توجه به بازه زمهاني مهورد
مطالعه مي باشد .بررسي روند ساكنه اين متغیر نیز نمودار  ) 3حاكي از سیر صهعودی دوره تصهدی سهمت
مدير عاملي در شركت های مورد مطالعه مي باشد.

4
3
2
1
1390

0
1389

1388

1387

1386

1385

نمودار  -3روند دوره تصدی مدیرعامل در شرکت های نمونه طي سال های 1385 -1391
منبع :يافته های پژوهرنر

 -11آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق
در انجام اين تحقیق به من هور تخمهین پارامترههای مهدل از روش حهداپل مربعهات معمهولي اسهتفاده
مي گردد .روش حداپل مربعات معمولي بر اين فرض استوار است كه متغیهر وابسهته تحقیهق دارای توزيهع
نرمال مي باشد و توزيع غیر نرمهال آن منجهر بهه تخطهي از مفروضهات ايهن روش بهرای تخمهین پارامترهها
مي شود  .لذا كزم است نرمال بودن توزيع متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون پرار گیرد .در ايهن مطالعهه ايهن
موضو از طريق آماره جاركیو -برا  41مورد بررسي پرار مي گیرد .فرض صفر و فرض مقابل در اين آزمون بهه
صورت زير مي باشد:
 H 0 : Z  N 1,0 

) H 1 : Z  N (1,0
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اگر سطح اهمیت آماره اين آزمون بیرتر از  9/91باشد  )Prob>.05فرضیه  H0مبني بر نرمال بودن
توزيع متغیر پذيرفته ميشود .نتايج آزمون جاركیو – برا برای متغیر وابسته تحقیق اپالم تعهدی اختیاری
سال جاری) در جدول  3ارائه شده است.
جدول  - 3نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق
اپالم تعهدی اختیاری سال جاری )DiscAccrualst

41/030

9/9991

منبع :يافته های پژوهرنر

با توجه به اين كه سطح اهمیت آماره جاركیو  -برا برای اين متغیر كمتر از  9/91ميباشد )9/999
بنابراين فرضیه  H1مبني بر نرمال نبودن توزيع متغیر وابسته تحقیق در سطح اطمینان  %01مورد تأيید پرار
ميگیرد و بیاننر اين است كه متغیر اپالم تعهدی اختیاری سال جاری از توزيع نرمال برخوردار نميباشد.
بنابراين كزم است پبل از آزمون فرضیه ها اين متغیر نرمال سازی شوند .در اين مطالعه برای نرمال سازی
داده ها از تابع انتقال جانسون  41بهره گرفته شده كه فرآيند نتايج حاصل از آزمون جاركیو – برا بعد از
فرآيند نرمالسازی داده ها به شرح جدول  1مي باشد.
جدول  - 4نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی
اپالم تعهدی اختیاری سال جاری )DiscAccrualst

1/101

9/9134

منبع :يافته های پژوهرنر

با توجه به جدول  ، 1از آنجايي كه بعد از نرمال سازی داده ها سطح اهمیت آماره جاركیو – برا به باكتر
از  9/91افزايش يافته است  )9/9134بنابراين فرضیه  H0در سطح اطمینان  %01تأيید شده و بیاننر اين
است كه متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآيند نرمال سازی ،دارای توزيع نرمال ميباشد.
-11نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق
در اين پسمت ،مدل تحقیق برآورد شده و آزمون مفروضات آماری مربوط به آن ها شامل بررسي نرمال
بودن باپیمانده ها ،همسان بودن واريانس باپیمانده ها و استقالل باپیمانده ها همراه با توضیحات و نتايج
حاصل از آن ارائه مي گردد و سپس به تفسیر نتايج حاصل از آزمون فرضیات به صورت جداگانه پرداخته مي
شود.
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 -1-11برآورد مدل
همان طور كه در بخش  1اشاره شد در اين مطالعه برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل  )4بهره گرفته
خواهد شد كه يک مدل رگرسیوني بوده و با استفاده از روش داده های پانل برآورد خواهد شد:
DiscAccrua ls i ,t   0   1 DiscAccrua ls i ,t 1   2 Age   3Tenurei ,t   4 Lev i ,t
  5 Sizei ,t   6 Current.Perf i ,t   7 Future.Perf i ,t
  8 (Current.Perf i ,t ) * ( Future.Perf i ,t )   i ,t

در اين مدل برای اين كه بتو ان مرخص نمود كه آيا استفاده از روش داده های پانل در برآورد كارآمد
خواهد بود يا نه از آزمون چاو و به من ور اين كه مرخص گردد كدام روش اثرات ثابت و يا اثرات تصادفي)
جهت برآورد مناسب تر است از آزمون هاسمن استفاده شده است .نتايج حاصل از اين آزمون ها در جدول 1
آمده است.
جدول  )5نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل ( )1تحقیق
نوع آزمون

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

درجه آزادی

P-Value

آزمون چاو

F

9/110

)100،433

9/0104



-

-

-

آزمون هاسمن

2

منبع :يافته های پژوهرنر

با توجه به نتايج حاصل از آزمون چاو ،از آنجايي كه مقدار  P-Valueآزمون چاو بیرتر از  9/91ميباشد
 ،) 9/0104ناهمساني عرض از مبداءها رد شده و مي توان در برآورد مدل از روش دادههای تركیبي استفاده
شود .در نتیجه انجام آزمون هاسمن كزم نبوده و مدل بصورت تركیبي برآورد ميشود .در جدول  2نتايج
حاصل از برآورد مدل و همچنین نتايج مربوط به آماره ها و مفروضات رگرسیون كالسیک ارائه شده است.
جدول  -6نتایج برآورد مدل تحقیق
تعداد مشاهدات664 :

متغیر وابسته :اقالم تعهدی اختیاری سال جاری
متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

ضريب ثابت

9/9120

9/432

9/1041

اپالم تعهدی اختیاری سال گذشته
عمر شركت

-9/4911
9/9110

-3/111
9/143

9/9991
9/1420

دوره تصدی مديرعامل

-9/9110

-0/119

9/9140

نسبت اهرم مالي

-9/0043

-4/200

9/9101

اندازه شركت

9/9911

9/422

9/1211

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /22بهار 1921

 کیهانمهاموصباحبکمحمدي

متغیر وابسته :اقالم تعهدی اختیاری سال جاری

تعداد مشاهدات664 :

متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

عملکرد جاری شركت

-9/3119

- 41/049

9/9999

عملکرد آتي شركت

9/3920

40/309

9/9999

عملکرد جاری شركت× عملکرد آتي
شركت

-9/9011

-0/342

9/9090

ضريب تعیین نعديل شده مدل
20/044
آماره  Fمدل
)9/9999
)P-Value
آماره

Breusch-Pagan

)P-Value

 91

9/1119
آماره

9/011
)9/1191

Jarque-Bera

0/001
)9/9120

Durbin

4/013

)P-Value
آماره

-Watson

منبع :يافته های پژوهرنر

شکل برآورد شده مدلها در نرمافزار  Eviwesنیز به صورت زير ميباشد:
DiscAccruals i ,t  0.1085DiscAccruals i ,t 1  0.0552Tenurei ,t  0.3540Current.Perf i ,t
)  0.3069 Future.Perf i ,t  0.0288(Current.Perf i ,t ) * ( Future.Perf i ,t

در بررسي معني دار بودن كلي مدل ،با توجه به اين كه مقدار احتمال  )P-VALUEآماره  Fاز 9/91
كوچکتر مي باشد  )9/9999با اطمینان  %01معني دار بودن كلي مدل ها تايید مي شود .ضريب تعیین
مدل ها نیز گويای آن است كه  11/19درصد از تغییرات اپالم تعهدی سال جاری شركت ها معیاری از
مديريت سود) توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین مي شود .همچنین در بررسي مفروضات رگرسیون
كالسیک نتايج آزمون جاركوا -برا گويای آن است كه باپیمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان
 %01از توزيع نرمال برخوردار مي باشند بطوری كه مقدار احتمال  )P-VALUEمربوط به اين آزمون بزرگتر
از  9/91است  .)9/9120همچنین با توجه به اين كه مقدار احتمال  )P-VALUEمربوط به آزمون برش-
پاگان بیرتر از  9/91مي باشد  )9/1191لذا همساني واريانس باپیماندهها تأيید مي شود .عالوه بر اين از
آنجايي كه مقدار آماره دوربین واتسن نزديک به عدد  0مي باشد  )4/013لذا استقالل باپیماندههای مدل
نیز تأيید ميشود.
 -2-11نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
بر اساس نتايج ارائه شده در جدول  ،3مقدار احتمال  )P-Valueآماره  tمربوط به متغیر دوره تصدی
مديرعامل كوچکتر از  9/91بوده  )9/9409و ضريب آن منفي مي باشد  )-9/9110بنابراين مي توان گفت
بین اپالم تعهدی اختیاری سال جاری به عنوان معیاری از مديريت سود و دوره تصدی مديرعامل رابطه
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معکوس و رابطه معني داری وجود دارد بطوری كه با افزايش دوره تصدی مديرعامل از تمايل مديريت برای
بکارگیری اپالم تعهدی اختیاری در سال جاری كاسته شده و گرايش به مديريت سود كمتر مي شود و
باكعکس با كاهش دوره تصدی مديرعامل ،بر میزان اپالم تعهدی اختیاری سال جاری شركت ها افزوده شده
و مديريت سود بیرتری واپع مي شود .از طرف دينر با توجه به جدول  ،3ضريب متغیر عملکرد جاری
شركت منفي  )-9/3119و مقدار احتمال  )P-Valueآماره  tآن كوچکتر از  )9/999 9/91بوده و ضريب
متغیر عملکرد آتي شركت مثبت  )9/3920و مقدار احتمال  )P-Valueآماره  tآن كوچکتر از 9/91
 ) 9/999است .بنابراين مي توان گفت رابطه معکوسي و معني داری میان عملکرد جاری شركت و اپالم
تعهدی اختیاری سال جاری وجود داشته و رابطه میان عملکرد آتي شركت و اپالم تعهدی اختیاری سال
جاری مستقیم و معنيدار است .در جدول  1خالصه نتايج تحقیق نران داده شده است.
جدول  -7خالصه نتایج تحقیق
ضریب

مقدار آماره t

P-Value

نتیجه آزمون

متغیر
دوره تصدی مديرعامل

-9/9110

- 0/119

9/9140

تأيید

عملکرد جاری شركت

-9/3119

-41/049

9/9999

تأيید

عملکرد آتي شركت

40/309
9/3920
منبع :يافته های پژوهرنر

9/9999

تأيید

 -12بحث و نتیجه گیری
نتايج آزمون های آماری تحقیق ،حاكي از پبول فرضیه های تحقیق مي باشد .نتايج حاصل از آزمون
فرضیه های اصلي و فرعي با توجه به نتايج فوق نران مي دهد كه كاهش عملکرد جاری شركت عملکرد
جاری ضعیف) و افزايش عملکرد آتي آن عملکرد آتي خوب) منجر به افزايش اپالم تعهدی اختیاری سال
جاری شركت شده و باعث مي شود كه مديران شركت ها سود سال جاری شركت ها را از طريق اپالم
تعهدی اختیاری و انتقال سودهای سال آتي به سال جاری افزايش دهند .عکس اين موضو نیز صادق است
بطوری كه با افزايش عملکرد جاری شركت عملکرد جاری خوب) و كاهش عملکرد آتي آن عملکرد آتي
ضعیف) ،میزان اپالم تعهدی اختیاری سال جاری شركت كاهش يافته و باعث مي شود كه مديران شركت
ها سود سال جاری شركت ها را از طريق اپالم تعهدی اختیاری و انتقال سودهای سال جاری به سال آتي
كاهش دهند بنابراين فرضیه های فرعي اول و دوم تحقیق در سطح اطمینان  01درصد پذيرفته شده و
بیاننر اين است كه اگر عملکرد جاری ضعیف و عملکرد آتي خوب باشد ،مدير عامل به من ور امنیت شغلي
اننیزه پیدا مي كند سودهای آتي را برای تقويت سود جاری كاهش دهد و اگر عملکرد جاری خوب و
عملکرد آتي ضعیف باشد ،مدير عامل به من ور امنیت شغلي اننیزه پیدا مي كند سود جاری را برای تقويت
سودهای آتي كاهش دهد .با توجه به تأيید هر دو فرضیه فرعي اول و دوم ،فرضیه اصلي تحقیق نیز در سطح
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اطمینان  01درصد تأيید شده و گويای آن است كه مدير عامل به من ور افزايش امنیت شغلي خود ،عملکرد
جاری و آتي را مديريت ميكند.
همان گونه كه نتايج تحقیق حاضر و تحقیقات انجام شده در زمینه مديريت سهود نرهان مهي دههد ،در
بسیاری از شركت ها ،مديريت سود انجام مي شود از آن جا كه عموماً سرمايه گذاران تخصص تحلیل صورت
های مالي را ندارند و به نماينني از آنان تحلیل گران مالي اين كار را انجام مي دهند ،تحلیهل گهران كهه در
واپع استفاده كنندگان اصلي اطالعات شركت هستند ،با مطالعه و تحلیل صحیح صورت ها و اطالعات مهالي،
سرمايه گذاران را اطال رساني كنند ،تحلیل گران بايستي مرخص كنند كه آيها مهديريت سهود در شهركت
ناشي از دستکار های مديريت است و يا در نتیجه فرايندی طبیعهي بهه وجهود آمهده اسهت .در صهورتي كهه
احتمال اين كه سودها به صورت مصنوعي ،مديريت شده باشند ،بايد مرخص شود كه آيا همان گونه كهه در
كوتاه مدت ،ن ر سرمايه گذار را جلب مي كنند ،در بلند مدت نیز ،مي تواند موثر باشد يا خیر.
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