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Abstract
The aim of this study is investigation into the effect of financial statements comparability on real
earnings management in the listed companies on Tehran Stock Exchange. Required data were
collected from the financial statements of 80 firms during 1390-1394. To examine the hypotheses, we
used multivariate regression with pooled data. Comparability of financial statements is calculated
based on Di Franco et al. (2011). Real earnings management is calculated based on developed model
by De chow et al (1998) and Chowdhury (2006). The results revealed that there is positive and
significant relationship between financial statements comparability and real earnings management
criteria (unusual operating cash flow, abnormal production costs and optional extraordinary costs). In
other words, with increasing the comparability of financial statements, managers' tendency to real
earnings management would be increased to present a desirable of their current performance by
manipulating real activities such as overproduction and abnormal increase in sales volume.
Keywords: Financial Statements Comparability, Real Earnings Management, Abnormal
Production Costs
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چکیده
هدف اين پژوهش مطالعۀ تأثير قابليت مقايسۀ صورتهای مالی با مديريت سود واقعی در شرکتهای
پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .اطالعات الزم برای اين پژوهش از صورتهای مالی 41
شرکت در دوره زمانی  1211-1218گردآوری شده است .برای آزمون فرضيهها از رگرسيون چندمتغيره با
داده های ترکيبی استفاده شده است .در راستای هدف پژوهش برای محاسبۀ متغير قابليت مقايسه از مدل
دیفرانکو و همکاران ( )3111و برای محاسبۀ مديريت سود واقعی از مدل توسعهيافتۀ دچو و همکاران
( )1114استفاده شد ،مشابه آنچه در پژوهش رویچودهاری ( )3116بود .يافتههای حاصل از پژوهش بيانگر
اين است که قابليت مقايسۀ صورتهای مالی بر معيارهای مديريت سود واقعی (جريان غيرعادی وجوه نقد
عملياتی ،هزينههای غيرعادی توليد ،هزينههای غيرعادی اختياری) تأثير مستقيم و معنادار دارد .به عبارتی ،با
افزايش قابليت مقايسه ،تمايل مديران به مديريت سود واقعی در راستای ارائۀ مطلوب عملکرد جاری خود با
دستکاری فعاليتهای واقعی مانند توليد بيش از اندازه و افزايش غيرعادی حجم فروش افزايش میيابد.
واژههای کلیدی :قابليت مقايسۀ صورتهای مالی ،مديريت سود واقعی ،هزينههای غيرعادی توليد

مقدمه

می دهد [ .]11برخالف مفهوم قابليت اتکا کـه تمرکـز

قابليت مقايسه ،يکی از ويژگی های کيفی منحصـر

بر روی پيشبينی يا تأييدپذيری اطالعات مالی اسـت،

بهفرد اطالعات مالی است که مفيدبودن آن را افـزايش

قابليت مقايسه ايـن امکـان را بـرای اسـتفادهکننـدگان

1ـ نشانی مکاتباتی نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،دانشکده علوم انسانی ،گروه آموزشی حسابداری
Copyright © 2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this
work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.
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فراهم می آورد تا شباهتهـا و تفـاوتهـای عملکـرد

اقالم تعهدی در محدودۀ اصول عمومی پذيرفتهشده

مالی شرکتهـا را شناسـايی کننـد؛ بنـابراين ،ويژگـی

حسابداری معموالً در انتهای دورۀ مالی رخ میدهد

کيفی اطالعات مالی (قابليت مقايسه) در بازار سـرمايه

[ .]20با توجه به تأثير مستقيم مقادير اقالم تعهدی

و بدهی برای سرمايهگـذاران و اعتباردهنـدگان بسـيار

حسابداری ،مديريت سود بر مبنای اقالم تعهدی ،تأثير

حايز اهميت است؛ زيرا تصميمهای سرمايه گـذاری و

مستقيمی بر جريانهای نقدی ندارد [ .]3دوم ،مديران

وامدهی بر ارزيابی فرصتها يا پروژههـای جـايگزين

میتوانند سودهای گزارششده را از طريق تعديل

مبتنی است و بدون وجود اين اطالعات قابل مقايسـه

فعاليتهای واقعی دستکاری کنند .بهويژه آنها

نمیتوان اقدام به اتخاذ تصميم بهينه کرد [ .]36هـدف

میتوانند زمان و مقياس فعاليتهای واقعی را تغيير

از مديريت سود نشـاندادن کيفيـت سـود بـه نحـوی

دهند ،مانند فروش ،توليد ،سرمايهگذاری و تأمين

است که انتظارات سهامداران و ارائه کنندگان بـرآورده

منابع مالی از طريق دورۀ حسابداری به نحوی که

شود [ .]34وقتی مديريت شرکت اقدام بـه دسـتکاری

سود هدف قابل شناسايی باشد .برای مثال سودهای

سود میکند ،اقالم تعهدی افزايش و سـود بـر جريـان

گزارش شده را از طريق تسريع در زمان توليد و طرح

نقدی نيز فزونی می يابد و با افـزايش فاصـلۀ سـود و

و برنامۀ فروش ،حذف هزينههای اختياری و

جريان نقدی از کيفيـت سـود کاسـته مـیشـود [.]21

بهتعويقانداختن زمان وقوع آنها میتوان بهطور موقت

بســياری از پــژوهشهــا تــأثير پــذيرش اســتاندارد

افزايش داد .پيرو روی چادهاری [ ]21مديريت

حسابداری مشـابه (ماننـد اسـتانداردهای گزارشـگری

عمليات واقعی فعاليتهايی هستند که انحراف از

مالی بينالمللی )1را بر قابليت مقايسۀ تعداد زيـادی از

شيوههای عادی کسب و کار را با هدف دستکاری

شرکت ها در کشورهای مختلف بررسی کـردهانـد [،4

سودهای جاری ،مديريت سودهای واقعی در نظر

 .]10 ،32پژوهشگران همچنين بهطـور گسـترده تـأثير

میگيرند .برخالف مديريت سود بر مبنای اقالم

قابليت مقايسۀ حسابداری را بر اقـالم مختلـف ماننـد

تعهدی ،مديريت سود واقعی ،پيامدهای مستقيمی بر

افشـــای اختيـــاری مـــديريت ،گســـترش پوشـــش

جريانهای نقدی جاری و آتی دارد (همچنين اقالم

بيمۀ تحليلگران و خاصه پيش بينی و ساختار پرتفليوی

تعهدی) .برای متوسط سرمايهگذاران درک اين بحث

سرمايه گذاران نهادی را بررسی کردهاند [،16 ،38 ،31

مشکل است و کمتر در معرض نظارتهای گسترده،

.]12

رسيدگی حسابرسان ،بازرسان و ساير سهامداران

سود گزارششده در دورۀ جاری را میتوان به دو

برونسازمانی قرار میگيرد [ .]13در چارچوب

طريق مختلف مديريت کرد .ابتدا مديران میتوانند

مفهومی گزارشگری مالی ،هيأت استانداردهای

سود گزارششده را از طريق انتخاب اقالم تعهدی

حسابداری مالی )3111( 3و هيأت استانداردهای

اختياری در محدودۀ اصول عمومی پذيرفتهشده

حسابداری بينالمللی )3111( 2بيان کردهاند ،قابليت

حسابداری دستکاری کنند .اين مديريت سود بر مبنای

مقايسه ،ويژگی کيفی اطالعات مالی است که

. International Financial Reporting Standards

1

. Financial Accounting Standards Board
. International Accounting Standards Board

2
3

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و مديريت سود واقعی 20/

استفادهکنندگان را در تشخيص و درک تشابهات و

می دهند [ .]12 ،13 ،14تاکنون پژوهشی در ايـران بـه

تفاوتهای اقالم موجود قادر میسازد .با وجود اين،

بررســی ايــن موضــوع ندرداختــه اســت کــه چطــور

واقعيت است که قابليت مقايسهۀ حسابداری يکی از

فعاليت های مديران در راستای استفاده از فرصتهـای

مهمترين ويژگی کيفی است ،بهرغم تأکيد بر اهميت

موجود برای مـديريت سـود متـأثر از ميـزان قابليـت

ويژگی کيفی قابليت مقايسه بهوسيلۀ نهادهای

مقايسۀ صورتهای مالی است .از اينرو ،در اين مقاله

سياستگذار ،پژوهشها و مطالعههای نسبتاً کمی

تأثير قابليت مقايسه برای شرکتهايی که طبق اصـول

صورت پذيرفته است و شواهد مربوط به آن کم است

پذيرفتهشده حسابداری اقدام به تهيۀ صورتهای مالی

[ .]23يک دليل اين است که مفهومی نسبی يا تطبيقی

میکنند ،بر مـديريت سـود واقعـی مـديران مطالعـه و

است ،معياری مطلق يا مستقل مانند ساير ويژگیهای

بررسی میشود.

حسابداری نيست .پژوهشهای قبلی انجامشده در
رابطه با قابليت مقايسۀ صورتهای مالی بيانگر اين

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

است که ويژگی کيفی مربوطه منجر به کاهش

چارچوب نظری گستردهای دربارۀ بررسی تأثير

هزينههای استفادهکنندگان صورتهای مالی برای

پذيرش استانداردهای بينالمللی گزارشگری مالی بر

تحصيل و تحليل میشود و افزايش کيفيت اطالعات

ويژگیهای کيفيت حسابداری و قابليت مقايسۀ

مالی منتشرشده را در پی دارد [.]11 ،30 ،11 ،10 ،16

صورتهای مالی مطرح است .بارث و همکاران []4

بهطور نمونه ،کيم و همکاران [ ]30با توجه به نتايج

به بررسی ارتباط استانداردهای حسابداری بينالمللی

حاصل از پژوهش خود مطرح کردند امکان شناسايی

و افزايش کيفيت حسابداری پرداختند .هدف انعکاس

و ارزيابی عملکرد شرکتها برای سرمايهگذاران با

تأثير مشخصههای استانداردهای فوق در راستای

قابل مقايسهبودن صورتهای مالی تسهيل میشود؛

سيستم گزارشگری مالی ،تفسير آنها ،الزامات و

زيرا موقع ارزيابی و مقايسۀ عملکرد يک شرکت با

دعاوی حقوقی است .يافتههای پژوهش در گزارشی

عملکرد ساير شرکتها به محاسبات و تحليلهای

به اينصورت مطرح شد که در شرکتهای متمايل به

اندکی نياز پيدا میکنند .يافتههای حاصل از پژوهش

پذيرش استانداردهای بينالمللی گزارشگری مالی

دیفرانکو و همکاران [ ]16نشان میدهد قابليت

دستکاری و مديريت سود کاهش میيابد و در نتيجه

مقايسه به انتقال اطالعات در ميان شرکتهای مشابه
کمک میکند؛ طوریکه سرمايهگذاران يافتههای
واضح و مشخصتری دربارۀ شباهتها و تفاوتهای
اقتصادی بنگاهها بهدست میآورند.
انتظــار بــر ايــن اســت کــه بــين قابليــت مقايس ـۀ
صورت های مـالی و مـديريت سـود واقعـی ارتبـاطی
مستقيم برقرار باشد [ .]28طبق پژوهش هـای پيشـين،
شرکت ها برای دستيابی بـه اهـداف سـود مدنظرشـان
مديريت سـود را از اقـالم تعهـدی بـه واقعـی تغييـر

مقادير اطالعات مربوط و بههنگام نسبت به
شرکتهای غيرمتمايل به پذيرش استانداردهای
بينالمللی گزارشگری مالی افزايش میيابد .داسکه و
همکاران [ ]18به بررسی پيامدهای اقتصادی پذيرش
الزامی استانداردهای بينالمللی گزارشگری مالی
پرداختند .آنها تأثير نقدشوندگی بازار ،هزينۀ حقوق
صاحبان سهام و کيو توبين در  36کشور و نمونۀ
بزرگی از شرکتها را تجزيه و تحليل کردند که
بهصورت الزامی بهکارگيری استانداردهای بينالمللی
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گزارشگری مالی را پذيرفتهاند .نتايج پژوهش نشان

بعد از پذيرش اختياری استانداردهای بينالمللی

داد با پذيرش پيادهسازی استانداردهای بينالمللی

گزارشگری مالی شرکتهايی که از اين استانداردها

گزارشگری مالی بهوسيلۀ شرکتها ،معيارهای

استفاده میکنند ،قابليت مقايسۀ بيشتری با هم داشتند

نقدشوندگی بازار و کيو توبين افزايش و هزينۀ حقوق

و افزايش قابليت مقايسه منجر به افزايش اطالعات در

صاحبان سهام کاهش میيابد .هريس و مولر [ ]33به

سطح خاص شرکتها ،افزايش نقدشوندگی بازار

بررسی ارزش سودهای بازار و مقادير ارزش دفتری

سرمايه و افزايش حجم معامالت سهام شده است.

تحت استانداردهای حسابداری بينالمللی و اصول

همچنين ،يافتهها منطبق با نظر کميسيون بورس و

عمومی پذيرفتهشدۀ حسابداری در اياالت متحده

اوراق بهادار اياالت متحده مبتنی بر سودمندی قابليت

پرداختند .يافتههای حاصل از پژوهش ،شواهدی را

مقايسه در بورس اوراق بهادار است .سوهن [ ]28به

مبنی بر افزايش سودهای منطبق با اصول عمومی

بررسی تأثير قابليت مقايسۀ صورتهای مالی بر

پذيرفتهشده حسابداری ،ارزش دفتری و در نهايت

مديريت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مديريت سود

مربوطبودن با پذيرش استانداردهای بينالمللی

واقعی پرداخت .يافتههای حاصل از پژوهش بيانگر

گزارشگری مالی ارائه کردند .دی فرانکو و همکاران

ارتباطی معکوس و معنادار بين قابليت مقايسه و

[ ]16در پژوهشی به بررسی تأثير قابليت مقايسۀ

مديريت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و ارتباطی مستقيم

صورتهای مالی بر سطح تحليل و پيشبينی

و معنادار بين قابليت مقايسه و مديريت سود واقعی

پرداختند .نتايج حاصل از پژوهش نشان میدهد بين

است .رهنمای رودپشتی و همکاران [ ]0به بررسی

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و سطح تحليلها و

سبک حسابرس و قابليت مقايسۀ صورتهای مالی در

بهبود دقت پيشبينی ارتباطی مستقيم و معنادار وجود

بازه زمانی  1241– 1211با استفاده از روش

دارد؛ بهطوریکه افزايش قابليت مقايسۀ صورتهای

همبستگی و رگرسيون چندمتغيره و تحليل رگرسيون

مالی منتهی به افزايش سطح تحليلها و بهبود دقت

در شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار

پيشبينی میشود و از ميزان پراکنش پيشبينیها

تهران پرداختند .يافتههای حاصل از پژوهش نشان

میکاهد .گونگ و همکاران [ ]31به بررسی تأثير

میدهد

مقايسۀ

قابليت مقايسه بر افشا پرداختند و به اين نتيجه

صورتهای مالی مؤثر است و برای دستيابی به

رسيدند که امکان مديريت سود زمانی افزايش میيابد

قابليت مقايسه ،عالوه بر نياز به وجود استانداردهای

که سودهای پيشبينیشدۀ شرکت در مقايسه با

حسابداری يکنواخت ،حسابرسان نيز دارای نقش با

سودهای پيشبينیشدۀ ساير شرکتها کمتر باشد.

اهميتی هستند .مهرورز و مرفوع [ ]2رابطه بين قابليت

بارث و همکاران [ ]1در مطالعهای به بررسی تأثير

مقايسۀ صورتهای مالی با آگاهیبخشی قيمت سهام

بهکارگيری اختياری استانداردهای گزارشگری مالی

در خصوص سودهای آتی و همچنين نقش قابليت

بينالمللی بر قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی در انعکاس اطالعات

سودمندی و مفيدبودن بورس اوراق بهادار در اياالت

سودهای آتی خاص شرکت و اطالعات سودهای آتی

متحده پرداختند .نتايج حاصل از پژوهش نشان داد

مربوط به صنعت در قيمت سهام دورۀ جاری را

سبک

حسابرس

بر

قابليت

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و مديريت سود واقعی 22/

مطالعه و بررسی کردند .بر اساس نتايج پژوهش ،بين

ويژگیهای گزارشگری مالی است که کميت و کيفيت

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و آگاهیبخشی

اطالعات در دسترس را برای سرمايهگذاران ارتقا

قيمت سهام ارتباطی مثبت وجود ندارد و قابليت

میدهد و اين امکان را برای آنها فراهم میکند که

مقايسۀ صورتهای مالی به انعکاس اطالعات

عملکرد شرکت فعلی و آتی شرکت را ارزيابی کنند و

سودهای آتی مربوط به صنعت و انعکاس اطالعات

به اتخاذ تصميمهای منطقی بدردازند []16؛ بنابراين،

سودهای آتی خاص شرکت در قيمت سهام دورۀ

با افزايش ويژگی قابليت مقايسۀ اطالعات حسابداری،

جاری کمک نمیکند.

توانايی سرمايه گذاران برای برآورد سودهای آتی از
طريق ارزيابی عملکرد فعلی افزايش میيابد [ ]1و

فرضیههای پژوهش

ميزان اتکای آنان به عملکرد جاری بيش از پيش

رویچادهاری [ ]21مدلهای تجربی را گسترش

میشود؛ در اينحال ،مديران تمايل بيشتری به گزارش

داد که به پژوهشگران اجازه میداد سطوح فعاليتهای

مطلوب عملکرد فعلی میيابند .يکی از ابزارهای

عملياتی واقعی را همانند انعکاس آن در جريان وجوه
نقد ناشی از فعاليتهای عملياتی ،هزينههای توليد و

مديران برای ارائۀ گزارش از وضعيت مطلوب
شرکت ،دستکاری و مديريت سود است؛ از اينرو

هزينههای اختياری تفکيک کنند .نتايج پژوهش وی

انتظار میرود با افزايش قابليت مقايسه ،مديريت سود

نشان داد مديران شرکت در دستکاری فعاليتهای

نيز افزايش يابد.

واقعی برای دستيابی به اهداف سود اقدام میکنند .با
توجه به پژوهش رویچادهاری مطالعات بعدی در
ارتباط با مديريت سود واقعی شواهدی را در پشتيبانی
از روی چادهاری فراهم کردند که انتظار بر اين است
سطح نرمال فعاليتهای واقعی با تصميمگيریهای
عملياتی مطلوب همراه است .همچنين پژوهشهايی

کوهن و همکاران [ ]13تأثير قانون ساربينز آکسلی
را در انتخاب مديريت برای شيوۀ مديريت سود از
بين مديريت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مديريت
سود واقعی بررسی کردند .آنها به اين نتيجه رسيدند
که شرکتها بعد از قانون ساربينز آکسلی متمايل به
مديريت سود واقعی هستند .بهدليل اينکه تشخيص

انجام شد در رابطه با اينکه آيا مديران مديريت سود

دستکاری سودی که مديريت بهطريق مديريت سود

واقعی را جايگزين يا مکملی برای مديريت سود

واقعی انجام داده است ،برای حسابرسان ،بازرسان،

مبتنی بر اقالم تعهدی برای اتخاذ تصميمهای
راهبردی تلقی میکنند .برای نمونه ژانگ [ ]20در
پژوهشی به بررسی جايگزينی بين مديريت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی و مديريت سود واقعی
پرداخت .يافتههای حاصل از پژوهش بيان کرد
مديريت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مديريت سود
واقعی افزايش (يا کاهش) میيابد ،زمانیکه هزينۀ
مديريت سود مبتنی بر اقالم تعهدی افزايش يابد (مثالً
افزايش کيفيت حسابرسی) .قابليت مقايسه يکی از

ناظران و ذینفعان در مقايسه با مديريت سود مبتنی
بر اقالم تعهدی سختتر است ،پس بهطور خاص
مديريت سود واقعی افزايش میيابد [ .]2عالوه بر
اين ،هزينههای مورد انتظار تعهدات قانونی مرتبط با
مديريت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بهطور معناداری
افزايش میيابد .بهطور کلی ،مديريت سود واقعی
برای مديران هزينههای کمتری را تحميل میکند .با
توجه به مباحث مطرحشده انتظار بر اين است که با
افزايش قابليت مقايسۀ صورتهای مالی ،تمايل
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مديران به فعاليت در زمينۀ مديريت سود واقعی

پژوهش از راه کتابخانهای ،مجالت و ساير سايتهای

افزايش خواهد يافت .همچنين ،بر خالف مديريت

معتبر در قالب قياسی ،و گردآوری دادهها برای تأييد

سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،با افزايش قابليت

و رد فرضيهها از راه استقرايی انجام میشود .بهدليل

مقايسهپذيری آشکارشدن مديريت سود واقعی کمتر

نوع دادههای مورد مطالعه ،مقايسۀ همزمان دادههای

آشکار و شفاف خواهد شد؛ زيرا مديريت سود واقعی

مقطعی و طولی از روش الگوهای دادههای تابلويی

از طريق فعاليت های واقعی مانند بهای فروش ،شرايط

برای برآورد ضرايب و آزمون فرضيهها استفاده شده

اعتباری ،ميزان توليدات و هزينههای پژوهش و

است.

توسعه نسبت به اقالم تعهدی حسابداری انجام

جامعۀ آماری اين پژوهش در برگيرندۀ کليۀ

میگيرد .همچنين ،دستکاری فعاليتهای واقعی،

شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

انحراف از روشهای عمليات عادی است و يکی از

است .دوره زمانی پژوهش از سال  1211تا  1218در

انگيزههای مديران از انجام آن گمراهکردن گروههای

نظر گرفته شده است .همچنين ،در اين پژوهش

ذینفع است ،بهصورتیکه باور کنند اهداف

نمونهای به حجم  41شرکت براساس معيارهای زير

گزارشگری مالی از طريق فعاليتهای عادی محقق

از جامعۀ آماری شرکتهای پذيرفتهشده در بورس

شده است (طوریکه بهطور مستقيم بر کيفيت

اوراق بهادار تهران انتخاب شد :الف) با توجه به دوره

حسابداری تأثير میگذارد) .با توجه به مبانی نظری

زمانی دسترسی به اطالعات ( ،)1211-1218شرکت

مطرحشده ،فرضيههای پژوهش عبارتاند از:

قبل از سال  1211در بورس اوراق بهادار پذيرفته

فرضيۀ  :1قابليت مقايسۀ صورتهای مالی بر

شده باشد و نام آن تا پايان سال  1218از فهرست

جريان غيرعادی وجوه نقدی ناشی از فعاليتهای

شرکتهای يادشده حذف نشده باشد؛ ب) بهمنظور

عملياتی که معياری از مديريت سود واقعی است،

افزايش توان همسنجی و همسانسازی شرايط

تأثير مستقيم دارد.

شرکتهای انتخابی ،سال مالی شرکتها بايد به پايان

فرضيۀ  :3قابليت مقايسۀ صورتهای مالی بر

اسفندماه هر سال منتهی شود؛ پ) بهدليل شفافنبودن

هزينههای غيرعادی توليد که معياری از مديريت سود

مرزبندی بين فعاليتهای عملياتی و تأمين مالی

واقعی است ،تأثير مستقيم دارد.

شرکتهای مالی (شرکتهای سرمايهگذاری و

فرضيۀ  :2قابليت مقايسۀ صورتهای مالی بر

واسطهگری مالی و  ،)...اين شرکتها از نمونه حذف

هزينههای غيرعادی اختياری که معياری از مديريت

شدهاند؛ ت) شرکتها نبايد توقف فعاليت داشته و

سود واقعی است ،تأثير مستقيم دارد.

دورۀ فعاليت خود را تغيير داده باشند؛ ث) از آنجايی

روش پژوهش

که متغير مستقل و وابستۀ پژوهش در سطح صنعت

اين پژوهش از نظر ماهيت و محتوايی از نوع علّی

تعريف و محاسبه شده است ،پس از اعمال شرايط

و از نظر هدف کاربردی است .انجام پژوهش در

يادشده صنايعی در نظر گرفته شدند که حداقل  6تا 4

چارچوب استداللهای قياسی -استقرايی صورت

مشاهده در سال داشتند .شرکتها عمدتاً از صنايع

میپذيرد؛ بدين معنی که مبانی نظری و پيشينۀ

فراوردۀ نفتی ،فلزات اساسی ،خودرو ،ماشينآالت،

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و مديريت سود واقعی 21/

صنايع غذايی ،مواد دارويی ،کاشی و سراميک ،سيمان،

چنين تخفيفات و شرايط اعتباری آسانی بهطور

محصوالت شيميايی ،کانی غيرفلزی انتخاب شوند که

موقت ،مقادير فروش را افزايش میدهد؛ اما اين

بيشترين حضور و فعاليت را دارند.

راهکارها به احتمال زياد دوام چندانی ندارد و شرکت

در اين پژوهش مديريت واقعی سود ،متغير

به قيمتهای قبلی خود باز میگردد .با فرض اينکه

وابسته است .برای بهدستآوردن مديريت واقعی

حاشيۀ فروش مثبت باشد ،فروش اضافی منجر به

سود ،روش روی چودهاری [ ]21بهکار گرفته شد.

افزايش سود دورۀ جاری خواهد شد؛ اگرچه هم

افزايش مديريت واقعی سود يکی از نتايج بالقوۀ وضع

تخفيفات و هم شرايط اعتباری آسان ،کاهش در

قوانين بيشتر و سختگيرانه است؛ زيرا وجود نظارت

جريان وجوه نقد را در دورۀ جاری در پی خواهد

بيشتر و مقررات صريح و محکم ،موجب محدودشدن

داشت.

مديريت اقالم تعهدی میشود و تمايل به استفاده از
مديريت واقعی سود که احتمال کشف آن کمتر است،

ب -کاهش بهای تمامشدۀ کاالی فروشرفته از
طريق افزايش توليد

افزايش میيابد [ .]14شناسايی مديريت واقعی سود و

مديران میتوانند توليد را به ميزانی بيش از حد

قضاوت و اظهارنظر دربارۀ آن برای اشخاص خارج

نياز افزايش دهند و از اين طريق منجر به افزايش

از واحد تجاری مشکلتر نيز است []1؛ بنابراين،

سود شوند .زمانیکه مديران تعداد واحدهای بيشتری

انتظار میرود در دورۀ پس از تصويب قانون بازار

را توليد میکنند ،قادرند هزينههای سربار ثابت را بر

اوراق بهادار مصوب  ،1248مديران بهسوی مديريت

روی تعداد بيشتری از واحدهای توليدی سرشکن

واقعی سود گرايش پيدا کرده باشند و از اينرو

کنند و در نتيجه باعث شوند هزينههای ثابت هر

مديريت واقعی سود پس از اين قانون افزايش يافته

واحد کاهش يابد .مادامیکه کاهش در هزينههای

باشد []1؛ بنابراين ،مشابه پژوهش روی چودهاری

ثابت هر واحد بهوسيلۀ هيچگونه افزايش در هزينۀ

[ ،]21در پژوهش حاضر نيز بهمنظور مطالعۀ سطح

نهايی هر واحد خنثی نشود ،کل هزينه به ازای هر

هموارسازی فعاليتهای واقعی سه معيار در نظر

واحد کاهش میيابد .اين امر منجر به کاهش بهای

گرفته و برآورد شد که شامل سطح غيرعادی جريان

تمامشدۀ کاالی فروشرفته میشود و شرکت حاشيۀ

وجوه نقد ناشی از فعاليتهای عملياتی ،سطح

عملياتی باالتری را گزارش میکند .اگرچه شرکت باز

غيرعادی هزينههای اختياری و سطح غيرعادی

هم توليدات و هزينههای نگهداری ديگری را متحمل

هزينههای توليد است .در پژوهشهای صورتگرفته

میشود که منجر به افزايش نسبت هزينههای توليد

بعد از روی چودهاری [ ،]21لين و همکاران [ ]31نيز

ساليانه به فروش و کاهش جريان وجوه نقد ناشی از

شواهدی در حمايت از اعتبار اين معيارها ارائه

فعاليتهای عملياتی در مقايسه با سطح فروش

کردهاند .پژوهش حاضر بر سه روش هموارسازی به

ارائهشده میشود.

شرح زير و تأثير آنها بر سه متغير مذکور تمرکز کرده
است [:]8
الف -تسريع در زمانبندی فروش از طريق اعطای
تخفيف بيشتر يا شرايط اعتباری آسانتر

پ -کاهش در هزينههای اختياری مانند هزينۀ
تبليغات ،پژوهش و توسعه و هزينههای اداری،
عمومی و فروش
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کاهش چنين هزينههايی ،سود دورۀ جاری را

همچنين ،در پژوهش حاضر رشد موجودی مواد

افزايش خواهد داد .همچنين ،اگر شرکت عموماً چنين

و کاال ،تابعی خطی از تغييرات همزمان و همچنين،

هزينههايی را بهطور نقد پرداخت کند ،اين روش

تغييرات با تأخير فروش بهشرح رابطۀ ( )2در نظر

افزايش جريان وجوه نقد را با ريسک جريان وجوه

گرفته شد.

نقد آتی کمتر نيز در دورۀ جاری در پی دارد .به اين

)ΔINV/Ait-1 = K0 + K1(1/Ait-1) + K2(ΔSaleit/Ait-1
+ K2(ΔSaleit-1/Ait-1) + ɛ it
رابطۀ ()2

معنی که ممکن است بر اثر کاهش اين هزينهها،
جريان وجوه نقد آتی شرکت نيز دچار کاهش شود.
در اين پژوهش ابتدا سطوح عادی جريان وجوه
نقدی ناشی از فعاليتهای عملياتی ،هزينههای
اختياری و هزينههای توليد با استفاده از مدل
توسعهيافتۀ دچو و همکاران ( )1114محاسبه شد،
مشابه آنچه در پژوهش روی چودهاری ()3116
انجام شده است .در پژوهش فوق ،جريان وجوه نقد
ناشی از فعاليتهای عملياتی ،تابعی خطی از فروش و
تغييرات آن تعريف میشود .برای برآورد اين مدل،
رگرسيون مقطعی زير به شرح رابطۀ ( )1برای سال–

بــا اســتفاده از رابطــههــای ( )3و ( )2ســطح عــادی
هزينههای توليد بهصورت رابطۀ ( )8برآورد شد:
Prod Costit/Ait-1 = K0 + K1(1/Ait-1) +
K2(Saleit/Ait-1) + K2(ΔSaleit/Ait-1) + K2(ΔSaleitرابطۀ (1/Ait-1) + ɛ it )8

سطح عادی هزينههای اختياری نيز بهصورت يـک
تابع خطی از فـروش بـهصـورت رابطـۀ ( )0در نظـر
گرفته شد:
Disc Expit/Ait-1 = K0 + K1(1/Ait-1) + K2(Saleit1/Ait-1) + K2(ΔSaleit/Ait-1) + K2(ΔSaleit-1/Ait-1) +
رابطۀ (ɛ it )0

معيار سنجش مديريت سود واقعی با توجه به

شرکت بهکار گرفته شد:

اندازۀ نهايی ميزان اعمال مديريت سود واقعی از

CFOit/Ait-1 = K0 + K1(1/Ait-1) + K2(Saleit/Ait-1) +
K3(ΔSaleit/Ait-1) + ɛ it
رابطۀ ()1

طريق مقادير خطای هر يک از مدلهای يادشده

جريان غيرعادی وجوه نقد ناشی از فعاليتهای
عملياتی برابر است با جريان وجوه نقد ناشی از
فعاليتهای عملياتی منهای سطح عادی جريان وجوه
نقد عملياتی که با استفاده از ضرايب رابطۀ ()1
محاسبه میشود.
هزينههای توليد بهعنوان مجموع بهای تمامشدۀ کاالی
فروشرفته و تغيير در موجودی مواد و کاال طی سـال
تعريف می شود .در اين پژوهش بهای تمامشدۀ کاالی
فروشرفته تابعی خطی از فروش همان دوره در نظـر
گرفته شد.
)COGSit/Ait-1 = K0 + K1(1/Ait-1) + K2(Saleit/Ait-1
رابطۀ (+ ɛ it )3

محاسبه میشود .مقادير خطا ممکن است مثبت و يا
منفی باشند.
متغير مستقل در اين پژوهش ،قابليت مقايسۀ
صورتهای مالی است .استفادهکنندگان صورتهای
مالی بايد بتوانند صورتهای مالی واحد تجاری را
طی زمان برای تشخيص روند تغييرات در وضعيت
مالی ،عملکرد مالی و انعطافپذيری مالی واحد
تجاری مقايسه کنند .استفادهکنندگان همچنين بايد
بتوانند صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف را
مقايسه کنند تا وضعيت مالی ،عملکرد مالی و
انعطافپذيری مالی آنها را نسبت به يکديگر بسنجند.
بدين ترتيب ،ضرورت دارد اثرات معامالت و ساير
رويدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و مديريت سود واقعی 81/

زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رويه اندازهگيری

مقايسه (ارائۀ گزارش های مشابه دربارۀ مجموعه ای از

و ارائه شود و بين واحدهای تجاری مختلف نيز

رويدادهای مشابه) استفاده میشود .از ايـنرو ،در هـر

هماهنگی رويه در باب اندازهگيری و ارائۀ

سال از طريق رابطه های زير سـود شـرکت  iبـهطـور

موضوعهای مشابه رعايت شود [.]6

جداگانه يکبار با ضرايب خود شرکت  iو يکبـار بـا

دیفرانکو و همکاران [ ]16دو تعريف از قابليت
مقايسۀ صورتهای مالی ارائه کردهاند [:]0
الف -دو شرکت سامانۀ حسابداری قابل مقايسه

ضرايب شرکت jام با بازده شرکت ( iرويـداد مشـابه)
برای دورۀ زمانی مشـابه بـا دورۀ زمـانی رابطـۀ قبلـی
پيشبينی میشود.

دارند ،چنانچه برای مجموعهای مفروض از

رابطۀ ()2

رويدادهای اقتصادی ،صورتهای مالی مشابهی تهيه

رابطۀ ()4
در اين رابطهها

کنند.

E (Earning) iik = αi + βiReturn ik
E (Earning) ijk = αj + βjReturn ik
iik

) E (Earningسود پـيشبينـیشـده

ب -شرکتهايی با رويدادهای اقتصادی همبسته

برای شرکت  iو سال  kبا استفاده از ضرايب شرکت i

و حسابداری مشابه برای اين رويدادها ،صورتهای

و

) E(Earningسود پيشبينیشده برای شرکت  iو

مالی همبستهای در طول زمان خواهند داشت.

سال  kبا استفاده از ضرايب شـرکت  jسـدس قابليـت

برای اندازه گيری آن از مـدل دیفرانکـو و همکـاران

مقايسه بين دو شرکت  iو  jدر سال  tاز طريق فرمول

[ ]16استفاده می شود .در اين مدل ،دو شرکت زمـانی

زير محاسبه میشود.

مشابه در نظر گرفته میشوند که بـرای مجموعـهای از
رويدادهای اقتصادی يکسان مانند بازده ،گزارش مالی

ijk

)

( {

∑

رابطۀ ()1

}

)

(

مانند سود حسابداری مشابهی ارائه کرده باشند .بـرای

به بيانی ديگر ،معيـار سـنجش قابليـت مقايسـه بـه ايـن

اندازه گيری قابليت مقايسه بين دو شـرکت  iو  jابتـدا

صورت است که ابتدا برای شـرکت  iو شـرکت  jسـود

برای هر شرکت– سال مدل رگرسيونی به شرح رابطۀ

تعديلشده از طريق نسبت سود خالص بـر ارزش بـازار

( )6زيــر بــا اســتفاده از دادههــای ســاليانه بــرای دورۀ

برای چهار سال محاسبه میشود .سدس از طريق تخمـين

چهارسالۀ اخير منتهی به پايان سال  tبرآورد میشود.

رگرسيون مقدار ثابت و ضريب زاويـه محاسـبه شـده و

Earningsik = αit + βitReturnik + ɛ

سدس اقدام به محاسبۀ سود پيش بينیشـده مـی شـود .در

که در آن؛  Earningikسود خالص شرکت  iدر سـال

نهايت ،سودهای پيش بينیشده برای شرکت  iو شرکت j

 kتقسيم بر ارزش بازار سهام شرکت در ابتـدای سـال

از هم کسر شده و با توجه به اينکه سالهـای  tالـی t-3

و  Returnikبازده سهام شرکت  iدر سال  kاست.

در نظر گرفته شده است ،عدد بهدستآمده تقسـيم بـر 8

ضرايب برآوردشده از رابطۀ فوق برای هـر شـرکت–

می شود و بدينترتيب ،معيـار قابليـت مقايسـه بـرای دو

سال ،معياری از عمليات حسابداری آن شرکت اسـت.

شرکت مذکور محاسبه میشود.

رابطۀ ()6

ik

يعنی  αiو  βiنشاندهندۀ عمليات حسابداری شرکت i

و ضرايب  αjو  βjمعرف عمليات حسابداری شرکت j

است .شباهت بـين عمليـات حسـابداری دو شـرکت،
ميزان قابليت مقايسۀ دو شرکت  iو  jاز مفهوم قابليت

متغيرهای کنترلی پژوهش به پيروی از پژوهش
سوهن [ ]28عبارتاند از:
اندازۀ شرکت :از طريق لگاريتم طبيعی کل فروش
محاسبه میشود.
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فعاليت کند ،از عدد يک و در غير اين صورت عدد صفر

اهرم مالی :از نسبت کل بدهیها به کل دارايیها

استفاده میکنيم.

محاسبه میشود.
نرخ بازده دارايی :از نسبت سود خالص به کل

یافتههای پژوهش

دارايی محاسبه میشود.

آمار توصيفی دادههای پژوهش از جمله ميانگين

کيفيت حسابرسی :اگر سازمان حسابرسی،

بهعنوان معيار مرکزی و انحراف معيار ،چولگی و

عهدهدار انجام خدمات حسابرسی باشد ،عدد  1در

کشيدگی بهعنوان معيار پراکندگی در نگارۀ  1ارائه

غير اينصورت عدد صفر استفاده میشود.

میشود:

نـوع صــنعت :در صــورتیکـه شــرکت در طبقـۀ صــنايع
غذايی ،ماشينآالت و خودرو ،صنايع شـيميايی و معـادن

نگارۀ  .1توصیف دادههای پژوهش
نام متغير

نماد متغير

ميانگين

انحرافمعيار

واريانس

چولگی

کشيدگی

جريان غيرعادی وجوه نقد عملياتی

R-CFO

1/124222

1/12221

1/123

1/338

1/202

هزينههای غيرعادی توليد

R-Prode

-1/166002

1/31002

1/183

1/211

1/828

هزينههای غيرعادی اختياری

R-Disx

-1/113201

1/126228

1/111

1/328

1/281

قابليت مقايسه

Comparability

-1/321132

1/160121

1/118

1/141

1/630

اندازۀ شرکت

Size

12/22223

1/82822

3/102

1/326

1/211

Leverage

1/060032

1/11632

1/121

-1/221

-1/201

نرخ بازده دارايی

ROA

1/101312

1/18118

1/131

1/801

1/128

کيفيت حسابرسی

Audit Quality

1/301301

1/8242213

1/112

1/112

-1/244

Industry

1/082311

1/8142800

1/381

-1/128

-1/121

اهرم مالی

نوع صنعت

منبع :يافتههای پژوهش
بررسی ميزان چولگی و کشيدگی هر يک از
متغيرها و مقايسۀ آن با توزيع نرمال نشان میدهد کليۀ
متغيرهای پژوهش بهصورت نرمال توزيع شدهاند.

آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
يافتههای حاصل از آزمون مانايی متغيرهای
پژوهش به شرح زير است:

نگارۀ  .2یافتههای حاصل از آزمون مانایی
نام آزمون

ريشه واحد (ديکی فولر)

نام متغير

آماره آزمون

سطح معناداری

جريان غيرعادی وجوه نقد عملياتی

-12/81463

1/1111

هزينههای غيرعادی توليد

-14/14813

1/1111

هزينههای غيرعادی اختياری

-11/31238

1/1111

قابليت مقايسه

-31/21032

1/1111

اندازۀ شرکت

-4/021210

1/1111

اهرم مالی

-31/81481

1/1111

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و مديريت سود واقعی 82/
نرخ بازده دارايی

-10/40016

1/1111

کيفيت حسابرسی

-14/63242

1/1111

نوع صنعت

-6/111118

1/1111

منبع :يافتههای پژوهش
با توجه به آماره آزمون و سطح معناداری

آزمون اف -لیمر

محاسبهشده ،يافتههای حاصل از آزمون پايايی

يافتههای حاصل از آزمون اف– ليمر پژوهش به

پژوهش بيانگر اين است که ميانگين و پراکنش

شرح زير است:

متغيرهای پژوهش در گذر زمان ثابت و پايا هستند.

نگارۀ  .3یافتههای حاصل از آزمون اف -لیمر
فرض صفر

مدل آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نتيجۀ آزمون

عرض از مبدأ تمامی

مدل مربوط به فرضيۀ اول

1/134210

1/6846

پذيرش فرض صفر (دادههای ترکيبی)

مقاطع با هم يکسان

مدل مربوط به فرضيۀ دوم

1/182262

1/2421

پذيرش فرض صفر (دادههای ترکيبی)

است.

مدل مربوط به فرضيۀ سوم

1/102332

1/2632

پذيرش فرض صفر (دادههای ترکيبی)

منبع :يافتههای پژوهش
با توجه به آماره آزمون و سطح معناداری

آزمون فرضیۀ اول

محاسبهشده مقاطع مورد بررسی همگن و دارای
تفاوتهای فردی نبودند؛ بنابراين ،استفاده از روش

يافتههای حاصل از آزمون فرضيۀ اول پژوهش به
شرح زير ارائه میشود:

دادههای ترکيبی برای مدل فرضيههای پژوهش
مناسب است.
نگارۀ  .4یافتههای حاصل از آزمون فرضیۀ اول پژوهش
ضرايب

انحرافمعيار

آماره آزمون

سطح معناداری

نام متغير

مقدار ثابت

1/121106

1/128131

1/811061

1/6201

قابليت مقايسه

1/320026

1/118140

3/812161

1/1162

اندازۀ شرکت

1/116221

1/110801

1/383304

1/3181

اهرم مالی

-1/120804

1/188211

-2/102140

1/1138

نرخ بازده دارايی

1/063112

1/161413

1/382181

1/1111

کيفيت حسابرسی

-1/111212

1/116420

-1/182300

1/1632

نوع صنعت

-1/100130

1/118128

-2/648024

1/1112

ضريب تعيين:

ضريب تعيين

آماره آزمون:

سطح معناداری:

آماره دوربين– واتسون:

1/230421

تعديلشده1/210212 :

23/16013

1/1111

3/180801

it

R-CFO it = β0 + β1 Comparability it + β2 Size it + β3 Leverage it + β4 ROA it + β5 Audit Quality it + β7 Industry it + ɛ

منبع :يافتههای پژوهش
سطح معناداری برای تکتک متغيرها و همچنين

شده است .با توجه به ضريب تعيين تعديلشده مدل

برای کل مدل در سطح اطمينان 10درصد محاسبه

برازششده ،میتوان ادعا کرد که  21درصد از
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تغييرات متغير وابسته فرضيۀ اول پژوهش باکمک

معنادار بين قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و جريان

متغيرهای مستقل و کنترل توضيح داده میشود.

غيرعادی وجوه نقد عملياتی تأييد میشود و فرضيۀ

خودهمبستگی نقض يکی از فرضهای استاندارد

اول پژوهش پذيرفته میشود .از بين متغيرهای کنترلی

الگوی رگرسيون است و از آماره دوربين -واتسون

اهرم مالی ارتباط معکوس و معنادار و نرخ بازده

میتوان برای تعيين بود و نبود خودهمبستگی در

دارايی ارتباط مستقيم و معنادار و ساير متغيرهای

الگوی رگرسيون استفاده کرد .آماره دوربين– واتسون

کنترلی بدونِ ارتباط معناداری هستند .همچنين ،نوع

محاسبهشده ( )3/180که بين  1/0-3/0است ،بيانگر

صنعت نيز مد نظر گرفته شد.

عدم وجود خودهمبستگی است و استقالل
باقیماندههای اجزای خطا را نشان میدهد .همانطور

آزمون فرضیۀ دوم

که در نگارۀ  8مشاهده میشود ،سطح معناداری آماره

يافتههای حاصل از آزمون فرضيۀ دوم پژوهش به

 tبرای متغير قابليت مقايسه از سطح خطای قابل قبول

شرح زير ارائه میشود:

 0درصد کمتر است؛ بنابراين ،وجود رابطۀ مستقيم و
نگارۀ  .5یافتههای حاصل از آزمون فرضیۀ دوم پژوهش
ضرايب

نام متغير

انحرافمعيار

آماره آزمون

سطح معناداری

R-Prodeit = β0 + β1 Comparability it + β2 Size it + β3 Leverage it + β4 ROA it + β5 Audit Quality it + β7
Industry it + ɛ ii
1/3802
-1/163621
1/101083
-1/126144
مقدار ثابت
قابليت مقايسه

1/161182

1/144320

2/231112

1/1132

اندازۀ شرکت

1/114623

1/114286

1/146131

1/2382

اهرم مالی

1/121831

1/101211

2/816411

1/1110

نرخ بازده دارايی

-1/623186

1/121433

-1/811012

1/1111

کيفيت حسابرسی

1/118204

1/111623

1/201236

1/8032

نوع صنعت

1/111406

1/112248

1/116281

1/1101

ضريب تعيين:

ضريب تعيين

آماره آزمون:

سطح معناداری:

آماره دوربين– واتسون:

1/216614

تعديلشده1/216210 :

21/22346

1/1111

1/100318

منبع :يافتههای پژوهش
سطح معناداری برای تکتک متغيرها و همچنين

است و از آماره دوربين -واتسون میتوان برای تعيين

برای کل مدل در سطح اطمينان  10درصد محاسبه

بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسيون استفاده

شده است .با توجه به ضريب تعيين تعديلشده مدل

کرد .آماره دوربين– واتسون محاسبهشده ( )1/100که

برازششده میتوان ادعا کرد که  21درصد از تغييرات

بين  1/0-3/0است ،بيانگر عدم وجود خودهمبستگی

متغير وابسته فرضيۀ دوم پژوهش باکمک متغيرهای

است و استقالل باقیماندههای اجزای خطا را نشان

مستقل و کنترل توضيح داده میشود .خودهمبستگی

میدهد .همانطور که در نگارۀ  0مشاهده میشود،

نقض يکی از فرضهای استاندارد الگوی رگرسيون

سطح معناداری آماره  tبرای متغير قابليت مقايسه از

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و مديريت سود واقعی 80/

سطح خطای قابل قبول  0درصد کمتر است؛ بنابراين،

متغيرهای کنترلی بدونِ ارتباط معناداری هستند.

وجود رابطۀ مستقيم و معنادار بين قابليت مقايسۀ

همچنين ،نوع صنعت نيز مد نظر گرفته شد.

صورتهای مالی و هزينههای غيرعادی توليد تأييد و
فرضيۀ دوم پژوهش پذيرفته میشود .از بين متغيرهای
کنترلی اهرم مالی ارتباط مستقيم و معنادار و نرخ
بازده دارايی ارتباط معکوس و معنادار و ساير

آزمون فرضیۀ سوم
يافتههای حاصل از آزمون فرضيۀ سوم پژوهش به
شرح زير ارائه میشود:

نگارۀ  .6یافتههای حاصل از آزمون فرضیۀ سوم پژوهش
ضرايب

نام متغير

انحرافمعيار

آماره آزمون

سطح معناداری

R-Disxit = β0 + β1 Comparability it + β2 Size it + β3 Leverage it + β4 ROA it + β5 Audit Quality it + β7
Industry it + ɛ ii
1/1016
1/444212
1/121328
1/101121
مقدار ثابت
قابليت مقايسه

1/121683

1/124400

3/181228

1/1811

اندازۀ شرکت

-1/110131

1/111410

-3/241121

1/1102

اهرم مالی

1/131183

1/111041

3/123101

1/1241

نرخ بازده دارايی

-1/133616

1/118616

-1/086218

1/1332

کيفيت حسابرسی

-1/112320

1/118103

-1/414818

1/8112

نوع صنعت

-1/112320

1/112044

2/122822

1/1111

ضريب تعيين:

ضريب تعيين

آماره آزمون:

سطح معناداری:

آماره دوربين– واتسون:

1/144840

تعديلشده1/128282 :

6/821302

1/1111

3/131013

منبع :يافتههای پژوهش
سطح معناداری برای تکتک متغيرها و همچنين

سطح معناداری آماره  tبرای متغير قابليت مقايسه از

برای کل مدل در سطح اطمينان  10درصد محاسبه

سطح خطای قابل قبول  0درصد کمتر است؛ بنابراين،

شده است .با توجه به ضريب تعيين تعديلشده مدل

وجود رابطۀ مستقيم و معنادار بين قابليت مقايسۀ

برازششده میتوان ادعا کرد که  2درصد از تغييرات

صورتهای مالی و هزينههای غيرعادی اختياری تأييد

متغير وابسته فرضيۀ سوم پژوهش باکمک متغيرهای

میشود و فرضيۀ سوم پژوهش پذيرفته میشود .از

مستقل و کنترل توضيح داده میشود .خودهمبستگی

بين متغيرهای کنترلی اندازۀ شرکت ارتباط معکوس و

نقض يکی از فرضهای استاندارد الگوی رگرسيون

معنادار و اهرم مالی ارتباط مستقيم و معنادار و ساير

است و از آماره دوربين -واتسون میتوان برای تعيين

متغيرهای کنترلی بدونِ ارتباط معناداری هستند.

بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسيون استفاده

همچنين ،نوع صنعت نيز مد نظر گرفته شد.

کرد .آماره دوربين– واتسون محاسبهشده ( )3/131که
بين  1/0-3/0است ،بيانگر عدم وجود خودهمبستگی
است و استقالل باقیماندههای اجزای خطا را نشان
میدهد .همانطور که در نگارۀ  6مشاهده میشود،

نتیجهگیری
مديريت سود يا دستکاری سود ،پديدهای
بينالمللی برای گزارشگری مالی شرکتها و يا
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گزارش اطالعات مرتبط با سود مطرح میشود .داليل

از طريق توليد بيش از اندازه از يکسو منجر به

اصلی اين امر ،مطابقت عملکرد شرکت با انتظارات

تغييرات غيرعادی در موجودی کاال و از سوی ديگر

سهامداران و مطابق با الزامهای اخذ مجوز مربوطه از

منجر به ايجاد هزينۀ توليد غيرعادی میشود .توليد

قانونگذاران است .از اينرو ،مديران در زمانیکه قصد

بيش از اندازه با کاهش هزينۀ ثابت تخصيصيافته به

داشته باشند تصوير مطلوبتری به ذینفعان ارائه

محصوالت ،هزينۀ توليد را کاهش و حاشيۀ سود را

دهند ،دست به مديريت سود میزنند .هدف اين

افزايش میدهد؛ بنابراين ،مديران سعی میکنند با

پژوهش ،مطالعۀ تأثير قابليت مقايسۀ صورتهای مالی

مديريت سود واقعی عملکرد دورۀ جاری را بهتر

بر مديريت سود واقعی در شرکتهای پذيرفتهشده در

نشان دهند ،چراکه با افزايش قابليت مقايسه عملکرد

بورس و اوراق بهادار تهران است .در راستای هدف

شرکت بيشتر در معرض تصميمگيری ذینفعان قرار

پژوهش برای محاسبۀ متغير قابليت مقايسه از مدل

گرفته است .به عبارت بهتر ،با توجه به اينکه قابليت

دیفرانکو و همکاران ( )3111و برای محاسبۀ

مقايسه ،سرمايه گذاران ،سهامداران و کليۀ ذینفعان را

مديريت سود واقعی از مدل توسعهيافتۀ دچو و

در راستای تصميمگيری کمک فراوانی میکند ،وقتی

همکاران ( )1114استفاده شد ،مشابه آنچه در پژوهش

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی بيشتر میشود ،ميزان

روی چودهاری ( )3116است .يافتههای حاصل از

استفادۀ گزارشهای مالی بهوسيلۀ سرمايهگذاران

پژوهش بيانگر اين است که قابليت مقايسۀ

بيشتر میشود و آنان بيشتر بر عملکرد جاری شرکت

صورت های مالی بر معيارهای مديريت سود واقعی

در اتخاذ تصميمات اقتصادی آتی اتکا میکنند؛ از

(جريان غيرعادی وجوه نقد عملياتی ،هزينههای

اينرو ،مديران بيشتر انگيزه میيابند که اقدام به

غيرعادی توليد ،هزينههای غيرعادی اختياری) تأثير

مديريت سود از طريق فعاليتهای واقعی کنند تا

مستقيم و معناداری دارد که مطابق با يافتههای

بتوانند عملکرد شرکت را بهتر جلوه دهند و با ارتقای

پژوهش کوهن و همکاران ( )3114و سوهن ()3116

جايگاه شرکت بين سهامداران که منجر به افزايش داد

است .بهعبارتی ،با افزايش قابليت مقايسهپذيری ،بين

و ستد سهام و نقدشوندگی میشود ،امکان تخصيص

گزارشهای مالی شرکتها ،امکان انتخاب و تصميم

منابع را برای شرکت فراهم سازند .پژوهش حاضر

بهينه برای سرمايهگذاران بيشتر فراهم میشود؛

نشان میدهد در بين شرکتهای ايرانی عضو بورس

بنابراين ،مديران برای اينکه تصوير مطلوبتری از

نيز اين تأثيرگذاری برقرار است .در راستای يافتههای

عملکرد شرکت خود ارائه دهند ،اقدام به مديريت

حاصل از آزمون فرضيههای پژوهش پيشنهاد میشود

سود واقعی میکنند؛ زيرا مديريت سود واقعی از

سود شرکتها از لحاظ مديريت و دستکاری از ابعاد

طريق فعاليتهای واقعی مانند بهای فروش ،شرايط

هموارسازی يا مديريت واقعی سودها بهويژه جريان

اعتباری ،ميزان توليدات و هزينههای پژوهش و

غيرعادی وجوه نقد عملياتی نيز تحليل و بررسی

توسعه نسبت به اقالم تعهدی حسابداری انجام

شود .در راستای پژوهشهای آتی پيشنهاد میشود از

می گيرد و کشف آن دشوارتر از مديريت سود اقالم

سود فقط معياری برای محاسبۀ قابليت مقايسۀ

تعهدی است .همچنين ،دستکاری فعاليتهای واقعی

قابليت مقايسۀ صورتهای مالی و مديريت سود واقعی 82/

صورتهای مالی استفاده نشود و ساير معيارهای
عملکرد نيز استفاده شود.
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