پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي 
سالنهم /شماره /73زمستان 6733
صفحه37تا  73

بحران مالی جهانی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی عربصالحی
تاریخ دریافت0331/10/01 :

تاریخ پذیرش0331/13/01 :

سمانه باری
اسحاق بهشور

1

2

3

چكيده
اقتصاد جهانی هر از چند گاهی دچار بحران مالی میشود .آگاهی از میزان تأثیر بحرانهای
مالی جهانی بر مدیریت سود بر تصمیمات سرمایهگذاران تأثیرگذار است .به همین دلیل در این
پژوهش تالش میشود تأثیر بحران مالی جهانی بر میزان مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گیرد .برای آزمون این اثرات ،تعداد  031شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مورد مطالعه قرار گرفتند؛ در این پژوهش شاخصهای
مدیریت سود با استفاده از تعیین میزان هموارسازی سود و مدل تعدیل شده جونز اندازهگیری و
بیان شده است .در تحلیل آماری از روشتی زوجی استفاده شده است .یافتهها حاکی از این است که
میزان مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در طی سالهای بحران مالی
جهانی ،کاهش یافته است.
واژههای كليدی :بحران مالی ،مدیریت سود ،مدل تعدیل شده جونز ،هموارسازی سود.

 -1استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران( .نویسنده اصلی) m_arabsalehi@yahoo.com

 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3مدرس حسابداری دانشگاه رازی و حسابرس مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران( .مسئول مکاتبات)
Isaac_behshoor@yahoo.com
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 -1مقدمه
حسابداری در پی اندازه گیری و گزارش اطالعات اقتصادی به تصمیمگیرندگان است (واتس و
زیمرمن .) 0331 ،0هنگامی که در روابط و معامالت تجاری ،یک طرف معامله نسبت به طرف مقابل
اطالعات بیشتری دارد اصطالحاً پدیده عدم تقارن اطالعات وجود دارد .اگر چه استانداردهای
حسابداری و فعالیت حسابرسان در جهت جلوگیری از فرصتطلبی مدیران است ،اما عدم تقارن
اطالعات بین مدیران و سایر افراد برون سازمانی ،باعث میشود تا مدیران در تنظیم و گزارش
اطالعات حسابداری از اعمالنظر شخصی استفاده کرده و گزارشها را در جهت منافع شخصی خود
تهیه کنند .مدیریت سود فعالیتی است که طی آن مدیران برای گمراه کردن ذینفعان در مورد نتایج
مالی عملیات شرکت و یا برای تأثیر گذاشتن بر نتایج قراردادها از اعمالنظر شخصی خود استفاده
میکنند .در واقع ،دستکاری سود میتواند ارزش واحد تجاری را کاهش دهد زیرا اقدامات انجام
گرفته در دوره جاری برای افزایش سودآوری ،میتواند تأثیر منفی بر روی جریانات نقدی دورههای
آتی داشته باشد.
این که ببینیم مدیریت سود کجا و چه زمانی رخ میدهد ،اوالً به سرمایهگذاران کمک میکند تا
قابلیت اطمینان صورتهای مالی را ارزیابی کنند و تصمیمات سرمایهگذاری بهتری اتخاذ نمایند.
اگر سرمایهگذاران بتوانند از صورت های مالی متوجه شوند که آیا سود مدیریت شده است یا خیر،
مسلماً برای آن ها مفید خواهد بود .ولی از آنجایی که مدیریت سود دقیقاً مشخص نمیباشد،
بنابراین بعید است که سرمایهگذاران بتوانند آن را از صورتهای مالی متوجه شوند .راه دیگر این
است که سرمایهگذاران موقعیتهایی که طی آنها مدیریت سود رخ میدهد را شناسایی کنند .ثانیاً
شناسایی انگیزه های مدیران برای اعمال مدیریت سود برای قانونگذاران و حسابرسان که در تالش
برای محدود کردن رفتار فرصتطلبانه مدیران هستند ،نیز مفید خواهد بود.
مدیریت سود می تواند از دو منظر قراردادی یا گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گیرد .از منظر
گزارشگری مالی ،مدیران ممکن است بتوانند از طریق مدیریت سود ،بر ارزش بازار سهام شرکت اثر
بگذارند .از منظر قراردادی ،مدیریت سود میتواند به عنوان روشی کمهزینه ،برای محافظت شرکت
در برابر شرایط پیشبینی نشده در قراردادها عمل نماید (حساس یگانه و صدیقی .)0331 ،یکی از
شرایط پیشبینی نشده ،وقوع بحرانهای مالی میباشد .در سالهای اخیر ،از طرف مراکز تحقیقاتی
و آموزشی ،پژوهشهای زیادی در مورد عوامل و عواقب ناشی از مدیریت سود انجام شده است.
ویژگی مشترک همه این مطالعات این است که آنها مدیریت سود را در سطح کالن ،مورد بررسی
قرار نمیدهند  .به عبارت دیگر ،در این تحقیقات شرایط عمومی اقتصاد یا ثابت در نظر گرفته
شدهاند یا اینکه فرض شده است که روی مدیریت سود اثری ندارند .با این حال ،قابل تصور است که
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تغییرات در شرایط اقتصادی میتواند بر تمایل شرکت ها در اقدام به مدیریت سود اثر داشته باشد و
یا اینکه تغییرات در شرایط اقتصادی نشانهای از دستکاری سود باشد.
نتایج مطالعات پیشین (برتوم و مگی ،2100 2جنکینز و دیگران  2100و فیلیپ و رافورنیر
 ،)2103نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی زمانی که اقتصاد در شرایط رونق به سر میبرد
به حداکثر خود میرسد و زمانی که شرایط اقتصادی در حالت تعادل اقتصادی قرار میگیرد کاهش
مییابد و اگر اقتصاد به حالت رکود در بیاید دوباره افزایش مییابد  .بنابراین کیفیت گزارشگری مالی
با وضعیت اقتصاد تغییر میکند .بر اساس ادبیات موجود تأثیر بحرانهای مالی بر مدیریت سود
نامشخص است .برخی اینطور ادعا میکنند که در این دورهها مؤسسهها تمایل دارند تا به دستکاری
سودهایشان بپردازند در حالی که دیگران اینطور فکر میکنند که در این شرایط مؤسسهها انگیزه
دارند تا سود خالص را بدون هرگونه دستکاری گزارش کنند .تحلیلهای تجربی به ما میگوید که
کدام یک از دیدگاههای ناسازگار محتملتر است.
در نتیجه ،این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که آیا وقوع بحران مالی جهانی بر
مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران اثر داشته است؟ در ادامه ساختار مقاله
به این شکل است :ابتدا مبانی نظری پژوهش ارائه می شود ،سپس پیشینه پژوهش ،روش پژوهش و
تحلیل آماری و نتایج آزمون فرضیهها بیان میشود و در نهایت ،بحث و نتیجهگیری ارائه میگردد.
 -2مبانی نظری
 -1-2مدیریت سود
مدیریت سود شامل طیف وسیع و دامنه گستردهای است که از حسابداری محافظهکارانه شروع
میشود و به حالت شدید آن یعنی حسابداری فریبآمیز خاتمه مییابد .اولین تعاریفی که در مورد
مدیریت سود به وجود آمد توسط شیپر )0393( 3ارائه شد .او مدیریت سود را به این صورت تعریف
نمود « مداخله هدفمند در فرایند گزارشگری مالی بیرونی به منظور حصول به منافع شخصی».
تعریف جامعتر راجع به مدیریت سود توسط هیلی و والن )319:0333( 4بدین گونه ارائه شده است:
«مدیریت سود هنگامی روی میدهد که مدیریت در گزارشگری مالی و ساختار معامالت از
قضاوت استفاده کرده تا گزارش های مالی را تغییر دهد و سهامداران را راجع به نتایج عملیات
شرکت گمراه کند یا پیامد قراردادهایی که به اعداد و ارقام حسابداری وابستهاند را تحت تأثیر قرار
دهد».
5
به اعتقاد بلکویی ( ،)2114مدیریت سود بخشی از حسابداری طراحی شده  ،است .یعنی ایجاد
هدف و تصویر از پیش ساخته برای انتقال اطالعات با بهکارگیری اطالعات حسابداری است.
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هموارسازی سود ،مدیریت سود ،حسابداری ساختگی و قصورهای سیستم حسابداری جنبههای
مختلف حسابداری طراحی شده هستند .مدیریت سود واقعی ،میتواند برای جلوگیری از زیان
1
(دستیابی به سود صفر) یا به منظور واکنشهای بهینه مرتبط با شرایط اقتصادی باشد .رویکودری
( ،)2111دستکاری فعالیتهای واقعی را انحراف از عملکردهای عادی عملیاتی تعریف میکند که
مو رد نظر مدیران واقع شده تا حداقل تعدادی از سرمایهگذاران را گمراه کرده که ،این
سرمایهگذاران ،نتایج خاص گزارشهای مالی که در مسیر عادی عملیات بدست آمده است را باور
کنند .اما اگر مدیران در شرایط اقتصادی موجود ،بیش از حد معمول ،با هدف رسیدن به سود مورد
نظر (سودی که معیار آنهاست) درگیر این فعالیتها شوند ،خود را مطابق با آنچه که در این
تحقیق تعریف شده است ،درگیر دستکاری فعالیتهای واقعی میکنند.
واتس و زیمرمن ( )0331بیان می دارند ،مدیریت سود یعنی مدیر ،آزادی عمل بر روی ارقام
حسابداری را با فرض وجود یا عدم وجود محدودیتهایی در این زمینه به کار گیرد.
 -2-2بحران مالی
بروز هرگونه عدم تعادل وسیع در بازارهای اقتصادی در سطح داخل و خارج کشور که متأثر از
عوامل درونزا و برونزای بازار باشد ،بحران مالی – اقتصادی نامیده میشود (حسن زاده و کیانوند،
0393؛ ص .)95
در تعریف کلی میتوان گفت واژه بحران مالی به وضعیتی اطالق میشود که بخش عظیمی از
داراییها ارزش خود را از دست بدهند .در واقع ،بروز رکود اقتصادی و بحران بیکاری را میتوان از
پیامدهای انکارناپذیر بحرانهای مالی برشمرد.
برخی از ویژگیهای بحران عبارتاند از:
 )0بحرانها آث ار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض
وقوع بحران نیازمند کمک میشوند.
 )2ماهیت و آثار طوالنی و استهالکی دارند.
 )3در وضعیت بحران معموالً تصمیمگیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود انجام گرفته و
اطالعات مورد نیاز تصمیمگیرندگان ناقص است.
 )4زمان موجود برای پاسخدهی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و اعضای واحد
تصمیمگیری را به تعجب و حیرت وامیدارد.
 )5محدودیت و فشردگی زمان ،غافلگیری ،استرس و مخدوش شدن اطالعات ،ویژگیهای دیگر
بحران است.
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 -3-2سيكل بحران
در جوامع ماقبل سرمایهداری ،بروز بحران بر اثر عوامل برون زا مانند سیل ،قحطی و خشکسالی
بود ،اما در جامعه مبتنی بر بازار (نظام سرمایهداری) یک سلسله عوامل درون سیستمی به گونهای
عمل میکنند که کارکرد کل سیستم دچار اختالل و ناهمگونی میشود .سیستم بازار به طور
پیوسته با بحران روبرو میشود زیرا جوه ر ذاتی نظام ،مبتنی بر تناقض و عدم تعادل است .به همین
دلیل است که بحران به طور مارپیچی خود خویشتن را تولید میکند .دورهای که از آغاز یک بحران
تا آغاز بحران بعدی طول میکشد یک سیکل بحران نامیده میشود که به چهار مرحله تقسیم
میشود :بحران ،رکود (کسادی) ،بهبود ،رونق.
اولین و اصلیترین مرحله سیکل ،بحران است که موجب نابودی بخشی از نیروهای مولد و
ورشکستگی بسیاری از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی میشود .با گذر از مرحله بحران به کسادی،
سیر قهقرایی به پایان میرسد اما همچنان نرخ سود ناچیز ،تولید صنعتی و تجارت محدود ،قیمتها
و دستمزدها کم و بیکاری در سطح باالیی است .کاهش سطح هزینهها و رقابت و مبارزه برای تسلط
بر بازارها برای بنگاهها انگیزهای ایجاد میکند که دوباره دست به تولید زده و از کلیهٔ شیوههای
فنی برای نیل به این مقصود استفاده کند .در پی این امر ،تقاضا برای کاالی سرمایهای افزایش
مییابد و به این ترتیب ،اقتصاد وارد مرحله سوم یعنی بهبود میشود .در این مرحله ،بنگاهها به
تدریج سرمایههای ثابت خود را نوسازی میکنند ،تجارت رونق میگیرد ،تولید به سطح پیش از
بحران میرسد ،از بیکاری کاسته شده و نرخ سود ،دستمزدها و قیمتها افزایش پیدا میکنند و این
روند تا آنجا ادامه مییابد که سطح تولید حتی از دوران قبل از بحران نیز افزایش بیشتری مییابد.
این مرحله رونق است ،دیگر باره تولید با سرعت باالیی افزایش مییابد اما مسئله کاهش نرخ سود
سد راه استمرار رونق شده و جامعه به بحرانی دیگر مبتال میشود (سهیلی و میرزایی رشنو.)0332،
 -3پيشينه پژوهش
مطالعات پیشین نشان دادهاند که چگونه ویژگیهای شرکتی (مثل وجود برنامههایی برای
اهدای پاداش˓ پاداشهای مبتنی بر سود˓ قراردادهای بدهی) یا یک رویداد خاص (انتشار اوراق
قرضه یا سهام) انگیزههایی را برای مدیریت سود ایجاد میکند .با وجود این˓ شواهدی وجود دارد
که شرایط کالن اقتصادی بر کیفیت سود تأثیر میگذارد .برای مثال جانسن )0333( 0نشان داد که
محتوای اطالعاتی سودهای حسابداری به چرخه تجاری حساس است .به بیان دقیقتر ،ارتباط بین
سودها و بازده سهام در طول دورههایی که اقتصاد شرایط توسعه را تجربه میکند (نسبت به رکود و
بحران) قویتر است.
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به طور مشابه جنکینز و ولوری )2113( 9به این نتیجه رسیدند از آنجایی که اطالعات
حسابداری تأثیرات شرایط عمومی اقتصادی و فعالیتهای شرکت را منعکس میکند محتوای
اطالعاتی آن ممکن است در میان چرخههای تجاری مختلف متفاوت باشد .بر خالف نتیجهای که
جانسن به آن دست یافت این پژوهشگران دریافتند که سود دارای محتوای اطالعاتی بیشتری در
طی سالهای رکود و بحران است تا دورههایی که در آن توسعه اقتصادی وجود دارد .اگر شرایط
کالن اقتصادی بر محتوای اطالعاتی دادههای حسابداری تأثیر بگذارد این طور میتوان انتظار داشت
که توان پیشبینی مدلهای پیشبینی در طول چرخه تجاری متفاوت خواهد بود .مطابق با این
یافتهها˓ مطالعات متعددی نشان دادند که این مدل ها به وقوع بحران اقتصادی حساس هستند
(کین و دیگران  ،0331ریچاردسون و دیگران .)0339
فوسبرگ ،) 2102( 3در پژوهشی با عنوان ساختار سرمایه و بحران مالی ،اثر بحران مالی جهانی
بر ساختار سرمایه شرکت ها را مورد مطالعه قرار داد .تحلیل او نشان میدهد که بحران مالی و رکود
در دههٔ نخست قرن بیست و یکم منجر به تغییرات چشمگیری د ر ساختار سرمایه شرکتها شده
است .بخصوص ،میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای نمونه ،به طور متوسط  5.5درصد در
سالهای  2111تا  ، 2119افزایش یافته است .هنگامی که اثرات مخرب بحران مالی طی شد ،در
پایان سال  ،2101ساختار سرمایه شرکتها به حالت مشابه قبل از بحران بازگشت .پس از حذف اثر
رکود از ساختار سرمایه شرکتها ،مشخص شد که تقریباً تمام ( )5.0درصد تغییر در بدهی ناشی از
بحران مالی بود.
ایزدی ( ،)0390در پژوهشی با عنوان" پیدایش و گسترش بحران مالی در جهان و اثرات آن بر
اقتصاد ایران" ،ابعاد مختلف بحران مالی را بررسی کرده و بر چگونگی گسترش این بحران پرداخته
است .ایشان در این تحقیق از جدا بودن بازارهای مالی ایران از بازارهای مالی جهان تأکید کرده
است و کاهش قیمت نفت و به دنبال آن ،کاهش درآمدهای نفتی دولت را مهمترین کانال
تأثیرگذاری معرفی میکند.
هیبتی و زندیه ( ،)0393در پژوهشی تحت عنوان "بیش واکنش سرمایهگذاران بازار سهام ایران
به اخبار بحران مالی جهانی"  ،بر اساس دو فرضیه بیش واکنش و عدم قطعیت اطالعات ،به ارزیابی
و تبیین رفتار در بازار سهام ایران در دوره زمانی دو ساله اردیبهشت  0390تا اردیبهشت 0393
پرداختند .نتایج تحقیق نشاندهنده سازگاری سرمایهگذاران بازدهی سهامداران با دو فرضیه فوق
الذکر و در نتیجه ،افزایش عدم قطعیت بازار در برخی سهام و همچنین بیش واکنش سهامداران در
در بعضی از صنایع بورسی مورد بررسی در هنگام انتشار اخبار بحران مالی جهانی به اثبات رساند.
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مقاره عابد ( ،)0393در پژوهش خود به بررسی اثر بحران مالی جهانی بر شاخصهای بازار سهام
تهران برای دوره زمانی جوالی  2111تا اوت  2113با استفاده از آزمون سرایت 01پرداخته است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که بحران جهانی به شاخص کل قیمت بازار سهام تهران سرایت
کرده است .همچنین بحران ،شاخص صنعت را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب کاهش ارزش این
شاخص شده است؛ ولی بر شاخص واسطهگری مالی بیتأثیر بوده است.
تقوی و همکاران ( ،) 0393به بررسی اثر بحران مالی غرب بر بورس اوراق بهادار تهران در بازه
زمانی  0394تا  0399با روش آرچ و گارچ و الگوریتم  SSCIپرداختهاند .نتایجی که از این تحقیق
بهدست آمده است نشان میدهد که بحران مالی غرب بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار
نبوده است و همچنین استمرار نوسانات در این دوره نیز کم بوده است.
حساس یگانه و صدیقی ( ،)0331در پژوهشی با عنوان "سآختآر حاکمیت شرکتی ،مدیریت
سود و محتوای اطالعاتی سود حسآبداری" به این نتیجه رسیدند که میزانمدیریت سود به صورت
مستقیم بآ محتوای اطالعاتی سود مرتبط است ،بین سآختآر حاکمیت شرکتی و محتوای اطالعاتی
سود ،بدونتوجه به وجود یآ عدم وجود مدیریت سود ،رابطه مستقیم وجود دارد و میزانمدیریت سود
درمقایسه بآ سآختآر حاکمیت شرکتی ،تأثیر بیشتری برمحتوای اطالعاتی سود حسآبداری دارد.
طالبنیا و درویش ( ،)0333پژوهشی با عنوان " رابطه بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود"
انجام دادند .نتایج این پژوهش ،نشان میدهد که بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود ،رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد.
رهنمای رودپشتی و همکاران ( ،)0333پژوهشی با عنوان "ارزیابی توانایی و تبیین مدلهای
اقالم تعهدی اختیاری و مدل درآمد اختیاری برای کشف مدیریت سود" انجام دادند .نتایج آنها
حاکی از این است که ،مدلهای اقالم تعهدی اختیاری نسبت به مدل درآمد اختیاری توانایی
بیشتری برای کشف سود دارند.
خیراللهی و همکاران ( ،)0333در پژوهشی با عنوان "مدیریت سود واقعی ،حاکمیت شرکتی و
نگهداشت وجه نقد”  ،روابط بین این متغیرها را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیدند که،
بین مدیریت سود واقعی و نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .سرمایهگذاران
نگهداشت وجه نقد را در شرکتهای با مدیریت سود واقعی در سطح باال ،کاهش میدهند و در
میان شرکتهایی که مدیریت سود را در سطح باالیی انجام میدهند ،شرکتهایی که دارای
حاکمیت شرکتی در سطح ضعیفی هستند ،نسبت به شرکتهایی که از حاکمیت شرکتی قوی
برخوردارند ،دارای ارزشیابی نگهداشت وجه نقد کمتری میباشند.
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 -4روش تحقيق
در این پژوهش روش تحقیق از نظر رابطه بین متغیرها از نوع "علی -مقایسهای" و پس
رویدادی و از نظر هدف ،کاربردی میباشد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای
تحقیق از روش آماری تی زوجی استفاده شده است ؛ به این صورت که میزان مدیریت سود در چهار
سال قبل از بحران مالی با چهار سال بعد از بحران مالی مقایسه میشود .لذا بدین منظور در این
تحقیق پس از اجرای مرحله تحقیق کتابخانهای و میدانی و استخراج اطالعات کافی از نمونهها و
محاسبه ارزشهای هر یک از متغیرها ،با استفاده از نرمافزارهای ( Excelبه منظور جمعآوری و
مرتب سازی دادهها) و اس پی اس اس به آزمون فرضیهها و تجزیه تحلیل یافتهها پرداخته شده
است.لیه اطالعات مورد نیاز جهت انجام این پژوهش از بانکهای اطالعاتی بورس اوراق بهادار
تهران ،نرم افزار ره آورد نوین و نشریات بورس جمعآوری شده است.
 -1-4جامعه و نمونه مورد پژوهش
از آنجایی که هدف تحقیق حاضر بررسی اثر بحران مالی جهانی بر مدیریت سود در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است  ،لذا بر این اساس جامعه مورد پژوهش ،کلیه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .لذا با استفاده از روش حذف
سیستماتیک (نمونهگیری هدفمند) و بر اساس شرایط زیر اقدام به نمونهگیری و تعیین اعضای
نمونه گردیده است:
 به منظور قابلیت مقایسه اطالعات مالی ،پایان سال مالی شرکت منتهی به  23اسفند باشد.
 اطالعات مالی شرکتها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
 معامالت سهام شرکت ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و
توقف معامالتی بیش از  1ماه نداشته باشد.
 برای جمع آوری دادهها از صورتهای مالی شرکت اصلی استفاده شود و صورتهای مالی
تلفیقی گروه مد نظر قرار نگیرند.
با توجه به موارد فوق ،جامعه تحقیق حاضر ،شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بوده و نمونه نیز مربوط به شرکتهایی است که اطالعات آنها به صورت ساالنه و از سال  0394تا
 0390و  0331تا  0333استخراج شده است .بدین ترتیب  031شرکت به عنوان نمونه برگزیده
شد.
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 -2-4متغيرهای پژوهش و نحوه اندازهگيری آنها
 -1-2-4متغير وابسته تحقيق
متغیر وابسته تحقیق ،مدیریت سود میباشد که در این پژوهش برای اندازهگیری آن از مدل تعدیل
شده جونز برای سنجش کیفیت اقالم تعهدی و رابطه هموارسازی سود استفاده میشود.
()0
ACCit = α0 + α11/Ait − 1 + α2(ΔREVit − ΔRECit) + α3PPENit + α4 BMit + α5 CFOit + εit

 :ACCiاقالم تعهدی :تغییر در داراییهای جاری شرکت منهای تغییر در بدهیهای جاری شرکت
منهای تغییر در حصه جاری بدهیهای بلند مدت شرکت منهای هزینه استهالک داراییهای
مشهود و نامشهود.
 :Ait − 1جمع داراییها
 :ΔREVitمبلغ فروش
 : ΔRECiمبلغ حسابهای دریافتنی
 :PPENiخالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات
 :ROAitسود خالص
الزم به ذکر است که به منظور همگنسازی ،تمامی متغیرهای فوق بر جمع داراییها تقسیم
میشوند.
 :BMitفرصت رشد ،که برای اندازهگیری آن ،ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری تقسیم میشود و با
این عمل ،فرصت رشد شرکت نیز در این مطالعه لحاظ میشود (فیلیپ و رافورنیر .)2103
 :CFOitجریانات نقدی عملیاتی که بر جمع داراییها تقسیم میشود .این متغیر به این دلیل اضافه
میشود که معیار بهتری از اندازهگیری عملکرد شرکت را نشان میدهد (فیلیپ و رافورنیر .)2103
به پیروی از پژوهشهای پیشین (دچو و دیچو  ،2112فرانسیس و دیگران  ،2115راجوپال و
ونکات چماالم  )2100انحراف معیار ماندههای مدلهای فوق به عنوان شاخصهای مدیریت سود
(میزان کیفیت اقالم تعهدی) مورد استفاده قرار میگیرند .بدیهی است میزان کمتر این مقادیر ،به
معنی کیفیت باالتر اقالم تعهدی و در نتیجه ،میزان کمتر مدیریت سود میباشد.
در نهایت ،شاخص هموارسازی سود معرفی میگردد که حاصل تقسیم انحراف معیار جریانهای
نقدی عملیاتی بر انحراف معیار سود عملیاتی میباشد.
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 -2-2-4متغير مستقل تحقيق
با توجه به پرسش اصلی تحقیق و بر اساس مطالعات انجام شده ،متغیر مستقل تحقیق حاضر
بحران اقتصادی جهانی است .که طبق تحقیقات گذشته (سهیلی و میرزایی رشنو  ،0332فوسبرگ
 2102و فیلیپ و رافورنیر  )2103در سال  ،0399بحران اقتصادی جهانی شروع شده است.
برای دستیابی به پاسخ سؤال تحقیق ،معیارهای بدست آمده از اندازهگیری مدیریت سود در
سالهای بحران و بعد از آن مقایسه میشود .بر اساس مطالب پیشگفته ،سالهای  0399و 0393
به عنوان سالهای بحرانی در نظر گرفته شد.
 -3-4فرضيههای پژوهش
فرضيه اول :بحران مالی جهانی بر مدیریت سود تأثیرگذار است.
فرضيه دوم :بحران مالی جهانی بر هموارسازی سود تأثیرگذار است.
 -5نتایج تحليل آماری
 -1-5آمار توصيفی
جدول  0آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان میدهد.
قبل از آزمون فرضیهها وضعیت توزیع دادهها به کمک آزمون کلموگرف-اسمیرنف سنجیده
میشود که در این تحقیق مشخص شد متغیرها غیر نرمال میباشند که با حذف دادههای پرت
اقدام به نرمال کردن متغیرها شد.
جدول  -1آمار توصيفی متغيرهای تحقيق
شرح

ميانگين

ميانه

انحراف
استاندارد

چولگی كشيدگی

آزمون جارک k-s

(سطح معنی داری)

مدیریت سود قبل از بحران مالی

1/234

1/154

2/90

24/2

113/43

)1/11(01/53

مدیریت سود بعد از بحران مالی

1/190

1/110

1/195

3/40

24/91

)1/11(3/91

هموارسازی سود قبل از بحران مالی

0/30

1/333

2/40

9/05

93/34

)1/11(3/53

هموارسازی سود بعد از بحران مالی

3/53

1/344

53/04

25/21

140/93

)1/11(02/11
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 -2-5آزمون فرضيهها
آزمون فرضيهاول
نتیجه جداول  2و  3نشان می دهد که میانگین مدیریت سود قبل از بحران برابر با  1/1334و
بعد از بحران  1/1943بوده است .مشاهده میشود که مقدار مدیریت سود قبل از بحران به مقدار
 1/1045واحد بیشتر از بعد از بحران بوده است که این اختالف در سطح  5درصد معنیدار شده
است .بنابراین میتوان با اطمینان  35درصد نتیجه گرفت که مقدار مدیریت سود قبل از بحران
بیشتر بوده است.
جدول  -2توصيف متغيرها در فرضيه اول
متغيرها

ميانگين

تعداد

انحراف معيار

مدیریت سود قبل از بحران مالی

1/1334

521

1/003

مدیریت سود بعد از بحران مالی

1/1943

521

1/1043

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -3آزمونتی زوجی برای فرضيه اول
متغير

اختالف ميانگينها

انحراف معيار

مدیریت سود

1/1045

521

مقدار  tزوجی

سطح معنیداری

2/40

1/101

منبع :یافتههای پژوهشگر

آزمون فرضيه دوم
نتیجه جداول  4و  5نشان می دهد که میانگین هموار سازی سود قبل از بحران برابر با  0/11و
بعد از بحران  0/000بوده است .مشاهده میشود که مقدار هموار سازی سود قبل از بحران به مقدار
 1/1510واحد کمتر از بعد از بحران بوده است که این اختالف در هیچ سطحی معنیدار نیست
بنابراین می توان گفت که مقدار هموارسازی سود قبل و بعد از بحران اختالف معنیداری وجود
نداشته است.
جدول  -4توصيف متغيرها در فرضيه دوم
متغيرها

ميانگين

تعداد

انحراف معيار

هموار سازی سود قبل از بحران مالی

0/11

521

1/1301

هموار سازی سود بعد از بحران مالی

0/000

521

1/1390
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جدول  -5آزمونتی زوجی برای فرضيه دوم
متغير

اختالف ميانگينها

انحراف معيار

هموار سازی سود

1/1510

0/195

مقدار  tزوجی
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1/239

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -6بحث و نتيجهگيری
نتایج ارائه شده نشان میدهد که مدیریت سود در سالهای بعد از بحران مالی نسبت به
سالهای دیگر ،کاهش یافته است .یکی از دالیل این نتیجه که مشابه نتایج حاصل از پژوهشهای
انجام شده توسط احمد زالوکی ( ،)2100جنکینز ( )2113و فیلیپ و رافورنیر ( )2103نیز میباشد
این است که در طول دوره بحران ،مؤسسات بیشتر در معرض رسیدگی و بررسی از جانب
حسابرسان و اعتباردهندگان و سهامداران قرار میگیرند و همین موجب میشود مدیران اقالم
تعهدی اختیاری کمتری در صورتهای مالی گزارش کنند و مدیریت سود کمتری را انجام دهند.
دلیل دیگر این است که ریسک دعاوی حقوقی احتماالً در طول دوره رکود اقتصادی باالتر است
(زمانی که بازارهای سهام افتهای سریعی را در قیمتهای سهام تجربه میکنند) .مدیران باید به
این افزایش در ریسک از طریق محدود کردن مدیریت سود پاسخ دهند .دورههای رکود و بحران
بنابراین باید با مدیریت سود کمتری همراه باشند و در نتیجه محافظهکاری بیشتری را اعمال
نمایند .تأثیر ریسک دعاوی حقوقی بر محافظه کاری به طور مناسبی نشان داده شده است .برای
مثال هیگن و لوبریک 00در سال  2115نشان دادند که مؤسسات سودهای محافظه کارانهتری را در
دورههایی که دعاوی حقوقی قویتری دارند گزارش میکنند .مشتریان  4مؤسسه حسابرسی بزرگ
پس از بحران مربوط به انرون گزارشات محافظه کارانه تری را ارائه دادند (به دلیل افزایش دعاوی
حقوقی) (کریشنان  .2110ویلکنز  .)2113سطح پایینتر مدیریت سود در دورههای رکود ممکن
است همچنین به علت تقاضای باالتر برای سودهای محافظه کارانه تر باشد .به علت ماهیت ناپایدار
بحران ،سودهای گزارش شده در این دوره پایداری کمتری دارند و بنابراین برای پیشبینی از
سودمندی کمتری برخوردارند .نتیجه آزمون فرضیه دوم نشان می دهد بحران مالی جهانی بر هموار
سازی سود اثر نداشته است .مطابق با این گفته مطالعات متعددی نشان دادند که محتوای اطالعاتی
سودها (برای مثال درجه ارتباط بین دادههای حسابداری و قیمتهای سهام) در میان چرخههای
تجاری تغییر میکند (بال و شیواکومار˓  .2115براون  . )2111این عدم اطمینان رو به افزایش
درباره بازدههای آتی نیروهای بازار را تحریک میکند تا سودهای محافظه کارانه تری را در دورههای
بحران تقاضا کنند که همین موضوع ،شرکتها را از اعمال هموارسازی سود و دستکاری گزارشها
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منصرف مینماید (جنکینز )2113 ،عالوه بر این موضوع دیگری در دورههای بحران قابل ذکر است
این است که بازار مایل است تا عملکرد ضعیف را تحمل نماید (احمد زالوکی )2100 ،و در نتیجه
مؤسسات انگیزه کمتری دارند تا در فعالیتهای مربوط به هموارسازی سود مشارکت نمایند.
فهرست منابع
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محتوای اطالعاتی سود حسآبداری" ،رساله دکتری حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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