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تاثیر سود عملیاتی و جریان نقدی عملیات بر  AEMو REM
نازنین اسمعیلی

9

 1کارشناسی ارشد رشته حسابداری ،موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر

چکیده
سود یکی از اساسی ترین عناصر صورتهای مالی است که همواره مورد توجه استفاده کنندگان قرار گرفته است و از آن به
عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ،کارایی و  ...واحدهای اقتصادی یاد می شود .اثری که سود حسابداری بر تصمیمات
استفاده کنندگان می گذارد آن را در کانون توجه قرار داده است .در این مقاله اثر شاخص های مالی بر مدیریت سود شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس صورت های مالی ساالنه  121شرکت برای دوره زمانی  1951تا 1959
بررسی شده است .به طور کلی شواهد حاصل از پژوهش بدین صورت بوده بین سود عملیاتی و مدیریت سود تعهدی رابطه
معناداری وجود ندارد و همچنین بین سود عملیاتی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج
نشان داد بین جریان نقد عملیاتی و مدیریت سود تعهدی رابطه منفی معناداری وجود دارد درصورتیکه بین جریان نقد عملیاتی
و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
واژههای كلیدی :شاخص های مالی ،مدیریت سود ،سود عملیاتی
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مقدمه
مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارش مالی می باشد از آنجا که میزان سود یکی از معیارهای اصلی و مهم ارزیابی
عملکرد محسوب می شود ،در سال های اخیر سعی شده تا در رابطه با اثر شاخص های کلیدی مالی بر مدیریت سود مطالعاتی
صورت پذیرد .اگرچه پژوهش های فراوانی در زمینه مدیریت سود در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس انجام پذیرفته
است ،اما خاصه توجه بر روی شاخص های کلیدی مالی بر میزان سود شرکت ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است .مدیریت
باید عوامل تاثیر گذار بر مدیریت سود را شناسایی کند چه عوامل منفی و چه عوامل مثبت تاثیرگذار .در این مقاله به دنبال
بررسی عوامل موثر کلیدی مالی بر مدیریت سود شرکت ها هستیم و ضمن بیان سواالت و فرضیات به دنبال یافتن جواب
مناسبی برای سوال خود می باشیم که شاخص های کلیدی مالی چه تاثیری بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس
اوراق بهادار تهران د ارد؟ تا براساس آن ضرورت این عوامل شناسایی شوند.در این مقاله برای اندازه گیری مدیریت سود از دو
روش مدیریت سود تعهدی ( )AEMو مدیریت سود واقعی ( )REMاستفاده میشود.
مبانی نظری
مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارش مالی و موضوع اصلی در میان تمامی سهامداران شرکت می باشد از آنجا که
میزان سود یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد محسوب می شود ،بنابراین هر گونه دخالتی که سبب شود صحت گزارش ها

خدشه دار گردد می تواند بر نحوة تصمیم گیری کاربران گزارش های مالی تأثیر گذار باشد[1].

دی جورج و همکاران  ) 1555 ( 1مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به
سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص تعریف می کند .به نظر ایشان ،در واقع انگیزه اصلی مدیریت سود ،مد یریت
تصور سرمایه گذاران در مورد واحد مورد رسیدگی است .یکی از اقالم حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان)
تهیه و ارائه می شود" سود خالص " است که محاسبه آن متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است .بدین لحاظ امکان
دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد[2] .
وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین بعلت پاره ای از محدود یت های ذاتی حسابداری
موجب شده است که سود واقعی شرکت ها از سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهم
ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی می گردد ،موضوع کیفیت سود مورد توجه محققان و
دست اندرکاران حرفه ح سابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است .توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف ،استوار
است که سود خالص گزارش شده ،عملکرد عملیاتی واحد تجاری را بطور منصفانه منعکس کند[3] .
در ادبیات حسابداری ،تعاریف مختلفی از مدیریت سود توسط پژوهشگران بیان شده است؛ هرچند ارائه تعریفی مناسب از
مدیریت سود ،مستلزم شناخت اهداف و انگیزه های مدیریت سود و کاربرد آن است[4].
مدیریت سود زمانی رخ میدهد که مدیران یا از اختیارات گزارشگری خود و یا از نفوذ و تاثیرگذاری خود بر تصمیمات
عملیاتی ،سرمایه گذاری و تأمین مالی استفاده میکنند تا به یک گزارش مطلوب دست یابند[9] .
ارزیابی مدیریت سود واقعی ،رفتار فرصت طلبانه را آشکار می کند و سرمایه گذاران ،بی کفایتی در استفاده از منابع را
خواهند دید و این نوع مدیریت سود ،یکی از پیامدهای مهم تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است[0] .

Degeorge et al
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پیشینه پژوهش
جانگ و کیم  ) 2112 ( 2به بررسی اثرات شاخص های کلیدی مالی در مدیریت درآمد در صنعت بتن آماده مخلوط در کشور
کره پرداختند .با استفاده از مدل های کوتاری و همکاران ) 2119 ( 9و کوهن و همکاران  ) 2112 ( 4مدیریت سود
تعهدی ) (AEMو مدیریت سود نقدی ) (REMرا مورد بررسی قراردادند .نتایج تحقیق نشان داد که درآمد عملیاتی
وجریانهای نقدی عملیات به طور معناداری با  AEMو  REMارتباط دارند ،که مطابق با یافته های پژوهش های قبلی صورت
گرفته است در صورتی که در مقابل ،وابستگی بدهی هیچ ارتباط معنی داری با  AEMو  REMندارد و این امر متناقض با
یافته های بیشتر مطالعات قبلی است[7].
0

ناکاشیما و زیبارت ) 2119 ( 9در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا قانون ساربینز آکسلی در ژاپن تاثیری بر
مدیریت سود و کیفیت سود داشته است؟ پژوهشگران مذکور به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود تعهدی برای شرکت های
نمونه در قبل و بعد از قانون ساربینز آکسلی قابل مالحظه بود ولی مدیریت سود واقعی برای شرکت های نمونه برای بعد از این
قانون کاهش یافته است[8].
چن و همکاران  ) 2119 (6بررسی کردند که آیا اصالحات قانونی دهۀ اخیر در آمریکا مبنی بر اینکه اکثر اعضای هیأت مدیرة
شرکتها باید مستقل باشند ،موجب کاهش مدیریت سود شده است یا خیر؟ نتایج آنها نشان داد مدیریت سود در شرکتهایی که
پیش از اصالحات یاد شده ،اکثریت اعضای هیأت مدیره شان مستقل نبوده اند و پس از آن مجبور به اصالح ساختار هیأت
مدیره خود شده اند ،به طور متوسط نسبت به سایر شرکتها کاهش معناداری نداشته است[9].
ایروان و همکاران  ،) 2114 ( 2پژوهشی با عنوان " رقابت ،نگهداشت وجه نقد و تصمیمات مالی" به انجام رساندند .نتایج
پژوهش حاکی از این است که رقابت در بازار ،نگهداشت وجه نقد و تصمیمات مالی شرکتها را تحت تأثیر قرار می دهد]. [11
سان و همکاران  ) 2112 ( 5در پژوهشی با عنوان " کیفیت سود و نگهداشت وجه نقد شرکت" ،به این نتیجه رسیدند ،در
شرکت هایی که به دلیل دستکاری سود ،کیفیت سود آنها کمتر است ،ارزیابی های نگهداشت وجه نقد نیز در سطح پائین قرار
دارد[11] .
ساواتا چاترجی  ) 2111 ( 11اثر مدیریت سرمایه در گردش را بر سودآوری  91شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن
در دوره زمانی  2112 – 2110بررسی کرده است .یافته های پژوهش نشان میدهد ،اگرچه ممکن است میان اندازه شرکت و
سودآوری آن یک رابطه مثبت معناداری وجود داشته باشد ولی میان نقدینگی و سودآوری شرکتهای انگلیسی یک رابطه منفی
معناداری وجود دارد[11] .
Geun Bae Jang & Weon-Jae Kim
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 6این قانون فدرال آمریکا در نتیجه پشتیبانی پُل ساربنز و مایکل جی آكسلی به تصویب رسید ،پس از تصویب ،به نام قانون ساربنز  -آكسلی 2۰۰2
شهرت یافت.این قانون ،استانداردهای جدید یا بهبود یافتهای را برای هیئت مدیرهها و مدیران شركتهای عام ،و موسسات حسابداری عمومی آمریکا
مقرر كرده است.
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باغومیان و همکاران( ) 1950به بررسی تاثیر رکود اقتصادی (رشد منفی تولید ناخالص داخلی) بر مدیریت سود شرکت ها
پرداختند .نمونه پژوهش آنان شامل شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1922تا  1959بوده است.
در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است .تحلیل یافته
های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که میان رکود اقتصادی و مدیریت سود شرکت ها ،رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد[4] .
ابراهیمی و همکاران (  ) 1959به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و با انواع مدیریت سود پرداختند .در پژوهش آنان معیارهای
انواع مدیریت سود شامل مدیریت اقالم تعهدی جونز و کوتاری ،مدیریت سود واقعی و سطح کلی مدیریت سود در  112شرکت
مورد بررسی قرار گرفت .اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل و انواع مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار داده
شد .نتایج پژوهش آنان با استفاده از استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی ،بیانگر رابطه منفی بین
اهرم مالی و مدیریت اقالم تعهدی جونز و ک وتاری و سطح کلی مدیریت سود و همچنین رابطه مثبت بین اهرم مالی و مدیریت
سود واقعی بوده است[13].
شمس زاده و افخمی(  ) 1959به شناسایی و تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات در گردش دارایی ها و حاشیه سود
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند افزون بر این جهت مدیریت سود که شامل مدیریت سود
رو به باال و روبه پایین است نیز مشخص می شود .بدین منظور ،ابتدا داده های مورد نیاز به روش مقطعی محاسبه نموده و
سپس آزمون فرضیه ها به کمک رگرسیون خطی چند متغیره صورت گرفته است .جهت انجام تحقیق و تخمین الگوها از
اطالعات مالی  241شرکت عضو نمونه استفاده شده است .یافته های حاصل از تحقیق آنان نشان می دهد که کاهش حاشیه
سود و افزایش در گردش دارایی ها به طور هم زمان ،نشانهْ مدیریت سود رو به پایین است در حالی که افزایش در حاشیه سود
و کاهش همزمان درگردش دارایی ها تأییدی بر وجود مدیریت سود رو به باال نمی باشد[14].
صالحی و صالحی(  ) 1954با توجه به اهمیت مدیریت سود و مدل های اندازه گیری آن را طبق تحقیقات انجام شده مورد
بررسی قرار دادند .همانطور که در تحقیقات گذشته هم بررسی شد مدل های مدیریت سود به دو دسته کلی مدل های مبتنی
بر اقالم تعهدی اختیاری و مدل های مبنی بر اقالم تعهدی اختیاری طبقه بندی می شوند .طبق پژوهش آنان استفاده از روش
های مختلف حسابداری در شناسایی ثبت هزینه ها و درآمدها از واژه "اختیاری " در این مدل ها به کار رفته است .مدل های
اقالم تعهدی نیز برای کشف مدیریت سود از دهه آخر قرن بیستم شناسایی و مورد توجه قرار گرفته اند و همگی مبتنی بر
هزینه ها و بر مدل جونز متمرکز می باشند و در پژوهش انجام شده توسط آنان به نه مدل از آنها و همچنین دو مدل از مدل
های درآمد اختیاری که مبتنی بر درآمدها است پرداخته شده است[11].
برزگر و همکاران(  ) 1959با توجه به اهمیت رقابت در بازار محصوالت ،رابطه آن را با مدیریت سود را در  55شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار را بین سال های  20تا  51را بررسی نموده اند ،نتایج حاصل از پژوهش آن ها نشان می دهد بین این
دو عامل رابطه مثبت معناداری وجود دارد به گونه ای که افزایش مدیریت سود به واسطه افزا یش رقابت در بازار است که این
امر به کاهش کیفیت سود می انجامد[10].
رهنمای رودپشتی و همکاران (  ) 1959در پژوهشی به ارزیابی توانایی و تبیین مدل های اقالم تعهدی اختیاری و مدل درآمد
اختیاری برای کشف مدیریت سود پرداختند .نتایج آنها حاکی از این است که ،مدل های اقالم تعهدی اختیاری نسبت به مدل
درآمد اختیاری توانایی بیشتری برای کشف سود دارند[12].

طالب نیا و درویش (  ) 1959رابطه بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنان ،نشان
می دهد که بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد[18].
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تاریوردی و همکاران (  ) 1952در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت سود بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی ،باعث کاهش دقت پیش بینی جریان های نقدی
عملیاتی آتی می شود[19].

فرضیه های پژوهش
سوال اصلی مقاله این است که آیا شاخص های کلیدی مالی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
اثرگذار هستند؟ به منظور بررسی این سوال فرضیه هایی به شکل زیر مطرح می شوند:
فرضیه  :1بین سود عملیاتی و مدیریت سود تعهدی 33AEMو مدیریت سود واقعی 36REMرابطه معکوس معناداری
دارد.
فرضیه  :2بین جریان نقدی عملیات و مدیریت سود تعهدی ( )AEMو مدیریت سود واقعی ( )REMرابطه معکوس
معناداری وجود دارد.

روش پژوهش
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا توصیفی و از نوع همبستگی است .در این تحقیق ،متغیرها به دو
دسته مستقل و وابسته تفکیک شده و ارتباط متقابل بین آنها از طریق آزمون های رگرسیونی بررسی می شود .از این نظر می
توان تحقیق حاضر را از جمله تحقیقات پس رویدادی بشمار آورد ،زیرا در آن برای آزمون فرضیات ،از داده های تاریخی
استفاده شده است.

روشهای گردآوری اطالعات
اطالعات مربوط به ادبیات پژوهش و مباحث تئوریک از منابع کتابخانهای مانند کتب و نشریات فارسی و التین و سایتهای
اینترنتی جمع آوری شده اند.
اطالعات مربوط به شرکتها از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ها جمع آوری شده اند .ابزارهای مورد استفاده جهت
گردآوری داده ها نیز شامل مشاهده ،آزمونهای آماری ،بانک های اطالعاتی  ،نرم افزار  Excelو نرم افزار EVEIWSمی
باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهای وابسته و متغیر ،از منابع قابل اتکا و در دسترس استخراج ،و جهت آزمون
فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند .پس از گردآوری اطالعات و تعیین مدل ،ابتدا داده ها را به صورت داده های
تابلویی قرار داده سپس از آزمون چاو جهت تعیین داده های تلفیقی یا مدل اثرات ثابت استفاده شده است بدین صورت اگر
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احتمال این آزمون کوچکتر از  .0.1باشد ،مدل اثرات ثابت خواهد بود .همچنین از آزمون هاسمن جهت تعیین مدل اثرات
ثابت یا اثرات تصادفی استفاده شده است؛ یعنی اگر احتمال آزمون هاسمن کوچکتر از  .0.1باشد مدل باید با استفاده از اثرات
ثابت برآورد شود و در نهایت به بررسی فرضیه برای نمونه مورد نظر پرداخته میشود.

مدل تحقیق
مدل : 1

DA it = β6 + β3 OI it + β6SIZEit + β1LEVit + β4ROAit + β5GRWit + β2TAit + β6LOSSit +
β8YEARit +€

مدل : 2
DA it = β6 + β3 CFO it + β6SIZEit + β1LEVit + β4ROAit + β5GRWit + β2TAit + β6LOSSit +
β8YEARit +€

متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل پژوهش
جریان نقد عملیاتی
ابتدای دوره بدست می آید.
سود عملیاتی

 :جریان نقد عملیات از طریق جریان های نقد حاصل از عملیات تقسیم بر جمع دارایی های

 :سود عملیاتی نشان دهندهی باقیماندهی سود بعد از محاسبهی تمام هزینههای مربوط به واحد تجاری

است.
متغیروابسته
مدیریت سود تعهدی (  : )AEMمدیریت سود تعهدی نمایانگر اقالم تعهدی اختیاری می باشد .اقالم تعهدی اختیاری به
درآمد ها و هزینه هایی اطالق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می
تواند بر اساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است ،آن را کم یا زیاد کند و از این
طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد.
مدیریت سود واقعی (  : )REMمدیریت سود واقعی ،نمایانگر بخش اختیاری جریانهای نقد عملیاتی می باشد .جریانهای
نقد اختیاری حاصل از عملیات ،فعالیتهای واقعی مدیران در راستای مدیریت سود را نشان می دهد.

جامعه ی آماری ،نمونه آماری و انتخاب شركتها
از جامعه آماری آن دسته از شرکتهایی که فاقد اطالعات مورد نیاز در مورد متغیرهای تعیین شده در تحقیق بودند به
روش حذف سیستماتی ک حذف شدهاند.
 .1در سالهای مالی  1951تا  1959در بورس حضورداشته اند.
 .2شرکت هایی که گزارش حسابرسی آنها در دسترس باشد و بتوان کیفیت گزارشات حسابرسی آنها را مورد بررسی
قرار داد.
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 .9به دلیل قابل مقایسه بودن اطالعات سال مالی منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.
 .4شرکت ها باید توقف عملیات نداشته و در طول دوره فوق الذکر تغییری در سال مالی نداده اند.
 .9شرکتهایی که اطالعات آنها کامل و در دسترس باشد
بنابراین ،با استفاده از محدودیت های فوق ،از بین شرکت های عضو جامعه آماری تحقیق ،تعداد  121شرکت در طی سال -
های  59- 51به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار می گیرند.

آمار توصیفی متغیرها
آمار توصیفی عبارت است از مجموعه روشهایی که پردازش دادهها را فراهم میسازد .آمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای
کل نمونهی آماری در نگاره زیر ارائه شده است .کمیت های آماری توصیفی شامل میانگین ،میانه ،بیشینه (حداکثر) ،کمینه
(حداقل) ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی است که تجزیه و تحلیل دادهها به کمک این کمیتها انجام میگیرد .با در نظر
گرفتن معیارهای اشارهشده در کل از  121شرکت در طی سالهای  1951- 1959در این تحقیق استفاده شده است.
جدول  - 9آمار توصیفی متغیرها
میانگین

YEAR
LOSS
TA
GRW
ROA
LEV
SIZE
CFO
OI
REM
DA
12029999 10129111 10119519 10942429 10112911 10951122 14092221 10121022 10140922 10111222 10111912

میانه

12011111 10111111 10112250 10944101 10111012 10929054 14019191 10115552 10112090 -10111215 10110452

بیشینه

42011111 10111111 10295942 00925225 10092051 20919105 15014550 10902994 10220254 10259011 10914954

کمینه

10111111 10111111 -10592259 10411114 -10225042 10122225 11099259 -10401122 -10044222 -10212911 -10521224

انحراف معیار 20925409 10991559 10192052 10051955 10191122 10291121 10995209 10122442 10192045 10195901 10144424
چولگی

10199054 20202222 -10902912 20121159 -10155251 10949419 10215251 10119944 10994524 10911910 -10204209

کشیدگی 40402192 00142292 19012992 11012221 20222124 11021212 90429945 40219924 00122229 20215945 19011592
011

مشاهدات

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

یافته های پژوهش
آزمون فرضیه اول
بین سود عملیاتی و مدیریت سود تعهدی ( )DAو مدیریت سود واقعی (  )REMرابطه معکوس معناداری وجود
دارد.
برای بررسی فرضیه شماره  ،1از مدل زیر استفاده میکنیم:

DA it = β6 + β3 OI it + β6SIZEit + β1LEVit + β4ROAit + β5GRWit + β2TAit + β6LOSSit +
β8YEARit +€
با توجه به آزمون فرضیه ها نتایج نشان می دهد زمانی که مدیریت سود تعهدی ( )DAمتغیر وابسته باشد با توجه به سطح

معناداری متغیر سود عملیاتی ( )OIکه بزرگتر از  1019می باشد میتوان گفت که بین متغیر سود عملیاتی ( )OIو مدیریت
سود تعهدی ( )DAرابطه معناداری وجود ندارد؛ همچنین نتایج نشان می دهد بین متغیر اندازه شرکت و رشد کل دارایی و
زیان دهی شرکتها و عمر شرکت با مدیریت سود تعهدی ( )DAرابطه معناداری وجو د ندارد اما بین اهرم مالی و بازده دارایی و
کل اقالم تعهدی با مدیریت سود تعهدی ( )DAرابطه معنادار وجود دارد .ضریب تعیین تعدیلشده مدل مورد نظر 1092
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می باشد و بیانگر این است که تقریباً  1092درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده
میشود .آماره دوربین واتسن نیز برابر  2092می باشد .این آماره باید بین  109تا  209باشد.
با توجه به فرضیه اول اگر متغیر وابسته مدیریت سود تعهدی باشد نتایج نشان دهنده رد فرضیه اول مبنی بر وجود رابطهی
معنادار بین سود عملیاتی و مدیریت سود تعهدی می باشد.
همچنین زمانی که مدیریت سود واقعی ( )REMمتغیر وابسته باشد با توجه به سطح معناداری متغیر سود عملیاتی ()OI
که کوچکتر از  1019است میتوان گفت که بین متغیر سود عملیاتی ( )OIو مدیریت سود واقعی ( )REMرابطه مثبت
معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان می دهد بین متغیر انداز ه شرکت و اهرم مالی و زیان دهی شرکت ها و عمر شرکت
با مدیریت سود واقعی ( )REMرابطه معناداری وجود ندارد اما بین کل اقالم تعهدی و رشد دارایی و بازده دارایی با مدیریت
سود واقعی ( )REMرابطه معنادار وجود دارد .ضریب تعیین تعدیلشده مدل مورد نظر  1092می باشد و بیانگر این است که
تقریباً  1092درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده میشود .آماره دوربین واتسن نیز
برابر  1022می باشد .این آماره باید بین  109تا  209باشد.
با توجه به فرضیه اول اگر متغیر وابسته مدیریت سود واقعی باشد نتایج نشان دهنده رد فرضیه اول مبنی بر وجود رابطهی
معکوس معنادار بین سود عملیاتی و مدیریت سود واقعی می باشد.
آزمون فرضیه دوم
بین جریان نقدی عملیات و مدیریت سود تعهدی ( )DAو مدیریت سود واقعی (  )REMرابطه معکوس
معناداری وجود دارد.
برای بررسی فرضیه شماره  ،2از مدل زیر استفاده میکنیم:

DA it = β6 + β3 CFO it + β6SIZEit + β1LEVit + β4ROAit + β5GRWit + β2TAit + β6LOSSit +
β8YEARit +€
با توجه به آزمون فرضیه ها نتایج نشان می دهد زمانی که مدیریت سود تعهدی ( )DAمتغیر وابسته باشد با توجه به سطح

معناداری متغیر جریان نقدی عملیات ( )CFOکه کوچکتر از  1019می باشد و با توجه به ضریب این متغیر که منفی است
میتوان گفت که بین متغیر جریان نقدی عملیات ( )CFOو مدیریت سود تعهدی ( )DAرابطه منفی معناداری وجود دارد
همچنین نتایج نشان می دهد بین متغیر اندازه شرکت و رشد کل دارایی و زیان دهی شرکتها و عمر شرکت با مدیریت سود
تعهدی ( )DAرابطه معناداری وجود ندارد اما بین اهرم مالی و کل اقالم تعهدی و با مدیریت سود تعهدی ( )DAرابطه معنادار
وجود دارد .ضریب تعیین تعدیلشده مدل مورد نظر  1092می باشد و بیانگر این است که تقریباً  1092درصد تغییرات متغیر
وابسته ،ت وسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده میشود .آماره دوربین واتسن نیز برابر  2024می باشد .این آماره باید
بین  109تا  209باشد.
با توجه به فرضیه دوم اگر متغیر وابسته مدیریت سود تعهدی باشد نتایج نشان دهنده تأیید فرضیه دوم مبنی بر وجود
رابطهی معکوس معنادار بین جریان نقد عملیات و مدیریت سود تعهدی می باشد.
همچنین زمانی که مدیریت سود واقعی ( )REMمتغیر وابسته باشد با توجه به سطح معناداری متغیر جریان نقدی عملیات
( )CFOکه کوچکتر از  1019است و با توجه به ضریب این متغیر که مثبت می باشد میتوان گفت که بین متغیر جریان نقدی
عملیات ( )CFOو مدیریت سود واقعی ( )REMرابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان می دهد بین متغیر
اندازه شرکت و اهرم مالی و زیان دهی شرکت ها و عمر شرکت با مدیریت سود واقعی ( )REMرابطه معناداری وجود ندارد اما
بین کل اقالم تعهدی و رشد دارایی و بازده دارایی با مدیریت سود واقعی ( )REMرابطه معنادار وجود دارد .ضریب تعیین
تعدیلشده مدل مورد نظر  1005می باشد و بیانگر این است که تقریباً  1005درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای
مستقل و کنترلی توضیح داده میشود .آماره دوربین واتسن نیز برابر  1024می باشد .این آماره باید بین  109تا  209باشد.
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با توجه به فرضیه دوم اگر متغیر وابسته مدیریت سود واقعی باشد نتایج نشان دهنده رد فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطهی
معکوس معنادار بین جریان نقد عملیات و مدیریت سود واقعی می باشد.

تحلیل نتایج
هدف از انجام این مقاله بررسی تاثیر شاخص های کلیدی مالی بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
می
بهادار تهران و همچنین به بررسی رابطه سود عملیاتی ،جریان های نقد عملیاتی بر مدیریت سود تعهدی و نقدی
پردازد.
جدول  - 2نتایج فرضیه ها

عنوان فرضیه

ردیف

نتیجه

1

بین سود عملیاتی و مدیریت سود تعهدی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

رد فرضیه

2

بین سود عملیاتی و مدیریت سود واقعی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

رد فرضیه

9

بین جریان نقدی عملیات و مدیریت سود تعهدی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

تایید فرضیه

4

بین جریان نقدی عملیات و مدیریت سود واقعی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

رد فرضیه
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