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بورس اوراق بهادار تهران

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دوم)

بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکتهای بیمه عضو

چکیده

در تحقیقات صورت گرفته شده در خارج از كشور استداللهای متفاوتي را از قبیل لزوم حفظ هماهنگي بین سود گزارششده
و میزان سرمایهگذاریها ،یا اتخاذ تصمیمهای مربوط به سرمایهگذاری بر اساس سود گزارششده و اطالعات نادرست ،و یا
اطالع از بهرهوری پایین و پذیرش سرمایهگذاریهایي با ریسك باال بهمنظور بهبود بهرهوری در صنعت بیمه ،برانگیخته است.
هدف این تحقیق ،پاسخگویي به این سوال است كه آیا نقدشوندگي سهام بر مدیریت سود شركتهای بیمه عضو بورس اوراق
بهادار تهران تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور ،از اطالعات  41شركت بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه
زماني بین  4128الي  4181مورد بررسي قرار گرفتهشده است .درنهایت بهمنظور بررسي هر یك از فرضیهها از مدلهای
رگرسیوني استفاده گردید .بر اساس نوع روش تخمین مشخصشده طي آزمونهای  Fلیمر و هاسمن ،مدلهای تحقیق برآورد
گردید و نتایج تخمین برای فرضیه تحقیق مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمون فرضیهی تحقیق بیانگر این
است كه نقد شوندگي سهام بر مدیریت سود شركتهای بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
واژههای کلیدی :نقدشوندگي سهام ،مدیریت سود ،شركتهای بیمه.

مقدمه
مدیریت هر واحدی مثل شركتهای بیمه باید بررسي و تفكر در مورد سودآوری و پرداخت دیون را بهعنوان مهمترین وظیفه
خود در نظر داشته باشد .وجهنقد معیار مهمي است كه توانایي شركت در پرداخت دیون را بهخوبي نشان ميدهد .ارزیابي و
برآورد عملكرد شركتها همواره موردتوجه ذینفعان بوده است .بر اساس چارچوب نظری تدوینشده توسط هیئت استانداردهای
حسابداری مالي ،تصور تمامي ذینفعان از بنگاه منبعي از وجه نقد است كه منجر به تقسیم سود ،پرداخت بهره ،بازپرداخت
وامها ،پرداخت بهای كاال و خدمات و افزایش در ارزش بازار اوراق سهام ميگردد .از اهمیت نقدینگي همین بس كه
شركتهای با سودآوری پایین یا حتي غیر سودآور مدت بیشتری ميتواند در خدمت اقتصاد قرار گیرند ولي شركتهای بدون
نقدینگي امید به تداوم فعالیت كمتری دارند (طالب بیدختي و فرجي.)4181 ،
از طرف دیگر یكي از منابع مهم و حیاتي در هر واحد اقتصادی وجوهنقد ميباشد كه ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و
نیازهای نقدی نیز یكي از مهمترین عوامل سالمت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست .اینكه شركتها
چگونه منابع مالي موردنیاز برای سرمایهگذاری در این فعالیتها را تأمین ميكنند ساختار سرمایه شركتها را شكل ميدهد.
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در بسیاری از تصمیمگیریهای مالي ،و همچنین توانایي شركت در تعیین منابع مالي بالقوه اعم از داخلي و خارجي برای
استفاده سرمایهگذاریها و تهیه برنامههای مالي مناسب كه از عوامل اصلي رشد و پیشرفت یك شركت محسوب شده است.
از سوی دیگر امروزه ،مدیریت نقدینگي یكي از بزرگترین چالشهایي است كه سیستم مالي با آن روبروست .دلیل اصلي این
چالش این است كه بیشتر منابع مؤسسات مالي و شركتها از محل سپردههای كوتاهمدت تأمین مالي ميشود .عالوه بر این
تسهیالت اعطایي صرف سرمایهگذاری در دارایيهایي ميشود كه درجه نقد شوندگي به نسبت پاییني دارند (محمودزاده و
پورغفار.)4181 ،
برای مدیریت صحیح نقدینگي الزم است ابزار مناسب و عوامل مؤثر این كار بهدرستي مورد شناسایي قرار گیرد .یكي از
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نقدینگي ،موقعیت دارایي و بدهيهای مؤسسات مالي است .با مدنظر قرار دادن تئوری تضاد
منافع بین مدیران و مالكان مدیران بنگاههای اقتصادی ميتوانند از انگیزه الزم جهت دستكاری سود بهمنظور حداكثرسازی
ثروت خود برخوردار باشند .مدیران اغلب بهمنظور گمراه ساختن نسبت به عملكرد اقتصادی واقعيسازی آنها ،سود را
مدیریت ميكنند .این مدیریت سود كه از طریق دستكاری ارقام حسابداری یا دستكاری فعالیتهای واقعي انجام ميشود،
دقت و صحت پیامرساني سود را كاهش ميدهد ،ریسك و عدم اطمینان افراد برونسازماني را افزایش ميدهد و همچنین
احتماالً منجر به عدم تقارن اطالعاتي و كاهش كارآیي سرمایهگذاری ميگردد .مدیریت سود نهتنها عملكرد واقعي بنگاهها را
پنهان ميكند بلكه روند واقعي رشد سود و درآمد آنها را كه در پیشبیني رشد آتي مفید است نیز مخفي ميسازد
(محمودزاده و پور غفار.)4181 ،
ازآنجایيكه اطالعات بهصورت یكسان در اختیار استفادهكنندگان قرار نميگیرد ،بین مدیران و سرمایهگذاران عدم تقارن
اطالعاتي ایجاد ميشود .عدم تقارن اطالعاتي وضعیتي است كه مدیران در مقایسه با سرمایهگذاران دارای اطالعات افشا
نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شركت در آینده ميباشند .این امر سبب ميشود مدیران انگیزه و فرصت
مدیریت سود را داشته باشند .مدیریت سود به مداخله مدیریت در فرایند اندازهگیری سود اطالق ميشود .در مورد تعریف
مدیریت سود توافق عمومي وجود ندارد و تعاریف متعددی از دیدگاههای مختلف ارائهشده است (مرادزادهفرد و همكاران،
.)4122
حال بابیان مطالب فوق با توجه به موضوع تحقیق درصدد یافتن پاسخ برای سؤالهایي همچون اینكه؛ آیا نقدشوندگي سهام
برمدیریت سود شركتهای بیمه عضو بورس اوراق بهادر تهران تاثیر معناداری دارد؟حال بابیان این سؤال در این تحقیق فرضیه
مطابق با سؤال فوق تهیه و تدوین ميگردد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مدیریت نقدینگي یعني پیشبیني حجم تقاضا برای وجوه توسط مردم و تأمین مقادیر كافي وجوه برای این نیازها به دو صورت
برداشت از سپردهها و تقاضا برای تسهیالت بیان ميشود .تصمیمات مالي مدیران نقش مهمي دررسیدن به این هدف دارد .به
عبارتي عملكرد باال ميتواند باعث افزایش ثروت سهامداران و در نهایت باعث افزایش ارزش كل سازمان شود .یكي از
روشهایي كه ميتواند باعث افزایش عملكرد شود انتخاب ساختار بهینه مالي ،به عبارتي استفاده صحیح از ابزارهای تأمین
مالي ميباشد .و در این بین اهرم مالي از مهمترین عاملهای مهم نسبتهای مالي به شمار ميآید .باید گفت كه ،نقش اهرم
مالي شركت نقش بسزایي است كه در سرانجام شركتها دارد ،ميتواند با شناسایي متغیرهای مؤثر بر آن (اعم از خطي و
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انحنایي) راهكارهای كنترل و هدایت این عنصر مهم را شناسایي نمود .پژوهشهای زیادی در مدلهای خود ،اهرم مالي
شركت را بهعنوان متغیر نشانگر ریسك شركت یا وضعیت مالي آن شناسایي نمودهاند (فالكیندر و همكاران.)8148 ،4
بر اساس چارچوب نظری تدوینشده توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالي ،تصور تمامي ذینفعان از بنگاه منبعي از وجه
نقد است كه منجر به تقسیم سود ،پرداخت بهره ،بازپرداخت وامها ،پرداخت بهای كاال و خدمات و افزایش در ارزش بازار
اوراق سهام ميگردد .از اهمیت نقدینگي همین بس كه شركتهای با سودآوری پایین یا حتي غیر سودآور مدت بیشتری
ميتواند در خدمت اقتصاد قرار گیرند ولي شركتهای بدون نقدینگي امید به تداوم فعالیت كمتری دارند (مهدوی و قرباني،
.)4184
اهمیت به سزایي كه وضعیت نقدینگي برای سرمایهگذاران و مدیران در ارزیابي آینده شركت و تأثیر آن در برآورد ریسك و
بازدهي سرمایهگذاری و قیمت سهام جهت استفادهكنندگان از صورتهای مالي دارد بررسي و تجزیهوتحلیل وضعیت نقدینگي
توسط مدیران و سایر استفادهكنندگان این امكان را فراهم مينماید تا تصمیمات كارا اتخاذ نمایند (نمازی و منصوری.)4121 ،
سود گزارششده تأثیر بسیار قوی و گستردهای بر تمام فعالیتهای بازرگاني یك بنگاه اقتصادی و اخذ تصمیمات مالي توسط
مدیران دارد .دستیابي به پیشگویيهای تحلیلگران مالي و برآوردن انتظارات بازار یكي از مهمترین مسائلي است كه فكر
مدیران را در طول دوره مالي به خود مشغول ميكند ،زیرا اعالم سود گزارششده كمتر از مبلغ مورد انتظار موجب كاهش
ارزش سهام شركت و به خطر افتادن موقعیت مدیران ميگردند .البته برآوردن انتظارات بازار یكي از مواردی است كه بر رفتار
مدیران تأثیر ميگذارد و آنها را بهسوی اعمال مدیریت سود سوق ميدهد .از انگیزه الزم جهت دستكاری سود بهمنظور
حداكثرسازی ثروت خود برخوردار باشند .الزم به ذكر است كه مالكان واحدهای تجاری نیز ميتوانند در راستای منافع خود
محرك مدیران جهت اعمال مدیریت سود باشند .بهطور خالصه ،مدیران واحدهای تجاری ميكوشند از طریق كاربرد
ابزارهای مختلف و روشهای گوناگون حسابداری سود دوره مالي را دستكاری نمایند تا وضعیت مطلوبي را از بنگاه به
نمایش گذاشته و تصویر مثبتي از عملكرد واحد تجاری ارائه نمایند (محمود زاده و پور غفار.)4181،
حاال بابیان مطالب فوق نیاز به یك تحقیقي كه بررسي تأثیر نقد شوندگي سهام بر مدیریت سود شركتهای بیمه عضو بورس
اوراق بهادار تهران را نمایان كند ،دارای ضرورت و اهمیت ميباشد .لیكن انتظار ميرود نتایج و یافتههای تحقیق پژوهش
پیشین را پوشش داده و موجب بهبود و شفاف شدن هر چه بیشتر موضوع برای مخاطبین و استفادهكنندگان و سرمایهگذاران
و ...گردد.
با اشاره به مباني نظری پیرامون تحقیق ،حال به دنبال مرور بر چند پیشینه تحقیق مشابه داخلي و خارجي صورت گرفتهشده
در راستای موضوع تحقیق به شرح زیر ميباشیم:
 پیشینه تحقیقات داخلي:
برادرانحسنزاده و قاسمي ( )4187تحقیقي با عنوان تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگي سهام با تاكید بر مراحل چرخه عمر
(آزمون مدل دیكینسون) انجام دداند .برای دستیابي به اهداف پژوهش تعداد  88شركت برای دوره زماني  4181-4127مورد
بررسي قرار گرفته است .به منظور اندازهگیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده كازنیك ،و جهت اندازهگیری نقدشوندگي سهام
از  81معیار نقدشوندگي كه  47معیار آن جزء معیارهای معامالتي و  1معیار دیگر آن جزء معیارهای اطالعاتي یا سفارش محور
است استفاده شده است .همین طور برای اندازهگیری چرخه عمر شركت مدل دیكینسون به كار گرفته شده است .برای آزمون
Faulkender, M.,. Flannery, M.J., Hankins K.W., and Smith J.M
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فرضیهها از الگوی رگرسیوني چند متغیره استفاده شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان ميدهد كه با افزایش مدیریت
سود نقدشوندگي سهام شركت كاهش ميیابد ،و نیز مدیریت سود موجب كاهش نقدشوندگي سهام شركتهای در مرحله
ظهور و رشد ميشود.
موسوی شیری و همكاران ( )4187تحقیقي با عنوان بررسي اثر كیفیت اطالعات بر ریسك نقدشوندگي سهام و ریسك
بازارانجام دادند .برای این منظور ،اثر سه معیار كیفیت اطالعات شامل كیفیت اقالم تعهدی ،درصد خطای پیشبیني سود و
اعالم بهموقع سود در ریسك نقدشوندگي سهام و ریسك بازار با جمعآوری دادههای مالي سالهای  4127-4188مربوط به
 412شركت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون آزموده شد .نتایج آزمون فرضیهها
نشاندهندۀ وجود رابطهای معنادار بین هر سه معیار كیفیت اطالعات با ریسك نقدشوندگي سهام است ،بهگونهای كه مقادیر
بیشتر كیفیت اقالم تعهدی و اعالم بهموقعتر سود ،سبب كاهش ریسك نقدشوندگي سهام و مقادیر بیشتر درصد خطای
پیشبیني سود سبب افزایش ریسك نقدشوندگي سهام ميشود .این در حالي است كه بین هیچكدام از معیارهای كیفیت
اطالعات با ریسك بازار ،رابطۀ معناداری یافت نشد.
پوركریم و همكاران ( )4187در تحقیقي تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالي در نظام حسابداری ایران را مورد بررسي
قرار دادند .نمونه پژوهش حاضر شامل  448شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای  4128تا 4181
ميباشد .برای آزمون فرضیههای پژوهش از رگرسیون چند متغیره با دادههای تركیبي استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان
ميدهد مدیریت سود تعهدی محاسبه شده براساس مدلهای (كازنیك و تعدیل شده جونز) بر لحن بدبینانه تأثیر منفي و
معنيداری دارد ،به عبارتي با كاهش مدیریت سود تعهدی لحن بدبینانه در گزارشگری مالي افزایش یافته و دیدگاه
فرصتطلبانه در خصوص لحن گزارشگری مالي مدیران صدق ميكند تا از این طریق ادراك استفادهكنندگان از اطالعات را
منحرف نمایند .در حالیكه مدیریت سود تعهدی محاسبه شده براساس مدل جونز و همچنین مدیریت سود واقعي بر لحن
بدبینانه تأثیر معنيداری ندارند.
خامدی و كاظمي ( )4187تحقیقي با عنوان بررسي تآثیر محیطهای نهادی بر ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در
شركتها انجام دادند .هدف اصلي تحقیق حاضر ،بررسي تأثیر محیطهای نهادی بر ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه
است .در راستای اجرای تحقیق ،فرضیهها بر اساس نمونه آماری متشكل از  88شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران طي دوره  7ساله از سال  4122لغایت  4181و با استفاده از الگوهای رگرسیوني چندگانه مورد آزمون قرار گرفته است.
یافتهها نشان ميدهد كه شركتهای با سطح باالتر مدیریت سود ،اهرم مالي باالتری دارند .همچنین ،محیطهای نهادی تأثیر
معناداری بر ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه ندارند.
 پیشینه تحقیقات خارجي:
آن و همكاران  )8147(8در پژوهشي تأثیر مدیریت سود بر اهرم مالي را بررسي كرده و به این موضوع پرداختند كه چطور این
ارتباط از طریق محیطهای نهادی تحت تأثیر قرار ميگیرد .به این منظور دادههای  81777سال-شركت بین سالهای  4828تا
 8118مورد آزمون قرار گرفت .نتایج آنها نشان داد كه شركتهای با مدیریت سود باالتر ،اهرم مالي بیشتری دارند .مهمتر
اینكه این ارتباط مثبت به واسطه محیطهای نهادی قوی ،كاهش پیدا ميكند.
An, Z., Li, D., Yu, J
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خالد االمری )8147(1با بررسي و مقایسه میزان استفاده از مدیریت سود واقعي در شركتهای دولتي و خصوصي به این نتیجه
رسید كه هر دو نوع شركتها از مدیریت سود واقعي جهت اثر گذاشتن بر ارقام سود استفاده ميكنند .این در حالي است كه
هنگام مدیریت جریانهای نقدی و مدیریت هزینههای غیراختیاری ،میزان استفاده از مدیریت سود واقعي در شركتهای
خصوصي نسبت به شركتهای دولتي ،بیشتر است.
لین و وو  )8141(1رابطۀ بین زمانبندی ارایه فصلي سهام و ریسك نقدشوندگي را بررسي كردند .نتایج آنها نشان ميدهد در
نبود ریسك نقدشوندگي ،ریسك بازار دقیقاً قبل از ارایه فصلي سهام كاهش ميیابد .نتایج آنها بر این داللت دارد كه بتای
نقدشوندگي شركتهای انتشاردهندۀ سهام منجر به كاهش هزینۀ سرمایۀ آنها ميشود.
فرضیه تحقیق
فرضیهی تحقیق حاضر را ميتوان به شرح زیر بیان كرد:
 نقد شوندگي سهام بر مدیریت سود شركتهای بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
روش اجرای تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ روش همبستگي و از لحاظ هدف كاربردی و در زمره تحقیقات توصیفي حسابداری به شمار ميرود.
بهعالوه با توجه به اینكه از اطالعات تاریخي در آزمون فرضیات آن استفاده شده در گروه تحقیقات شبه آزمایشي طبقهبندی
ميگردد .همچنین تحقیق حاضر به لحاظ معرفتشناسي از نوع تجربهگرا ،سیستم استدالل آن استقرایي و به لحاظ نوع مطالعه
میداني -كتابخانهای با استفاده از اطالعات تاریخي بهصورت پس رویدادی ميباشد.
جامعه آماری تحقیق
در این تحقیق دورهی مورد مطالعه از ابتدای سال  4128تا پایان سال  4181و جامعهی آماری پژوهش حاضر تمامي
شركتهای بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران است .شركتهای مورد بررسي بر مبنای شرایط زیر انتخاب شدهاند:
 .4شركتهای موردنظر از ابتدا تا انتهای تحقیق در عضویت بورس اوراق بهادار باشند.
 .8شركتهایي كه اطالعات مربوط به متغیرها وجود نداشت از جامعه حذف ميگردد.
 .1سهام شركتها در سالهای  4128تا  4181در بورس اوراق بهادار معاملهشده باشد.
 .1شركتها نباید در طي دوره تحقیق توقف فعالیت داشته باشند.
حال با توجه به شرایط فوق نمونه نهایي شامل  41شركت بیمه عضو بورس انتخاب شد و مجموع نهایي مشاهدات تحقیق
حاضر بالغ بر  448سال شركت ميباشد.
روش گردآوری اطالعات
در تحقیق حاضر برای چارچوب نظری و پیشینه ،روش كتابخانهای استفادهشده كه شامل مطالعه كتب تخصصي ،پایاننامهها،
مقاالت موجود در مجلهها و نشریههای تخصصي در زمینه موضوع پژوهش از طریق جستجو در درگاههای اینترنتي و مراجعه
Khalid Al-Amri
Lin, H., Wang. J., & Wu. C
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به مراكز علمي و دانشگاهي بوده است .همچنین شایان ذكر است كه برای دادههای موردنیاز برای آزمون فرضیههای پژوهش
از اسناد و مدارك شركتها استخراجشده است كه شامل صورتهای مالي حسابرسي شده ،اطالعات موجود در سازمان بورس
و اوراق بهادار تهران و نیز اطالعات بهدستآمده از نرمافزار رهآورد نوین است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،ابتدا ارقام مربوط بهصورت مالي و یادداشتهای پیوست شركتهای بیمهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران جمعآوریشده است و پس از طبقهبندی ،دادهها وارد نرمافزار صفحه گستردهی اكسل ()Excel
نسخه  8141شد .در نرمافزار اكسل دادهها ابتدا به تفكیك سال طبقهبندیشده و سپس برای سهولت در اجرای نرمافزار آماری
بهصورت پنل دیتا درآمدند .سپس نتایج حاصله برای پاسخگویي به فرضیات با استفاده از الگو رگرسیون لجستیك برای
دادههای تركیبي وارد نرمافزار ایویوز  Eviewsنسخه  8شده و آزمونهای آماری و تحلیلها مربوطه با استفاده از این
نرمافزار صورت ميپذیرد.
نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
 متغیر وابسته
مدیریت سود ( )Earnings managementدر این تحقیق متغیر وابسته محسوب ميشود كه بر اساس مطالعات انجامشده
توسط دچاو و دیگران )4881( 1قویيترین مدل برای اندازهگیری مدیریت سود است .در بیشتر تحقیقات مشابه از مدل
تعدیلشده جونز استفاده شده است كه برای نمونه ميتوان به تحقیقاتي همچون؛ محمودزاده و پور غفار ( )4181اشاره نمود،
كه بر این اساس در تحقیق حاضر از مدل مذكور برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری استفادهشده است .در مدل تعدیلشده
جونز ابتدا كل اقالم تعهدی به شرح زیر محاسبه ميگردد:
TAit = Eit − OCFit

 : TAitكل اقالم تعهدی شركت  iدر سال t
 : Eسود قبل از اقالم غیرمترقبه برای شركت  iدر سال t
 : OCFجریانهای نقدی حاصل از عملیات برای شركت  iدر سال t
بهمنظور تعیین اقالم تعهدی غیر اختیاری ،از طریق فرمول زیر
پس از محاسبه كل اقالم تعهدی ،پارامترهای
برآورد ميشوند:
it

it

TAit
PPEt
1
∆REV
= α1
+α2
+ α3
+ε
Ait −1
Ait −1
Ait −1
Ait −1

كه در آن:
 : TAكل اقالم تعهدی شركت  iدر سال t
 : Ai ,t −1ارزش دفتری كل دارایيهای شركت  iدر پایان سالt-1
 : ∆REVتغییر در درآمد فروش شركت  iبین سال  tوt-1
it

it

Dechow, p
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 : PPEاموال ،ماشینآالت و تجهیزات ناخالص شركت  iدر سال t
 :ε itاثرات نامشخص عوامل تصادفي
 : α1 ,α 2 ,α3پارامترهای برآورد شدهی شركت i
پس از محاسبهی پارامترهای α1 ,α 2 ,α 3از طریق روش حداقل مربعات طبق فرمول ذیل اقالم تعهدی غیر اختیاری ،به شرح
زیر تعیین ميشود:
it

∆REVit − ∆REC it
PPE it
1
+α2
+ α3
Ait −1
Ait −1
Ait −1

NDAit = α1

كه در آن:
 : NDAitاقالم تعهدی غیر اختیاری شركت  iدر سال t
 : ∆RECتغییر در حسابهای دریافتني شركت  iبین سال  tو t-1
در نهایت اقالم تعهدی اختیاری ( )DAپس از تعیین  NDAبهصورت زیر محاسبه ميشود.
it

TA
− NDA
Ait −1

= DA

 متغیر مستقل
در این تحقیق نقدینگي ( )Liquidityبهعنوان متغیر مستقل بوده و برای سنجش آن از شاخص نسبت جاری كه عبارت
است از حاصل تقسیم دارائيهای جاری به بدهيهای جاری ،كه در تحقیقاتي همچون مهدوی و قرباني ( )4184كه از این
معیار بهعنوان شاخصهای نقدینگي استفادهشده است .فرمول محاسبه نسبت جاری به شرح ذیل ميباشد:
بدهيهای جاری  /داراییهای جاری = نسبت جاری
متغیرهای كنترلي
اندازه شركت ( :)SIZEدر این تحقیق ،اندازه شركت ،توسط محاسبه لگاریتم از كل دارایيهای هر شركت ،محاسبه ميشود.
رشد شركت ( :)Growthنسبت فروش سال جاری منهای سال قبل به سال قبل تعریف ميشود.
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
آمار توصیفی
در جدول  4آمارههای توصیفي مربوط به متغیرهای تحقیق نشان دادهشده است .الزم به ذكر است كه دادههای تحقیق مربوط
به دوره  2ساله  4128تا  4181برای  47شركت بهصورت ساالنه استخراجشده است.
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متغیر
مدیریت سود
نقدینگي
اندازه شركت
رشد شركت

میانگین
نماد
-1111.1 Earningsit
1711.4 Liquidityit
8888.42
SIZEit
7181.4 Growthit

جدول ( :)8آمار توصیفی
حداكثر
حداقل
میانه
8781.1
-1814.4
1118.1
8111.1
7818.1
8181.1
1818.84
4121.41
8728.42
7171.448 -4424.8
4488.1

چولگي
-1881.1
8111.1
-1818.1
1811.8

كشیدگي
4712.8
1128.8
1121.8
2811.1

انحراف معیار
4142.1
1111.1
1118.4
8772.44

آزمون ایستایی
پیش از برآورد مدل در مطالعاتي كه با دادههای پانلي (مقطعي و سری زماني) مربوط هستند باید ایستایي (ثابت بودن توزیع
متغیر در طول زمان) متغیرهای موردمطالعه بررسي شوند زیرا درصورتيكه متغیرها ایستا نباشد ،باعث به وجود آمدن رگرسیون
كاذب ميشوند .برای تعیین ایستایي ( مانایي) 1متغیرهای مدل از آزمونهای ریشه واحد در دادههای تابلویي استفاده ميشود.
پایایي متغیرها به معني ثابت بودن میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و كوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف است.
طبق نظر گجراتي در اقتصادسنجي چنانچه تعداد مقاطع یا شركتها خیلي بیشتر از مقطع زماني باشد نیازی به مانا كردن یا
پایایي دادهها نداریم .در این تحقیق از آزمون لوین ،لین و چو برای آزمودن مانایي متغیرها استفادهشده است .با توجه به اینكه
سطح معنيداری بهدستآمده برای آزمون لوین ،لین وچو برای همه متغیرها كمتر از سطح خطای  1011ميباشد ،ميتوان
نتیجه گرفت كه متغیرهای تحقیق در سطح مانا ميباشند .بنابراین با توجه به مانا بودن متغیرها در تحلیل رگرسیوني مشكل
ایجاد شدن رگرسیون كاذب وجود نخواهد داشت.

مدیریت سود
نقدینگي
اندازه شركت
رشد شركت

جدول ( :)2آزمون مانایی لوین ،لین وچو
آزمون لوین ،لین و چو
متغیر
سطح معنيداری
مقدار آماره
101111
-4101718
Earningsit
10111
-4101711
Liquidityit
101111
-4108111
SIZEit
101114
-4810888
Growthit

نتیجه آزمون
مانا
مانا
مانا
مانا

آزمون فروض کالسیک رگرسیون
از مفروضات دیگر رگرسیون خطي ،یكسان بودن واریانس جمالت خطا در دورههای مختلف است .نقض این فرض ،مشكلي
به نام ناهمساني واریانس ایجاد ميكند .یكي از مفروضات مدل رگرسیوني خطي كالسیك وجود همساني واریانس جمالت
اختالل ميباشد .اما بهطور متعارف در دادههای سری زماني و دادهها مقطعي ممكن است واریانس جمالت اختالل ثابت نموده
و از مقادیر وقفه دار جمالت اختالل تبعیت نماید .در این صورت مشكل ناهمساني واریانس بین جمالت اختالل بروز ميكند و
تخمین زنندههای رگرسیون عليرغم بدون تورش بودن دارای كارآیي نخواهد بود.
فرضیههای آماری آزمون همسان بودن واریانس به شرح زیر ميباشد:
stationary
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همساني واریانسهاH0 :
ناهمساني واریانسهاH1 :
آزمون های مختلفي برای تشخیص ناهمساني واریانس وجود دارد كه در این تحقیق برای آزمون ناهمساني واریانس از آزمون
وایت استفادهشده است .فرض صفر این آزمون داللت بر همساني واریانس دارد .با توجه به اینكه سطح معناداری این آزمونها
در جدول  1كمتر از سطح خطای  1011ميباشد ،بنابراین نتیجه ميشود كه فرض صفر این آزمون تأیید نميشود به عبارتي
مشكل ناهمساني واریانس در مدلها وجود دارد و برای رفع مشكل ناهمساني از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ()GLS
استفاده ميشود.
جدول ( :)9مفروضات کالسیک رگرسیون
آزمونها همساني واریانس :وایت ()White
مدل فرضیه تحقیق
101111
4801188
آزمون نرمال بودن متغیر ماندهها  :آزمون جارك برا
جزء خطای مدل فرضیه
تحقیق

مقدار آماره

سطح معنيداری

8170811

101184

نتیجه آزمون

نرمال مجانبي

بررسی فرضیه تحقیق
برای آزمودن فرضیههای تحقیق با استفاده از مدلهای زیر استفاده ميشود.
مدل فرضیه

Earnings it = β0 + β1 Liquidity it +β2SIZEit +β3 Growth it+ εit

 : Earnings itمدیریت سود
 :Liquidity itنقدینگي
 :Size itاندازه شركت
 :Growth itرشد شركت
 :εitخطای رگرسیوني
 :β0ضریب ثابت
 : β ,i=1,2,3,4,5,6ضرایب رگرسیوني
i

در مدل رگرسیوني باال درصورتيكه ضریب متغیر مستقلي معنيدار باشد نتیجه خواهد شد فرضیه تحقیق تائید ميشود.
برای انتخاب مدل تحلیل داده و استفاده از دادههای تركیبي یا تلفیقي از آزمون چاو استفادهشده است .فرض صفر آزمون فوق
مربوط به استفاده از روش دادههای تابلویي (پولد) و فرضیۀ مقابل آن مبني بر استفاده از دادههای تلفیقي (پنل دیتا) است.
فرضیههای آماری آزمون  Fلیمر بهصورت زیر ميباشند.
81
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فرض صفر :مقاطع همگن ميباشند یا به عبارتي مدل تركیبي ( )pooled dataبرای برآورد مناسب ميباشد.
فرض مقابل :بین مقاطع ناهمگني وجود دارد یا به عبارتي مدل پانلي ( )panel dataبرای برآورد مناسب ميباشد.
درصورتيكه فرض صفر مبني بر همگن بودن مقاطع (مناسب بودن مدل تركیبي تأیید شود) باید تمامي دادهها با یكدیگر
تركیب شوند و بهوسیله یك رگرسیون كالسیك پارامترها برآورد شوند .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  1نشان داده شده
است .در مدلهای تحقیق با توجه به اینكه سطح معنيداری آزمون  Fلیمر بیشتر از سطح خطای  1011ميباشد ،نتیجه
ميشود كه روش پولد برای برآورد مدلهای تحقیق مناسب ميباشد.

مدل فرضه تحقیق

جدول ( :)4نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن
سطح معنيداری
مقدار آماره
آزمون
104811
401871
آزمون  Fلیمر
آزمونهاسمن

نتیجه آزمون
روش پولد

همانطور كه گفته شد برای آزمون فرضیههای تحقیق از برآورد مدل تحقیق استفاده شد .با برقراری پیشفرضهای رگرسیون
و انتخاب روش مناسب برآورد ،نتایج برآورد مدل در جدول  1نشان داده شده است .برای اینكه بتوان به نتایج برآورد مدل
اعتماد كرد باید مفروضات رگرسیون بررسي شود .فرض اصلي تحلیل رگرسیون چند متغیره معنيداری كل رگرسیون ميباشد.
در جدول  1آماره  Fو سطح معنيداری آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه خطي (آزمون معنيداری كل رگرسیون) بین
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ميباشد .یكي دیگر از مفروضاتي كه در رگرسیون مدنظر قرار ميگیرد ،استقالل خطاها
(تفاوت بین مقادیر واقعي و مقادیر پیشبینيشده توسط معادله رگرسیون) از یكدیگر است .درصورتيكه فرضیه استقالل خطاها
رد شود و خطاها با یكدیگر همبستگي داشته باشند امكان استفاده از رگرسیون وجود ندارد .بهمنظور بررسي استقالل خطاها از
یكدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده ميشود .چنانچه آماره دوربین واتسون نزدیك مقدار ( 8بین  401تا  )801قرار گیرد
عدم همبستگي بین خطاها پذیرفته ميشود .با توجه به برقراری مفروضات رگرسیون به بررسي معنيداری ضرایب پرداخته
ميشود.
آزمون فرضیه تحقیق
نقد شوندگي سهام بر مدیریت سود شركتهای بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
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جدول ( :)5برآورد مدل اول تحقیق
Earnings it = β0 + β1 Liquidity it +β2SIZEit +β3 Growth it+ εit
روش
رگرسیون پولد
Earnings it
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
ضریب
خطای استاندارد
آمارهt

سطح معنيداری
101111

-201881

4108182

41401842

Liquidityit

نقدینگي

101148

-108871

1108811

-44104111

SIZEit

اندازه شركت

101111
101111

-801818
101871

104271
18104221

-4808124
81440141

Growth it

رشد شركت

108721

101127

801171

101114

1021
1078
4104471
101111
4041
4011

C
مقدار ثابت
)AR(1
فرایند خود رگرسیوني
مرتبه اول
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
آماره F
سطح معنيداری آماره F
آماره دوربین واتسون ()DW
آماره دوربین واتسون ( )DWبعد از تصحیح
خودهمبستگي

همانگونه كه نتایج مندرج در جدول  1نشان ميدهد ،سطح معنيداری ( )101111محاسبهشده برای ضریب متغیر نقدینگي
كمتر از سطح خطای  1درصد و ضریب برآوردی ( )41401842آن مثبت ميباشد ،در نتیجه ميتواند اظهار داشت كه نقدینگي
بر مدیریت سود تاثیر مستقیم و معناداری دارد .مقدار ضریب متغیر اندازه شركت برابر  -44104111ميباشد .سطح معنيداری
ضریب این متغیر برابر  101148كه كمتر از سطح خطای  1درصد ميباشد ،بنابراین ميتواند گفت اندازه شركت تأثیر معكوس و
معنيداری بر مدیریت سود شركتها دارد.
مقدار ضریب متغیر رشد شركت برابر  -4808124ميباشد .سطح معنيداری ضریب این متغیر برابر  101111است كه كمتر از
سطح خطای  1درصد ميباشد ،بنابراین ميتواند گفت رشد شركت تأثیر معكوس و معنيداری مدیریت سود شركتها دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق
متداولترین روشها برای مدیریت كردن سود ،مدیریت سود تعهدی و دستكاری فعالیتهای واقعي یا همان مدیریت واقعي
سود ميباشد .از آنجا كه معموالً مدیریت سود تعهدی در پایان دوره مالي و مدیریت واقعي سود در طي دوره مالي انجام
ميپذیرد ،انتظار ميرود كه تصمیمات مدیران برای دستكاری فعالیتهای واقعي در طي دوره ،بر مدیریت سود تعهدی در پایان
دوره اثرگذار باشد .مدیران برای رسیدن به سودهای هدف نميتوانند فقط بر مدیریت اقالم تعهدی در پایان دوره اتكا كنند زیرا
این كار ریسك زیادی دارد و به ویژه اگر عملكرد شركت طي دوره و یا شرایط اقتصادی مناسب نباشد ،برای رسیدن و یا
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نزدیك شدن به اهداف سود ،محدودیتهایي را برای مدیران ایجاد ميكند .از طرفي یكي از شاخصهایي كه كار آیي بورس
اوراق بهادار با آن سنجیده ميشود ،میزان نقدینگي یا نقد شوندگي سهام مورد معامله است .همواره عالوه بر دو معیار نرخ
بازدهي و ریسك ،درجه نقد شوندگي دارایيها نیز موردتوجه سرمایهگذاران قرار ميگیرد .با توجه به نتیجه فرضیه تحقیق كه
نشان داد نقد شوندگي سهام بر مدیریت سود شركتهای بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم ومعناداری دارد به
اعتباردهندگان و فعاالن بازار سرمایه پیشنهادی ميشود كه هنگام تصمیمگیری ،نقدینگي را به عنوان عاملي كه منجر به
مدیریت بهینه منابع برای سرمایهگذاری و نهایت افزایش عملكرد شركت ميشود ،در نظر بگیرند.
باتوجه به نتیجه فرضیه كه نشان داد نقدینگي بر مدیریت سود شركتهای بیمه پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر
مثبت و معناداری دارد به اعتباردهندگان و فعاالن بازار سرمایه پیشنهادی ميشود كه هنگام تصمیمگیری ،نقدینگي را به
عنوان عاملي كه منجر به مدیریت بهینه منابع برای سرمایهگذاری و به طب افزایش عملكرد بانك ميشود ،در نظر بگیرند،
همچنین ،شایسته است سازمان حسابرسي و دیگر نهادهای قانونگذاری و نظارتي ،در تدوین استانداردهای حسابداری و
قوانین مالي ،مقولهی دستكاری سود را مورد عنایت بیشتر قرار دهند و با ارائهی رهنمودهای الزم (برای محدود نمودن
مدیران در اعمال مدیریت سود) ،استفادهكنندگان از اطالعات مالي را به منظور اتخاذ تصمیمهای بهینه و آگاهانه ،بیش از
پیش یاری نمایند .پژوهش حاضر با استفاده از دادههای شركت های بیمه پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجامشده
است و شركتهای تولیدی ،سرمایهگذاری ،لیزینگ و بانكها از جامعه آماری كنار گذاشته شدهاند ،لذا نتایج به دست آمده
قابلیت تعمیم بهتمامي شركتها را ندارد.
منابع
 برادرانحسن زاده ،رسول ،قاسمي ،سعید ،)4187( ،تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگي سهام با تاكید بر مراحل چرخه عمر
(آزمون مدل دیكینسون) ،حسابداری مدیریت ،دوره  ،44شماره  ،18صص .12-88
 پوركریم ،محمد ،جبارزاده ،سعید ،بحری ثالث ،جمال ،قالوندی ،حسن ،)4187( ،تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری
مالي در نظام حسابداری ایران ،پژوهشهای حسابداری مالي ،دوره  ،41شماره  ،1شماره پیاپي  ،17صص .11-84
 خامدی ،سیما ،كاظمي ،حسین ،)4187( ،بررسي تآثیر محیطهای نهادی بر ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در
شركتها ،دانش حسابداری مالي ،دوره  ،1شماره  ،1شماره پیاپي  ،48صص .411-487
 طالب بیدختي ،عباس ،فرجي ،فریده ،)4181( ،بررسي مقایسهای بین شاخصهای سنتي نقدینگي و شاخصهای نوین
نقدینگي در بورس اوراق بهادار تهران -صنعت خودرو ،دانش مالي تحلیل اوراق بهادار ،شماره یازدهم ،صص .24-17
 محمودزاده ،سعید ،پورغفار ،جواد ،)4181( ،تأثیر ساختار هیئتمدیره بر مدیریت سود در شركتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران ،سیاستهای مالي و اقتصادی ،سال دوم ،شماره  ،1صص .481-411
 مرادزادهفرد ،مهدی ،ناظمي اردكاني ،مهدی ،غالمي ،رضا ،فرزاني ،حجتاهلل ،)4122( ،بررسي رابطه بین مالكیت نهادی
سهام و مدیریت سود در شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،بررسيهای حسابداری و حسابرسي،
دوره دوم ،صص .82-21
 مهدوی ،غالمحسین ،قرباني ،اصغر ،)4184( ،بررسي مقایسهای نقش شاخصهای نوین و سنتي نقدینگي در ارزیابي
عملكرد مالي شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،پژوهشهای حسابداری مالي ،سال  ،1شماره ،4
صص.22-17
81

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

)  (جلد دوم8931  بهار،7  شماره،2 دوره

 بررسي اثر كیفیت اطالعات بر ریسك،)4187( ، حسن، خلعتبری، معصومه، روشندل، محمود، موسویشیری
.11-41  صص،84  شماره پیاپي،8  شماره،1  دوره، مدیریت دارایي وتامین مالي،نقدشوندگي سهام و ریسك بازار
 بررسي تجربي دوره گردش وجه نقد و تجزیه و تحلیل نقدینگي شركتهای،)4121( ، ابراهیم، منصوری، محمد، نمازی
.11-88  صص،7  شماره، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری،بورس اوراق بهادار تهران
 An, Z., Li, D., Yu, J., (2017). Earnings Management, Capital Structure, and the Role of
Institutional
Environments,
Journal
of
Banking
&
Finance,
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.02.007
 Dechow, p.m and Sloan, R, and Sweeny, A, (1995), “Detecting Earnings Management”, The
Accounting Review, Volum 70, Issue 2, pp: 193-225.
 Faulkender, M., M. J. Flannery, K. W. Hankins, and J. M. Smith (2012). Cash flows and
leverage adjustments. Journal of Financial Economics 103 (3), 632–646
 Khalid Al-Amri (2017). Real earnings management in public vs private firms in the GCC
countries: a risk perspective, Journal ofApplied Accounting Research,18 (2): 242-260.
 Lin, H., Wang. J., & Wu. C. (2015). Liquidity risk and expected corporate bond returns.
Journal of Financial Economics. 99: 628–650.

81

