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اتتیاری غیرعادی به عنوان معیار مدیریت واقعی سود استفاده شد و فرضیات پژوهش با
استفاده از دادههای  ۷۹شرکت پذیرفته شده در بورس ،طی یک دوره ده ساله (از پنج سال
قبل تا پنج سال پس از تصویب قانون) مورد آزمون قرار گرفت .یافتهها نشان داد وقتی
شرایط اقتصادی ،تفاوتهای تاص شرکتها ،و برتی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر
مدیریت سود را از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه کنترل میکنیم ،در دورۀ پس از
تصویب ق انون بازار اوراق بهادار ،مدیریت سود تعهدی روندی کاهشی داشته است اما
مدیریت واقعی سود روند افزایشی پیدا کرده است .در واقع ،مدیران تا حدی روشهای
مدیریت واقعی سود را جایگزین دستکاری اقالم تعهدی نمودهاند.

واژههای کلیدی :مدیریت سود ،مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،مدیریت واقعی سود،
قانون بازار اوراق بهادار ایران

مقدمه

مدیریت سود که اغلب از طریق اقالم تعهدی اختیاری یا دستکاری فعالیتهای واقعی
صورت میپذیرد ،میتواند منجر به کاهش کیفیت گزارشگری مالی گردد .از طرفی،
قوانین و نظارتهای حاکم بر بازار سرمایه ،به عنوان یکی از عناصر برون سازمانی حاکمیت
شرکتی است که می تواند کیفیت گزارشگری مالی و رفتارهایی نظیر مدیریت سود را متاثر
سازد .به طوریکه انتظار میرود در پی تشدید نظارتهای قانونی بر افشا و گزارشگری
شرکتها ،حداقل ،مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی کاهش یابد.
قانون حاکم بر بازار سرمایه ایران در سال  2981مورد بازنگری قرار گرفت .در قانون
جدید موسوم به "قانون بازار اوراق بهادار" برای اولین بار بحث اطالعات نهانی ،دستکاری
قیمت ،انتشار اطالعات غیر صحیح و مقابله با آنها مورد توجه قرار گرفته است (پاکروان،
 .)2985همچنین حوزۀ نظارت و اجرا از یکدیگر کامال تفکیک شدهاند و برخی مصادیق
رفتارهای مجرمانه در رابطه با افشای اطالعات بر شمرده شده و مجازاتهایی نیز برای آنها
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مقرر شده است .با توجه به تغییرات قانونی یاد شده ،انتظار میرود قانون جدید بازار اوراق
بهادار بتواند بر رفتارهایی نظیر مدیریت سود اثرگذار باشد و البته ،احتماالً تاثیر این قانون بر
روشهای مختلف مدیریت سود نیز متفاوت باشد .با قویتر شدن نظارت بر بازار سرمایه و با
توجه به احتمال باالی کشف مدیریت سود تعهدی توسط حسابرسان معتمد و کارشناسان
سازمان بورس؛ انتظار می رود پس از قانون جدید ،استفاده از مدیریت سود تعهدی با
محدودیتها و ریسکهای بیشتری مواجه شده باشد و بنابراین ،مدیران استفاده از این روش
را کاهش داده باشند؛ اما کاهش در یک نوع مدیریت سود همیشه به معنای کاهش در کل
مدیریت سود نیست ،زیرا یک نوع مدیریت سود میتواند با نوع دیگر جایگزین شود.
افزایش مدیریت واقعی سود یکی از نتایج بالقوه وضع قوانین بیشتر و سختگیرانهتر
است زیرا وجود نظارت بیشتر و مقررات صریح و محکم ،موجب محدود شدن مدیریت
اقالم تعهدی میشود و لذا تمایل به استفاده از مدیریت واقعی سود که احتمال کشف آن
کمتر است ،افزایش مییابد(اورت و واگنهافر .)1005،2شناسایی مدیریت واقعی سود و
قضاوت و اظهارنظر دربارۀ آن ،برای اشخاص خارج از واحد تجاری مشکلتر
است(اسکیپر .)2383،2بنابراین ،انتظار میرود در دورۀ پس از تصویب قانون بازار اوراق
بهادار ،مدیران به سوی مدیریت واقعی سود گرایش پیدا کرده باشند و از این رو مدیریت
واقعی سود پس از این قانون افزایش یافته باشد.
به طور خالصه ،پژوهش حاضر به بررسی این مساله میپردازد که آیا روند مدیریت
سود تعهدی و نیز مدیریت واقعی سود در دورۀ پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار
نسبت به قبل از آن ،تغییر کرده است یا خیر؟ و اگر تغییر کرده ،این تغییرات در چه جهاتی
بوده است؟
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مبانی نظری پژوهش
مدیریت سود و روشهای مختلف آن

مدیریت سود زمانی رخ میدهد که مدیران یا از اختیارات گزارشگری خود و یا از
نفوذ و تاثیرگذاری خود بر تصمیمات عملیاتی ،سرمایهگذاری و تأمین مالی استفاده میکنند
تا به یک گزارش مطلوب دست یابند(ایوانس و همکاران .)1021،9مدیریت سود مبتنی بر
اقالم تعهدی استفاده از اختیارات مجاز حسابداری و گزارشگری به منظور دستیابی به
اهداف مهم است .در مقابل ،استفاده از اختیار در مورد تصمیمات عملیاتی ،سرمایه گذاری
و تأمین مالی به منظور دستیابی به شاخصهای مهم را مدیریت سود واقعی یا دستکاری
فعالیتهای واقعی گویند .نمونههایی از مدیریت سود واقعی شامل دستکاری هزینههای
اختیاری ،تولید اضافی ،ارائۀ تخفیفات قیمتی در پایان سال ،و زمانبندی فروش داراییها و
سرمایهگذاریها میباشد .از جمله تفاوتهای مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی
میتوان به موارد زیر اشاره نمود (رویچودری 1006 ،1و گانی:)1003 ،5
 بر خالف مدیریت سود تعهدی ،مدیریت واقعی سود با تغییر در فعالیتهای عملیاتیهمراه است و بر جریان نقدی آینده تاثیر میگذارد.
 مدیران به منظور مدیریت واقعی سود آزادی عمل بیشتری دارند در حالیکه مدیریتسود تعهدی یا حسابداری ،احتمال کشف بیشتری در بررسیهای حسابرسی و دادگاهی
دارد.
 برای مدیران ،ریسک و هزینههای شخصی مدیریت سود تعهدی بیشتر است .در حالیکهبرای واحد تجاری ،معموالً مدیریت واقعی سود هزینههای بیشتری را در بر دارد .برای
مثال ،تولید اضافی باعث تحمیل هزینههای نگهداری و انبارداری بیشتر به شرکت
میگردد.
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 اغلب ،مدیریت واقعی سود در طی دورۀ مالی اتفاق میافتد درحالیکه مدیریت سودتعهدی معموالً در پایان دورۀ مالی به وقوع میپیوندد.
اثر مقررات و نظارت قانونی بر مدیریت سود

محیطگزارشگریمالی،سطح مجاز اختیار گزارشگری را مشخص ساخته و محدودیت-
هایی را بر اختیار گزارشگری شرکتها وضع میکند .اثربخشی این محدودیتها دارای دو
بعد است؛ نخست ،این محیط باید ابزاری برای تشخیص اینکه چه موقع یک تخلف
گزارشگری رخ داده است فراهم نماید و دوم ،در صورت شناسایی یک تخلف ،محیط باید
دربردارندۀ یک پیامد مهم مورد انتظار برای شرکت متخلف باشد .فقدان یا کمبود رهنمود،
نظارت و یا اجرای مناسب در هر یک از این دو بعد ،در نظر مدیران شرکتها ،میزان مجاز
استفاده از اختیارات گزارشگری برای رسیدن به اهداف عملکردی را افزایش میدهد
(ایوانس و همکاران .)1021 ،مجموعه قوانینی که شرکت تحت آن به افشای اطالعات و
گزارشگری می پردازد ،یک عنصر مهم محیط گزارشگری است زیرا ابزاری برای شناسایی
تخلفات ،و نیز ابزاری برای تعیین عواقب تخلفات احتمالی فراهم میسازد.
مدیریت شرکت میتواند از طریق تغییر در میزان استفاده از مدیریت سود به طور کلی،
یا از طریق تغییر در نوع روشهای مدیریت سودی که استفاده میکند ،به سطوح مختلف
اختیار گزارشگری مجاز (سطوح مختلف مقررات و نظارت قانونی) ،واکنش نشان دهد .در
محیطهایی که در آنها اختیار گزارشگری مجاز ،نسبتاً باال است ،مثالً محیطهایی که در آن
مقررات کم یا غیردقیقی وجود دارد و یا مقررات به خوبی اجرا نمیشود ،مدیریت تمایل
بیشتری دارد که دست به مدیریت سود بزند و برای این کار ،اقالم تعهدی را بر فعالیتهای
واقعی ترجیح میدهد زیرا اقالم تعهدی دقیق و معین هستند و میتوانند تا پایان دورۀ
گزارشگری به تعویق بیفتند؛ اما تعدیالت از طریق فعالیتهای واقعی باید پیش از پایان سال
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انجام شوند .عالوه بر این ،بر خالف فعالیتهای واقعی ،اقالم تعهدی به طور مستقیم بر
جریانهای نقد شرکت تاثیر بدی ندارند (ایوانس و همکاران .)1021 ،بر عکس ،در
محیط هایی که اختیار گزارشگری مجاز محدود و اندکی وجود دارد ،مدیران به میزان
کمتری سود را از طریق اقالم تعهدی مدیریت میکنند و در برابر ،اتکای بیشتری بر
فعالیتهای واقعی دارند .در واقع ،محدود ساختن اختیار گزارشگری (مثالً از طریق تصویب
قوانین و مقررات بیشتر یا تشدید نظارتها) ،مدیریت را وادار میکند که روشی غیر از اقالم
تعهدی را برای دستیابی به اهداف گزارشگری خود بیابد و وی را به سازماندهی معامالت
تشویق میکند .در نتیجه ،مدیریت ،فعالیتهای واقعی را جایگزین اقالم تعهدی خواهد
کرد .بسیاری از مطالعاتی که بر استفاده از روشهای مدیریت سود تعهدی و واقعی در پاسخ
به تغییرات در محیط قانونی متمرکز شدهاند ،بیان نمودهاند که تصویب و اعمال مقررات و
استانداردهای بیشتر و دقیقتر ،باعث میشود شرکتها فعالیتهای واقعی را جایگزین
روشهای تعهدی نمایند (مانند اورت و ونگنهافر 1005 ،و کوهن6و همکاران.)1008 ،
قانون بازار اوراق بهادار و تاثیر بالقوه آن بر مدیریت سود

نخستین قانون مربوط به بازار سرمایه ایران در سال  2915و تنها با هدف شکلگیری
بورس تدوین شد .به دلیل محدودیتهای این قانون و عدم توانمندی آن در پاسخگویی به
نیازهای روز ،قانون جدیدی تحت عنوان «قانون بازار اوراق بهادار» در آذرماه  2981به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .در این قانون ،عالوه بر ایجاد بستر الزم برای توسعۀ
ابزارها و نهادهای مالی جدید ،یک چارچوب قانونی مشخص برای نظارت کافی بر
شرکتهای سهامی عام و پذیره نویسی آنها فراهم شد (پاکروان.)2985 ،
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برخی ابعاد و ویژگیهای قانون بازار اوراق بهادار که به طور نظری و بالقوه میتواند
کیفیت گزارشگری مالی و به طور خاص ،مدیریت سود را تحت تأثیر قرار دهد ،به شرح
زیر است:
تفکیککامل حوزۀ نظارت و اجرا ازیکدیگر.در قانون جدید،بازار سرمایۀ ایران به دو بخش
 .2نظارتی (شامل "شورای عالی بورس" و "سازمان بورس و اوراق بهادار") ،و  .1اجرایی
(شامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،شرکت بورس کاال و شرکت سپردهگذاری
مرکزی) تقسیم میشود .وظیفۀ بخش نظارتی ،تعیین سیاستهای کالن بازار ،تدوین
مقررات مورد نیاز ،نظارت کامل بر انجام معامالت و نظارت بر فعالیت ناشران و نهادهای
مالی است .سازمان بورس از طریق ارکان نظارتی داخلی و خارجی خود از جمله ادارۀ
نظارت بر شرکتهای بورسی و همچنین "حسابرسان معتمد بورس" اعمال نظارت میکند.
وایلد )2336(7بیان میکند زمانی که مدیریت سود فرصتطلبانه با استفاده از سیستمهای
نظارتیکنترل شود ،سودهایحسابداری قابل اتکاتر بوده و حاویاطالعاتمفیدتری هستند.
ضوابط اطالعرسانی و شفافیت اطالعاتی .فصلپنجم قانونِبازار اوراق بهادار به اطالع رسانی
در بازارهای اولیه و ثانویه اختصاص یافته است .بر این اساس ،وظیفۀ اتخاذ تدابیر الزم به
منظور دسترسی عموم به اطالعات مرتبط با ثبت اوراق بهادار ،و همچنین الزام بورسها،
ناشران و سایرین به انتشار اطالعات جامع فعالیت خود بر اساس استانداردهای حسابداری و
حسابرسی ،بر عهده سازمان بورس است .سازمان میتواند عرضۀ عمومی اوراق بهادار را در
صورت آگاهی از ارائه اطالعات نادرست ،ناقص یا گمراه کننده از سوی ناشر ،متوقف کند
(مادۀ  .)11طبق مادۀ  ، 15ناشر مکلف است هر اطالعاتی را که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق
بهادار داشتهباشدبهسازمانارائه کند؛ ضمناًمسئولیت جبران خسارات وارده به سرمایهگذارانی
که در اثر قصور ،تخلف یا نقصان اطالعات ارائه شده در فرایند عرضۀ اولیه که ناشی از فعل
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یا ترک فعل ناشر باشد ،متضرر شدهاند ،بر عهدۀ ناشر است .بر این اساس ،انتظار میرود
بهبود اطالع رسانی و شفافیت بازار سرمایه ناشی از اجرای قانون بازار اوراق بهادار ،پدیدۀ
مدیریت سود را تحت تأثیر قرار دهد.
جرائم و مجازاتها .فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به جرمانگاری برخی از تخلفات
مربوط به بازار سرمایه میپردازد و مواردی از تقلب ،جرائم و مجازاتهای مربوط به آنها
را به صراحت بیان میکند .برای مثال ،طبق مادۀ  ،17اشخاصی که اطالعات خالف واقع یا
مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند  ...به مجازاتهای مقرر در قانون
مجازات اسالمی محکوم خواهند شد .بنابراین انتظار میرود وجود چنین مجازاتها و
سختگیریهایی ،به عنوان مانعی در برابر اقدامات منفعت طلبانه مدیران به حساب آید.
فرضیههای پژوهش

با توجه به افزایش نظارت در قانون جدید بازار اوراق بهادار به دالیل ذکر شده در
باال ،به نظر میرسد ریسک بهکارگیری مدیریت سود تعهدی بعد از اجرای این قانون برای
مدیران افزایشیافته است و انتظار میرود اینگونه مدیریتسود درسالهای پساز تصویب
قانون جدید ،کاهش یافته باشد .بنابراین ،فرضیۀ نخست به شرح زیر میباشد:
فرضیۀ اول :مدیریت سود تعهدی در دورۀ بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار نسبت به
دورۀ قبل از آن روند کاهشی داشته است.
با توجه به مبانی نظری ،انتظار میرود پس از تصویب قانون جدید ،مدیران بیشتر به
مدیریت واقعی سود اقدام کنند ،زیرا ماهیتی قضاوتیتر دارد و کشف آن سختتر است.
بنابراین ،فرضیۀ دوم پژوهش به شرح زیر بیان میشود:
فرضیۀ دوم :مدیریت واقعی سود در دورۀ بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار نسبت به
دورۀ قبل از آن روند افزایشی داشته است.
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پیشینۀ پژوهش
چن 8و همکاران( )1025بررسی کردند که آیا اصالحات قانونی دهۀ اخیر در آمریکا
مبنی بر اینکه اکثر اعضای هیأت مدیرۀ 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 مدیرهشان مستقل نبودهاند و پس از آن
مجبور به اصالح ساختار هیأت مدیره خود شدهاند ،به طور متوسط نسبت به سایر شرکتها
کاهش معناداری نداشته است.
ایوانس و همکاران ( )1021با ارزیابی نظرات  626مدیر مالی باتجربه از سراسر جهان،
اثر کشور محل اقامت و اثر استفاده از استانداردهای حسابداری مختلف (استانداردهای
آمریکا در برابر استانداردهای بینالمللی) را بر احتمال ،میزان و نوع مدیریت سود شرکتها
بررسی کردند .آنها دریافتند از آنجا که استانداردهای حسابداری آمریکا ،کشف
مدیریت سود را آسانتر می کند و از طرفی ،اجرای مقررات و نظارت بر شرکتها در
آمریکا نسبتاً قویتر است ،آن دسته از شرکتهای آمریکایی که از استانداردهای آمریکا
نیز استفاده میکنند در مقایسه با شرکتهای غیرآمریکایی و در مقایسه با شرکتهای
آمریکایی استفاده کننده از استانداردهای بینالمللی ،اتکای بیشتری بر روشهای مدیریت
سود واقعی دارند .همچنین آنها نشان دادند محیطهای گزارشگری با نظارت قانونی
قویتر ،الزاماً احتمال و میزان کلی مدیریت سود را کاهش نمیدهند ،بلکه باعث تشویق
استفاده از مدیریت سود واقعی به جای اقالم تعهدی میگردند.
بیزلینک 3و همکاران( )1021با بررسی نمونۀ بزرگی از شرکتهای چند ملیتی ،اثبات
کردند که این گونه شرکتها سود تلفیقی را بیشتر از طریق شرکتهای فرعی خود که در
20

کشورهای دارای مقررات ضعیفتر واقع شدهاند ،مدیریت میکنند .سان و الفاروق
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()1029به بررسی نمونهای از شرکتهای بورسی استرالیا و نیوزیلند طی دورۀ  1002تا 1006
پرداختند و دریافتند که بعد ازمعرفی قوانین اصالح حاکمیت شرکتی در دو کشور یاد شده،
میزان مدیریت سود نه تنها کاهش نیافته است ،بلکه در حال افزایش است .زنگ)1021( 22
ضمن شناسایی هزینههای تفاضلی بین دو نوع مدیریت سود تعهدی و واقعی ،دریافت که
مدیران بر اساس این هزینهها ،بین روشهای مختلف مدیریت سود جابه جایی انجام
میدهند و بعد از دعاوی حقوقی ،به سمت مدیریت سود واقعی متمایل میشوند .آیپینو و
پاربونتی)1021(21نیز دریافتند که پس از پذیرش اجباریاستانداردهایحسابداری بینالمللی،
روشهای مبتنی بر اقالم تعهدی کاهش یافته است اما این کاهش تنها در کشورهایی بوده
که اعمال قوانین در آنها با قوت انجام میگیرد .هوالک)1020(29با استفاده از دادههای
شرکتهای آمریکایی نتیجه گرفت که اگر چه در کوتاهمدت ،بعد از معرفی قانون ساربنز
آکسلی ،سطح مدیریت سود تعهدی کاهش و مدیریت واقعی سود افزایش یافته است ،اما
در بلندمدت (از سال  1001تا سال  )1008این اثر جانشینی کمتر شده و به حالت قبل از
معرفی قانون برمیگردد .کوهن و همکاران ( )1008نشان دادند شرکتهای آمریکایی در
دورۀ بعد از تصویب قانون ساربنز -آکسلی ( 1001تا  )1005از مدیریت سود تعهدی ،کمتر
استفاده کردهاند و در عوض ،استفاده آنها از مدیریت واقعی سود افزایشیافته است .لئوز و
همکاران )1009(21با بررسی شرکتهایی از 92کشور جهان ،نشان دادند که سیستم قانونی
کشورها یکی از عوامل مهم موثر بر مدیریت سود است .آنها دریافتند که حمایت قانونی
قوی از حقوق سرمایهگذاران ،با مدیریت سود رابطۀ منفی دارد.
پورزمانی و همکاران ( )2939با بررسی  299شرکت بورس تهران در سالهای  2985و
 ،2988نشان دادند که به دنبال تصویب آئین نامه نظام راهبری شرکتی (به عنوان یک ابزار
نظارتی در بازار سرمایه)" ،استقالل هیات مدیره" بهبود یافته است ،و این بهبود با سطوح
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پایینتر مدیریت سود مرتبط میباشد؛ اما بین "دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل" و "میزان
مالکیت سهام مدیران موظف" با مدیریت سود در هر دو مقطع  2985و  2988رابطۀ
معناداری وجود ندارد .بذرافشان و عارف منش ( )2939با بررسی  12شرکت ورشکسته
بورس تهران طی سالهای  2980تا  ،2932نشان دادند که این شرکتها در سال قبل از
ورشکستگی ،چه از طریق دستکاری اقالم تعهدی و چه از طریق فعالیتهای واقعی ،به
مدیریت سود میپردازند و اندازه حسابرس نیز تأثیری بر میزان مدیریت سود این گونه
شرکتها ندارد .ولی پور و همکاران ( )2931نیز دریافتند شرکتهای دارای بحران مالی در
مدّت چهار سال قبل از آنکه مشمول مادۀ  212قانون تجارت شوند ،با شیوههای دستکاری
اقالم تعهدی و دستکاری فعالیتهای واقعی به نسبت سایر شرکتها به صورت بیشتری به
مدیریت سود پرداختهاند.
حجازی و همکاران ( )2983به بررسی آثار تصویب مقررات بازار سرمایه در سه
مقطع زمانی پیش ازتصویب مقررات افشای بورس ( 2978تا  ،)2980بعد از تصویب
مقررات افشا و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ( 2982تا  )2981و بعد از تصویب
قانون بازار اوراق بهادار ( 2985تا  )2987پرداختند .نتایج حاکی از آن است که کاهشی
در درصد خطای پیشبینی سود پس از تصویب مقررات مختلف مشاهده نگردید اما اعالم
سود رسمی شرکتها بعد ازتصویب مقررات یاد شده به موقعتر صورت گرفته است.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف،جزء پژوهشهای کاربردی است و از نظر ماهیت و روش
نیز از جمله تحقیقات توصیفی -همبستگی است.
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جامعه و نمونۀ پژوهش

جامعۀ آماری این پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تشکیل میدهند .دورۀ زمانی پژوهش ،یک دورۀ  20ساله ( 2980تا  )2983انتخاب گردید
که شامل  5سال قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار (از سال  2980تا سال  )2981و 5
سال پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار (از سال  2985تا سال  )2983میباشد .ضمناً
کلیۀ شرکت های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند ،به عنوان نمونۀ پژوهش
انتخاب شدند :قبل از سال  2980در بورس پذیرفته شده باشند؛ سال مالی آنها منتهی به 13
اسفند ماه باشد و در ط ی دورۀ پژوهش ،سال مالی خود را تغییر نداده باشند؛ در گروه
شرکتهای واسطهگری مالی نباشند؛ اطالعات مورد نیاز آنها به طور کامل در دسترس
باشد .بعد از مدنظر قرار دادن کلیه این معیارها ،تعداد  37شرکت ( 370سال – شرکت) به
عنوان نمونه انتخاب شد.
دادههایموردنیازازصورتهایمالیحسابرسی شده شرکتها ،نرمافزار"تدبیر پرداز"و
پایگاههای اینترنتی وابسته به شرکت بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری شده است.
الگوها و متغیرهای پژوهش

در پژوهش حاضر برای برآورد اقالم تعهدی اختیاری و اندازه گیری مدیریت سود
تعهدی از باقیماندههای الگوی شمارۀ 2که تعدیل شدۀ الگوی کاسنیک)2333(25است،
استفاده میشود:
()2

)  t-1( + α1 [( REVit -  RECit +  INVitو t-1= β0 (1/ AiوACCit / Ai
 t-1( + εitو t-1)+ α3 (CFOit / Aiو t-1] + α2 (PPEit / Aiو/Ai

که در آن؛  : ACCکل اقالم تعهدی که از طریق تفاوت سود عملیاتی و جریان نقد عملیاتی
به دست میآید؛  : REVتغییر در درآمدها؛  : RECتغییر در خالص حسابهای
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دریافتنی؛  : INVتغییر در موجودی مواد و کاال؛  : PPEناخالص داراییهای ثابت مشهود؛
 : CFOتغییر در جریانهای نقدی عملیاتی؛  βو : αiضرایب رگرسیون؛ و  : εجزء باقیمانده
الگو و نشان دهنده اقالم تعهدی اختیاری است.
به منظور اندازهگیری مدیریت واقعی سود ،ابتدا با استفاده از الگوهای  1تا  ،1سه متغیر
جریان نقد عملیاتی غیرعادی ( R-CFOباقیمانده های الگوی  ،)1هزینههای اختیاری
غیرعادی ( R-DExpباقیمانده های الگوی  )9و هزینههای تولیدی غیرعادی (R-PRO

باقیماندههای الگوی  )1برآورد میشود (رویچودری:)1006 ،
()1
()9

 t-1( + εitو t-1( +K3(∆Salesit/Aiو t-1( +K2(Salesit/Aiو t-1= K1(1/ AiوCFOit/ Ai

( t-1و t-1( +K3(Salesit / Aiو t-1( +K2(Salesit /Aiو t-1 = K1 (1/AiوPROit /Ai
 t-1( +εitو t-1 / Aiو+K4 (Sales i
 t-1( +εitو t-1 /Aiو t-1( +K2 (Sales iو t-1 = K1 (1 /AiوDExpit /Ai

()1

در الگوهای باال  CFOجریان نقدی عملیاتی؛  ،Salesفروش؛  ،PROهزینههای
تولیدی (مجموع بهای تمامشدۀ کاالی فروش رفته و تغییرات موجودی مواد و کاال طی
سال) و  ،DExpنیز هزینههای اختیاری (هزینههای تبلیغات ،عمومی ،ادرای و فروش) است.
سپس مشابه با تحقیقات قبلی (مانند کوهن و همکاران 1008 ،و زنگ )1021 ،با ترکیب سه
متغیریاد شده،یک متغیرجایگزین واحد که نشان دهندۀ سطحکلی مدیریت سود واقعی است
ایجاد میشود .به عبارت دقیقتر ،این متغیر جدید()RMاز طریق جمع مقادیر استانداردشده
سه متغیر جریان نقد عملیاتی غیرعادی ،هزینههای اختیاری غیرعادی و هزینههای تولیدی
غیرعادی محاسبه میشود.
برای آزمون فرضیۀ اول پژوهش ،از الگوی شمارۀ 5که نسخۀ تعدیل یافتۀ الگوی
کوهن و همکاران ( )1008است -و توسط هوالک ( )1020نیز بکار گرفته شده است-

 /55بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت واقعی سود در دوره های قبل و ...

استفاده میشود.
()5

ABS-DAit= α0 +α1AUDit +α2GDPit +α3MKTVit +α4Timeit
+α5LAWit +α6RMit +α7M/Bit +εit
که در آن؛  : ABS-DAقدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری (قدر مطلق باقیماندههای

الگوی  ) 2و نمایانگر مدیریت سود تعهدی است .از آنجا که تحلیل شامل هر دو نوع
مدیریت سود افزایشی و کاهشی است ،بنابراین از قدرمطلق اقالم تعهدی استفاده شده است.
 :AUDمتغیر ساختگی و کنترلی اندازه حسابرس است .اگر حسابرس شرکت ،سازمان
حسابرسی باشد مقدار آن برابر با یک است و در غیر این صورت ،صفر خواهد بود .این
متغیر اثر احتمالی موسسات بزرگ حسابرسی بر فعالیت مدیریت سود شرکتها را کنترل
میکند :GDP .درصد رشد تولید ناخالص داخلی است که به منظور کنترل آثار فعالیت
اقتصادی واقعی بر روی مدیریت سود به الگو اضافه شده است؛ زیرا آنچه به عنوان مدیریت
سود فرصت طلبانه طبقه بندی میشود ،در واقع ممکن است پیامد تغییر شرایط اقتصادی
باشد (کوهن و همکاران :MKTV .)1008 ،ارزش بازار حقوق صاحبان سهام میباشد که
به عنوان متغیر ،جایگزین اندازه شرکت مورد کنترل قرار گرفته است :TIME .نشان دهندۀ
تفاوت بین سال تقویمی و  2980یعنی سال ابتدایی دورۀ زمانی پژوهش است که روند نوع
مدیریت سود موردنظر را طی کل دورۀ پژوهش مشخص و کنترل میکند :LAW .متغیر
مصنوعی قانون بازار اوراق بهادار ،و متغیر مستقل اصلی پژوهش است که مقدار آن برای
سالهای قبل از تصویب قانون (سالهای  2981و قبل از آن) برابر صفر و برای سالهای بعد
از تصویب قانون (سالهای  2985تا  )2983برابر یک میباشد .این متغیر روند نوع مدیریت
سود موردنظر طی دورۀپس از تصویب قانون را مشخص میکند ،RM .مدیریت سود واقعی
است .شرکت ها ممکن است یک استراتژی مدیریت سود کلی را برگزینند و ترکیبی از
روشهای مختلف مدیریت سود (تعهدی و واقعی) را مورد استفاده قرار دهند ،یا اینکه
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ممکن است از بین آنها روشی که کم هزینهتر است را برگزینند .بنابراین ،در این پژوهش
اثر هر نوع مدیریت سود بر نوع دیگر کنترل میشود :M/B .ارزش بازار حقوق صاحبان
سهام تقسیم بر ارزش دفتری آن است که به عنوان متغیر جایگزین رشد ،کنترل شده است.
 αها نیز ضرایب رگرسیون هستند.
همانطور که مشاهده میشود ،به منظور اطمینان از اعتبار نتایج ،در الگوی باال و نیز
الگوی  6که در ادامه می آید ،تعداد زیادی از عوامل تعیین کننده و اثرگذار بر مدیریت
سود که در پژوهشهای قبلی مورد تاکید قرار داشتهاند ،کنترل شده است .در صورتی که
ضریب برآوردی متغیر ساختگی قانون ( )LAWدر الگوی باال ،منفی و از لحاظ آماری
معنادار باشد ،فرضیۀ اول مبنی بر تاثیر کاهنده قانون بازار اوراق بهادار بر میزان مدیریت سود
تعهدی تایید میشود.
برای آزمون فرضیۀ دوم نیز به پیروی از تحقیقات مرتبط قبلی (مانند کوهن و
همکاران 1008 ،و هوالک )1020 ،از الگوی شمارۀ  6استفاده میشود:
()6

RM it= α0+ 1AUDJ +α2GDPit +α3MKTVit +α4Timeit +α5LAWit
+α6ABS-DAit +α7M/Bit +εit

بر خالف الگوی شمارۀ  ،5در الگوی باال ،متغیر وابسته ،سطح کلی مدیریت سود
واقعی است و این بار اثر قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری در سمت راست الگو کنترل شده
است .اگر بین متغیر وابستۀ ( )RMو متغیر ساختگی قانون ( ،)LAWارتباط مثبت و معناداری
وجود داشته باشد ،فرضیۀ دوم تایید میشود.
روشهای اقتصادسنجی مورد استفاده در پژوهش

مطابق تحقیقات پیشین ،الگوهای مدیریت سود تعهدی و واقعی (الگوهای  2تا )1
برای هر شرکت تخمین زده شدند و برای تخمین الگوهای اصلی پژوهش (الگوهای  5و )6
از دادههای ترکیبی استفاده شد .برای تعیین روش تخمین دادههای ترکیبی ،ابتدا از آزمون
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 Fلیمر به منظور انتخاب از بین روش ترکیب دادهها یا روش پنل دیتا استفاده شد که نتایج
این آزمون نشان داد هر دو الگو باید به روش پنل تخمین زده شوند .بنابراین ،در ادامه به
منظور انتخاب از بین روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده
شد که در مورد هر دو الگوی  5و  ، 6با رد شدن فرض صفر آزمون هاسمن در سطح
اطمینان  35درصد ،مشخص شد که روش مناسب برای تخمین این الگوها ،روش اثرات
ثابت است .به عالوه ،برای اطمینان از اعتبار تخمینها ،فروض رگرسیون برای هر یک از
الگوهای اصلیپژوهش ،به شرح زیر موردبررسی و درصورت نیاز مورد اصالح قرار گرفت:
از شاخص عامل تورم واریانس یا  VIFبرای تشخیص وجود همخطی بین متغیرهای
مستقل استفاده شد .از آنجا که  VIFمربوط به همه متغیرهای مستقل در الگوهای مختلف
پژوهش کمتر از  20بود ،در نتیجه هیچ یک از الگوها مشکل همخطی نداشت .برای بررسی
ناهمسانی واریانس از آزمون والد تعدیل شده که خاص دادههای پنل است ،استفاده شد.
همچنین از آزمون والدریج برای بررسی وجود خود همبستگی در دادههای پانل ،و آزمون
پسران ،برای تشخیص همبستگی مقطعی استفاده شد .برای رفع مشکالت یاد شده در باال نیز
هنگام تخمین با استفاده از نرم افزار استتا ،در صورت نیاز و حسب مورد ،از اختیارهای
( clusterبه ترتیب به منظور رفع ناهمسانی واریانس و خود همبستگی) و یا از رگرسیون با
استفاده از خطاهای معیار دریسکال و کرای 26برای حالتی که عالوه بر ناهمسانی واریانس و
خود همبستگی ،مشکل همبستگی مقاطع نیز وجود داشته باشد ،استفاده شد.
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جدول شمارۀ .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل دوره ( 1831تا )1831
نماد

نام متغیر

انحراف

کمینه

بیشینه

میانگین

اقالم تعهدی اختیاری

DA

-0/581

0/696

0/000

0/225

قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری

ABS-DA

0/000

0/696

0/089

0/080

جریان نقد عملیاتی غیرعادی

R-CFO

-2/069

0/815

0/027

0/286

هزینههای تولیدی غیرعادی

R-PRO

-0/792

0/892

-0/006

0/262

هزینههای اختیاری غیرعادی

معیار

R-DExp

-0/088

0/732

0/003

0/017

سطح کلی مدیریت سود واقعی

RM

-1/159

1/621

-0/000

2/092

رشد تولید ناخالص داخلی ()%

GDP

0/892

8/752

6/082

1/131

نرخ بازده داراییها

ROA

-0/920

2/869

0/219

0/212

ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

M/B

0/103

81/852

6/191

3/980

یافتههای پژوهش
تحلیل توصیفی و همبستگی دادهها

آمارتوصیفیمتغیرهای پژوهش برایکل دورۀ20ساله درجدول شمارۀ 2ارائه شده است.
باید توجه داشت که متغیرهای پژوهش بر جمع داراییهای ابتدای دوره تقسیم شدهاند.
میانگین اقالم تعهدی اختیاری ( )DAو میانگین سطح کلی مدیریت واقعی سود ()RM
تقریبا صفر است .میانگین قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری نشان میدهد که طی دوره نمونه،
شرکتها به طورمیانگین در هرسال ،تقریباً معادل  %8داراییهای اول دوره خود ،اقالم
تعهدیاختیاری(اعم ازمثبت و منفی)گزارشکردهاند .جدولشمارۀ میانه و میانگین متغیرهای
مختلف مدیریت سود را به طور جداگانه برای دوره پیش از قانون ( 2980تا )2981و دورۀ
پس از قانون ( 2985تا  )2983نشان میدهد .میانگین قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری در
دورۀ پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار  0/03بوده که در دورۀ پس از تصویب قانون
به  0/075کاهش یافته است و این کاهش معنادار میباشد .همچنین عالمت میانگین و میانه
اقالمتعهدی اختیاری در دورۀپس ازتصویب قانون نسبت به دورۀقبل از آن تغییر یافته است.
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جدول شمارۀ .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک برای دورههای قبل و بعد از تصویب قانون
میانه

نام متغیر

نماد

اقالم تعهدی اختیاری

DA

0/008

قدرمطلق اقالم تعهدی

آزمون برابری

میانگین
دورۀ پس از

میانگینها

قانون

قانون

قانون

قانون

-0/011

0/026

-0/025

0/000

دورۀقبل از

دورۀ پس از

دورۀ قبل از

ABS-DA

0/065

0/057

0/030

0/075

0/001

جریان نقد عملیاتی

R-CFO

0/203

-0/025

0/018

0/007

0/019

هزینههای تولیدی

R-PRO

-0/005

0/029

- 0/021

0/002

0/295

هزینههای اختیاری
سطح کلی مدیریت

اختیاری
غیرعادی
غیرعادی
R-DExp

0/001-

0/009

0/008

0/020

0/727

RM

- 0/201

-0/060

-0/020

0/022

0/713

غیرعادی
سود واقعی

میانگین سطح کلی مدیریت سود واقعی نیز در دورۀ پس از تصویب قانون مثبت شده
است هر چند این تغییر از لحاظ آماری معنادار نبوده است.
جدول شمارۀ .8ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
DA
DA

GDP

MKTV

M/B

R-CFO

R-DExp

R-PRO

2

GDP

*0/209

2

MKTV

*0/111

*0/282

2

M/B

*0/289

*0/215

*0/851

2

R-CFO

-0/021

0/091

-0/021

-0/007

2

R-DExp

0/001

-0/002

*-0/059

-0/091

-0/012

2

R-PRO

*0/086

0/026

*0/070

-0/011

*-0/572

*-0/201

2

RM

-0/003

0/011

-0/057

-0/009

*0/702

*0/709

*-0/512

* در سطح  %5معنادار است.
جدول شمارۀ9ضرایبهمبستگی پیرسون بین متغیرهای مختلفپژوهش را نشان میدهد.
متغیر سطح کلی مدیریت سود واقعی با اقالم تعهدی اختیاری رابطهای منفی اما غیرمعنادار
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دارد .نکتۀ جالب این جا است که سه متغیر جایگزین مدیریت سود واقعی (یعنی ،R-CFO
 R-PROو  ،)R-DExpهمبستگیهای منفی و معناداری با یکدیگر دارند که نشان میدهد
شرکتها بیناستفاده از روشهایمختلف مدیریتسود واقعی نیز جابه جایی انجام میدهند.
نتایج آزمون فرضیهها

فرضیۀ نخست پژوهش بر اساس تخمین الگوی شمارۀ  5آزمون میشود .نتایج حاصل
از تخمین این مدل در جدول شمارۀ  1آورده شده است .آمارۀ  Fالگو و سطح معناداری
مربوط به آن (که کمتر از  5درصد است) نشان میدهد الگوی رگرسیون خطی و ضریب
تعیین مربوطه از لحاظ آماری معنادار است .عالوه بر این ،ضریب متغیر ساختگی قانون بازار
اوراق بهادار ( )α5منفی و در سطح خطای  ،%5معنادار است که نشان میدهد پس از کنترل
سایر متغیرها از جمله شرایط اقتصادی ،در دورۀ پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار،
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی روندی کاهشی داشته است و بنابراین ،فرضیۀ نخست
پژوهش مورد تائید قرار می گیرد .این نتیجه تا حدود زیادی مطابق یافتههای کوهن و
همکاران ( )1008و هوالک ( )1020است که تاثیر کاهندۀ تشدید قوانین بر مدیریت سود
تعهدی را مستند ساختهاند.
از بین متغیرهای کنترلی الگوی ،فقط ضرایب اندازه شرکت و مدیریت سود واقعی
معنادار است .ضریب مثبت متغیر اندازه شرکت ( )MKTVنشان میدهد شرکتهایی که
ارزش بازار سهام بزرگتری دارند ،اقالم تعهدی را بیشتر دستکاری میکنند .منفی بودن
ضریب متغیر مدیریت سود واقعی ( )RMنیز موید وجود رابطۀ جایگزینی بین مدیریت سود
تعهدی و مدیریت سود واقعی است .اما ضریب تغییر در تولید ناخالص داخلی که متغیر
جایگزین فعالیت واقعی اقتصادی است ،غیرمعنادار است و بیانگر آن است که فعالیت
مدیریت سود تعهدی شرکتهای ایرانی ربط چندانی به شرایط اقتصادی (رکود یا رونق)
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ندارد .به عالوه ،بین مدیریت سود تعهدی در شرکتهایی که مشتری سازمان حسابرسی به
عنوان بزرگترین موسسۀ حسابرسی کشور بودهاند و سایر شرکتها ،تفاوتی مشاهده
نمیشود ،زیرا ضریب متغیر ساختگی  AUDمعنادار نیست.
جدول شمارۀ .1نتایج تخمین الگوی  5و نتایج آزمون فرضیۀ اول

*ABS-DAJ= α0+α1*AUDJ +α2*GDPJ +α3*MKTVJ +α4*Time +α5
LAW +α6*RM +α7* M/BJ+εit
متغیر

ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

عرض از مبدا

0/075

8/132

0/000

AUD
GDP

-0/006

-0/801

0/115

- 0/008

- 0/209

0/328

MKTV

0/022

9/752

0/000

Time

0/002

2/690

0/207

LAW

-0/026

-5/161

0/000

RM

-0/005

-1/171

0/015

M/B

-0/002

-0/236

0/816

آمارۀF

13/512

سطح معناداری F

0/000

 R2درون گروهی

0/019

نتایج مربوط به تخمین الگوی  6و آزمون فرضیۀ دوم در جدول شمارۀ 5ارائه شده
است .با توجه به معنادار بودن آمارۀ ،Fاین الگو در سطح اطمینان  35درصد معنادار است.
در این الگو ،ضریب متغیر مصنوعی قانون بازار اوراق بهادار ( )α5مقداری مثبت و از لحاظ
آماری معنادار دارد .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که پس از کنترل سایر متغیرهایی که
انتظار می رود بر متغیر وابسته اثرگذار باشند ،در فاصلۀ زمانی سالهای  2985تا  2983یعنی
دورۀ پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ،استفاده از مدیریت واقعی سود افزایش یافته
است .این مهم بیانگر آن است که فرضیۀ دوم پژوهش حاضر مورد تائید قرار میگیرد.
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مقایسه ضریب متغیر قانون در الگوی  5و ضریب این متغیر در الگوی  6نشان میدهد که در
دورۀ  5ساله پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ،در حالیکه مدیریت اقالم تعهدی
روندی کاهشی داشته است ،در عوض مدیران شرکتها در مجموع ،گرایش بیشتری به
مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی پیدا کردهاند و در واقع تا حدودی
مدیریت سود واقعی را جایگزین مدیریت سود تعهدی نمودهاند .یافتههای این پژوهش از
این حیث با یافتههای تحقیقات مشابه خارجی مانند کوهن و همکاران ( )1008و هوالک
( )1020هماهنگی دارد.
بر خالف الگوی  ،5متغیرهای کنترلی درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی ،اندازه
مؤسسۀ حسابرسی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در الگوی  6معنادار هستند .این
شواهد حاکی از آن است که با افزایش تولید ناخالص داخلی ،یعنی با بهبود شرایط واقعی
اقتصاد ،سطح کلی مدیریت سود واقعی نیز افزایش مییابد .همچنین شرکتهایی که
مشتری سازمان حسابرسی هستند به نسبت ،سود خود را بیشتر از بقیه شرکتها از طریق
دستکاری فعالیتهای واقعی مدیریت میکنند .مطابق نتایج تخمین الگوی  ،5در الگوی 6
ضریب متغیر جایگزین مدیریت سود تعهدی یعنی قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری ،منفی و
معنادار شده است که دوباره گویای این واقعیت است که شرکتها تا حدودی بین
تکنیکهای مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،جا به جایی انجام
میدهند؛ نتیجهای که از یافتههای زنگ ( )1021پشتیبانی میکند .مثبت و معنادار شدن
ضریب متغیر  MKTVنیز نشان میدهد که شرکتهای بزرگتر ،نسبتاً مدیریت سود واقعی
بیشتری انجام میدهند.
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جدول شمارۀ .5نتایج تخمین الگوی  6و آزمون فرضیۀ دوم

RM = α0 +α1*AUD +α2*GDP +α3*MKTV +α4*Time +α5*LAW +α6*ABSDA +α7*M/BJ+εit
سطح معناداری
آمارۀ t
ضریب
متغیر
عرض از مبدا

-0/081

-0/102

0/639

AUD
GDP

0/166

5/921

0/000

0/106

0/227

0/325

MKTV

0/271

9/752

0/000

Time

-0/029

-0/526

0/620

LAW

0/261

9/125

0/002

ABS-DA

-2/031

-1/271

0/091

M/B

-0/015

-9/159

0/002

آمارۀF

28/112

سطح معناداری F

0/000

 R2درون گروهی

0/092

جمعبندی و نتیجه گیری

پژوهش حاضر روند تغییرات مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی را طی زمان
مستند ساخت و بررسی نمود که آیا تصویب قانون بازار اوراق بهادار ،فعالیتهای مدیریت
سود شرکت های ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است یا خیر؟ نتایج نشان داد وقتی تا حد
امکان ،تغییرات شرایط اقتصادی و تفاوتهای خاص شرکتها را کنترل میکنیم ،در دورۀ
پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ،سطح مدیریت سود تعهدی کاهش مییابد ،اما در
عوض ،افزایش معناداری در سطح مدیریت سود واقعی مشاهده میشود .به عبارت دیگر،
بعد از تصویب قانون جدید ،شرکتها تا حدودی از کاربرد مدیریت سود تعهدی به سمت
استفاده از مدیریت سود واقعی گرایش پیدا کرده اند .این یافتهها در تایید نتایج پژوهشهای
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قبلی (مانند لئوز و همکاران ،)1009 ،نشان میدهد که تقویت قوانین و مکانیسمهای نظارتی
در بازار سرمایه میتواند در کاهش برخی رفتارهای فرصتطلبانه (مانند مدیریت سود
تعهدی) موثر باشد .در واقع ،مدیران در پاسخ به تغییرات قانونی نظیر تصویب قانون بازار
اوراق بهادار که افشا و شفافیت را تقویت میکند و مسئولیت مدیران و نظارت بر آنها را
افزایش میدهد ،با کاهش دستکاری اقالم تعهدی واکنش نشان میدهند.
قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه از جمله مکانیسمهای بیرونی نظام راهبری
شرکتی می باشند که در کنار ساز و کارهای درون سازمانی نظیر ساختار هیأتمدیره یا
کنترلهای داخلی و  ...میتواند به بهبود کیفیت گزارشگری مالی کمک نماید .در این
راستا ،تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران در سال  2981گام مهمی در تقویت شفافیت و
حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق سرمایه گذاران بوده است و مسیر را برای تصویب
دیگر مقررات الزم باز نموده است.
در پایان ،الزم به ذکر است برای تقویت نتایج پژوهش حاضر و اطمینان از اعتبار آنها،
آزمونهای اضافی و بررسیهای دیگری نیز انجام شد .از جمله اینکه برای کنترل بیشتر،
طول دورههای قبل و بعد از قانون ،به  9سال و بار دیگر به  2سال کاهش داده شد و یا
اینکه یکبار ،سال تصویب قانون یعنی سال  2981جزء دورۀ پس از تصویب در نظر
گرفته شد .نتایج حاصل از این تغییرات و بررسیهای اضافی اگرچه از لحاظ مقداری،
تفاوت های اندکی با نتایج ارائه شده در مقاله داشت ،اما از لحاظ کیفی ،تاثیری بر استنباطها
و یافتههای اصلی پژوهش نداشت.
این پژوهش با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است .اگرچه در این پژوهش سعی
شده است تا حد امکان عوامل موثر بر مدیریت سود در دورۀ نمونه به نحو مناسبی تحت
کنترل قرار گیرد اما در انجام استنباطهای علی ،همواره باید جانب احتیاط را رعایت نمود.
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عدم افشای مناسب هزینههای تحقیق و توسعه توسط اغلب شرکتها ،امکان بررسی دقیق
این هزینهها و احتساب صریح آنها در زمرۀ هزینههای اختیاری را غیرممکن میسازد .در
نهایت ،خوانندگان باید به اثر احتمالی تورم بر نتایج پژوهش ،دقت و توجه نمایند.
پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی

ما دریافتیم که مدیران از طریق تغییر روش مدیریت سود ،به تغییرات قانونی در محیط
گزارشگری خود واکنش نشان میدهند .یک کاربرد مهم نتایج این پژوهش برای استاندارد
گذاران و قانونگذاران این است که صِرف افزایش یا دقیقتر نمودن قوانین و استانداردهای
حسابداری،الزاماً منجر بهکاهشمدیریتسود وافزایشکیفیتاطالعاتحسابداری نمیگردد؛
بلکه ممکن است اثر آن ،اتکای کمتر بر اقالم تعهدی و اتکای بیشتر بر فعالیتهای واقعی
باشد .این واقعیت میطلبد که مسئوالن سازمان بورس ،سازمان حسابرسی ،و سایر نهادهای
قانونگذار و ذیربط و نیز موسسات حسابرسی به منظور صیانت بهتر از حقوق سرمایه
گذاران ،نسبت به دستکاری فعالیتهای واقعی حساسیت بیشتری به خرج دهند و تدابیری را
نیز برای پیشگیری و کشف این روشهای خاص مدیریت سود و برخورد با آنها بیاندیشند.
با توجه به اهمیت ماهوی و مبلغی هزینههای تحقیق و توسعه و در معرض دستکاری
بودن آنها ،به سازمان و شرکت بورس پیشنهاد میشود الزاماتی را برای افشای بهتر و دقیقتر
این گونه هزینهها مقرر دارند تا امکان بررسی آنها توسط سرمایه گذاران ،تحلیلگران و
پژوهشگران فراهم آید.
هدف این پژوهش بررسی روند دو روش رایج مدیریت سود (به طور جداگانه)
پیرامون سال تصویب قانون بازار اوراق بهادار میباشد .به همین دلیل ،هیچ گونه تحلیل و
استنباطی در رابطه با اینکه آیا مدیریت سود در مجموع ،پس از تصویب قانون جدید تغییر
کرده است یا خیر ،انجام نمیدهد .این موضوع مهم به پژوهشهای آینده واگذار میشود.
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 با توجه به رشد و گسترش سریع بازار سرمایۀ ایران طی سالهای اخیر و،در نه ایت
 تصویب و انتشار خیل قوانین و مقررات و دستورالعملهای مختلف توسط دولت و،همزمان
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی بیشتر به بررسی آثار و پیامدهای،سایر نهادهای ذیربط
 قطعاً نتایج این تحقیقات میتواند در تدوین.مختلف این قوانین و مقررات پرداخته شود
. مورد استفاده نهادهای قانونگذار نیز واقع شود،قوانین جدید یا اصالح قوانین موجود
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