فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگـذاري
سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 1931

بررسی مقایسهای مدیریت سود و نقد شوندگی سهام بین شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران

مهدی مرادی
استاد گروه حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد( ،نویسنده مسئول)
Mhd_moradi@um.ac.ir

سعید شایان نظر
کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد
saeed.shayan07@yahoo.com

زکیه مرندی
کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
zk.marandi@yahoo.com

تاریخ دریافت35/01/19 :

تاریخ پذیرش39/15/19 :

چكیده
نقدشوندگی سهام از جمله عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات مالی سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه است.از
سویی دیگر مدیریت سود با تاثیر گذاری بر محتوای اطالعات منتشره شرکت ها ،به طور غیر مستقیم تصمیمات
سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد.از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسهای مدیریت سود و
نقد شوندگی سهام بین شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران میباشد.پژوهش حاضر
از نوع مطالعات توصیفی -همبستگی است .این پژوهش بر اساس اطالعات منتشره شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،در بازه زمانی سالهای  0931تا  0931شامل  051شرکت بورسی و
 95شرکت فرابورسی انجام گرفته است .برای آزمون فرضیهها از آزمون رگرسیون داده های پانلی بهره گرفته شد،
که تحلیل فرضیه ها با استفاده از نرم افزار آماری  Rصورت پذیرفت .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشاندهنده
آن است که مدیریت سود واقعی در شرکت های عضو فرابورس بیشتر از شرکت های عضو بورس میباشد .نتایج
همچنین نشان می دهد که مدیریت سود تعهدی در شرکت های عضو فرابورس بیشتر از شرکت های عضو بورس
اوراق بهادار است .در خصوص بررسی نقدشوندگی سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران
تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
واژههای کلیدی :نقدشوندگی سهام  ،مدیریت سود واقعی ،مدیریت سود تعهدی ،فرابورس ایران.
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 -1مقدمه
صورتهای مالی مهمترین منبع اشخاص برونسازمانی بهویژه سرمایهگذاران در دستیابی به اطالعات موردنیاز
است .از طرفی اعمال قضاوت توسط مدیران در تهیه صورتهای مالی ،نگرانیهایی را در مورد قابلیت اتکا سود
حسابداری ایجاد کرده است .چنانچه مدیران از طریق اعمال اختیارات خود درزمینه گزینشهای حسابداری در
گزارشگری مالی انگیزههایی برای گمراه کردن استفادهکنندگان صورتهای مالی داشته باشند ،احتمال دستکاری
یا مدیریت سود وجود دارد (سعیدی و همکاران .)0931 ،مطالعات انجامشده درزمینه مدیریت سود ،نشاندهنده
وجود دو شیوه اصلی برای مدیریت سود است؛ در شیوه اول ،مدیران میتوانند سود را از طریق اقالم تعهدی
اختیاری دستکاری نمایند .در شیوه دوم ،مدیران از طریق فعالیتهای واقعی اقدام به دستکاری سود مینمایند.
برای مثال ،سود گزارششده میتواند بهطور موقت از طریق تولید اضافی ،حذف هزینههای اختیاری و یا به تأخیر
انداختن آنها و نیز کاهش قیمتها در پایان سال بهمنظور انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد.
این دستکاری فعالیتهای واقعی اشاره به مدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی دارد (کیم و سوهن،0
.)1112مدیریت سود ،میتواند منجر به کاهش کیفیت گزارشگری مالی گردد .از سوی دیگر وجود قوانین و
نظارتهای حاکم بر بازار سرمایه ،بهعنوان یکی از عناصر برونسازمانی حاکمیت شرکتی است که میتواند کیفیت
گزارشگری مالی و رفتارهایی نظیر مدیریت سود را متأثر سازد (ایزدی نیا و همکاران.)0931 ،
یکی از موضوعات اساسی در سرمایهگذاری ،میزان نقد شوندگی سهام است .قابلیت نقدشوندگی یک ورقه
سهام به معنای امکان فروش سریع آن است .اوراق بهاداری که بهطور روزانه و بهدفعات مکرر معامله میشوند
نسبت به اوراق بهاداری که بهدفعات محدود یا کم معامله میشوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و درنهایت ریسک
کمتری دارند (رضاپور .)0923،نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد
صحیح بازار است .عامل مذکور ،موفقیت عرضه های اولیه را افزایش ،فاصله بین قیمت های پیشنهادی خرید و
فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می بخشد ،بازار سرمایه نقد ،کارایی اطالعاتی و تخصیصی را ارتقا می
دهد (شیفر و ویشنی .)0331،
در بازار سرمایه ایران ،دو نهاد بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در حال فعالیت میباشند؛ وظیفه
اصلی بورس اوراق بهادار فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد عملیات بازار و فعالیت اعضای آن
است .این در حالی است که وظیفه فرا بورس ایران ،ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه است که شرایط
ورود به بورس اوراق بهادار را ندارد یا مایل است سریعتر وارد بازار شود .به همین علت ،رویههای آن برای
پذیرش بهگونهای است که شرکتها با احراز حداقل شرایط و در سریعترین زمان ممکن ،امکان ورود به این بازار
را مییابند و از مزایای شرکتهای پذیرفتهشده در بازار اوراق بهادار استفاده میکنند (قلی زاده و کارکن
اشکیکی .)0939 ،بهطورکل ی ماهیت تشکیل این دو بازار متفاوت بوده و قوانین پذیرش و معامالت در بورس
بسیار سختگیرانهتر از فرابورس است.
با توجه به این تفاوتها و تأثیرپذیری رفتارهایی چون مدیریت سود و نقد شوندگی از محیط فعالیت شرکت،
به نظر میرسد که مدیریت سود و نقد شوندگی سهام در دو بازار بورس و فرابورس متفاوت باشد ،زیرا که در واقع
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محیط گزارشگری مالی ،یکی از عناصری است که سطح مجاز اختیار گزارشگری را برای رسیدن به اهداف
عملکردی مشخص میکند (ایوانس 1و همکاران.)1101 ،بنابراین به نظر میرسد برای تحلیل دقیقتر نتایج
پیرامون مقایسه دو محیط فعال در بازار سرمایه ،الزم است رابطه دو نوع مدیریت سود در این محیطها نیز
موردبررسی قرار گیرد.ازاینرو بهطور خالصه ،این پژوهش با در نظر گرفتن نوع رابطه مدیریت واقعی سود و
مدیریت سود تعهدی باهم  ،در بازارهای بورس و فرابورس ایران به بررسی این مسئله میپردازد که آیا مدیریت
سود و نقدشوندگی سهام در دو محیط فعالیت شرکتها در ایران (از منظر فعال در بورس و یا فرابورس) باهم
تفاوت معناداری دارد یا خیر؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
در دو دهه اخیر ،موضوع مدیریت سودبخش قابلتوجهی از ادبیات تحقیقات در حوزه حسابداری را به خود
اختصاص داده است.مفهوم مدیریت سود ،در ابتدا با عنوان هموارسازی سود توسط هپ ورث )0359( 9ارائه و
بعداً توسط گوردن )0391( 1معرفی شد .برای اولین بار توسط مک نیکولز )0322( 5عبارت «مدیریت سود»
جایگزین عبارت «هموارسازی سود» شد .دی جورج و همکاران ،)0333( 9مدیریت سود را نوعی دستکاری
مصنوعی سود توسط مدیریت جهت دستیابی به سطوح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص تعریف
میکنند.از نظر استرابل و تیوز )1113( 7مدیریت سود هنگامی رخ خواهد داد که مدیریت تالش میکند تا
تصویر مناسبتری از شرکت برای ذی نفعان ارائه دهد .به طور کلی مدیریت سود با انگیزه های مختلفی صورت
می گیرد از جمله نیاز به تامین مالی(رومانوز 2و همکاران ،)1112،دستیابی به بازده سهام باالتر (آجینکیا 3و
همکاران1115،؛ بارتو 01و همکاران1111،؛ متسوناگا 00و پارک ،)1110،01افزایش قیمت در عرضه نخستین
سهام(ابراهیم کردلر و همکاران0925،؛هوگز 09و همکاران،)0329،عدم تخلف از قراردادهای بدهی (ثقفی و بهار
مقدم0927،؛ نوروش و همکاران ،)0921،افزایش پاداش(هلی0325،01؛ موسس0327،05؛ گودفری 09و
همکاران0333،؛ خوشطینت و خانی )0921،و انگیزههای درون شرکتی(متسوناگا و پارک .)1110،07مدیریت
سود ،با هر انگیزهای که صورت گیرد ،میتواند به دو روش مدیریت سود از طریق دستکاری اقالم تعهدی،02و
مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی ،توسط مدیریت به اجرا درآید.مدیریت سود تعهدی را
مدیریت سود حسابداری نیز میگویند چراکه مدیریت از طریق اقالم تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری
مطابق با اهداف مطلوب خود میپردازد (دچو و اسکینر .)1111،03مدیریت سود حسابداری(اقالم تعدی) تأثیر
مستقیمی بر وجه نقد شرکت ندارد (رویچوداری.)1119 ،11درحالیکه مدیریت سود واقعی بر جریانهای نقدی
شرکت اثر مستقیم دارد ،چرا که در مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی ،مدیریت برای رسیدن
به سطح سود موردنظر ،برخی فعالیتهای تأثیرگذار بر سود را دستکاری میکند .دستکاری فعالیتهای واقعی،
روی جریان وجه نقد (و برخی مواقع روی اقالم تعهدی) اثر مستقیم دارد (دچو و شراند.)1111 ،10مدیریت سود
تعهدی از طریق انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت صورت میگیرد و با تغییر در فعالیتهای عملیاتی
همراه نیست درحالیکه مدیریت سود واقعی با تغییر در عملیات اساسی بهمنظور افزایش سودهای دوره جاری
سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 1931

9

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

صورت میگیرد (گانی .)1101،11مهم ترین تفاوت بین مدیریت سود تعهدی و واقعی ،زمان مدیریت سود است
(یو .)1112،19مطالعات متعددی اثبات کرده اند که مدیران ،مدیریت سود واقعی قبل از مدیریت سود حسابداری
به کار می گیرند(به عنوان مثال زنگ1117،11؛ ماستورا1112،15؛ داوری نژاد و مقدم قوچانی0923،؛آقایی و
همکاران0930،؛رحمانی و رامشه ،) 0931،و بین مدیریت سود واقعی و حسابداری ارتباط متوالی وجود
دارد(هاشمی و ربیعی ،)1100،19در حالی که برخی محققان استدالل داشتند مدیریت واقعی سود و مدیریت
حسابداری سود بهصورت همزمان انجام میشوند) پرتوی و آبشیرینی  .)0931،در بررسی اثر مدیریت سود واقعی
بر عملکرد آتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ،نتایج مطالعه سعیدی و همکاران( )0931حاکی از آن
بود که بین این دو عامل رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
12
دسته دیگری از پژوهشها (یون1115 ،17؛ ایورت و واگنهوفر  ،)1115 ،پیرامون مدیریت سود نیز بر تأثیر
تفاوت محیط فعالیت و یا تأثیر تغییر در قوانین محیط گزارشگری مالی ،بر مدیریت سود پرداختهاند و نشان
دادند که تفاوت در قوانین و شرایط محیط فعالیت شرکتها میتواند مدیریت سود در آنها را تحت تأثیر قرار
دهد و غالباً شرکتهای فعال در محیطهای سختگیرانهتر ،به مدیریت سود واقعی بیشتر از مدیریت اقالم تعهدی
اختیاری میپردازند .به عنوان مثال ایوانس 13و همکاران ()1101چنین استدالل کردند که مدیریت سود از
محیط فعالیت تأثیر میپذیرد و یکی از عناصری که سطح مجاز اختیار گزارشگری را برای رسیدن به اهداف
عملکردی مشخص میکند محیط گزارشگری مالی خواهد بود .مدیران در صورت وجود استانداردهای
سختگیرانه ،بهجای استفاده از مدیریت حسابداری سود ،مدیریت واقعی سود را به کار میگیرند (ایورت و
واگنهوفر  .)1115،در تحقیق دیگری چنین استدالل شد که مدیران باوجود استانداردهای حسابداری
سختگیرانه ،تنها زمانی از مدیریت سود حسابداری به دستکاری فعالیتهای واقعی روی میآورند که
سرمایهگذاران نهادی یک افق سرمایهگذاری کوتاهمدت داشته باشند .در مقابل زمانی که مدیران توسط
سرمایهگذاران نهادی با افق سرمایهگذاری بلندمدت نظارت شوند ،چنین رفتاری را اعمال نمیکنند (یو.)1112،
گارسیا الرا و گارسیا اوسما ،)1101( 91در پژوهشی نشان دادند که یک رابطه منفی بین محافظهکاری و
دستکاری اقالم تعهدی و یک رابطه مثبت بین محافظهکاری و مدیریت سود واقعی را نشان میدهد.محفوظی و
یگانه )0931( ،به بررسی مدیریت سود در شرکتها ی دارای عرضه اولیه پرداختند و نتیجه گرفتند که بین
مدیریت سود و شرکتهای دارای عرضه اولیه ارتباط معناداری وجود دارد .در بررسی مدیریت سود در شرکت
های بورسی و فرابورسی یون ( )1115دریافت که شرکتهای فرا بورسی ،نسبت به شرکتهای بورسی ،تمایل
بیشتری به دستکاری سود برای اجتناب از زیاندارند .همچنین قلی زاده و کارکن اشکیکی ( ،)0939در
پژوهشی به مطالعه تطبیقی مؤلفههای گزارشگری شرکتها در بورس و فرابورس با استفاده از آزمون تفاوت
میانگین پرداختند و دریافتند که در کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقالم تعهدی) بین بورس و فرابورس تفاوت
معناداری وجود دارد؛ بهعبارتدیگر کیفیت گزارشگری مالی در فرابورس نسبت به بورس بیشتر است.
یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه ،تأمین نقد شوندگی است .نقدشوندگی یکی از ابعاد مهم فرآیند
تخصیص بهینه منابع به شمار میآید .نقدشوندگی موفقیت عرضه های اولیه را افزایش ،فاصله بین قیمت های
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پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می بخشد ،بازار سرمایه نقد کارایی اطالعاتی و
تخصیصی را ارتقا می دهد( .شیفر و ویشنی .)0331، 90یافته های تجربی جدید که مبتنی بر تئوری های مالی
جدید(مالی رفتاری) است ،نشان دادند که سرمایه گذاران ،سهام نقد شونده را به دلیل هزینه معامالت کمتر به
سهام دیگر ترجیح داده و حاضرند برای آن سهام ،صرف بیشتری پرداخت نمایند و ازآنجایی که بین نقدشوندگی
سهام و هزینه انجام معامالت ارتباط وجود دارد و هزینه سرمایه تابعی از ساختار سرمایه است بنابراین انتظار می
رود نقدشوندگی بر عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد (مارک 91و همکاران .)1113 ،آمیهود و مندلسن 99در تحقیق
خود در سال  0329به این نتیجه رسیدند که شرکت ها تمایل دارند تا سیاستهایی را در پیش گیرند تا نقد
91
شوندگی سهام شرکت افزایش یابد ،زیرا نقد شوندگی باعث افزایش بازده و ارزش شرکت میگردد.اگاروال
( )1112به مطالعه رابطه بین مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام از دو منظر کژ گزینی و کارایی اطالعاتی
پرداخته است .نتیجه کلی حاکی از آن بود که رابطه غیرخطی بین مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهم وجود
دارد.روبین )1117( 95نیز نشان داد که این نهادها هستند که بر نقد شوندگی سهام تأثیر مشهود و قابلتوجهی
اعمال میکنند و نقد شوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه
معکوس دارد.در مطالعه ای دیگر چنین استدالل شد که بین سطح مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه
مستقیم وجود دارد ولی بین تمرکز مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه معکوس وجود دارد(رحمانی و رضا
پور .)0923،اما ایزدی نیا و رسائیان ( )0923در تحقیق خود اظهار داشتند که بین پراکندگی (تمرکز) مالکیت و
نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.چردیا 99و همکاران ( )1112نیز در
پژوهشی با عنوان «نقد شوندگی و کارایی بازار» دریافتند زمانی که فاصلهی قیمتهای پیشنهادی خریدوفروش
محدودترمی شوند این قابلیت پیشبینی بازده کمتر میشود .به عقیده آنها در یک بازار کارا ،پیشبینی بازده از
اطالعات گذشته دارای کمترین کارایی است.نتایج مطالعه انصاری و همکاران( )0939نشان داد میان مدیریت
سود مبتنی بر اقالم تعهدی با عدم نقد شوندگی سهام ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
 -3فرضیههای پژوهش
 فرضیه اول :بین میزان مدیریت واقعی سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران ،تفاوت معناداری وجود دارد.
 فرضیه دوم :بین میزان مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،تفاوت معناداری وجود دارد.
 فرضیه سوم :بین میزان نقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران ،تفاوت معناداری وجود دارد.
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 -4روششناسی پژوهش
مطالعه حاضر ازلحاظ هدف ،جزء مطالعات کاربردی ،و بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای موردنیاز
از نوع توصیفی -همبستگی میباشد.جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس در فاصله سال های  0931تا  0931می باشد ،که دارای شرایط زیر باشند:
 )0اطالعات موردنیاز شرکت ها بین سالهای  0931تا  0931در دسترس باشد؛
 )1شرکت های نمونه ،جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،هلدینگ
و لیزینگ ها) نباشند؛
 )9دوره مالی آنها به پایان اسفندماه منتهی شود؛
 )1طی دوره زمانی تحقیق ،تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند؛ و
 )5وقفه معامالتی بیش از سه ماه نداشته باشد.
در نهایت با اعمال شرایط فوق تعداد  051شرکت عضو بورس اوراق بهادار و  95شرکت عضو فرابورس به
روش حذفی سیستماتیک جهت تحلیل فرضیه ها تعیین شدند.در این پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات
مربوط به مبانی نظری تحقیق ،از شیوه کتابخانه ای با مطالعه کتب ،نشریات ،مقاالت و وب سایت بهره گرفته
شد .همچنین دادهها و اطالعات مالی مورد نیاز برای تحلیل فرضیه ها با استفاده از اطالعات موجود در بانکهای
اطالعاتی بورس اوراق بهادار تهران (رهآورد نوین)و صورتهای مالی مربوط به شرکتهای موردمطالعه
گردآوریشده است .در پژوهش حاضر به منظور توصیف متغیرهای پژوهش از آماره های توصیفی میانگین،
انحراف معیار ،کمترین و بیشترین مقدار استفاده شده است.به منظور تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون حداقل
مربعات معمولی( ) OLSو یا داده های پانلی بهره گرفته شد .برای تعیین استفاده از مدل دادههای پانلی یا مدل
دادههای تلفیقی از آزمون  Fلیمر ،و سپس جهت تعیین داده های پانلی با اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون
هاسمن استفاده می گردد.همچنین جهت تشخیص داده های ادغام شده یا داده های ثابت از آزمون قابلیت زمان
و مکان(بروش پاگان) و در نهایت جهت بررسی وجود خود همبستگی از آزمون بروش گادفری و متناسب با آن از
آزمون دیکی فولر(ایستایی) و ناهمسانی واریانس بهره گرفته می شود .به منظور تحلیل فرضیه های تحقیق از
نرمافزار صفحه گسترده  EXCELو نرمافزار  Rبهره گرفتهشد.
 -5مدل های تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها
مدل های مربوط به هر یک از فرضیه های پژوهش به شرح زیر ارائه می شود.
مدل()0

REMi,t = α0 + α1OTCi,t + α2LOSSi,t + α3SIZEi,t + α4GROWTHi,t +
α5AUDi,t + α6ROAi,t α7LEVi,t + εi,
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مدل( )0مربوط به آزمون فرضیه اول تحقیق است و وجود رابطه معنادار بین شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار
و فرابورس ایران را از منظر مدیریت واقعی سود موردبررسی قرار میدهد.
مدل()1

DACCi,t = α0 + α1OTCi,t + α2LOSSi,t + α3SIZEi,t + α4GROWTHi,t +
α5AUDi,t + α6ROAi,t α7LEVi,t + εi,t

در مدل( ،)1فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تفاوت معنادار بین شرکتها ی عضو بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران
از منظر مدیریت تعهدی سود مورد بررسی قرار می گیرد.
مدل()9

To = α0 + α1OTCi,t + α2LOSSi,t + α3SIZEi,t + α4GROWTHi,t + α5 ROAi,t + α6LEVi,t
+ εi,t

در مدل ( )9فرضیه سوم تحقیق مبنی بر تفاوت معنادار بین شرکتها ی بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران را از
منظر نقدشوندگی سهام بررسی می شود.متغیرهای ارائه شده در هریک از مدل های فوق در ادامه تشریح شده
اند.
 : REMمدیریت واقعی سود می باشد که به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شد.در این تحقیق از 1
معیار جریان نقد غیرعادی ،تولید غیرعادی ،هزینهها ی اختیاری غیرعادی و معیار تجمیع شده از  9معیار قبل،
بهعنوان معیار مدیریت واقعی سود استفادهشده است .مشابه پژوهشات رویچودری ( ،)1119ژانگ ( )1112و یو
() 1112برای محاسبه مدیریت سود بر مبنای جریانهای نقدی غیر عادی از رابطه ( ،)0مدیریت سود مبتنی بر
تولید غیر عادی از رابطه( )1و مدیریت سود مبتنی بر هزینههای اختیاری غیرعادی از رابطه( )9به شرح زیر
بهره گرفته شد.که باقیمانده هر مدل به عنوان معیار مدیریت سود واقعی ( ،)REMدر نظر گرفته میشود.
)

رابطه ()0

(

(

)

(

)

در این رابطه  Aکل داراییها CFO،جریان نقد عملیاتی ،و  Sفروش شرکت می باشد.
رابطه ()1

)

(

)

(

)

(

)

(

که در این رابطه  PRODنشان دهنده هزینه تولید شرکت  iدر پایان سال  tکه برابر است با بهای تمامشده کاالی
فروش رفته به اضافه تغییرات در موجودی کاال ،و  ∆sit-1تغییرات فروش شرکت  iدر پایان سال  t-1است.

سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 1931

1

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

)

رابطه ()9

(

)

(

در این رابطه نیز  DISXهزینههای اختیاری شرکت  iدر پایان سال  tاست که برابر با هزینههای عمومی ،اداری و
فروش(تبلیغات و بازاریابی) می باشد.
 :DACCمدیریت سود تعهدی که به عنوان دومین متغیر وابسته تحقیق ،از قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری
حاصل از مدل تعدیلشده جونز به شرح رابطه  1بدست می آید.
)

رابطه()1

(

)

(

)

(

)

(

در این رابطه  TAمجموعه اقالم تعهدیA ،مجموع دارایی هاREV ،مجموع درآمدPPE ،اموال ماشین آالت و
تجهیزات REC ،معرف حساب های دریافتنی می باشد.
 : TOمیزان نقد شوندگی سهام است که به عنوان متغیر وابسته تحقیق با استفاده از فرمول نسبت گردش سهام
که عبارتند از حجم معامالت سهام شرکت تقسیم بر تعداد سهام شرکت قابل محاسبه است که به شرح رابطه 5
می باشد.
V

رابطه ()5

To 

N

در این رابطه  Vحجم معامالت سهام و  Nتعداد سهام شرکت است.
 : OTCمتغیر مستقل پژوهش حاضر است که شامل شرکتهای عضو فرابورس می باشد.در صورتی که شرکت
عضو فرابورس باشد مقدار یک و در غیر این صورت(شرکت عضو بورس اوراق بهادار)مقدار صفر لحاظ می شود.
همچنین متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر ،به شرح زیر است:
 : LOSSمتغیر زیان ده بودن شرکت که مقدار یک برای شرکتهای زیان ده و مقدار صفر برای شرکتهای سود
ده لحاظ می شود.
:SIZEاندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی فروش شرکت محاسبه می گردد.
 :GROWTHرشد شرکت که تغییر درفروش شرکت نسبت به سال قبل است.
 :AUDکیفیت حسابرسی که مقدار یک برای شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی شده اند و
مقدار صفر برای سایر شرکتها.
 :ROAبازده دارایی ها که عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات تقسیمبر کل دارایی.
 :LEVاهرم مالی که حاصل مجموع بدهیها تقسیمبر مجموع داراییها می باشد.
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-5یافته های پژوهش
جدول  0نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد .میانگین مدیریت سود ناشی از اقالم
تعهدی در این جدول برابر  1/1193میباشد درحالیکه این متغیر در میان شرکتهای فرابورسی رقمی معادل
 1/155را نشان میدهد که بیانگر آن است که شرکتها ی فرابورسی دارای مدیریت سود ناشی از اقالم تعهدی
بیشتری ازلحاظ آمار توصیفی هستند که میتوان آن را ناشی از اعمال کنترلهای کمتری از سوی سازمان بورس
بر شرکتهای فرابورسی نسبت به شرکتها ی بورسی دانست .همچنین انحراف معیار مدیریت سود تعهدی برای
شرکتهای بورسی  1/195میباشد که در مقابل رقم مشابه برای شرکتهای فرابورسی که  1/111است بسیار
کمتر است.
بهطور مشابه برای مدیریت سود ناشی از فعالیتهای واقعی بر مبنای جریان نقد غیرعادی و تولید غیرعادی
نیز تحلیل فوقالذکر مصداق دارد؛ اما در خصوص مدیریت سود ناشی از فعالیتهای واقعی مبتنی بر هزینههای
اختیاری غیرعادی این نکته وجود دارد که میانگین شرکتهای بورسی  1/137بیشتر از فرابورسی 1/171
میباشد.نقد شوندگی سهام برای شرکتهای بورسی دارای میانگین  1/177میباشد که در مقایسه با شرکتهای
فرابورسی که معادل  1/111میباشد ،کمتر است.
جدول -1نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نوع شرکت

شرکت های عضو بورس

آماره

میانگین

انحراف
معیار

شرکت های فرابورس

کمترین بیشترین میانگین

انحراف
معیار

کمترین بیشترین

مدیریت سود واقعی مبتنی
بر جریان نقد غیرعادی

1/091

1/113

1/119

1/972

1/079

1/015

1/119

1/377

مدیریت سود واقعی مبتنی
بر تولید غیرعادی

1/291

1/937

1/119

9/199

0/910

0/599

1/191

7/111

مدیریت سود واقعی مبتنی
بر هزینه اختیاری غیرعادی

1/137

1/159

1/111

1/105

1/171

1/175

1/1110

1/121

مدیریت سود مبتنی بر
اقالم تعهدی

1/119

1/195

1/111

1/159

1/155

1/110

1/115

0/170
9/299

نقدشوندگی

1/177

1/939

1/1111

9/170

1/111

1/521

1/111

اندازه شرکت

01/117

1/710

01/110

01/031

01/903

1/739

01/010 01/951

نرخ بازده دارایی ها

1/011

1/019

-1/117

1/739

1/097

1/052

1/121

1/711

اهرم مالی

1/525

1/029

1/139

1/339

1/911

1/171

1/101

0/901
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 نتایج مدل اول بر مبنای مدیریت سود واقعی مبتنی بر جریان های نقدی غیر عادی
جدول  1نتایج تشخیص مدل اول تحقیق بر مبنای مدیریت سود واقعی جریان های نقدی غیر عادی را
نشان می دهد .با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون Fلیمر کمتر از  1/15است استفاده از روش پانلی مناسب
می باشد.نتایج آزمون هاسمن ،داده های با اثرات تصادفی را مناسب می داند .برای آزمون مدل دادههای
ادغامشده در مقابل آثار تصادفی از آزمون بروش پاگان استفادهشده است .نتایج حاصل از آن مدل داده های
ادغام شده را نش ان می دهد.در نهایت نتایج آزمون بروش گادفری حاکی از آن است که خود همبستگی سریالی
وجود دارد بنابراین از روش پانلی تعمیمیافته دادههای ادغامشده برای برازش مدل می شود.
جدول  -2نتایج تشخیص مدل شماره  1بر مبنای مدیریت سود واقعی مبتنی بر جریانهای نقدی غیرعادی
آزمون

آماره

-Pمقدار

نتیجه آزمون

 Fلیمر

1/575

>10110

روش پانلی

آزمون هاسمن

1/939

1/529

روش اثرات تصادفی

بروش پاگان

0/913

1/031

دادههای ادغامشده

بروش گادفری

90/177

>1/110

خود همبستگی سریالی وجود دارد.

جدول  9نتایج تخمین مدل را نشان می دهد .با توجه به جدول فوق Pمقدار متغیر  OTCکوچکتر از
 1/15است بنابراین در سطح خطای  5درصد میتوان گفت که مدیریت سود واقعی مبتنی بر جریان نقد
غیرعادی در شرکتهای فرابورس با بورس تفاوت معنیداری دارد و چون ضریب مربوط به آن برابر 1/192
است که مثبت است نشان میدهد که مدیریت سود واقعی در فرابورس از بورس بیشتر است ،بنابراین فرضیه اول
پژوهش با مدیریت سود مبتنی بر جریان نقد غیر غیرعادی موردپذیرش قرار میگیرد.
جدول -3نتایج برازش مدل  1به روش رگرسیون پانلی تعمیمیافته دادههای ادغامشده
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متغیرها

ضرایب رگرسیون

خطای معیار

آماره t

-Pمقدار

مقدار ثابت

-1/159

1/009

-1/171

1/997

OTC

1/192

1/109

1/930

1/109

LOSS

1/112

1/102

1/121

1/991

SIZE

-1/105

1/100

0/929

1/095

GROWTH

-1/115

1/113

-1/957

1/501

AUD

-1/117

1/101

-1/025

1/112

ROA

1/1119

1/1115

0/127

0/032

LEV

1/1111

1/1119

1/200

1/107
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 نتایج مدل اول بر مبنای مدیریت سود واقعی مبتنی بر تولید غیرعادی
همچنان که نتایج جدول  1نشان می دهد با توجه به سطح معناداری کمتر از  1/15برای همه آزمون های
تشخیصی مدل ،روش پانلی با اثرات ثابت مناسب است .همچنین وجود خود همبستگی سریالی حاکی از
ارجحیت روش پانلی تعمیمیافته اثرات ثابت برای برازش مدل می شود.
جدول  -4نتایج تشخیص مدل شماره  1بر مبنای مدیریت سود واقعی مبتنی بر تولید غیرعادی
آزمون

آماره

-Pمقدار

نتیجه آزمون

 Fلیمر

1/931

>1/110

روش پانلی

آزمون هاسمن

19/907

>1/110

روش اثرات ثابت

بروش پاگان

10/130

>1/110

داده ها با اثرات ثابت

بروش گادفری

90/222

>1/110

خود همبستگی سریالی وجود دارد.

با توجه به نتایج جدول ، 5سطح معناداری  OTCکمتراز  1/15و ضریب مربوط به آن مثبت است بنابراین می
توان استدالل کرد که مدیریت سود واقعی مبتنی بر تولید غیرعادی در شرکتهای فرابورس با بورس تفاوت
معنیداری دارد و در فرابورس از بورس بیشتر است.بنابراین فرضیه اول پژوهش با مدیریت سود مبتنی بر تولید
غیرعادی موردپذیرش قرار میگیرد.
جدول -5نتایج برازش مدل  1به روش رگرسیون پانلی تعمیمیافته اثرات ثابت
متغیرها

ضرایب رگرسیون

خطای معیار

آماره t

-Pمقدار

مقدار ثابت

1/111

1/192

1/915

1/503

OTC

1/130

1/101

2/911

>1/110

LOSS

1/101

1/101

0/071

1/110

SIZE

-1/111

1/119

-1/711

1/17

GROWTH

1/101

1/115

1/129

1/197

AUD

-1/100

1/117

-0/593

1/011

ROA

1/110

1/1119

1/199

>1/110

LEV

-1/111

1/1111

-1/112

1/295

 نتایج مدل اول بر مبنای مدیریت سود واقعی مبتنی بر هزینههای اختیاری غیرعادی
نتایج جدول  9حاکی از مناسب بودن روش پانلی اثرات تصادفی می باشد .همچنین چون مدل خودهمبستگی
سریالی دارد بنابراین از روش پانلی تعمیمیافته اثرات تصادفی برای برازش مدل استفادهشده است.

سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 1931

11

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

جدول  -6نتایج تشخیص مدل شماره  1بر مبنای مدیریت سود واقعی مبتنی بر هزینههای اختیاری غیرعادی
آزمون

آماره

-Pمقدار

نتیجه آزمون

 Fلیمر

9/290

>1/110

روش پانلی

آزمون هاسمن

9/201

1/711

روش اثرات تصادفی

بروش پاگان

10/130

>1/110

داده ها با اثرات ثابت

بروش گادفری

099/90

>1/110

خود همبستگی سریالی وجود دارد.

در نتایج جدول  7با توجه اینکه ضریب متغیر ( OTCشرکت های فرابورس) با مقدار  ،1/101مثبت و سطح
معناداری آن کمتر از  1/15است در نتیجه فرضیه اول پژوهش با مدیریت سود مبتنی بر هزینههای اختیاری
غیرعادی موردپذیرش قرار میگیرد و استدالل می شود مدیریت سود واقعی مبتنی هزینههای اختیاری غیرعادی
در شرکتهای فرابورس با بورس تفاوت معنیدار و در فرابورس از بورس بیشتر است.
جدول -7نتایج برازش مدل  1به روش پانلی تعمیمیافته اثرات تصادفی
متغیرها

ضرایب رگرسیون

خطای معیار

آماره t

-Pمقدار

مقدار ثابت

-1/101

1/195

-1/911

1/790

OTC

1/101

1/115

1/979

1/107

LOSS

1/112

1/115

0/951

1/133

SIZE

1/119

1/119

0/192

1/125

GROWTH

-1/113

1/111

-1/957

1/710

AUD

-1/110

1/119

-1/921

1/711

ROA

1/111

1/111

1/901

1/510

LEV

1/111

1/111

1/115

1/959

 نتایج مدل دوم بر مبنای مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
در جدول  2با توجه به نتایج آزمون های لیمر و هاسمن و با نظر به این عامل که خودهمبستگی سریالی
وجود ندارد لذا آزمون ایستایی به منظور تشخیص مدل صورت گرفته است و با توجه به نتایج آزمون مذکور،
چون ایستایی برقرار است از مدل پانلی اثرات تصادفی برای برازش مدل استفاده می کنیم.
در نتایج جدول  3با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر  OTCکمتر از  1/15و مثبت بودن ضریب آن،
بنابراین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی در شرکتهای فرابورس با بورس از تفاوت معناداری برخوردار است
و مدیریت سود تعهدی در شرکت های فرابورسی بیشتر است،از این رو فرضیه دوم پژوهش تایید می گردد.
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جدول  -8نتایج تشخیص مدل  2بر مبنای مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
آزمون

آماره

-Pمقدار

نتیجه آزمون

 Fلیمر

0/991

1/115

روش پانلی

آزمون هاسمن

1/129

1/230

روش اثرات تصادفی

بروش پاگان

50/157

>1/110

داده های با اثرات ثابت

بروش گادفری

1/199

1/213

ایستایی

-2/935

1/10

خود همبستگی سریالی وجود ندارد.
ایستایی وجود دارد.

جدول  -9نتایج برازش مدل  2به روش رگرسیون پانلی تعمیمیافته اثرات تصادفی



متغیرها

ضرایب رگرسیون

خطای معیار

آماره t

-Pمقدار

مقدار ثابت

-1/101

1/195

-1/911

1/790

OTC

1/101

1/115

1/979

1/107

LOSS

1/112

1/115

0/951

1/133

SIZE

1/119

1/119

0/192

1/125

GROWTH

-1/113

1/111

-1/957

1/710

AUD

-1/110

1/119

-1/921

1/711

ROA

1/111

1/111

1/901

1/510

LEV

1/111

1/111

1/115

1/959

نتایج مدل سوم مبتنی بر نقدشوندگی سهام
در نتایج جدول  01با توجه به اینکه خودهمبستگی سریالی وجود دارد بنابراین با استفاده از آزمون بروش
پاگان ناهمسانی واریانس ها بررسی می شود و چنانچه مدل دارای ناهمسانی واریانس باشد از مدل تعمیمیافته
استفاده میکنیم .با توجه به نتایج حاصله چون مدل دارای ناهمسانی واریانس است بنابراین از روش پانلی
تعمیمیافته اثرات ثابت برای برازش مدل استفاده میکنیم.
جدول  -11نتایج تشخیص مدل  3بر مبنای نقد شوندگی سهام
آزمون

آماره

-Pمقدار

نتیجه آزمون

 Fلیمر

1/111

>1/110

روش پانلی

آزمون هاسمن

39/753

>1/110

روش اثرات ثابت

بروش پاگان

1/115

>1/110

داده های ثابت

بروش گادفری

1/319

1/990

ناهمسانی واریانس ها

91/925

>1/110

خود همبستگی سریالی وجود ندارد.
ناهمسانی واریانس وجود دارد

سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 1931

19

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

جدول  00نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق مبنی بر مقایسه نقد شوندگی سهام در شرکت هاس
عضو بورس اوراق بهادار و عضو فرابورس را مورد بررسی قرار می دهد.همچنان که نتایج نشان می دهد متغیر نقد
شوندگی سهام با مقدار ضریب رگرسیونی  1/010و سطح معناداری  1/15حاکی از آن است که در سطح خطای
 5درصد نقدشوندگی سهام بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و شرکت های فرابورس تفاوت معنیداری
ندارد؛ از این رو فرضیه سوم پژوهش قابل پذیرش نیست.
جدول  -11نتایج برازش نهایی مدل 3
متغیرها

ضرایب رگرسیون

خطای معیار

آماره t

-Pمقدار

مقدار ثابت

0/191

1/107

9/519

1/111

OTC

1/010

1/191

0/351

1/151

LOSS

-1/111

1/153

-1/177

1/392

SIZE

-1/091

1/111

-9/11

1/110

Growth

1/007

1/113

9/311

1/111

ROA

-1/111

1/110

-0/957

1/137

LEV

-1/111

1/110

-1/997

1/1017

 -7نتیجه گیری و بحث
سودهای گزارششده شرکتها همواره بهعنوان یکی از معیارهای تصمیمگیری مالی مطرح بوده است و
تحلیلگران مالی ،عموماً سود را بهعنوان یک عامل برجسته در بررسیها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند؛
بنابراین قبول پیامدهای اقتصادی گزارشگری سود ،امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ و مقایسه مدیریت سود
در دو بازار سرمایه ایران میتواند شناخت و سطح آگاهی از بازارهای سرمایه را افزایش داده و درنتیجه به تشکیل
پرتوهای سرمایه و اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری آگاهانهتر کمک نماید .از این رو مطالعه حاضر به بررسی
مقایسه ای مدیریت سود و نقد شوندگی سهام در دو بازار بورس و فرابورس پرداخته است.
یافته های حاصل از تحقیق حاکی از تفاوت معنادار مدیریت واقعی سود در شرکتهای عضو بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس ایران با سه حالت مدیریت سود واقعی بر مبنای جریان نقد غیرعادی ،تولید غیرعادی و
هزینههای اختیاری غیرعاد ی بود .بدین معنا که مدیریت واقعی سود در هر سه حالت در شرکت های فرابورسی
بیشتر از شرکت های عضو بورس می باشد.نتیجه حاصل شده می تواند ناشی از مواردی مانند عرضه اولیه بودن
نمونه شرکت های فرابورس و یا حسابرسی بیشتر شرکت های بورسی نسبت به شرکت های فرابورسی توسط
سازمان حسابرسی باشد.
در بررسی شرکت های مورد بررسی در مطالعه حاضر از مجموع  051شرکت عضو بورس اوراق بهادار تعداد
 59شرکت توسط سازمان حسابرسی و  33شرکت توسط سایر موسسات حسابرسی بخش خصوصی حسابرسی
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شده اند .از طرف دیگر از  95شرکت عضو فرابورس ،تعداد  3شرکت توسط سازمان حسابرسی و  19شرکت
توسط سایر موسسات بخش خصوصی حسابرسی شده بودند.لذا تعداد شرکت های فرابورسی که حسابرسی آنان
توسط سازمان حسابرسی صورت گرفته است نسبت به تعداد شرکت های عضو بورس که حسابرسی آنان توسط
سازمان حسابرسی ،صورت گرفته است کمتر است ،با توجه به آمار فوق چنین استدالل می شود که یکی از
دالیل تفاوت در مدیریت سود ،در حسابرس این شرکتها باشد.
همچنین از دالیل دیگر تفاوت مدیریت سود در شرکت های عضو بورس و فرابورس می توان به شرایط
پذیرش در دو بازار اشاره داشت .فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و
معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد(سلطانی .)0939،در فرابورس
ایران ،رویههای پذیرش شرکتها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ای است تا شرکتها با احراز حداقل شرایط و در
سریع ترین زمان ممکن ،امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق
بهادار استفاده کنن د،و این در حالی است که درعضویت در بورس اوراق بهادار شرایط به گونه دیگری است و
وجود قوانین سخت گیرانه تر در بورس اوراق بهادار و نظارت بیشتر در پذیرش این شرکت ها امکان مدیریت
سود در این شرکتها را تا حدود زیادی محدود می نماید(اصالحیه دستورالعمل پذیرش در بورس و فرابورس
ایران.) 0931 ،همچنین به موجب قوانین بورس ،تمامی معامالت اوراق بهادار در بورس در صورت قطعیت بایستی
به تایید بورس برسند در مقابل در مقررات ناظر بر فرابورس با عباراتی دیگر از امکان عدم تایید معامالت در
موارد معین سخن به میان آورده اند(سلطانی .)0939،لذا وجود چنین شرایطی به عنوان دالیلی دیگر از مدیریت
سود بیشتر در شرکت های فرابورسی می باشد.
سایر نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین مدیریت سود بر مبنای تعهدی در شرکتهای عضو بورس و
فرابورس بود ،که نشان از آن دارد مدیریت سود تعهدی اقالم اختیاری در شرکت های فرابورسی بیشتر از شرکت
های عضو بورس اوراق بهادار میباشد  .در نهایت چنین استدالل شد که نقدشوندگی سهام بین شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار و فرابورس تفاوت معنیداری ندارد .عدم وجود تفاوت معنادار بین این دو را
میتوان ناشی از معامله پذیر بودن هردوی این قبیل شرکتها در تابلوهای بورس اوراق بهادار تهران دانست و
همچنین سرمایهگذاران اغلب بدون حساسیت خاصی نسبت به بورس یا فرابورس بودن شرکت اقدام به معامله
سهام شرکت موردنظر مینمایند.با توجه به ن تایج حاصل شده سازمان بورس اوراق بهادار ،می تواند با شناسایی
رفتار مدیران شرکتهای بورسی و فرابورسی ،رویکرد بهتری در سیاستگذاریها و نظارتهای خود در جهت
کنترل مدیریت سود شرکتها و افزایش شفافیت آنها داشته باشد.
با توجه به اینکه در این تحقیق به مقایسه مدیریت سود و نقد شوندگی در شرکتهای بورسی و فرابورسی
پرداخته شد به تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد به مقایسه سودآوری و شفافیت اطالعات بین این دو گروه شرکت
ها بپردازند.همچنین آن ها می توانند نقد شوندگی سهام را با استفاده از سایر مدل ها از جمله مدل آمیهود مورد
بررسی قرار دهند.
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ضمنا مطالعه حاضر با محدودیت هایی مواجه بود.در این تحقیق برای محاسبه مدیریت سود از مدل
تعدیلشده جونز استفادهشده است و این در حالی است که استفاده از سایر مدل ها ممکن است نتایج متفاوت
تری را حاصل نماید.ازآنجاکه این پژوهش برای شرکتهای پذیرفتهشده برای سالهای  0931تا  0931انجامشده
است؛ بنابراین ،استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش باید در تعمیم این نتایج به سایر شرکتها و زمانها
محتاطانه عمل نمایند.
فهرست منابع
 ابراهیمی کردلر ،علی ،و حسنی آذر داریانی ،الهام" .)0925( .بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام
به عموم در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران" .بررسیهای حسابداری و حسابرسی015 ،
.9-19
 انصاری  ،عبدالمهدی ،خورشیدی ،علیرضا ،و شیرزاد ،علی" .)0939(.بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر
اقالم تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت" ،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،
.51-10 ،)00(9
 انصاری ،عبدالمهدی ،دری سده  ،مصطفی و شیرزاد،علی ".)0931(.بررسی تاثیر محافظه کاری بر مدیریت
سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،مدیریت واقعی سود و سطح کلی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران".حسابداری مدیریت.72-90 ،)03(9 ،
 ایزدی نیا ،ناصر ،و رسائیان ،امیر" .)0923(.پراکندگی مالکیت و نقد شوندگی سهام"،بررسی های حسابداری
و حسابرسی.11-9 ،)91(07 ،
 ایزدی نیا ،ناصر ،دری سده ،مصطفی ،و نرگسی ،مسعود" ،)0931( .بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقالم
تعهدی و مدیریت واقعی در دورههای قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران" ،دانش حسابداری،
.55-20 ،)10(9
 آقایی ،محمدعلی ،آذر ،عادل ،و جوان ،علیاکبر" ،)0930( .بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیتهای
واقعی و دستکاری اقالم تعهدی اختیاری " ،پژوهشهای حسابداری مالی.03-11 ،)0(1 ،
 پرتوی ،ناصر ،و آبشیرینی ،الهام " .)0931( .بررسی رابطه بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری
سود از دیدگاه هموارسازی سود " ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی.011-092،)07(5 ،
 قفی ،علی ،و بهار مقدم ،مهدی" .)0927( .محرکهای مؤثر بر مدیریت سود " .توسعه و سرمایه-015 01 ،
.019
 خوش طینت،محسن ،و خانی،عبداهلل" .)0921( .مدیریت سود و پاداش مدیران :مطالعهای جهت شفافسازی
اطالعات مالی " ،مطالعات تجربی حسابداری مالی .017-051 ،9 ،
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داوری نژاد مقدم قوچانی ،اعظم".)0923( ،بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری
بهمنظور هموارسازی سود در شرکتها پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران " ،پایاننامهی کارشناسی
ارشد ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران.
دستورالعمل پذیرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام اصالحیه
مصوب  ،)0931وبسایت فرابورس ایران.
دستورالعمل پذیرش در اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (.اصالحیه مصوب ،)0931وبسایت بورس
اوراق بهادرا تهران.
رحمانی ،علی ،و رامشه ،منیژه" ،)0931( ،رابطه جایگزینی میان مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و
مدیریت فعالیتهای واقعی " ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی.93-91،)1(11 ،
رضا پور ،نرگس ،حسینی ،سید علی،و رحمانی ،علی (" .)0923رابطه مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در
ایران " ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی.13-51 ،90 ،
سعیدی ،علی ،حمیدیان ،نرگس ،و ربیعی ،حامد" .)0931( ،رابطه بین فعالیتهای مدیریت سود واقعی و
عملکرد آتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران " ،حسابداری مدیریت.15-52،)07(9 ،
سلطانی ،محمد.) 0939(.معامالت عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،فصلنامه پژوهش
حقوق خصوصی.011-91 ،)3(9 ،
قلی زاده محمدحسن ،و کارکن اشکیکی ،فاطمه" ،)0939( ،مطالعه تطبیقی مؤلفههای گزارشگری شرکتها
در بورس و فرا بورس " ،کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه.
محفوظی ،غالمرضا ،و یگانگی ،مریم (" .)0931بررسی مدیریت سود در شرکتهای دارای عرضه اولیه در
بازار سرمایه ایران " .اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزشآفرینی.
نوروش ،ایرج ،سپاسی ،سحر،و نیکبخت ،محمدرضا" .)0921( .بررسی مدیریت سود در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس تهران " .علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.095-077 01 ،
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