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چكیده
هدف این مقاله بررسی اثر محافظهکاری ،مالکیت سهامداران نهادی و همچنین اثر تعاملی این
دو متغیر بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد میباشد .به این منظور ،صورتهای مالی
نمونهای شامل  201شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت .در
این پژوهش برای کشف مدیریت سود ،از قانون بنفورد و در نظر گرفتن چهار رقم اول سمت چپ
ارقام سود خالص به عنوان نقاط مبنا ،برای سنجش محافظهکاری از مدل خان و واتس ( ،)1002و
برای محاسبه میزان مالکیت سهامداران نهادی از قانون بورس اوراق بهادار استفاده شده است .برای
بررسی معنیداری انحراف توزیع نقاط مبنا از قانون بنفورد ،آزمون مربع-کای مورد استفاده قرار
گرفته است .نتایج نشان داد محافظهکاری ،مالکیت سهامداران نهادی و اثر تعاملی این دو متغیر
باعث کاهش مدیریت سود میشود .از نتایج این پژوهش میتوان دریافت که ذینفعان شرکت
میتوانند از محافظهکاری و مالکیت سهامداران نهادی به عنوان دو ابزار کارآمد جهت محدود کردن
فرصتهای مدیریت سود استفاده کنند.
واژههاي كلیدي :محافظهکاری ،مالکیت سهامداران نهادی ،مدیریت سود ،قانون بنفورد.
 -1دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران( ،نویسنده مسئول).
 -2مربی گروه حسابداری ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،کرمان ،ایران( .مسئول مکاتبات).
 -3کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،کرمان ،ایران.
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تأثیر

 -1مقدمه
هدف اولیه حسابداری مالی فراهمآوردن اطالعات مفید برای سرمایهگذاران جهت پیشبینی
عملکرد واحد اقتصادی است .سود خالص یکی از اقالم مندرج در صورتهای مالی است که در
تصمیمگیری استفادهکنندگان صورتهای مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود
ساخته است (کردستانی و هدایتی .)2912 ،سرمایهگذاری مالی سالم و شفاف برای هر شخصی
دارای اهمیت است .آینده مالی مناسب با تصمیمات مناسب و درستی که امروز در خصوص
سرمایهگذاری اتخاذ میشود ،شکل میگیرد .تصمیمات مالی مناسب با استفاده از اطالعات صحیح و
بهموقع صورت میگیرد .یکی از شروط رقابت کامل ،شفافیت اطالعات است .زمانیکه اطالعات
مربوط به شرکت به صورت شفاف و به طور مساوی بین مدیران و سهامداران توزیع نشده باشد،
عدم تقارن اطالعاتی ایجاد میشود .مدیران شرکتهای سهامی معموالً در مورد ارزش شرکت و
قیمت سهام نسبت به سهامداران خارج از شرکت اطالعات بیشتری دارتد .عدم تقارن اطالعاتی
منجر به اعمال مدیریت سود میشود (خدادادی و همکاران.)2920 ،
مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت،
سود را مدیریت میکنند .بنابراین ذینفعان شرکت ،مدیریت سود 2را نامطلوب میدانند و تالش
میکنند تا اختیارات و اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند .در همین
رابطه ،سهامداران دو معیار محافظهکاری 1و مالکیت سهامداران نهادی 9را به عنوان ابزارهای نظارتی
0
و حاکمیت شرکتی تلقی میکنند که میتوانند مدیریت سود را محدود سازند (الرا و همکاران
.)1021
در عمده پژوهشها یی که تاکنون در ارتباط با مدیریت سود انجام شده است ،از مدلهای
مبتنی بر اقالم تعهدی برای کشف مدیریت سود استفاده گردیده است .با توجه به کاستیهای
مدلهای مبتنی بر اقالم تعهدی در کشف مدیریت سود ،میتوان از قانون بنفورد به عنوان روش
جایگزین استفاده کرد .براساس این قانون ،ارقام دادههای سود باید از توزیع لگاریتمی خاصی پیروی
کنند ،و در صورتی که سود دستکاری شده باشند ،ارقام سود از این توزیع انحراف خواهند داشت.
اغلب پژوهشگران بیان میکنند که به منظور محدود کردن دستکاری سود توسط مدیران و در
نتیجه کاهش میزان ریسک صورتهای مالی ،میتوان از محافظهکاری بهره جست .به گفته الفوند و
واتس ،) 1001( 0مدیریت سود عدم اطمینان خارجی را افزایش میدهد و به طور بالقوه منجر به
عدم تقارن اطالعات میان مدیران شرکت و سرمایهگذاران ،و در نتیجه کاهش بهرهوری
سرمایهگذاری میشود .آنها معتقدند که محافظهکاری حسابداری میتواند عوارض جانبی عدم
تقارن اطالعات موجود بین سرمایهگذاران و مدیران را با محدود کردن امکان دستکاری اقالم
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حسابداری توسط مدیریت کاهش دهد .بسیاری پژوهشهای پیشین که ارتباط میان محافظهکاری
و مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادهاند بر این نقطه نظر توافق دارند که به هر اندازه میزان
محافظهکاری بیشتر باشد ،به احتمال کمتری شرکتها اقدام به مدیریت سود خواهند کرد.
بنابراین،به نظر میرسد هنگامی که شرکتها از محافظهکاری بیشتری برخوردارند ،انحراف دادههای
سود آنها از قانون بنفورد کاهش مییابد.
سیل عظیم رسوایی شرکتها در سالهای اخیر ،نقش حاکمیت شرکتی را در نظارت مؤثر بر
تصمیمات مدیران و عملکرد شرکتها به چالش کشیده است .اصالح چنین وضعی مستلزم افزایش
نظارت مؤثر بر عملکرد شرکتها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیران آنهاست .یکی از ساز و
کارهای حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزایندهای بوده ،ظهور سرمایهگذاران نهادی به عنوان
مالکین سرمایه است .از آنجا که سرمایهگذاران نهادی بخش قابل توجهی از سهام شرکتها را در
اختیار دارند ،نقش آنها در نظارت بر عملکرد مدیران و رویههای آنها (شامل رویههای حسابداری)
از اهمیت باالیی برخوردار بوده و انتظار میرود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر مدیریت
سود شرکتها مؤثر باشد .با تکیه بر فرضیه نظارت کارآمد (یکی از فرضیات مورد استفاده در بررسی
روابط بین سرمایهگذاران نهادی و مدیریت شرکت) ،انتظار میرود هنگامی که شرکتها از مالکیت
سهامداران نهادی باالتر برخوردارند ،میزان انحراف دادههای سود از قانون بنفورد کاهش مییابد.
از طرفی با توجه به اینکه نتایج پژوهشهای زیادی مثل آجینکا و همکاران ،)1000( 0چی و
همکاران ،)1001( 1مهرانی و همکاران ( ،)2911حاکی از ارتباط مثبت مالکیت سهامداران نهادی و
محافظهکاری میباشد،انتظار میرود که تعامل میان محافظهکاری و مالکیت سهامداران نهادی،
باعث کاهش مدیریت سود شرکتها شود .بنابراین ،به نظر میرسد هنگامی که شرکتها از
محافظهکاری بیشتر و مالکیت سهامداران نهادی باالتر برخوردارند ،میزان انحراف دادههای سود از
قانون بنفورد کاهش مییابد.
بر این اساس برای انجام این پژوهش دو هدف کلی ترسیم شده است:
 )2بررسی تأثیر محافظهکار ی و مالکیت سهامداران نهادی و نیز اثر تعاملی این دو متغیر بر
مدیریت سود با بهرهگیری از قانون بنفورد 1به عنوان یک روش جاگزین ،جهت کشف
مدیریت سود.
 )1گسترش استفاده از قانون بنفورد در زمینه پژوهشهای مالی و حسابداری.
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تأثیر

 -2مبانی نظري
جنسن و مکلینگ در سال  2210نظریه نمایندگی را مطرح کردند .آنان مدیران شرکتها را به
2

عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگماران تعریف کردند .در تحلیل آنان ،یک سهامدار در
تقابل با مدیران قرار دارد .به عبارتی ،تصمیمگیری به مدیران تفویض میشود .اما مشکلی که در
اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگماران تصمیمگیری نمیکند .یکی از
فرضیهها ی اصلی نظریه نمایندگی این است که کارگماران و گارگزاران تضاد منافع دارند .به عقیده
آنان ،انگیزهها ی مدیریت در جهت منافع شخصی است که این منافع برخالف حداکثر کردن ثروت
سهامداران میباشد (اسدی و منتی منجق تپه .)2920 ،بسیاری از محقیقین ،مدیریت سود را از
جمله اقدامات مدیران در جهت منافع شخصی میدانند .از جمله شیپر ،)2212( 20مدیریت سود را
یک اعمال نظر هدفمند در فرآیند گزارش گری مالی خارجی ،به منظور کسب منافع شخصی تعریف
کرد .دیجورج و همکاران ،)2222( 22مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط
مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول
پیشبینی تحلیلگران ،برآورد روند سودهای قبلی برای پیشبینی سودهای آتی ،افزایش بازده
سهام ،تأمین مالی بهتر و  )...تعریف کردهاند .اورت و واگنهوفر ،)1022( 21دریافتند که مدیران برای
افزایش ارزش بازار شرکت در کوتاه مدت ،باال بردن قیمت سهام و بهبود انتظارات تحلیلگران و
حفظ قیمت سهام طی بحرانهای مالی اقدام به دستکاری سود میکنند .مدیران معموالً با بیش از
واقع نشان دادن درآمدها و داراییها و کمتر از واقع نشان دادن بدهیها تصویر نادرستی از
صورتهای مالی ارائه میکنند .بنابراین ،سرمایهگذاران ممکن است ناخواسته در شرکتهای بحران
زده سرمایهگذاری کنند ،که منجر به ضرر و زیان آنها خواهد شد .در سالهای اخیر اثبات پذیری
گزارشات مالی به یک مشکل جدی تبدیل شده است (لین و همکاران.)1020 ،29محافظهکاری و
مالکیت سهامداران نهادی دو معیار نظارتی هستند که میتوان آنها را به عنوان دو ابزار قدرتمند
در جهت محدود کردن مدیران در راستای مدیریت سود تلقی کرد.
مطالعات نشان میدهند که مدیریت سود ،به طور کلی از دو راه امکانپذیر است :دستکاری
فعالیتهای واقعی و دستکاری اقالم تعهدی .در پژوهشهای گذشته عمدتاً برای کشف مدیریت
سود از مدلهای مبتنی بر اقالم تعهدی از جمله مدلهای جونز ،جونز تعدیل شده و کاسنیک و ....
20
استفاده شده است .ولی پژوهشهای زیادی از جمله پژوهش بنیش )2221( 20و توماس و ژانگ
( ،)1000بیان میکنند که مدلهای مبتنی بر اقالم تعهدی از توان اندکی برای کشف مدیریت سود
برخوردار میباشند.
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اخیراً قانون بنفوردتوسط بسیاری از پژوهشگران در زمینههای حسابرسی و مالی ،به کار گرفته
شده است .این قانون بیان میکند که رقم اول دادههایی که به طور طبیعی به وقوع میپیوندند ،از
توزیع یکنواختتبعیت نمیکنند ،بلکه توزیع لگاریتمی خاصی را دنبال میکنند ،به این صورت که
احتمال وقوع ارقامی با ارزشهای پایین ،بیشتر از سایر ارقام میباشد .این قانون چارچوب
ارزشمندی را برای تخمین صحت ارزشهای داده ارائه میکند و به شناسایی الگوهای ناهنجار در
مجموعههای داده میپردازد .اعدادی که مورد دستکاری واقع شدهاند از این قانون (توزیع) پیروی
نمیکنند .انتظار میرود ارقام سود شرکتها نیز از قانون بنفورد پیروی کنند و در غیر این صورت
احتمال دستکاری در آنها وجود دارد (تودتر.)1002 ،20
اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب میکند ،اطالعات ی که گزارشگری مالی فراهم
میآورد از ویژگیهای معینی برخوردار باشد .در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این
ویژگیها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است .یکی از این خصوصیات کیفی محافظهکاری
(احتیاط) میباشد .احتیاط عبارت است از کاربرد درجهای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای
انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونهای که درآمدها یا داراییها بیشت ر از واقع و
هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود (واتس و زیمرمن.)2220 ،21
پوند ،)2211( 21در بررسی روابط بین سرمایهگذاران نهادی و مدیریت شرکت ،سه فرضیه را
ارائه کرد :فرضیه نظارت کارآمد ،فرضیه همراستایی راهبردی و فرضیه تضاد منافع .فرضیه نظارت
کارآمد بیان میکند که سرمایهگذاران نهادی دارای اطالعات و منابع و تخصص بیشتر هستند و
میتوانند مدیریت را با هزینه پایینتری نسبت به سهامداران انفرادی نظارت کنند ،که این امر
میتواند به طور مؤثری رفتار مدیریت سود مدیران را مهارکند .فرضیه تضاد منافع بیان میکند که
ممکن است سرمایهگذاران نهادی با توجه به سایر روابط تجاری سودآور با شرکت ،براساس میزان
سهام خود به نفع مدیریت رأی دهند .چرا که رأی دادن علیه مدیریت میتواند تأثیر قابل توجهی بر
روابط تجاری آنها بگذارد .براساس فرضیه همراستایی راهبردی ،همکاری سرمایهگذاران نهادی و
شرکت مزایای دوجانبهای برای هر دو طرف به دنبال دارد .اگر مدیریت شرکت انگیزههایی برای
مدیریت سود داشته باشد ،فرضیه همراستایی راهبردی و فرضیه تضاد منافع ،بیانگر رابطه مثبت
بین سرمایهگذاران نهادی و مدیریت سود میباشند.
هر چند که نتایج پژوهش زیادی از رابطه منفی بین مالکیت سهامداران نهادی و مدیریت سود
حمایت میکند ،درمقابل ،برخی پژوهشگران استدالل کردهاند که سرمایهگذاران نهادی باالتر با
مدیریت سود بیشتر همراه است .در مجموع ،نظرات پژوهشگران در ارتباط با رابطه میان مالکیت
سهامداران نهادی و مدیریت سود با یکدیگر متفاوت میباشد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تأثیر

 -3پیشینه پژوهش
 -1-3مدیریت سود و محافظهكاري
واتس ،)1009(22بیان میکند که یکی از نقشهای مهم محافظهکاری ،محدود کردن رفتار
گزارشگری مالی فرصت طلبانهمدیر ان و نیز خنثی کردن و از بین بردن سوگیریهای اعمال شده
در گزارشهای مالی توسط افراد سودجو و منفعت طلب است .گوای و ورچیا ،)1000( 10دریافتند
که محافظهکاری از طریق شناسایی بالدرنگ زیانها و به تأخیر انداختن شناسایی سودهای
اقتصادی ،فرصتهای مدیریت سود موفق مبتنی بر اقالم تعهدی را کاهش میدهد .چن و
همکاران ، )1001( 12به این نتیجه رسیدند که محافظهکاری ،جانبداریهای منفعتطلبان را در
حسابداری به واسطه تعدیل انگیزههای مدیریت سود ،کاهش میدهد .نتایج پژوهش الرا و همکاران
( ،)1021نشان داد که محافظهکاری بیشتر باعث کاهش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و
افزایش مدیریت واقعی سود میشود.
انصاری و همکاران ( ،)2921به این نتیجه رسیدند که میان محافظهکاری و مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی رابطه منفی ،میان محافظهکاری و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت و میان
محافظهکاری و سطح کلی مدیریت سود رابطه منفی برقرار است.
 -2-3مدیریت سود و مالكیت سهامداران نهادي
بوشی ،) 2221( 11در پژوهش خود به این نتیجه رسید که حضور مالکین نهادی به کاهش
19
مدیریت سود و متعاقب آن حسابداری محافظه کارانه منجر می گردد .راجگوپال و همکاران
( ،) 1001نشان دادند که افزایش در سطح ماکیت نهادی سبب کاهش انگیزه مدیران برای
دستکاری سود و در نتیجه افزایش محتوای اطالعاتی سود میشود .ماتسوموتو ،)1001( 10به این
نتیجه رسید شرکتهایی که عمده سهام آنها متعلق به سرمایه گذاران نهادی است ،با احتمال
بیشتری از مدیریت سود برای دستیابی به شاخص از پیش تعیین شده (سود) استفاده میکنند.
بیتی و همکاران ،)1001(10به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای سهامی خاص که مالکیت آنها
متعلق به چند نفر است ،احتمال انجام مدیریت سود در مقایسه با شرکتهای سهامی عام ،بیشتر
است .میترا ،)1001( 10دریافت که حضور مالکان نهادی و متمرکز شدن مالکیت آنها مدیریت سود
را کاهش میدهد .بوهل و همکاران ،)1000( 11در پژوهش خود بیان میکنند که حضور سرمایه
گذاران نهادی در بازار سرمایه ،آن را به سمت کارایی پیش میبرد ،بدین صورت که سرمایهگذاران
نهادی می توانند با اتکا به نفوذ خود در بازار ،به ارائه اطالعات دقیق از سوی شرکتها و رعایت
اخالق حرفه ای نظارت کرده ،دقت و صحت ارائه اطالعات را فزونی بخشند .هادانی و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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همکاران ،)1022(11در مطالعهای به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود
پرداختند .نتایج بررسی آنان نشان میدهد که افزایش میزان مالکیت سهامداران نهادی موجب
کاهش مدیریت سود میشود .نتایج پژوهش فاروق و جای ،)1021( 12نشان داد که سرمایهگذاران
نهادی دارای تخصص بیشتری هستند و میتوانند مدیران را با هزینه کمتری نسبت به سایر
سرمایهگذاران ،تحت نظارت قرار دهند که این امر میتواند منجر به کاهش مدیریت سود شود.
مراد زاده و همکاران ( ،) 2911به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام به عنوان مکانیزم
داخلی حاکمیت شرکتی و مدیریت سود پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که بین سطح
مالکیت نهادی سهام و تمرکز آن با مدیریت سود رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد .احمدپور و
همکاران ( ،)2912در پژوهشی نتیجه گرفتند وقتی انگیزه برای دستکاری سود باالست مدیران غیر
موظف و سرمایه گذاران نهادی عمده ،نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاریهای اقالم تعهدی
غیرعادی دارند .یافتههای پژوهش آقایی و چاالکی ( ،)2912نشان دهنده رابطه معنی دار منفی بین
مالکیت نهادی و مدیریت سود میباشد.بادآور نهندی و همکاران ( ،)2922به بررسی تأثیر میزان
مالکیت سهامداران نهادی بر هموارسازی سود پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد مالکیت
سهامداران نهادی بر هموارسازی سود اثر منفی دارد .به این معنی که سهامداران نهادی توانستهاند
نقش نظارتی بر ت صمیمات مدیریت شرکت در خصوص هموارسازی سود اعمال کنند .قدرتی و
فیضی ( ،) 2920در پژوهش خود به بررسی اثر معیارهای حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی پرداختند ،نتایج حاکی از این است که هیچیک از معیارهای مورد بررسی
حاکمیت شرکتی (سرمایه گذاران نهـادی ،نسـبت مـدیران غیـر موظـف در ترکیـب هیئـت
مـدیره ،وجـود مـدیر عامـل شرکت بـه عنـوان رئـیس یـا نایـب رئـیس هیئت مـدیره و وجـود
حسابرسـی داخلـی) بـر میـزان مدیریت سود اثری ندارد.
 -3-3محافظهكاري و مالكیت سهامداران نهادي
آجینکا و همکاران ،) 1000( 90نشان دادند که هرچه درصد مالکیت نهادها در یک شرکت بیشتر
باشد ،محافظهکاری در پیش بینی سود افزایش می یابد .همچنین ،بر اساس یافتههای ایشان ،هرچه
درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره بیشتر باشد ،این پیش بینی محافظهکارانه تر است .چی و
همکاران ،)1001( 92دریافتند که بین مالکیت نهادی و محافظهکاری رابطه مثبت معناداری وجود
دارد .براساس یافتههای ایشان ،شرکتهای با مالکیت نهادی کمتر ،تقاضای کمتری برای حسابداری
محافظهکارانه دارند .همچنین آنها دریافتند که در صورت عدم تفکیک نقش مدیر عامل و رئیس
هیئت مدیره ،تمایل بیشتری به محافظهکاری وجود دارد.رامالینگگودا و یو ،)1022( 91در پژوهشی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تأثیر

به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر گزارشگری محافظهکارانه پرداختند .نتایج نشان داد مالکیت
نهادی باالتر منجر به گزارشگری مالی محافظهکارانهتر میشود .آنها همچنین دریافتند که این
رابطه مثبت در شرکتهای با موقعیت های رشد بیشتر و عدم تقارن اطالعاتی باالتر که نظارت
99
مستقیم سختتر و منافع بالقوه محافظهکاری بیشتر است ،قویتر میباشد .چن و همکاران
( ،) 1020در پژوهشی به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و گزارشگری محافظهکارانه پرداختند.
آنها به این نتیجه رسیدند که سطح باالتر مالکیت نهادی با گزارشگری کمتر محافظهکارانه همراه
است .لین ،) 1020( 90در پژوهشی دریافت که هرچه سرمایهگذاران نهادی دیدگاه بلند مدتتری را
سرمایهگذاری در شرکت داشته باشند ،سطح محافظهکاری شرکتها بیشتر است.
مهرانی و همکاران ( ،)2911به بررسی ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظهکاری
پرداختند .یافتههای به دست آمده از وجود ارتباط مثبت بین مالکیت نهادی و محافظهکاری سود
حکایت دارند .به عبارت دیگر ،با افزایش سطح مالکیت نهادی ،تمایل شرکتها به استفاده از
رویههای محافظهکارانه افزایش مییابد.کرمی و همکاران ( ،)2912در پژوهش خود به بررسی تأثیر
سازوکارهای نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه کاری ،در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتهها حاکی از وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت اعضای هیات
مدیره و سرمایهگذاران نهادی با محافظه کاری و نیز رابطه منفی بین نسبت اعضای غیرموظف
هیات مدیره و محافظه کاری بود .مرادزادهفر و همکاران  ،)2920در پژوهش خود به بررسی ارتباط
بین مالکیت سهامداران نهادی (به عنوان یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی) و محافظهکاری
حسابداری در شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش حاکی
از رابطه مثبت بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و محافظهکاری در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بود.
در ادامه به مرور پژوهشهایی در حوزه حسابداری و مالی که در آنها از قانون بنفورد استفاده شده
است میپردازیم:
لی ،) 2220( 90قانون بنفورد را در خصوص بازده یک روزه شاخص صنعتی داو جونز و اس اند
پی به کار گرفت .او نتیجه گرفت که دادههای موضوع پژوهش از قانون بنفورد تبعیت میکنند و
بیان کرد آنها میتوانند به گروهی از اعداد بدون روابط شناخته شده تقسیم شوند .کینانن و
کاسکال ،)1009( 90با هدف بررسی و مقایسه مدیریت سود ،به منظور دستیابی به نقاط مبنا در
میان کشورهای مختلف ،به بررسی توزیع دومین رقم سمت چپ سود و زیان خالص در 11000
شرکت فعال در  21کشور جهان پرداختند .آنها دریافتند که این نوع از مدیریت سود به طور
گست رده در سراسر جهان وجود دارد و در دومین رقم سمت چپ سود ،به طور قابل توجهی ،میزان
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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وقوع صفر و نه ،به ترتیب بیشتر و کمتر از آن میزانی است که به طور تصادفی انتظار آن میرود و
در زیان نیز الگویی متضاد وجود دارد .کرازا و همکاران ،)1001( 91در پژوهشی توزیع فراوانی رقم
اول قیمت و بازده روزانه شاخص اس اند پی  000در دوره  2220تا  1001را مورد بررسی قرار
دادند .با استفاده از آزمون کای-دو در دو سطح معنیداری 2و  0درصد ،دادههای موضوع پژوهش از
قانون بنفورد تبعیت نکردند .آنها متوجه شدند بازدهها نسبت به قیمتها تطابق نزدیکتری با
قانون بنفورد داشت .ارتس و همکاران ،)1001( 91با هدف بررسی نقش نقاط مبنا در رویه تقسیم
سود شرکتهای آمریکایی ،سود تقسیمی هر سهم شرکتهای آمریکایی را بررسی کردند .نتایج
نشان داد که به طور قابل توجهی ،عدد صفر بیشتر و اعداد بزرگتر کمتری در دومین رقم سمت
چپ اعداد سود تقسیمی وجود دارد .همچنین به طور غیر عادی ،تعداد زیادی از شرکتها به طور
سیستماتیک عدد صفر و تعداد محدودی از آنها اعداد بزرگ را در دومین رقم سود تقسیمی خود
گزارش میکنند .آنها نتیجه گرفتند که مدیران سود تقسیمی شرکتهای خود را با هدف رسیدن
به سطح مبنا یا بیش از آن به سمت باال گرد میکنند .نیگرینی و میلر ،)1002( 92نوعی روش
تحلیلی در حسابرسی ارائه کردند که مبتنی بر قانون بنفورد است ،آنها نشان دادند که روش
تحلیل مبتنی بر قانون بنفورد میتواند در کشف معامالت ،رویدادها و روندهای غیرعادی مفید باشد
و عالئمی را شناسایی کند که سایر روشهای تحلیلی حسابرسی در شناسایی آنها ناتوان هستند.
لین و همکاران ،)1020( 00با استفاده از قانون بنفورد به بررسی اثر محافظهکاری بر مدیریت سود و
تعامل میان محافظهکاری و مالکیت سهامداران نهادی و مدیریت سود پرداختند .نتایج نشان داد در
سطوح باالتر محافظهکاری ،میزان انحراف دادههای سود از توزیع مورد انتظار طبق قانون بنفورد
کمتر است .همچنین در سطوح باالی محافظهکاری و مالکیت سهامداران نهادی این انحراف کاهش
مییابد.
مهدوی و کاظم نژاد ( ،)2911به بیان اهمیت استفاده از قانون بنفورد در حسابرسی مستمر
پرداختند .آنها است فاده از قانون بنفورد را هم به لحاظ کاهش خطر نمونه گیری ،هزینه منفعت
استفاده از آن و توانایی این قانون در بهبود کیفیت اطالعات در حسابرسی مستمر الزامی دانستند.
علوی طبری و باکری ( ،)2920در پژوهش خود به مقایسه توزیع مشاهده شده با توزیع موردانتظار
در دومین رقم سمت چپ سودهای گزارش شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در فاصله زمانی  11-11پرداختند .نتایج این پژوهش بیان میکند که مدیران شرکتهای
ایرانی تمایل ندارند در زمان مواجهه با عدد بزرگی مانند نه در دومین رقم سمت چپ سود ،با هدف
افزایش یک واحدی اولین رقم آن ،سود عملیاتی را به سمت باال گرد کنند در حالی که بررسی این
پدیده در ارتباط با سود خالص شرکتها ،نتایج مربوطتری ارائه میکند .محمدی و همکاران
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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( ،)2920با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود مدیریت آرایشی سود در سالهای 11-11
پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از این بود که در بازه زمانی مذکور در سود و زیان شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مدیریت آرایشی سود وجود ندارد .رستمی و جعفری
درگیری ( ،)2921به بررسی قانون بنفورد به عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده در بورس اوراق
بهادار تهران در فاصله زمانی  11-11پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که دادههای مورد بررسی از
قانون رقم اول تبعیت نمیکند.
 -4فرضیههاي پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش فرضیههای زیرمطرح میشود:
 فرضیه اول :هنگامی که شرکتها از محافظهکاری بیشتری برخوردارند ،انحراف دادههای
سود از قانون بنفورد کاهش مییابد.
 فرضیه دوم :هنگامی که شرکتها از مالکیت سهامداران نهادی باالتر برخوردارند ،انحراف
دادههای سود از قانون بنفورد کاهش مییابد.
 فرضیه سوم :هنگامی که شرکتها از محافظهکاری بیشتر و مالکیت سهامداران نهادی
باالتر برخوردارند ،انحراف دادههای سود از قانون بنفورد کاهش مییابد.
 -5روش شناسی پژوهش
 -1-5نوع پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است زیرا نتایج آن میتواند مورد استفاده سرمایهگذاران،
استاندارد گذاران حسابداری ،سازمان بورس اوراق بهادار و دیگر دست اندرکاران بازار سرمایه قرار
گیرد .همچنین پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری دادهها در حوزه پژوهشهای اثباتی
حسابداری است که بر اساس اطالعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتها میباشد.
 -2-5جامعه آماري ،روش نمونهگیري و تعداد نمونه
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل
میدهد .قلمرو زمانی این پژوهش محدود به سالهای  2911تا  2929میباشد .روش نمونه گیری،
روش حذف سیستماتیک میباشد و نمونه شامل شرکتهایی است که دارای شرایط زیر باشند:
 )2شرکتها از ابتدای سال  2911در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 )1سهام شرکتها وقفه معامالتی بیش از شش ماه نداشته باشند.
 )9سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.
 )0در طی قلمرو زمانی پژوهش ،دوره مالی شرکتها تغییر نکرده باشد.
 )0شرکتهای انتخابی از شرکتهای واسطهای و سرمایهگذاری و بانکها نباشند.
 )0اطالعات مورد نیاز این پژوهش شرکت در دسترس باشد.
با توجه به مجموعه شرایط مزبور ،در نهایت تعداد  201شرکت در یک دورههفت ساله به عنوان
نمونه این تحقیق انتخاب شدند .جدول  2تعداد شرکتهای نمونه به تفکیک هر صنعت را نشان
میدهد.
جدول  -1تعداد شركتهاي نمونه به تفكیک صنعت
تعداد

نام صنعت

تعداد

نام صنعت

شركتها

شركتها

مواد و محصوالت دارویی

21

ماشین آالت و تجهیزات

0

خودرو و ساخت قطعات

20

الستیک و پالستیک

0

محصوالت شیمیایی

22

ساخت محصوالت فلزی

0

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

2

سایر محصوالت کانی غیر فلزی

0

فلزات اساسی

1

استخراج کانههای فلزی

9

سیمان ،آهک ،گچ

1

سایر صنایع

1

کاشی و سرامیک

0

جمع

201

منبع :یافتههای پژوهشگر

دادههای مورد نیاز این پژوهش از بانکهای اطالعاتی تدبیر پرداز ،رهآورد نوین ،تارنمای بورس اوراق
بهادار ،و همچنین صورتهای مالی شرکتهای نمونه استخراج گردیده است .برای آماده سازی
متغیرها و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزارهای  Excelو  Eviewsاستفاده شده است.
 -3-5اندازهگیري متغیرهاي پژوهش
 -1-3-5محافظهكاري حسابداري
02

در این پژوهش برای اندازهگیری محافظهکاری از مدل توسعه یافته باسو ( ،)2221توسط خان
و واتس ،)1002( 01استفاده شده است .برای این منظور ابتدا باید رگرسیون مقطعی ساالنه  2را
تخمین زد و پس از تعیین ضرایب  ،آنها را در رابطه  1قرار داد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تأثیر

⁄

()2

()1
که در آن:
 :سود هر سهم شرکت  iدر سال t
 :قیمت سهم شرکت  iدر شروع سال t
 :بازده سهام شرکت iدر سال t
برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر است.
 :یک متغیر مجازی است .اگر
 :لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر سال t
 :نسبت بدهیها به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر سال t
 :نسبت ارزش بازار حقوق به ارزش دفتری صاحبان سهام شرکت  iدر سال t
 :امتیاز محافظهکاری شرکت  iدر سال t
 -2-3-5مالكیت سرمایهگذاران نهادي
طبق بند  11ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ،سرمایهگذار نهادی عبارتنداز:

 )2بانکها و بیمهها،
 )1هلدینگها ،شرکتهای سرمایه گذاری ،صندوق بازنشستگی ،شرکت تأمین سرمایه و
صندوقهای سرمایهگذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
 )9هرشخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 0درصد یا بیش از  0میلیارد ریال از ارزش اسمی
اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند،
 )0سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی
 )0شرکتهای دولتی،
 )0اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند (جهانشاد و
شعبانی.)2920 ،
با بررسی یادداشتهای همراه صورتهای مالی ،درصد مالکیت این سرمایهگذاران از سهام شرکت
محاسبه شده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -3-3-5مدیریت سود
در این پژوهش به منظور کشف مدیریت سود در ارقام سود خالص ،از قانون بنفورد استفاده
شده است .تجزیه و تحلیل قانون بنفورد ،فرآیند مقایسه نتایج واقعی با مقادیر موردانتظار برای
جستجوی اقالم غیرعادی است  .در این قانون شانس وقوع ارقام  2تا  2در اعداد سود یکسان
نمیباشد .در قانون بنفورد:
احتمال وقوع ارقام  2تا ( 2صفر نمیتواند رقم اول باشد) در اولین رقم سمت چپ با استفاده از
رابطه  9محاسبه میشود:
(
)
9
()9
همچنین احتمال وقوع ارقام در دومین رقم سمت چپ اعداد به صورت رابطه  0خواهدبود:
∑

)

()0

هیل ،)2220( 09توزیع توأم (مشترک) ارقام را مطابق با معادله  0میداند:
()0

}

∑

{

}

{

}

{

با توجه به مطالب فوق ،جدول  1توزیع فراوانی ارقام اول تا چهارم از سمت چپ هر عدد را طبق
قانون بنفورد نشان میدهد.
جدول  -2توزیع احتمال اعداد معنیدار در موقعیتهاي مختلف
ارقام

موقعیت قرار گرفتن اعداد
جایگاه اول

جایگاه دوم

جایگاه سوم

جایگاه چهارم

0

0

0/22201

0/2021

0/2001

2

0/90209

0/2292

0/2020

0/2002

1

0/21002

0/2011

0/2020

0/2002

9

0/21020

0/2009

0/2000

0/2002

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تأثیر

ارقام

موقعیت قرار گرفتن اعداد
جایگاه اول

جایگاه دوم

جایگاه سوم

جایگاه چهارم

0

0/02022

0/2009

0/2001

0/2000

0

0/01211

0/0201

0/0221

0/2000

0

0/00020

0/0290

0/0220

0/0222

1

0/00122

0/0209

0/0220

0/0222

1

0/00220

0/0110

0/0210

0/0222

2

0/00010

0/0100

0/0219

0/0221

منبع :هیل ()2220

 -4-5نحوه آزمون فرضیههاي پژوهش
برای آزمون فرضیات پژوهش از مقایسه توزیع هر یک از ارقام اول تا چهارم سود خالص با توزیع
مورد انتظار طبق قانون بنفورد استفاده میشود .برای بررسی معنیداری انحراف توزیع هر یک از
ارقام اول تا چهارم سود خالص با توزیع مورد انتظار طبق قانون بنفورد ،آماره آزمون مربع-کای
مورد استفاده قرار گرفته است .آماره مربع-کای برای هر رقمی که معنیدار باشد بیانگر این است
که توزیع آن رقم از قانون بنفورد پیروی نمیکند ،که این امر بیانگر وجود انگیزه مدیریت سود
توسط مدیران از طریق دستکاری آن رقم میباشد  .میزان مدیریت سود از طریق ارزش اعداد در
جایگاههای مختلف تعیین میشود (اولین رقم سمت چپ دارای بیشترین ارزش و چهارمین رقم
دارای کمترین ارزش هستند).
به منظور آزمون فرضیه اول ،ابتدا میزان محافظهکاری شرکتها با استفاده از میانه آنها به دو
سطح (پایین و باال) دستهبندی میشود  .سپس میزان مدیریت سود در هر یک از دو سطح با
یکدیگر مقایسه میشوند.
به منظور آزمون فرضیه دوم ،ابتدا میزان مالکیت سهامدارن نهادی شرکتها با استفاده از میانه
آنها به دو سطح (پایین و باال) دستهبندی میشود .سپس میزان مدیریت سود در هر یک از دو
سطح با یکدیگر مقایسه میشوند.
به منظور آزمون فرضیه سوم ،ابتدا میزان محافظهکاری شرکتها با استفاده از میانه آنها به دو
سطح (پایین و باال) دستهبندی میشود  .سپس هر یک از سطوح محافظهکاری ،با توجه به میانه
مالکیت سهامداران نهادی به دو سطح (پایین و باال) دستهبندی میشوند .سپس میزان مدیریت
سود در هر یک از چهار دسته با یکدیگر مقایسه میشوند.
برای محاسبه آماره آزمون مربع-کای برای رقم اول از رابطه  0استفاده میشود:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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و برای هر یک از ارقام دوم تا چهارم از رابطه  1استفاده میشود:
()1

∑

)(degree of freedom: 10-1

که در آنها:
 :توزیع مشاهده شده
 :توزیع مورد انتظار
 :nحجم نمونه
 -6یافتههاي پژوهش
 -1-6آمار توصیفی دادههاي پژوهش
در این بخش و قبل از پرداختن به آزمون فرضیات تحقیق ،ابتدا تصویری کلی از خصوصیات
متغیرهای پژوهش شامل فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین مقدار ،در قالب آمار
توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  9ارائه گردیده است.
جدول -3آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
نام متغیر

انحراف

تعداد

میانگین

120
120

0/020
2200

0/201
2000

قیمت سهام ()P

120

0111

1010

2120

بازده سهام ()R

120

0/0211

0/091

-0/200

0/120

اندازه شرکت ()SIZE

120

29/001

2/010

1/100

21/211

اهرم ()LEVERAGE

120

0/112

0/000

0/209

1/100

ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ()MB

120

0/012

0/190

0/210

00/212

مالکیت سهامداران نهادی

120

0/01

0/102

0/00

2

محافظه کاری (
سود هر سهم ()EPS

)

منبع :یافتههای پژوهشگر
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تأثیر

الزم به ذکر است که در این پژوهش فروض کالسیک رگرسیون خطی شامل نرمال بودن اجزای
خطا ،همسانی واریانس اجزای خطا ،عدم هم خطی متغیرهای مستقل و عدم خودهمبستگی در
مورد مدل مورد استفاده جهت محاسبه نمره محافظهکاری شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسیها نشان داد همه این فروض برقرار است به جز همسانی واریانس اجزای خطا که برای رفع
آن از تصحیح وایت استفاده شده است.
 -2-6آزمون نرمال بودن دادهها
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولوگروف-اسمیرنوف ( )K-Sاستفاده شده است که نتایج
آن در جدول  0آورده شده است.
همانطور که در جدول  9قابل مشاهده است ،سطح معنی داری آماره در مورد هر  0جایگاه اعداد
بیش از  0/00است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توزیع دادهها در هر  0جایگاه نرمال میباشد.
جدول  -4آزمون كلوموگروف-اسمیرنوف
نمونه

جایگاه اعداد
جایگاه اول

جایگاه دوم

جایگاه سوم

جایگاه چهارم

آماره

2/201

2/110

2/102

2/992

سطح معنیداری

0/200

0/001

0/010

0/000

نتیجه

نرمال بودن دادهها

نرمال بودن دادهها نرمال بودن دادهها نرمال بودن دادهها

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-6نتایج آزمون فرضیه اول
برای آزمون فرضیه اول پژوهش شرکتهای نمونه بر اساس میزان محافظهکاری آنها به دو
گروه (محافظهکاری باال و محافظهکاری پایین) تقسیم شدهاند .سپس به بررسی پیروی ارقام اول تا
چهارم سود خالص هر یک از گروه ها با توزیع بففورد پرداخته شده است .همانطور که در جدول 0
مشخص است ،آماره کای-دو برای ارقام اول ،دوم و سوم طبقه با محافظهکاری پایین معنیدار است
که بیانگر مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام اول ،دوم و سوم سود خالص توسط
شرکتهای عضو این گروه میباشد .آماره کای-دو برای رقم چهارم این طبقه معنیدار نبوده و
حاکی از این است که شرکتهای با محافظهکاری پایین انگیزهای برای مدیریت سود خالص از
طریق دستکاری رقم چهارم سود خالص ندارند .از طرفی آماره کای-دو برای ارقام اول و سوم طبقه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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با محافظهکاری باال معنی دار است که بیانگر مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام اول و
سوم سود خالص توسط شرکتهای عضو این گروه میباشد .آماره کای-دو برای ارقام دوم و چهارم
این طبقه معنیدار نبوده و حاکی از این است که شرکتهای با محافظهکاری باال انگیزهای برای
مدیریت سود خالص از طرق دستکاری رقم دوم و چهارم سود خالص ندارند.
با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از
سطوح محافظهکاری با توزیع بففورد به این نتیجه میرسیم که انگیزه مدیریت سود در شرکتهایی
که از محافظهکاری بیشتری برخوردارند کم تر است .بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه
"هنگامی که شرکتها از محافظهکاری بیشتری برخوردارند ،انحراف دادههای سود از قانون بنفورد
کاهش مییابد" پذیرفته میشود.
جدول  -5نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

محافظهكاري پایین

محافظهكاري باال

جایگاه ارقام

آماره X2

پیروي از قانون بنفورد

اول

*20/2299

نمیکند

دوم

*2/1002

نمیکند

سوم

*1/1901

نمیکند

چهارم
اول

0/1220
*10/1902

میکند
نمیکند

دوم

0/0021

میکند

سوم

*2/2101

نمیکند

چهارم

2/0209

میکند

* :در سطح معنیداری  20درصد
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -4-6نتایج آزمون فرضیه دوم
برای آزمون فرضیه دوم پژوهش شرکتهای نمونه بر اساس میزان مالکیت نهادی آنها به دو
گروه (مالکیت سرمایهگذاران نهادی باال و مالکیت سرمایهگذاران نهادی پایین) تقسیم شدهاند.
سپس به بررسی پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروهها با توزیع بففورد پرداخته
شده است .همانطور که در جدول  0مشخص است ،آماره کای-دو برای ارقام اول ،دوم و سوم طبقه
با مالکیت نهادی پایین معنی دار است که بیانگر مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام اول،
دوم و سوم سود خالص توسط شرکتهای عضو این گروه میباشد .آماره کای-دو برای رقم چهارم
این طبقه معنی دار نبوده و حاکی از این است که شرکتهای با مالکیت سهامداران نهادی پایین
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تأثیر

انگیزه ای برای مدیریت سود خالص از طریق دستکاری رقم چهارم سود خالص ندارند .از طرفی
آماره کای-دو برای ارقام اول و دوم طبقه با مالکیت نهادی باال معنیدار است که بیانگر مدیریت
سود خالض از طریق دستکاری ارقام اول و دوم سود خالص توسط شرکتهای عضو این گروه
میباشد .آماره کای-دو برای ارقام سوم و چهارم این طبقه معنی دار نبوده و حاکی از این است که
شرکتهای با مالکیت سهامداران نهادی باال انگیزهای برای مدیریت سود خالص از طرق دستکاری
رقم دوم و چهارم سود خالص ندارند.
با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از
گروهها با توزیع بففورد به این نتیجه میرسیم که انگیزه مدیریت سود در شرکتهایی که از مالکیت
سهامداران نهادی بیشتری برخوردارند کمتر است .بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه
"هنگامی که شرکتها از مالکیت سهامداران نهادی باالتری برخوردارند ،انحراف دادههای سود از
قانون بنفورد کاهش مییابد" پذیرفته میشود.
جدول  -6نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
جایگاه ارقام

آماره X2

پیروي از قانون بنفورد

اول

*12/2202

نمیکند

مالكیت سهامداران

دوم

*22/0922

نمیکند

نهادي پایین

سوم

*1/1000

نمیکند

چهارم

2/1011

میکند

مالكیت سهامداران

اول
دوم

*2/1110
*20/1100

نمیکند
نمیکند

نهادي باال

سوم

2/9111

میکند

چهارم

0/0292

میکند

* :در سطح معنیداری  20درصد
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -5-6نتایج آزمون فرضیه سوم
برای آزمون فرضیه سوم پژوهش ،ابتدا شرکتهای نمونه بر اساس سطوح مالکیت نهادی و
محافظهکاری آنها به چهار گروه (محافظهکاری پایین و مالکیت سهامداران نهادی پایین،
محافظهکاری پایین و مالکیت سهامداران نهادی باال ،محافظهکاری باال و مالکیت نهادی پایین،
محافظهکاری باال و مالکیت نهادی باال) تقسیم شدهاند .سپس به بررسی پیروی ارقام اول تا چهارم
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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سود خالص هر یک از گروه ها با توزیع بففورد شده است .همانطور که در جدول  1مشخص است،
آماره کای-دو برای ارقام اول ،دوم و سوم طبقه با محافظهکاری پایین و مالکیت نهادی پایین
معنی دار است که بیانگر مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام اول ،دوم و سوم سود خالص
توسط شرکتهای عضو این گروه میباشد .آماره کای-دو برای رقم چهارم این طبقه معنیدار نبوده
و حاکی از این است که شرکتهای این گروه انگیزه ای برای مدیریت سود خالص از طریق
دستکاری رقم چهارم سود خالص ندارند .از طرفی آماره کای-دو برای ارقام دوم و سوم طبقه با
محافظهکاری پایین و مالکیت نهادی باال معنیدار است که بیانگر مدیریت سود خالض از طریق
دستکاری ارقام دوم و سوم سود خالص توسط شرکتهای عضو این گروه میباشد .آماره کای-دو
برای ارقام اول و چهارم این طبقه معنیدار نبوده و حاکی از این است که شرکتهای با با
محافظهکاری پایین و مالکیت نهادی باال انگیزهای برای مدیریت سود خالص از طرق دستکاری رقم
دوم و چهارم سود خالص ندارند.
با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از
گروهها با توزیع بففورد به این نتیجه می رسیم که در سطح پایین محافظهکاری ،انگیزه مدیریت
سود در شرکتهایی که از مالکیت سهامداران نهادی بیشتری برخوردارند کمتر است.
جدول  -7نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش
محافظهكاري پایین
مالكیت سهامداران نهادي
پایین

جایگاه ارقام

آماره X2

پیروي از قانون بنفورد

اول

*91/9212

نمیکند

دوم

*20/2112

نمیکند

سوم
چهارم

*0/1110
1/0001

نمیکند
میکند

اول

0/2111

میکند

محافظهكاري پایین

دوم

*0/1221

نمیکند

مالكیت سهامداران نهادي باال

سوم

*0/2211

نمیکند

چهارم

0/1120

میکند

* :در سطح معنیداری  20درصد
منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج بررسی پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروههای محافظهکاری باال و
مالکیت نهادی پایین و محافظهکاری باال و مالکیت نهادی باال با توزیع بففورد در جدول  1آورده
شده است .همانطور که مشخص است ،آماره کای-دو برای ارقام اول و سوم طبقه با محافظهکاری
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تأثیر

باال و مالکیت نهادی پایین معنی دار است که بیانگر مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام
اول و سوم سود خالص توسط شرکتهای عضو این گروه میباشد .آماره کای-دو برای ارقام دوم و
چهارم این طبقه معنیدار نبوده و حاکی از این است که شرکتهای این گروه انگیزهای برای
مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام دوم و چهارم سود خالص ندارند .از طرفی آماره کای-
دو برای رقم سوم طبقه با محافظهکاری باال و مالکیت سهامداران نهادی باال معنیدار است که
بیانگر مدیریت سود خالض از طریق دستکاری رقم سوم سود خالص توسط شرکتهای عضو این
گروه میباشد .آماره کای-دو برای ارقام اول ،دوم و چهارم این طبقه معنیدار نبوده و حاکی از این
است که شرکتهای با محافظهکاری باال و مالکیت نهادی باال انگیزهای برای مدیریت سود خالص از
طرق دستکاری ارقام اول ،دوم و چهارم سود خالص ندارند.
با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از
گروهها با توزیع بففورد به این نتیجه میرسیم که در سطح باالی محافظهکاری ،انگیزه مدیریت
سود در شرکتهایی که از مالکیت سهامداران نهادی بیشتری برخوردارند کمتر است.
جدول  -8نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش
جایگاه ارقام

آماره X2

پیروي از قانون بنفورد

اول

*11/2011

نمیکند

محافظهكاري باال

دوم

0/1211

میکند

مالكیت سهامداران نهادي پایین

سوم

*0/1000

نمیکند

چهارم

2/1010

میکند

اول

0/1120

میکند

محافظهكاري باال

دوم

2/1201

میکند

سوم

*0/1101

نمیکند

مالكیت سهامداران نهادي باال
0/1990
چهارم
* :در سطح معنیداری  20درصد

میکند

منبع :یافتههای پژوهشگر

با مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروههای با محافظهکاری پایینو
مالکیت سهامداران نهادی پایین (مدیریت ارقام اول و دوم و سوم سود خالص) و محافظهکاری باال
و مالکیت نهادی پایین (مدیریت ارقام اول و سوم سود خالص) با توزیع بنفورد به این نتیجه
می رسیم که در سطح پایین مالکیت سهامداران نهادی ،انگیزه مدیریت سود در شرکتهایی که از
محافظهکاری بیشتری برخوردارند کم تر است .همچنین با مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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خالص هر یک از گروههای با محافظهکاری پایین و مالکیت سهامداران نهادی باال (مدیریت ارقام
دوم و سوم سود خالص) و محافظهکاری باال و مالکیت نهادی باال (مدیریت رقم سوم سود خالص) با
توزیع بنفورد به این نتیجه می رسیم که در سطح باالی مالکیت نهادی ،انگیزه مدیریت سود در
شرکتهایی که از محافظهکاری بیشتری برخوردارند کمتر است.
با مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از چهار گروه با توزیع بنفورد به این
نتیجه میرسیم کم ترین میزان مدیریت سود در بین این چهار گروه مربوط به طبقهای است که
دارای باالترین سطح محافظهکاری و باالترین میزان مالکیت سهامداران نهادی است .بنابراین فرضیه
سوم پژوهش مبنی بر اینکه " هنگامی که شرکتها از محافظهکاری بیشتر و مالکیت سهامداران
نهادی باالتر برخوردارند ،انحراف دادههای سود از قانون بنفورد کاهش مییابد" پذیرفته میشود .در
واقع نتایج حاکی از آن است که تعامل میان محافظهکاری و مالکیت سهامداران نهادی ،مدیریت
سود را محدود میکند.
 -7بحث و نتیجهگیري
نتایج آزمون فرضیه اول حاکی از یک رابطه منفی بین سطح محافظهکاری و مدیریت سود
میباشد .نتایج نشان داد شرکتهایی که دارای سطح باالتر محافظهکاری میباشند از ارقام اول و
سوم سود و شرکتهایی که سطح محافظهکاری پایین تری دارند از ارقام اول و دوم و سوم سود به
عن وان نقاط مبنا جهت دستیابی به اهداف مدیریت سود استفاده میکنند .نتایج پژوهش نشان
میدهد که میتوان از محافظهکاری به عنوان یک مکانیسم برای کاهش مدیریت سود استفاده کرد.
در واقع با افزایش سطح محافظهکاری ،فرصتهای انجام مدیریت سود محدود میشود .این
نتیجهگیری با نتایج پژوهشهای واتس ( ،)1009گوای و ورچیا ( ،)1000چن و همکاران (،)1001
الرا و همکاران ( ،)1021انصاری و همکاران ( )2921همراستا میباشد .نتایج آزمون فرضیه دوم
حاکی از یک رابطه منفی بین مالکیت سهام داران نهادی و مدیریت سود میباشد .نتایج نشان داد
شرکتهایی که دارای سطح باالتر مالکیت سهامداران نهادی میباشند از ارقام اول و دوم سود و
شرکتهایی که دارای سطح پایینتر مالکیت سهامداران نهادی میباشند از ارقام اول و دوم و سوم
سود به عنوان نقاط مبنا در جهت دستیابی به اهداف مدیریت سود استفاده میکنند .نتایج پژوهش
نشان میدهد که میتوان از مالکیت سهامداران نهادی به عنوان یک مکانیسم نظارتی برای محدود
کردن مدیریت سود استفاده کرد .این نتیجهگیری با نتایج پژوهشهای بوشی ( ،)2221فاروق و
جای ( ،)1021مراد زاده و همکاران ( ،)2911آقایی و چاالکی ( ، )2912و بادآورنهندی و همکاران
( ،)2922همراستا و با نتایج پژوهشهای ماتسوموتو ( )1001و بیتی و همکاران ( ،)1001احمدپور
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تأثیر

و همکاران ( ،)2912وقدرتی و فیضی ( )2920مطابقت ندارد .در فرضیه سوم اثر تعاملی
محافظه کاری و مالکیت سهامداران نهادی بر مدیریت سود بررسی شد .نتایج نشان داد که
شرکتهایی که دارای محافظهکاری پایین و مالکیت نهادی پایین میباشند دارای باالترین میزان
مدیریت سود میباشند .با افزایش سطح محافظهکاری و مالکیت سهامداران نهادی مدیریت سود
کاهش مییابد .کمترین میزان مدیریت سود در بین شرکتهایی است که از باالترین سطح
محافظهکاری و باالترین سطح مالکیت سهامداران نهادی برخوردارند .این یافته پژوهشبا نتایج
پژوهش لین و همکاران ( ،)1020مطابقت دارد.
با توجه به نتایج پژوهش ،الزم است سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری خود،
مسئله مدیریت سود را مد نظر قرار داده و به این نکته توجه داشته باشند که به دلیل نقش
محدودکنندگی و نظارتی محافظهکاری و مالکیت سهام داران نهادی بر مدیریت سود ،کیفیت و
اتکاپذیری سود گزارش شده شرکتهایی که در گزارشگری محافظهکارانهتر عمل کرده و از مالکیت
سهامداران نهادی باالتری برخوردارند بیشتر است .در این راستا ،یکی از راههای کمک به
سرمایهگذاران جهت تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و در نتیجه تخصیص بهینه منابع ،ارائه
راهکارهایی است که از طریق آنها سرمایهگذاران بتوانند راحت تر اطالعات مربوط به میزان
محافظه کاری و همچنین مالکیت سهامداران نهادی شرکتها را در اختیار داشته باشند و از آن در
تصمیمات خود استفاده نمایند .یک پیشنهاد در این زمینه میتواند تأسیس و گسترش نهادهایی
باشد که با تحلیل صورتهای مالی شرکتها ،به ارائه اطالعاتی شامل رتبهبندی محافظهکاری و
مالکیت سهامداران نهادی شرکتها بپردازند.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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