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چكیده
در این مقاله تأثیر افشای اطالعات استراتژیک ،غیرمالی و مالی بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است .برای سنجش متغیرهای افشای
اطالعات استراتژیک ،غیرمالی و مالی به پیروی از ریاحی و عرب ( )1122از یک فرم امتیاز بندی
وی ژه (با اندکی تعدیل) و برای سنجش مدیریت سود از مدل کوتاری ( )1112استفاده شده است.
تحلیل دادههای پژوهش از طریق مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از دادههای
ترکیبی انجام شده است .تعداد  211شرکت نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادهاند .نتایج پژوهش
نشان میدهد افشای اطالعات استراتژیک ،غیرمالی و مالی اثر معناداری بر مدیریت سود دارد.
بدینترتیب که افزایش افشای اطالعات مالی منجر به کاهش مدیریت سود شده است در حالیکه با
افزایش افشای اطالعات استراتژیک و غیرمالی مدیریت سود نیز افزایش یافته است .نتایج حاصل در
بعد افشای اطالعات مالی مطابق با یافتههای جو و کیم ( )1112و ریاحی و عرب ( )1122میباشد .
واژههاي كلیدي :افشای اطالعات ،اطالعات استراتژیک ،اطالعات غیرمالی ،اطالعات مالی ،مدیریت
سود.

 -1استادیار گروه حسابداری ،واحد خدابنده ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خدابنده ،ایران ،نویسنده اصلیdr.b_ghorbani@yahoo.com .

 -2استادیار گروه حسابداری ،واحد تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تاکستان ،ایران
 -3کارشناس ارشد حسابداری ،واحد تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تاکستان ،ایران
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تأثیرافشاياطالعاتاستراتژیک،غیرماليوماليبرمدیریتسود

 -1مقدمه
پر واضح است که هرجا سخن از تصمیمگیری است مبحث اطالعات و نحوه دسترسی به آن
مطرح میشود  .در این راستا اطالعاتی حائز اهمیت است که مفید باشد و به موقع افشا گردد و
همچنین اطالعات باید دارای اهمیت بوده و توان اثرگذاری بر تصمیمگیریهای اقتصادی افراد را
داشته باشد و منجر به تصمیمگیری بهینه شود (حسنی و بشیر حسینی .)22،2977 ،تصمیمگیری
درست برای سرمایهگذاری در سطح بنگاههای اقتصادی و تخصیص بهینه منابع کمیاب در جامعه،
مستلزم وجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه است .وجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه
رکن اساسی پاسخگویی و تصمیمگیری اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بیبدیل توسعه و رشد
اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .استفاده کنندهگان از اطالعات مالی ،باالخص
سرمایهگذاران ،برای تصمیمگیری در زمینه خرید و فروش سهام ،ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر
تصمیمات اقتصادی مهم به اطالعات نیاز دارند و سرمایهگذاران زمانی در یک واحد اقتصادی
سرمایهگذاری میکنند ،که درباره آن اطالعات کافی داشته باشند (لشگری و نادری.)22،2977،
از دیدگاه استفادهکنندگان ،اطالعات مالی وقتی شفافیت و کیفیت اطالعات ارائه شده باالتر
باشد ،ریسک اطالعاتی آن شرکت پایینتر است .سهامداران و اعتباردهندگان خواستار اطالعات
بیشتر و شفافتری درباره شرکت هستند .افشای کامل همراه با شفافیت گزارشگری مالی میتواند
شرایط مطمئنی ایجاد کند که اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد .گزارشهای قابل اتکا و بموقع
باعث میشود که افراد بتوانند به درستی چشم اندازهای آتی شرکت را ارزیابی نمایند .این امر باعث
کاهش ریسک سرمایهگذاری و همچنین افزایش نرخ بازده مورد انتظار میشود .در تالش برای
رسیدن به پیش بینیها و انتظارات سرمایهگذاران راجع به آنالیزهای مالی ،شرکتها دریافتند که
مدیریت سود راه حل خوبی است .ناکامی در رسیدن به پیش بینیهای تحلیلگران و انتظارات
سرمایهگذاران برای شرکت فاجعهبار میباشد .از لحاظ دسترسی به بودجهها و فرصتهای رشد
کردن ،شرکت هایی که از افشای باالتری برخوردار هستند تمایل قویتری دارند که سودها را به
منظور رسیدن به پیش بینیهای مالی تحلیلگران ،مدیریت نمایند .این امر منجر به غیر موثق
شدن افشا سازیها میشود .شرکتهایی که شفاف نما هستند از تکنیکهای مدیریت سود کوتاه
مدت برای دستیابی به پیشبینی مورد اجماع تحلیلگران استفاده میکنند (ریاحی و عرب،2
.)1122،13
سرمایهگذاران و تحلیلگران تمایل باالیی به افشای اطالعات (عموماً اطالعات مالی و در کنار
آنها اطالعات غیرمالی و اطالعات مربوط به استراتژیهای شرکت) از جانب شرکت دارند تا از این
طریق بتوانند آینده را بررسی نمایند ،ولی با توجه به تئوری نمایندگی و جدایی مالکیت از مدیریت،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ممکن است با توجه به خواستههای متفاوت بین مالکان و مدیران ،صورتهای مالی و یادداشتهای
همراه آن نشان دهنده تمامی واقعیتهای شرکت نباشد و در این بین یکی از متغیرهایی که
میتواند تحت تأثیر سطوح افشای اطالعات قرار گیرد مدیریت سود میباشد .از آنجایی که
سرمایهگذاران جهت انجام تصمیمگیریهای منطقیتر اصوالً ترجیح میدهند به جای سود مدیریت
شده با سود واقعی شرکت روبرو شوند لذا این پژوهش به دنبال این است که آیا افزایش افشای
اطالعات توسط شرکتها میتواند توانایی مدیران جهت اعمال مدیریت بر سود را دستخوش تغییر
قرار دهد یا خیر؟
 -2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
افشا ،انتقال و ارائه اطالعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی ،کمی یا سایر اشکال اطالعات
مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت است .این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی
و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد ،افشای اجباری گفته میشود و در صورتی که افشای
اطالعات تحت تأثیر قوانین خاصی نباشد ،افشای اختیاری تلقی میشود .همچنین ،افشا به طور
ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطالعات در گزارشها ی شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن
ارزیابی قابل قبولی از ریسکها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطالعات را در این
زمینه یاری نماید (اُسو اَنساه.)112،2337،1
بخش عمده ای از ا فشا مربوط به اطالعات مالی است .با این حال بخشی از افشا اطالعات مربوط
به اطالعات استراتژیک (از قبیل اطالعات کلی شرکت ،استراتژی شرکت و استدالل مدیریت و آنالیز
و ،)...و بخشی نیز مربوط به اطالعات غیرمالی (نظیر اطالعات مربوط به ساختار هیت مدیره و
اطالعات مربوط به کارکنان و  )...میشود.
مدیریت سود

در ادبیات موجود ،فرضیهها و نظریههای متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و
پیامدهای آن مورد استفاده قرار گرفته که عبارتاند از :فرضیه مکانیکی ،9فرضیه بازار کارآ ،تئوری
اثباتی و نظریه رفتار فرصت طلبانه مدیران .فرضیه مکانیکی که در دهه  2311مطرح گردید ،بیانگر
آن بود که استفاده کنندگان صورتهای مالی ،منابع اطالعاتی به غیر از گزارشهای مالی
شرکتهایی را مورد استفاده قرار نمیدهند و سرمایهگذاران صرفاً براساس ارزشهای ظاهری
منعکس در اطالعات مالی شرکتها تصمیمگیری میکنند .طبق این فرضیه سرمایهگذاران ممکن
است به طور سیستماتیک به وسیله گزینهها و روشهای حسابداری گمراه شوند .رقیب فرضیه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مکانیکی ،فرضیه بازار کارآ نامیده میشود  .فرضیه بازار کارآ ،پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری
مالی در دهه  ،2321بیانگر آن است که قیمتهای بازار تمام اطالعات در دسترس را به طور کامل
منعکس مینمایند (ولکر )2332،1در شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارآ که پذیرفتهترین سطح آن
است گفته میشود که بازار میتواند اثر تغییرات حسابداری مصنوعی را تشخیص دهد ،لذا مدیریت
نمیتواند با این نوع تغییرات به طور سیستماتیک بازار را گمراه نماید .مطالعات زیادی وجود دارد
که در آنها از فرضیههای مکانیکی و بازار کارا استفاده شده ،لیکن محققین در تأیید پیش
بینیهای هر یک با شکست مواجه شدهاند (برنارد و توماس .)2373،2عالوه بر این ،هم فرضیه
مکانیکی و هم فرضیه بازار کارا به دلیل ساده بودن مبانی که بر آنها استوار هستند مورد انتقاد
قرار گرفتهاند .برای مثال یکی از انتقادات این است که برخالف مبانی سرمایهگذاران از نظر توانایی
کسب اطالعات حسابداری و تجزیه و تحلیل آنها ،هم سطح و متجانس نیستند .به دلیل فقدان
شواهد پشتیبانی کننده برای هر یک از این فرضیهها ،مشخص نیست که چرا شرکتها به تغییرات
حسابداری مصنوعی یا به عبارتی مدیریت سود مبادرت میورزند .در پاسخ به این سؤال واتز و
زیمرمن )2327( 1تئور ی اثباتی خود را به عنوان جایگزینی برای توضیح تغییرات حسابداری
مصنوعی مطرح نمودند .تئوری اثباتی انگیزههایی به غیر از انگیزههای مرتبط با بازار سرمایه را برای
توضیح مدیریت سود توسط مدیران مطرح مینماید .برای این کار ،تئوری اثباتی فرضیههای قبلی را
نقض نمیکند ،بلکه به جای آن برای بکارگیری گزینههای متفاوت حسابداری ،بر انگیزههای
قراردادی داخلی شرکت تاکید میکند  .مطابق تئوری اثباتی حسابداری ،از آنجاییکه متغیرهای
حسابداری مبنایی را برای تصمیمگیری مربوط به تخصیص منابع ،جبران خدمات مدیریت و
اجتناب از نقض قراردادهای بدهی فراهم میکنند ،مدیریت میتواند از طریق برآوردها و گزینش
رویههای حسابداری سود را مدیریت نموده و بر نتایج و پیامدهای این تصمیمها تأثیر گذارد.
بنابراین ،تئوری اثباتی سمت وسوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزههای مبتنی بر بازار
سرمایه به طرف دالیل قرادادی داخلی شرکت برای تغییرات حسابداری مصنوعی سوق داد .اما
مطالعات اخیر درباره مدیریت سود مجدداً تاکید خود را از تئوری اثباتی به سمت انگیزههای بازار
سرمایه ای نظیر رفتارفرصت طلبانه مدیران تغییر دادهاند از جمله میتوان به مطالعه دربارهٔ
کوششهای مدیران برای تحت تأثیر قراردادن عرضههای سهام از طریق مدیریت سود و با هدف
تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیلگران مالی اشاره کرد (تیو و وانگ .)2337،2تعریف مدیریت سود
ارائه شده توسط هیلی و واهلن )2333( 7مطابق با این تغییر جهت است طبق این تعریف مدیران به
به صورت عمدی برای ایجاد ابهام در ارزش ذاتی شرکت با تاثیرگذاری بر تخصیص منابع ،در
گزارشگری مالی از قضاوت استفاده میکنند .در مجموع شواهد اخیر نشان میدهد که مدیریت سود
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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به یک رویه عمومی در بین شرکتها تبدیل شده و چاره جویی برای محدودکردن آن به یکی از
اولویتهای مقامهای ناظر بازارهای سرمایه بدل گردیده است (نوروش و حسینی)227،2977،
نن چن و همکاران )1129( 3در پژوهشی به بررسی تأثیر قوانین افشا بر مدیریت سود ناشی از
معامالت با اشخاص وابسته پرداختند و به این نتیجه رسیدند که به دنبال قوانین افشای تصویب شده
در مدیریت سود شرکتهای تایوانی که دارای معامالت اشخاص وابسته با شرکتهای چینی بودهاند،
کاهشی رخ داده است.
ریاحی و عرب ( ) 1122در پژوهشی به رابطه بین افشای مکرر و مدیریت سود پرداختند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که ارتباط منفی و معنادار بین افشا اطالعات و مدیریت سود وجود
دارد .به عبارت دیگر ،اگر میزان افشاگری افزایش یابد ،مدیریت سود کاهش مییابد.
نانسون و همکاران )1121( 21در پژوهشی به بررسی رابطه بین افشای محیطی شرکت ،راهبری
شرکتی و مدیریت سود پرداختند و دریافتند که ارتباط معناداری بین مدیریت سود و افشای محیطی
وجود ندارد ولی ویژگیهای راهبری شرکتی میتواند بر این رابطه مؤثر باشد.
جو وکیم )1112( 22در طی تحقیقی نشان دادند که افشاکردن شفافنمایی را افزایش میدهد.
از این رو انگیزه برای مدیریت سود کم میشود ،چون افزایش شفافیت به سرمایهگذاران کمک
میکند تا مدیریت سودها را فاش کنند.
لوبو و زو ) 1112( 21در پژوهشی به رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود پرداختند .که
یافتههای آنها نشان میدهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود ارتباط منفی وجود
دارد .ارتباط منفی منطبق با نظریه مدیریت سود فرصت طلبانه است.
خورشیدی و همکاران ( )2931در مقالهای به بررسی تأثیر کیفیت افشا بر انواع مدیریت سود
پرداختند .نتایج پژوهش بیانگر رابطة معنادار و منفی بین سطح کیفی افشا و مدیریت سود اقالم
تعهدی و واقعی سود است.
فخاری و هدایت تبار ( )2931در پژوهش خود به بررسی اثر افشا بر مدیریت سود پرداختند .در
این پژوهش آنها برای اندازهگیری افشا ،از فهرست افشایی که وزندهی آن بر اساس نظر خبرگان
بود ،استفاده کردند و ارتباط آن را با حجم اقالم تعهدی غیرعادی ،به منزلة شاخص مدیریت سود،
مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها ارتباط منفی بین کیفیت افشا و مدیریت سود را گزارش داد.
نوروش و همکاران ( ) 2971در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت افشا شرکتی (شامل
قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود بررسی پرداختند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد
که بین کیفیت افشای شرکت و مدیریت سود رابطه منفی معنادار وجود دارد ،همچنین بین به موقع
بودن افشای شرکت و مدیریت سود نیز رابطه منفی معنیدار وجود دارد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بداغی و بزاززاده ( )2971در تحقیق خود به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود در
دوره زمانی  2971تا  2971پرداختهاند .نتایج حاصل از آزمونهای بعمل آمده ایشان در تحقیق در
بررسی مقطعی سال به سال ،تنها برای سال  71حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین
کیفیت افشا و مدیریت سود میباشد و در مجموع سه سال نیز نتایج نشان دهنده عدم وجود رابطه
معنادار است.
 -3فرضیههاي پژوهش
سوالی که در این پژوهش مطرح شده عبارت است آیا افشای اطالعات استراتژیک ،غیرمالی و
مالی بر مدیریت سود تأثیر معناداری دارد؟ از آنجا که افشای اطالعات شرکتها از طریق افشای
اجباری یا اختیاری انجام میشود بر همین اساس فرضیههای پژوهش حاضر به صورت زیر تدوین و
مورد آزمون قرار میگیرد:
فرضیه اصلی:

افشای اطالعات بر مدیریت سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیههاي فرعی:

 )2افشای اطالعات استراتژیک بر مدیریت سود تأثیر معناداری دارد.
 )1افشای اطالعات غیرمالی بر مدیریت سود تأثیر معناداری دارد.
 )9افشای اطالعات مالی بر مدیریت سود تأثیر معناداری دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف اجرا کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی ـــ علی است که بر
اساس اطالعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران انجام میپذیرد .دراین پژوهش با برداشت مستقیم اطالعات مورد نیاز ازصورتهای مالی
منتشر شده از طریق سایتهای مرتبط (نظیر سامانه جامع اطالعرسانی ناشران اوراق بهادار،)29
مجموع دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها جمعآوری شده است .درتجزیه وتحلیل اطالعات
با توجه به نیاز ،ازمدلهای رگرسیون خطی چند متغیره با دادههای ترکیبی و برای تجزیهوتحلیل
دادهها از نرم افزار  Eviewsاستفاده شده است.
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 -5جامعه آماري و انتخاب نمونه
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  2931-2977میباشد و تعداد  211شرکت که دارای ویژگیهای زیر بودند ،طبق روش
حذف سیستماتیک بعنوان نمونه انتخاب شدند:
 )2دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد.
 )1جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،لیزینگ ،بانکها ،بیمهها و صندوقهای بازنشستگی نباشد.
 )9اطالعات موردنیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی مورد نظر به طورکامل ارائه کرده
باشد.
 )1شرکتهایی که در دوره مورد نظر در پژوهش فعالیت مستمر داشته باشند.
 )2سال مالی خود را در طی دورههای موردنظر تغییر نداده باشد.
 )1تا پایان اسفند  2972در بورس پذیرفته شده باشد.
 -6مدل پژوهش و نحوه اندازه گیري متغیرهاي پژوهش
برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق از مدل  2استفاده شده است.
()2
EM= α0 + α1DISC + α2SIZE + α3LEV + α4 INST+ α5 CFO+ε

برای آزمون فرضیههای فرعی تحقیق از مدل  1استفاده شده است.
()1
EM= α0 +α1 DISC(SI)+α2DISC(NFI) +α3 DISC(FI)+α4 SIZE+α 5 LEV+α6 INST+ α7 CFO+ε
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نوع

عالمت

متغیر

اختصاري

مدیریت سود

وابسته

DA

افشای اطالعات

مستقل

اندازه شرکت

کنترلی

اهرم مالی

کنترلی

نام متغیر

منبع

نحوه محاسبه
جهت محاسبه مدیریت سود ابتدا کل اقالم تعهدی ) (TACهر دوره
به شیوه ذیل محاسبه میگردد
TACi,t = OIi,t – CFOi,t

سپس با استفاده از رگرسیون  OLSحساسیت کل اقالم تعهدی
نسبت به رشد درآمدها ،اموال ،ماشین آالت و تجهیزات ناخالص و
نرخ بازده داراییها سنجیده میگردد.
رگرسیون ذیل باید برای هرسال به منظورکنترل تفاوتهای ساختار
داراییها و عملیات شرکتها استفاده گردد:
TACi,t / Tai,t-1 = a (1 / Tai,t-1) + b [(∆SALEi,t - ∆RECi,t-1)/
Tai,t-1] + c (PPEi,t / Tai,t-1) + d (ROAi,t / Tai,t-1) + εt

سپس با استفاده از ضرایب رگرسیون در معادله  1که برای شرکتهای
هرصنعت و هرسال برآوردشده اند ،اقالم تعهدی غیر اختیاری را برای
تک تک شرکتهای همان صنعت و همان سال محاسبه میکنیم:

کوتاری
()1112

NDACi,t / Tai,t-1 = a (1 / Tai,t-1) + b [(∆SALEi,t - ∆RECi,t1)/ Tai,t-1] + c (PPEi,t / Tai,t-1) + d (ROAi,t / Tai,t-1) + ε

در نهایت اقالم تعهدی اختیاری برای هر شرکت و در هر سال ،با
کاستن اقالم تعهدی غیر اختیاری از کل اقالم تعهدی واقعی آن
شرکت و در سال مورد نظر محاسبه میگردد:
Dai,t = TACi,t – NDACi,t
DIS

SI
NFI
FI
Size
LV

با استفاده از فرم امتیاز دهی اندازه گیری میشود.

ریاحی و
عرب
()1122

برابر است با لگاریتم طبیعی جمع کل داراییهای شرکت
برابر است با کل بدهی تقسیم بر کل دارایی شرکت در دوره جاری

مالکیت نهادی

کنترلی

INST

برابر است با مجموع سهام در اختیار بانکها ،بیمهها ،شرکتهای سرمایه گذاری و
هلدینگ تقسیم بر کل سهام منتشره شده شرکت

نسبت جریان نقد
عملیاتی به فروش

کنترلی

CFO

برابر است با حاصل تقسیم جریان نقد عملیاتی به فروش
منبع :ریاحی و عرب ()1122

برای محاسبه متغییر مستقل از فرم امتیازبندی زیر با اقتباس از ریاحی وعرب ( )1122استفاده
شده است .الزم به ذکر است که این جدول با توجه به گزارشهای مالی شرکتها اندکی بومی
سازی شده است.
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فرم امتیاز بندي طراحی شده
SI

بخش اول :افشا اطالعات استراتژیک
اطالعات كلی شركت

 2تا 1

تاریخ تأسیس ،ساختار سازمانی/نمودار سازمانی ،توصیف کلی شغل/فعالیت ،محصوالت اصلی ،بازار اصلی،
سرمایه و ترکیب سهامداران
استراتژي شركت

 2تا 22

اظهار اهداف شرکت ،استراتژی کنونی ،تأثیر استراتزی بر نتایج کنونی ،استراتژی آتی ،تأثیر استراتژی بر
نتایج آتی
استدالل مدیریت و آنالیز

 21تا 27

محیط رقابتی ،محیط و مسائل حقوقی ،تجزیه تحلیل ریسک شرکت ،تغییر در مخارج ،تغییر در میزان
فهرست اموال ،تغییر در بازار سهام ،تغییر در فروش /سود
مجموع امتیازات افشاي اطالعات استراتژیک برابر با  11میباشد.

NFI

بخش دوم :اطالعات غیر مالی

اطالعات مربوط به ساختار هیت مدیره ،اطالعات مربوط به نیروی انسانی ،گزارش عملکرد زیست محیطی،
 23تا  12گزارش فعالیتهای اجتماعی شرکت ،برگزاری دورههای آموزشی شرکت ،اطالعات مربوط به خدمات پس از
فروش ،تعداد کارمندان
مجموع امتیازات افشاي اطالعات غیر مالی برابر با  7میباشد.
FI

بخش سوم :اطالعات مالی

 11تا 97

نسبت نقدینگی ،نسبت بدهی ،نسبت فعالیت ،تغییرات سرمایه در گردش ،تغییرات در ساختار سرمایه و
سیاست تأمین مالی ،بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام ،پیش بینی درآمدها ،پیش بینی گردش
پول  ،مشتریان اصلی ،تأمین کنندگان ،گزارش تغییرات قیمت ،پردازش اطالعات مالی
مجموع امتیازات افشاي اطالعات مالی برابر با  13میباشد.
مجموع كل امتیازات افشاي اطالعات برابر با  31میباشد.
منبع :ریاحی و عرب ()1122

برای امتیازدهی به موارد فوق ابتدا افشاهای شرکتهای نمونه ،در قالب گزارشهای سالیانه
اطالعات استراتژیک ،غیرمالی و مالی مورد بررسی قرار میگیرد .برای هر یک از موارد ذکر شده اگر
اطالعات وجود داشته باشد  2در غیر اینصورت صفر داده میشود و بعد اقدام به امتیازبندی
شرکتها برای فرضیه اصلی بر اساس dj :و برای فرضیههای فرعی براساس:
میشود.

38
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 -7یافتههاي پژوهش
 -1-7آمار توصیفی
اطالعات مربوط به کمینه ،بیشینه ،میانگین ،میانه و انحراف معیار هر یک از متغیرهادر جدول 2
آمده است.
جدول -1آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
نسبت
مدیریت

امتیاز

سود

افشا

اطالعات

اطالعات اطالعات اندازه

اهرم

مالكیت

شركت

مالی

نهادي

مالی

استراتژیک غیرمالی

جریان
نقد
عملیاتی
به فروش

میانگین

1/21931 1/21112 1/23112 29/2221 1/72111 1/117221 1/1273 1/12729 -1/19211

میانه

1/71291 1/7922 1/1221 29/1113 1/71122 1/222113 1/222221 1/12273 -1/1221

حداکثر

2

1/73129 2/11112

1/722219

2

1/21212 1/32229 1/7121 23/1271

-2/7211 1/11722 1/1732 21/7227 1/13191 1/222113
1/2
حداقل 1/22731 -22/2139
انحراف معیار 2/12127 1/11971 1/2212 2/11121 1/17291 1/172213 1/21121 1/17919 1/2332
منبع :یافتههای پژوهشگر

-2-7آزمون نرمال بودن
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع باقیماندههای رگرسیون از آزمون جارکو -برا استفاده شد که
نتایج آن در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  -2نتایج آزمون نرمال بودن
مدیریت

اطالعات

نسبت
اطالعات

اطالعات

اندازه

غیر مالی

مالی

شركت

جارکو-برا

212912

232/192 293/211 211/222

1/1331

17/1122

139/7312 137/2213 21/121

سطح خطا

1/2129

1/1921

1/2172

1/22191

1/17131 1/21913

سود

امتیاز افشا استراتژی
ک

1/221

اهرم مالی

مالكیت جریان نقد
نهادي

عملیاتی
به فروش

1/27911

منبع :یافتههای پژوهشگر
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همانطور که در جدول مقدار آماره جارکو – برانشان داده شده است مقدار سطح معناداری متغیرها
بیشتر از  1/12است .بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع باقیماندهها تأیید میگردد.
 -3-7ناهمسانی واریانس (آزمون وایت)
برای بررسی همسانی واریانس خطاها از آزمون وایت استفاده میشود که نتایج آن در جدول 9
نشان داده شده است.
جدول  -3آزمون وایت
فرضیه
فرضیه اصلی
فرضیههای فرعی

سطح معناداري

نوع آزمون وایت

مقدار آماره

آزمون F

2/131

1/912

آزمون ضریب الگرانژ

772/12

1/171

آزمون F
آزمون ضریب الگرانژ

2/221
2912/32

1/922
1/171

))p-value

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانطور که در جدول نشان داده شده است ،مقدار آزمون  Fدر فرضیه اصلی برابر  2/131و
سطح معناداری آن برابر  1/912و مقدار آزمون ضریب الگرانژ برابر  772/12و سطح معناداری
 1/171میباشد .از آنجایی که مقدار این دو آماره (آماره  Fو ضریب الگرانژ) کمتر از ارزش بحرانی
در جداول آماری مربوطه است .فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس خطاها تأیید میگردد.
مقدار آزمون  Fدر فرضیههای فرعی برابر  2/221و سطح معناداری آن برابر  1/922و مقدار
آزمون ضریب الگرانژ برابر  2912/32و سطح معناداری  1/171میباشد .از آنجایی که مقدار این دو
آماره (آماره Fو ضریب الگرانژ) کمتر از ارزش بحرانی در جداول آماری مربوطه است .فرضیه صفر
مبنی بر همسانی واریانس خطاها تأیید میگردد.
 -4-7آزمون معناداري مدلهاي پژوهش
نتایج حاصل از آزمون معناداری مدلهای پژوهش در جدول  1نشان داده شده است:
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جدول  -4معناداري پژوهش
مدلهاي
تحقیق
فرضیه

مبناي آزمون مدل

مجموع

میانگین حسابی

آزمون F

فرضیه اصلی

22312

-1/192

777

1/111

فرضیههای فرعی

22399

-1/112

131127

1/111

مربعات

سطح معناداري

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانگونه که از جدول ( 1جدول معناداری پژوهش) مشخص است مقدار  P-Valueآماره  Fمدل
رگرسیونی برابر با  1/111است که با توجه به سطح خطای  ،٪2کل مدل تخمین زده شده تأیید
میگردد.
 -5-7آزمونهاي فرضیه اصلی
افشای اطالعات بر مدیریت سود شرکت تأثیر معناداری دارد.
 -1-5-7آزمون  Fلیمر
به منظور بررسی استفاده از روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت در مقابل روش دادههای
تلفیقی ،از آزمون  Fلیمر استفاده شده است .که نتایج آن در جدول  2نشان داده شده است.
فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
جدول  -5نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر
مبناي مدل

روش پذیرفته شده

آماره F

سطح خطا

اثرات امتیاز افشای اطالعات بر
مدیریت سود

روش دادههای تلفیقی

1/22

1/171

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانطور که در جدول فوق مشاهده میگردد ،با توجه به اینکه ،آماره  Fتمامی مدلها در سطح
خطای  ٪2معنادار نمیباشد ،روش دادههای تلفیقی بر روش دادههای تابلویی ارجحیت دارد.
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 -2-5-7آزمون نیكویی برازش
جدول  1نتایج رگرسیونی که فرضیه اصلی پژوهش را مورد آزمون قرار میدهد را نشان میدهد.
جدول  -6نتایج آزمون نیكویی برازش فرضیه اصلی
آزمونن نیكویی برازش
نام متغیر

ضرایب
متغیرها

آزمون هم خطی

آماره t

عرض از مبدأ
افشای اطالعات

-2/222
1/191

-1/22
1/21

سطح
معناداري

VIF

Tolerance

1/111
1/111

1/321

2/139

اندازه شرکت

1/221

2/92

1/111

1/773

2/2112

اهرم مالی

-1/119

-7/21

1/111

1/32

2/121

مالکیت نهادی

1/191

3/13

1/111

1/322

2/192

نسبت جریان وجوه نقد
عملیاتی به فروش

1/17

1/72

1/111

2/119

1/331

ضریب تعیین

1/1223

ضریب تعین تعدیل شده

1/1227

آماره دوربین واتسون

2/391

سطح معنی داري آماره F

1/111

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج از آنجا که ضرایب  VIFتمامی متغیرها بین اعداد  2تا  2میباشد میتوان
نتیجهگیری نمود که ارتباط و همبستگی بین متغیرهای توضیحی در حد ضعیف میباشد .همچنین
ضریب تعیین تعدیل شده ،نشان میدهد که  %2از تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای
پژوهش ،قابل توضیح هستند و مقدار آماره دوربین واتسون  2/391که نشان دهنده عدم وجود خود
همبستگی پیاپی است ( .)1 - du = 2/712 > 2/391 >du =1/111سطح معنی داری آماره  Fمدل
رگرسیونی نیز برابر با  1/111است که با توجه به سطح خطای  %2کل مدل تخمین زده شده تأیید
میگردد.
نتایج برای فرضیه اصلی نشان میدهد که ضریب مثبت و معناداری در سطح خطای  %2برای
افشای اطالعات وجود دارد )PV=1/111،a1=1/191( .این یافتهها حاکی از این هستند که بر خالف
انتظار ،در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با افزایش افشای اطالعات ،مدیریت
سود نیز افزایش مییابد.
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نتایج حاصل از آزمون متغیر کنترلی بیانگر اثر مثبت و معنادار اندازه شرکت ،مالکیت نهادی و
نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی بر مدیریت سود و ا ثر منفی و معنادار اهرم مالی بر مدیریت سود
شرکت میباشد.
 -6-7آزمونهاي فرضیههاي فرعی
 -1-6-7آزمون  Fلیمر
به منظور بررسی استفاده از روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت در مقابل روش دادههای
تلفیقی ،از آزمون  Fلیمر استفاده شده است .که نتایج آن در جدول  2نشان داده شده است.
فرضیههای این آزمون به صورت زیر است:
جدول  -7نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر
مبناي مدل

روش پذیرفته شده

آماره F

سطح خطا

اثرات اجزای امتیاز افشای اطالعات بر
مدیریت سود

روش دادههای تلفیقی

1/22

1/171

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانطور که در جدول فوق مشاهده میگردد ،با توجه به اینکه ،آماره  Fتمامی مدلها در سطح
خطای  ٪2معنادار نمیباشد ،روش دادههای تلفیقی بر روش دادههای تابلویی ارجحیت دارد.
 -2-6-7آزمون نیكویی برازش
جدول  7نتایج رگرسیونی که فرضیههای فرعی پژوهش را مورد آزمون قرار میدهد نشان میدهد.
با توجه به جدول از آنجا که ضرایب  VIFتمامی متغیرها بین اعداد  2تا  2میباشد میتوان
نتیجهگیری نمود که ارتباط و همبستگی بین متغیرها در حد ضعیف میباشد و متغیرهای پژوهش
با یکدیگر در همبستگی نمیباشند .ضریب تعیین تعدیل شده ،نشان میدهد که  %37از تغییرات
متغیر وابسته ،توسط متغیرهای پژوهش ،قابل توضیح هستند و مقدار آماره دوربین واتسون 2/192
میباشد که نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی پیاپی است (2/231 > 2/192 >du = 2/212
=  .)1- duهمچنین سطح معنی داری آماره  Fمدل رگرسیونی برابر با  1/111است که با توجه به
سطح خطای  %2کل مدل تخمین زده شده تأیید میگردد.
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جدول  -1نتایج آزمون نیكویی برازش فرضیههاي فرعی
آزمون نیكویی برازش
نام متغیر

ضرایب

آزمون هم خطی
آماره t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

-2/221

-2111/22

1/111

اطالعات استراتژیک

1/122

11/792

1/111

اطالعات غیر مالی

1/217

271/211

1/111

1/312

اطالعات مالی

-1/192

-21/292

1/111

1/372

2/112

اندازه شرکت
اهرم مالی

1/229
-1/122

2919/192
- 129/911

1/111
1/111

1/711
1/391

2/121
2/1172

مالکیت نهادی

1/111

21/929

1/111

1/311

2/191

نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی
به فروش

2/21

ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون

متغیرها

1/371111
2/1922

1/121

Tolerance

VIF

1/321

2/139
2/211

1/222
ضریب تعین تعدیل شده
سطح معنی داری آماره F

1/331

2/111

1/371111
1/111

منبع :یافتههای پژوهشگر
 افشای اطالعات استراتژیک بر مدیریت سود شرکتها تأثیر دارد.
نتایج نشان میدهد که ضریب مثبت و معناداری در سطح خطای  %2برای افشای اطالعات
استراتژیک وجود دارد )PV=1/111،a1=1/122( .این یافتهها ،حاکی از این هستند که با افزایش
افشای اطالعات استراتژیک ،مدیریت سود شرکت نیز افزایش مییابد.
 افشای اطالعات غیر مالی بر مدیریت سود شرکتها تأثیر دارد.
نتایج برای فرضیه نشان میدهد که ضریب مثبت و معناداری در سطح خطای  %2برای
افشای اطالعات غیرمالی وجود دارد )PV=1/111،a2=1/217( .این یافتهها ،حاکی از این
هستند که با افزایش افشای اطالعات غیرمالی ،مدیریت سود شرکت نیزافزایش یافته است.
 افشای اطالعات مالی بر مدیریت سود شرکتها تأثیر دارد.
نتایج برای فرضیه نشان میدهد که ضریب منفی و با اهمیتی در سطح خطای  %2برای
افشای اطالعات مالی وجود دارد )PV=1/111،a3=-1/1922( .این یافتهها ،حاکی از این هستند
که افشای اطالعات مالی بر مدیریت سود شرکت تأثیر معکوس دارد و به عبارتی با افزایش
افشای اطالعات مالی ،مدیریت سود شرکت نیز کاهش مییابد.
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 متغیرهای کنترلی
نتایج حاصل از آزمون متغیر کنترلی بیانگر اثر مثبت و معنادار اندازه شرکت و مالکیت
نهادی بر مدیریت سود شرکت و اثر منفی و معنادار اهرم مالی بر مدیریت سود میباشد و
همچنین نتایج بیانگر عدم تأثیر نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی بر مدیریت سود شرکتها
میباشد.
 -1بحث و نتیجه گیري
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان داد که بر خالف انتظار افشای اطالعات تأثیر مثبت و
معناداری بر مدیریت سود شرکتها دارد که این نتیجه چالش برانگیز است .علت این نتیجه شاید
این باشد که مدیران شرکت ها با افزایش افشای اطالعات برای خود ایجاد هایل مینمایند و در پی
این افشا آزادانه اقدام به مدیریت سود می نمایند .انتظار بر این بود که افزایش افشای اطالعات منجر
به کاهش مدیریت سود گردد که این گونه نشده است .حال باید بررسی شود که افشای کدام
اطالعات منجر به چه نتیجه ای شده است .نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول بیانگر تأثیر مثبت
افشای اطالعات استراتژیک بر مدیریت سود شرکت میباشد نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم نیز
بیانگر تأثیر مثبت افشای اطالعات غیرمالی بر مدیریت سود شرکت میباشد .نتایج حاصل از فرضیه
فرعی  9بیانگر تأثیر منفی و معنادار افشای اطالعات مالی بر مدیریت سود شرکت میباشد .این
نتایج بیانگر این است که با اینکه افشای اطالعات استراتژیک و غیرمالی نه تنها نتوانست مانع
مدیریت سود شود بلکه باعث افزایش آن نیز شد .علیایهاالحال افزایش افشای اطالعات مالی منجر
به کاهش مدیریت سود می شود .این نتیجه مطابق با انتظار است زیرا افشای بیشتر اطالعات مالی
دست مدیران را در اقدام برای مدیریت سود بستهتر نگه می دارد و آن را با محدودیت مواجه
میسازد .نتایج حاصل مطابق با جو و کیم ( )1112و ریاحی و عرب ( )11122میباشد .با توجه به
یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود سرمایهگذارانی که به دنبال سهام شرکتهایی هستند که در
آنها مدیریت سود کمتر اتفاق افتاده است میتوانند سراغ شرکتهایی بروند که افشای بیشتری در
مورد اطالعات مالی خود انجام می دهند با این حال نتایج این پژوهش نشانگر این بوده است که
افزایش افشای اطالعات استراتژیک ،غیرمالی کمکی در کاهش مدیریت سود نمینماید و این امر نیز
می تواند مورد نظر فعاالن بازار بورس اوراق بهادار قرار گیرد.
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