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  حسابداري مالي دانشپژوهشي - مجله علمي
  67- 85  صص، 1393 تابستان، 1 ي ، شماره1 دوره

 نانياطم عدم طيشرا در يارياخت يتعهد اقالم از رانيمد استفاده
  يطيمح

        
  يقائم نيمحمدحس

  )ره(ينيخم امام يالمللنيب گاهدانش  ،يحسابدار اريدانش
 ينيحس مسعود 

  تهران بهادار اوراق و بورس سازمان ،يحسابدار ارشد كارشناس
 *يميمحمدباقركر

 تهران ياقتصاد علوم گاهدانش مدرس

  
استفاده مديران از اقالم  در اين مقاله تأثير شرايط عدم اطمينان محيطي در نحوه: چكيده

تعداد . شودق بهادار تهران بررسي مياوراهاي پذيرفته شده در بورس تعهدي اختياري در شركت
نتايج نشان دهنده . انتخاب شده است 1377-1387ساله  11شركت در طي دوره زماني  123

ن در سود مديريت نشده را نشان رابطه مثبت بين عدم اطمينان محيط فعاليت شركت و نوسا
ختياري بكار رفته و ارتباط مثبت بين عدم اطمينان محيطي و سطح اقالم تعهدي ا. دهدمي

هرچند . همچنين سطح اقالم تعهدي اختياري بكار رفته و هموارسازي سود نيز تاييد شده است
كند، طي و هموارسازي سود را تأييد نميبيني شده بين عدم اطمينان محينتايج رابطه مثبت پيش
هاي تحت عدم بين اقالم تعهدي اختياري و هموارسازي سود در شركت اما شدت بيشتر رابطه

 .اطمينان باال، مورد تأييد قرار گرفته است
  
  

  اقالم تعهدي اختياري، عدم اطمينان محيطي، هموارسازي سود :كليدي گان واژ

   

                                                           
*
  17/02/1393: تاريخ پذيرش نهايي          10/11/1392: تاريخ دريافت مقاله 

  : mohammad_karimi_23@yahoo.com   )مييمحمدباقركر(نشاني پست الكترونيكي نويسنده ي مسؤول 
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  مقدمه  -1

با اين . تواند بر قيمت سهام شركت اثر بگذارداستفاده مديران از اقالم تعهدي اختياري مي
- از عدم اطمينان محيطي باشد و استفاده از نوسان تواند يك بعدوجود نوسان در قيمت سهام مي

پذيري قيمت سهام به عنوان متغير مستقل در ادبيات مديريت سود به اين معني است كه استفاده 
در تحقيق حاضر . مديران از اقالم تعهدي اختياري بخاطر واكنش به قيمت سهام شركت است

اقالم تعهدي اختياري واكنش نشان مي فرض بر اين است قيمت سهام به استفاده مديران از 
   .دهد

اقالم تعهدي . تشكيل شده است هاي نقدي و اقالم تعهدي، جريانسود شركت از دو جزء
-شوند، چه قبل و چه بعد از اينكه جريانهايي هستند كه در سود شناسايي ميدرآمدها و هزينه

هاي نقدي خالص تحقق جريان هاي متناهي،چون در طول دوره .هاي نقدي واقعاً تغيير يابد
يافته ممكن است از مشكالت زمانبندي و تطابق رنج ببرد، جريان هاي نقدي يك معيار مناسب 

براي حل اين مشكل اصول پذيرفته شده . آيندبراي ارزيابي عملكرد شركت به حساب نمي
قدي به عنوان هاي نحسابداري با استفاده از اقالم تعهدي جهت تعديل زمانبندي شناخت جريان

هيئت .(سود، بر اساس دو اصل حسابداري شناخت درآمد و تطابق، توسعه يافته است
  ).44، پاراگراف 1استانداردهاي حسابداري مالي، بيانيه مفهمومي شماره 

، 1چندلر(دهند هاي محيطي فعاليت شركت تطابق ميمديران خود را با محدوديت 
ها به غير قابل پيش بيني بودن يكي از اين محدوديت ).1973، 3؛گالبريث1972، 2؛چايلد1962

). 1984، 4گويندراجان(گردد رفتار مشتريان، تأمين كنندگان، رقبا و مقررات گزاران مربوط مي
پذيري و اختيار پاسخ دادن به محيط سازمانشان را دارند و هرگاه با عدم مديران انعطاف

در اين مقاله رابطه بين . گيرندي مختلفي بكار ميهاشوند، استراتژياطمينان محيطي روبرو مي
. شودعدم اطمينان محيطي و انتخاب مديران در شناخت اقالم تعهدي اختياري بررسي مي

آيا مديران در شرايط عدم اطمينان باال : گرددفرضيه اصلي براي پاسخ به اين پرسش طرح مي
  د؟كنناز اعمال نظر بيشتري در اقالم تعهدي استفاده مي
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  مباني نظري و ادبيات - 2

- شركت كه كردند استدالل در تحقيقات خود) 1991( 5تسكو تسته و ندوبيز و )1987(موسز 

 به بدهي نسبت از كه هاييشركت. كنندمي سود هموارسازي به اقدام كاهش ريسك منظور ها به
بر  مبني اعتباردهندگان به بخشي اطمينان منظور به باشندمي برخوردار بااليي هايكل دارايي

 .نمايندمي سود هموارسازي به اقدام دريافتي اعتبارات و ها وام بهره و اصل پرداخت توانايي
در تحقيق خود كه در كشور ژاپن انجام شد نشان دادند ارتباط مثبتي ) 1996( 6هرمان و آينو

  .بين ماليات بر درآمد شركت و هموارسازي سود وجود دارد

 بازده، اقالم سودآوري، نسبت بدهي، نسبت شركت، اندازه تأثير 1997 سال در 7جيتر و چني
 نتيجه دست اين به دادند و قرار آزمون مورد را سود هموارسازي بر رشد و اختياري تعهدي
 بزرگتري هايسود شركت غيرهمواركننده هايشركت به نسبت هموارساز هايشركت كه يافتند
. هستند باالتري بدهي وداراي نسبت دارند بزرگتري اختياري تعهدياقالم  و بيشتر بازده هستند

 فرصت چون پردازندمي به هموارسازي كمتر دارند ضعيفي عملكرد كه هاييشركت همچنين
  .كردند مشاهده رشد و هموارسازي منفي بين رابطه همچنين. ندارند هموارسازي براي مناسبي

 انجام را هاييبررسي  )1998(ديگران  و 8اوته سهام، عرضه عمده و اوليه عرضه مورد در
دوره  يك در را سهام عمده عرضه قصد كه اقتصادي بنگاههاي كه اندرسيده نتيجه اين به داده و
 همچنين و سهام، عرضه از قبل دوره اختياري تعهدي اقالم تعديل و جرح طريق از دارند، مالي

 نشان صورت متورم به و واقعي ميزان از بيش را سود حسابداري، مناسب روشهاي از استفاده
طريق  از اين و رسد فروش به باال سطح در و شده تعيين قبل از قيمت به سهام تا دهندمي

  .يابندمي دست خود خاص اهداف به مديران

 و ارقام تعهدي اطالعاتي افزاينده محتواي بررسي به در پژوهشي) 1987(و همكاران  9بوئن
 نقدي نسبت به سود به جريان هاي مربوط اطالعات آنها نشان مي دهد نتايج. پرداختند نقدي
 به نسبت نقدي جريان هاي به اطالعات مربوط همچنين. اطالعاتي است افزاينده محتواي داراي

 اطالعاتي افزاينده محتواي داراي عمليات از حاصل گردش در سرمايه سود و توأمان اطالعات
) عمليات از حاصل گردش در و سرمايه سود(تعهدي  هايجريان به مربوط اطالعات باشد ومي
 به نسبت اطالعاتي افزاينده محتواي توأمان، داراي صورت به همچنين و جداگانه صورت به

  .باشندمي نقدي هايجريان
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 در اطالعاتي افزاينده محتواي وجود از حاكي 1987و  1986هاي در سال 10ويلسون نتايج
نيز در تحقيق خود در سال  11دچو. باشدمي يكديگر به نسبت و تعهدي نقدي هايجريان

هاي نقدي، يك مقياس ود بر مبناي تعهدي نسبت به جريانبه اين نتيجه رسيد كه س) 1994(
  .برتر سنجش عملكرد شركت است

محتواي افزاينده ) 1385(و عرب مازار يزدي و همكاران ) 1374(عرب مازار يزدي 
نتايج . اقالم تعهدي نسبت به جريان هاي نقدي عملياتي را تأييد كردنداطالعاتي سود و 

تحقيقات همچنين حاكي از بار اطالعاتي افزاينده اقالم تعهدي اختياري نسبت به اقالم تعهدي 
  .نيز اين مطالب را تأييد نمودند) 1383(تحقيقات نوروش و مشايخي . غير اختياري است

 هاي شركت سهام بازده بر سود تأثير هموارسازي) 1382( همكاران و قائمي تحقيق در
 و اعتباردهندگان گذاران،سرمايه. است مطالعه شده تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته
 هايشركت در سود هموارسازي به راجع بيشتري مندند اطالعاتعالقه مالي گرانتحليل
 نتايج. باشد مؤثر شركت بازده و ريسك بر عمل اين خصوص اگر به باشند، داشته پذيرسرمايه

 بر نقش موثري هموارسازي تهران، بهادار اوراق بورس در دهدكلي پژوهش مذكور نشان مي
 و هموارساز هايشركت بين ايقابل مالحظه به بيان ديگر تفاوت. ندارد هاسهام شركت بازده

  .ندارد وجود عادي غير لحاظ مقدار بازده از غيرهموارساز

. هاي بورسي ايران پرداختندبه بررسي مديريت سود در شركت) 1384(نوروش و ديگران 
اند و هاي بزرگ در ايران نيز اقدام به مديريت سود كردههاي پژوهش نشان داد كه شركتيافته

 ها همچنين نشان داد كه مديرانشود، يافتهانگيزه اعمال مديريت سود با افزايش بدهي بيشتر مي
ها مديريت سود اند و با بزرگتر شدن شركتبراي كاهش ماليات از اقالم تعهدي استفاده كرده

  .بيشتر شده است

 اين نتايج. نمودند بررسي سود مديريت در را تعهدي اقالم نقش) 1384(همكاران  و مشايخي
 در. است شده اعمال سود مديريت، مطالعه هاي موردشركت در كه است آن از حاكي تحقيق

 عملكرد بيانگر كه عمليات از حاصل نقد كاهش وجوه هنگام به، هاشركت اين مديريت واقع
 طريق از سود افزايش به اقدام موضوع جبران اين منظور به است، بوده تجاري واحد ضعيف
  .است كرده اختياري تعهدي اقالم افزايش

هاي پذيرفته شده در شركتهاي مديران در تحقيقي انگيزه) 1385(فالطوني پورحيدري و ا
نتايج مطالعه آنان نشان داد . بورس تهران را براي هموارسازي سود مورد بررسي قرار دادند
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 با سود نمودن هموار براي هاي اصليمحرك عملياتي هايفعالي در انحراف و درآمد بر ماليات
  .باشندمي اختياري تعهدي اقالم از استفاده

ها به دو گروه در پژوهشي با تفكيك شركت) 1387(زهره  منش،مهراني، كاوه و عارف
هاي هموارساز در مقايسه با هموارساز و غيرهموارساز سود به اين نتيجه رسيدند كه شركت

تر، انگيزه بيشتر و با دارا بودن اقالم تعهدي هاي غيرهموارساز با داشتن عملكرد ضعيفشركت
  .ازي سود دارنداختياري بزرگتر، فرصت بيشتري جهت هموارس

هاي موثر بر مديريت در تحقيقي هفت عامل را به عنوان محرك) 1387(ثقفي و بهار مقدم 
نتايج پژوهش نشان داد كه پنج عامل ساختار مالي، ساختار . سود مورد بررسي قرار دادند

هاي مالكيت، عرضه عمده سهام، ميزان پاداش مديران و كيفيت كار مؤسسات حسابرسي محرك
  .ر بر مديريت سود هستندموث

با استفاده از دو مدل اقالم تعهدي اختياري و اقالم تعهدي ) 1388(مدرس و افالطوني 
ها، نسبت سودآوري، ندازه شركت، نسبت بدهي به دارايياختياري سرمايه در گردش، تأثير ا

نتايج . هاي عملياتي و تغييرپذيري سود را بر مديريت سود بررسي كردندانحراف در فعاليت
تحقيق آنان در مدل اقالم تعهدي اختياري فقط نسبت سودآوري را به عنوان انگيزه مديريت 

اما در مدل اقالم تعهدي سرمايه در گردش، عالوه بر نسبت سودآوري، . سود معرفي كرد
هاي مديريت سود در ايران متغيرهاي اندازه شركت و تغييرپذيري سود را نيز به عنوان انگيزه

 .كندمي معرفي

   شناسيروش -3

و در آن از روش همبستگي با استفاده از رگرسيون  اين تحقيق از لحاظ هدف، كاربردي است
همچنين، اين . خطي چند متغيره كه به صورت مقطعي برآورد شده است، استفاده شده است

) گذشتهبا استفاده از اطالعات ( نوعي تحقيق استقرايي و از نظر زماني، پس رويدادي تحقيق، 
 .مي باشد

استفاده مديران از اقالم تعهدي اختياري در شرايط عدم به بررسي روش تحقيق حاضر 
- ش رگرسيون چند متغيره استفاده مياز رو به منظور آزمون فرضيه .پردازدمي اطمينان محيطي

ها و سودهاي هاي مورد نياز، از اطالعات صورت هاي مالي شركتجمع آوري داده براي .شود
اينترنتي مرتبط با  هايپايگاه در دسترس واي هاي اطالعاتي رايانهبيني شده از طريق بانكپيش
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هاي جمع آوري شده پس از اصالحات و طبقه داده. بورس اوراق بهادار استفاده شده است
  .الزم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استبندي 

دوره تحت پوشش . هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استجامعه آماري شركت
به منظور انتخاب نمونه . است 1387تا  1378هاي سالشامل سال و  10اين مطالعه 

  :هاي زير اعمال گرديده استمحدوديت

يج را هاي مالي متفاوت تفسير نتاهاي شركت ها با سالكه استفاده از داده از آنجا - 1
است كه سال مالي آن منتهي به  شدههايي در نمونه منظور كرد، تنها شركت مشكل خواهد

 .باشد ماهاسفند  پايان
 گذاري،سرمايه هايشركت ي مالي شاملهابه دليل ماهيت خاص فعاليت شركت - 2

شركت ساير موسسات مالي و تفاوت قابل مالحظه آن ها با ساير ها و بيمه، ليزينگ، بانك
 .استاز نمونه آماري كنار گذاشته شده 

 .باشددر دسترس ) 87تا  78(هايي كه اطالعات آنها در دوره مورد بررسي شركت - 3

  :هاي زير تدوين شده استفرضيه تحقيقگيري اهداف براي پي

بين قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري و عدم اطمينان محيطي همبستگي مثبتي : فرضيه اول
  .وجود دارد

هاي با عدم اطمينان باال، تفاوت واريانس سودهاي مديريت نشده با در شركت: ضيه دومفر
  .واريانس سودهاي گزارش شده، بيشتر است

هاي با عدم اطمينان باال همبستگي بين قدر مطلق اقالم تعهدي در شركت: فرضيه سوم
  .بيشتر استاختياري و تفاوت واريانس سودهاي مديريت نشده با سودهاي گزارش شده، 

ور به منظ. است هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارجامعه آماري تحقيق، كليه شركت
هاي زير واجد ويژگيهايي كه پذيري نتايج، آن دسته از شركتافزايش قابليت مقايسه و تعميم

  :نباشند حذف شدند

بهادار داراي در بورس اوراق  1389الي  1384هاي نمونه بايد طي سال هاي شركت) 1
  .فعاليت مستمر باشند و نماد معامالتي آنها طي سال، بيش از سه ماه متوقف نشده باشد
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هاي بيمه كه ساختارهاي ها و شركتها، بانكگذاري، هلدينگهاي سرمايهجزو شركت )2
  .ها دارند، نباشندمتفاوتي با ديگر شركت

ل باشد و طي دوره تحقيق سال مالي خود سال مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه هر سا )3
  .را تغيير نداده باشند

  .اطالعات مالي آنها براي كل بازه زماني تحقيق در دسترس باشد )4

شركت با  85 واجد اين معيارها، شركت 129 از ميان با توجه به اعمال معيارهاي ياد شده،
  . گرديدانتخاب  نه تحقيقبه عنوان نمو )گذاريبدون جاي(گيري تصادفي ساده روش نمونه

  رهايمتغمدل ها و 

سال گذشته شركت به  3در اين تحقيق از ضريب تغييرات فروش : عدم اطمينان محيطي
  :شودعنوان  معيار عدم اطمينان محيطي استفاده شده است كه به صورت زير محاسبه مي

)1( CV�s�� � �∑ �
��
��
�

����
�                       

- مي iسال شركت  3ميانگين فروش  �sو  kدر سال  iفروش شركت  �sكه در فرمول باال،

هاي همان بر معيار عدم اطمينان محاسبه شده براي شركت �CV�siبراي حذف اثر صنعت، . باشد
حاصل معيار نهايي براي عدم اطمينان محيطي هر . صنعت در همان دوره، تقسيم مي شود

  .شركت است

 و اختياري اجزاي به تعهدي تفكيك اقالم جونز براي شده تعديل مدل: اقالم تعهدي اختياري
براي بدست آوردن اقالم تعهدي اختياري كوتاه مدت، ابتدا  .شودمي استفاده آن غيراختياري

  :كنيممحاسبه مي) 2(مدت واقعي را طبق معادله اقالم تعهدي كوتاه

)2( ����,� � ∆���,� � ∆� �,� � ∆���!�,� " ∆��#�,�                  

�∆اقالم تعهدي كوتاه مدت،  �,����كه درآن، ��,��∆تغيير در دارايي هاي جاري،   �,� 
�∆تغيير در بدهي هاي جاري، ��!�,�تغيير در حصه جاري  �,�#��∆تغيير در وجه نقد،  

,%بدهي هاي بلند مدت و منظور از انديس هاي   .مي باشد tدر دوره  iشركت  &
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نشان دادن كه مدل تعديل شده جونز در شناسايي اقالم تعهدي ) 2005(و ديگران  12كوتاري
. كندهاي دوره قبل باشد بهتر عملي مياختياري وقتي كه شامل جز يك ثابت و بازده دارايي

  :آوريمبدست مي) 3(سپس اقالم تعهدي غير اختياري را از معادله 

)3(       (#��,� � )* " )+ 1  ��⁄ " )./∆�0123�,� � ∆�4�,�5/ �� "
)748��,�9+  

، هاي اول دورهمانده كل داريي �� اقالم تعهدي غير اختياري،  �,��#)كه در آن، 
∆Sales�,> تغيير در فروش ،∆AR�,> تغيير در حساب هاي دريافتني ،ROA�,>9+  بازده

,%هاياز انديسو منظور  هادارايي  *(،+(،.(،7(ضمنا .مي باشد tدر دوره  iشركت  &
به طور جداگانه ) C(هستند كه از مدل رگرسيون  tدر سال  iپارامترهاي خاص شركت 

  .اندمحاسبه شده براي هر صنعت

����,�/ �� � )* " )+ 1  ��⁄ " )./∆�0123�,� � ∆�4�,�5/ �� "
)748��,�9+ " 2�,�     (4) 

اقالم تعهدي اختياري . هستند) 3(و ) 2(هاي همان متغيرهاي معادله) 4(متغيرهاي مدل 
هاي شود و به صورت درصدي از داراييحاصل مي) 5(از معادله  tدر سال  iبراي شركت 

  :شوداول دوره بيان مي

)5(#��,� � CDEF,G
HDE � (#��,�                      

  .باشدصورت سود و زيان حسابرسي شده مي سود عملياتي مندرج در :گزارش شدهسود 

سود گزارش شده تعديل شده از بابت اقالم تعهدي اختياري كه با معادله  :سود مديريت نشده
  :شودمحاسبه مي) 6(

JKL�,� � 4L�,� � #��,�              (6)  

سود گزارش شده : �,�t ،4Lدر دوره  iسود مديريت نشده شركت : �,�JKLكه در آن، 
  .مي باشد tدر دوره  iاقالم تعهدي اختياري شركت : �,��#، tدر دوره  iشركت 

فروش و اندازه شركت ممكن است با اقالم تعهدي اختياري ارتباط  رشد: متغيرهاي كنترلي 
بنابراين براي كاهش اثر بالقوه رشد فروش و اندازه ). 2005كوتاري و ديگران، (داشته باشد 
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رشد فروش، تغيير . شودميشركت بر نتايج تحقيق در آزمون فرضيه ها، ما اين متغيرها كنترل 
دوره قبل است و اندازه شركت، لگاريتم طبيعي ارزش  فروش در يك دوره تقسيم بر فروش

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ممكن است نماينده . شودبازار سرمايه شركت تعريف مي
  ).1989، 13كولينس و كوتاري(خوبي براي ريسك و رشد شركت باشد 

رشد فروش  ها، سه متغير ارزش بازار به ارزش دفتري، اندازه شركت ودر آزمون همه فرضيه
شوند كه متغير وابسته براي آن اي محاسبه مياين متغيرها براي همان دوره. شودكنترل مي

   .شودگيري مياندازه

در آزمون فرضيه اول، براي ارزيابي رابطه كلي بين اقالم تعهدي اختياري و عدم اطمينان 
  :شوداستفاده مي) 7(محيطي از مدل 

)7( �M�#��,� � )* " N+J(��,� " N.�O4�,� " N7�PQL�,� "NRKSMS�,� " T�,� 

عدم اطمينان  UNC، )در سال جاري(قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري ABSDAكه در آن، 
در سال (رشد فروش  SGR، )سال گذشته 3ضريب تغييرات فروش استاندارد شده در (محيطي 

لگاريتم نسبت  MKBK، )در سال جاري(لگاريتم ارزش بازار سرمايه شركت  SIZE، )جاري
  .باشدخطاي پسماند مي �,�Tو ) در سال جاري(ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايه شركت 

متغيرهاي كنترلي رشد فروش، اندازه شركت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري براي سال 
، محاسبه )قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري(متغير وابسته  جاري، يعني هماهنگ با سال محاسبه

  . اندشده

به منظور بررسي فرضيه دوم، براي بررسي همبستگي مثبت بين عدم اطمينان محيطي و تفاوت 
  :شوداستفاده مي) 8(واريانس سودهاي مديريت نشده با سودهاي گزارش شده از مدل 

)8( U�4#PV�,� � )* " N+J(��,� " N.�O4�,� " N7�PQL�,� "NRKSMS�,� " T�,� 

در (واريانس سودهاي مديريت نشده  –واريانس سودهاي گزارش شده VARDIFكه در آن، 
ضريب تغييرات فروش استاندارد شده در (گيري شده عدم اطمينان اندازه UNC، )سال گذشته 3
لگاريتم ارزش بازار  SIZE، )سال گذشته 3ميانه آن در (رشد فروش  SGR، )سال گذشته 3

لگاريتم نسبت ارزش بازار به ارزش  MKBKسال گذشته،  3ميانه آن در (سرمايه شركت 
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به دليل اينكه . باشدخطاي پسماند مي �,�Tو ) سال گذشته 3ميانه آن در (دفتري سرمايه شركت 
دوره سه ساله محاسبه شده است، ميانه متغيرهاي كنترلي براي يك ) VARDIF(متغير وابسته 

)SGR ،SIZE ،MKBK( در سه سال مورد نظر در آزمون مدل رگرسيون فرضيه دوم بكار مي -

   .رود

، رابطه بين قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري و كاهش واريانس سود ي سومفرضيهدر بررسي 
  :بررسي مي شود) 9( گزارش شده نسبت به سود مديريت نشده را با مدل

)9( U�4#PV�,� � )* " N+�M�#��,� " N.�O4�,� " N7�PQL�,� "NRKSMS�,� " T�,� 

و مابقي ) سال گذشته 3ميانه آن در (قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري ABSD ، كه در آن
براي ) VARDIF(متغير وابسته به دليل اينكه ضمنا . هستند) 2(متغيرها همان متغيرهاي معادله 

و متغيرهاي كنترلي ) ABSDA(يك دوره سه ساله محاسبه شده است، ميانه متغير مستقل 
)SGR ،SIZE ،MKBK(  در سه سال مورد نظر در آزمون مدل رگرسيون فرضيه سوم بكار

-تحقيق براي شركت 3، فرضيه )3(با وارد كردن متغيرهاي مجازي در مدل  همچنين .رفته است

شود، براي هاي تحت عدم اطمينان باال و تحت عدم اطمينان پايين، به طور جداگانه بررسي مي
 :شودبرآورد مي) 10(اين منظور مدل 

)10( U�4#PV�,� � )*P(� �,� " )+P(�!�,� " N+�M�#� �,� "N.�M�#�!�,� " N7�O4�,� " NR�PQL�,� " NWKSMS�,� " T�,� 

و براي مابقي صفر است،  1براي مشاهدات در گروه عدم اطمينان پايين  INTLكه در آن، 
INTH و براي مابقي صفر است، 1ان باال براي مشاهدات در گروه عدم اطمين ABSDAL  براي

سال گذشته  3مشاهدات در گروه عدم اطمينان پايين، ميانه قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري در 
براي مشاهدات در گروه عدم اطمينان باال، ميانه قدر  ABSDAH باشد، مي  و براي مابقي صفر

اينكه متغير وابسته  به دليل. سال گذشته و براي مابقي صفر 3مطلق اقالم تعهدي اختياري در 
)VARDIF ( براي يك دوره سه ساله محاسبه شده است، ميانه متغيرهاي مستقلABSDAL  و

ABSDAH  متغيرهاي كنترلي و)SGR ،SIZE ،MKBK(  در سه سال مورد نظر در آزمون اين
  .باشدنيز خطاي پسماند مي �,�T مدل بكار رفته است، 
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  ي پژوهشهايافته - 4

تغييرپذيري "در اين بخش ابتدا به روش زير به آزمون فرضيه انتظارات اوليه با عنوان 
 "باالي عدم اطمينان محيطي بيشتر است هاي تحت شرايطسودهاي مديريت نشده در شركت

براي تأييد انتظارات، واريانس سودهاي مديريت نشده براي يك دوره سه . پرداخته مي شود
اي است كه ضريب تغييرات فروش استاندارد شده ساله محاسبه شده است، اين همان دوره

سال  11ن سه سال از با از دست داد. براي آن محاسبه شده است) معيار عدم اطمينان محيطي(
سال با سه متغير كنترلي رشد فروش، اندازه شركت و نسبت  8شركت در  123مدل زير براي 

  :ارزش بازار به ارزش دفتري آزمون شده است

)7( U�4�JKL��,� � )* " N+J(��,� " N.�O4�,� " N7�PQL�,� "NRKSMS�,� " T�,�  

براي يك دوره سه ساله محاسبه شده است،  - VAR(UME) -به دليل اينكه متغير وابسته
در سه سال مورد نظر در آزمون مدل فوق  )SGR ،SIZE ،MKBK(ميانه متغيرهاي كنترلي 

  .بكار رفته است

  نتايج آزمون فرضيه انتظارات اوليه: 1نگاره 

VAR(UME) = α0 +β1 UNC+β2SGR(MD) +β3SIZE(MD) +β4MKBK(MD)  
  ضريب tآماره  سطح معناداري

092/0  688/1-  026/0-  α0 

004/0  856/2  011/0  β1 

003/0  934/2-  019/0- β2 

021/0  318/2  007/0 β3 

000/0  681/4  023/0  β4 

  ضريب تعيين  067/0

 ضريب تعيين تعديل شده  062/0

 Fآماره   289/13

 Pمقدار   000/0

VAR (UME)  مديريت نشده در سه سال گذشتهواريانس سودهاي ،UNC معيار عدم
 SGRسال گذشته به دست آمده است،  3اطمينان محيطي كه از ضريب تغييرات فروش طي 

(MD)  سال گذشته 3ميانه آن در (رشد فروش (، SIZE (MD)  لگاريتم ارزش بازار سرمايه
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بازار به ارزش لگاريتم نسبت ارزش  MKBK (MD) ، )سال گذشته 3ميانه آن در (شركت 
و معنادار ) 011/0(رابطه مثبت . مي باشد )سال گذشته 3ميانه آن در (دفتري سرمايه شركت 

ي مبتنبين عدم اطمينان محيطي و واريانس سودهاي مديريت نشده انتظارات ) 99/0در سطح (
  . بر نوسان سودهاي دستكاري نشده در شرايط عدم اطمينان محيطي باال را نشان مي دهد

  . ، ارائه شده است2نتايج آزمون فرضيه اول در نگاره 

  نتايج آزمون فرضيه اول: 2نگاره 

ABSDA = α0 +β1 UNC+β2SGR +β3SIZE +β4MKBK 

   ضريب tآماره  سطح معناداري

193/0  303/1  041/0  α0 

007/0  728/2  021/0  β1 

244/0  166/1-  015/0- β2 

436/0  780/0  005/0 β3 

000/0  250/5  052/0  β4 

  ضريب تعيين  060/0

 ضريب تعيين تعديل شده  055/0

 Fآماره   422/12

 Pمقدار   000/0

معيار عدم UNC  ،)در سال جاري(قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري  ABSDAكه  به طوري
به دست  )با حذف اثر صنعت( سال گذشته 3اطمينان محيطي كه از ضريب تغييرات فروش طي 

در (لگاريتم ارزش بازار سرمايه شركت SIZE، )در سال جاري(رشد فروش  SGRآمده است، 
در سال (لگاريتم نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايه شركت  MKBK، )سال جاري

بدين ترتيب رابطه مثبت عدم اطمينان محيطي و قدرمطلق اقالم تعهدي  .مي باشد )جاري
  . كندا تأييد ميدرصد فرضيه اول ر 99اختياري در سطح اطمينان 
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  .، ارائه شده است3نتايج آزمون فرضيه دوم در نگاره 

  نتايج آزمون فرضيه دوم: 3نگاره 

VARDIF = α0 +β1 UNC+β2SGR(MD) +β3SIZE(MD) +β4MKBK(MD) 
  ضريب tآماره  سطح معناداري

118/0  567/1-  022/0-  α0 

142/0  469/1-  005/0-  β1 

091/0  694/1  016/0 β2 

019/0  353/2  006/0 β3 

005/0  815/2  014/0  β4 

  ضريب تعيين  042/0

 ضريب تعيين تعديل شده  036/0

 Fآماره   936/6

 Pمقدار   000/0

VARDIF حاصل تفاوت واريانس سودهاي گزارش شده و واريانس سودهاي مديريت نشده
 3فروش طي  معيار عدم اطمينان محيطي كه از ضريب تغييراتUNC سال گذشته است، 3طي 

 3ميانه آن در (رشد فروش  SGR، به دست آمده است )بعد از حذف اثر صنعت( سال گذشته
،  )سال گذشته 3ميانه آن در ( لگاريتم ارزش بازار سرمايه شركت SIZE،  )سال گذشته

MKBK  سال  3ميانه آن در (لگاريتم نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايه شركت
  ).گذشته

ل از آزمون فرضيه دوم رابطه عدم اطمينان محيطي و تفاوت وارايانس سودهاي نتايج حاص
بنابراين . كندرا تأييد نمي) مديريت شده(با سودهاي گزارش شده ) هموار نشده(مديريت نشده 

هاي تحت عدم اطمينان ، فرضيه دوم، يعني تالش مديران شركت Pvalue=142/0با توجه به 
  . شودسان سود، تأييد نميمحيطي باال براي كاهش نو
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  . ارائه شده است 4نتايج آزمون فرضيه سوم در نگاره 

  نتايج آزمون فرضيه سوم: 4نگاره 

VARDIF = α0 +β1 ABSDA(MD) +β2SGR(MD) +β3SIZE(MD) +β4MKBK(MD)  
  ضريب t  آماره سطح معناداري

000/0  322/4-  052/0-  α0 

000/0  399/15  296/0  β1 

804/0  249/0-  002/0-  β2 

001/0  301/3  008/0  β3 

789/0  268/0  001/0  β4 

  ضريب تعيين  299/0

 ضريب تعيين تعديل شده  294/0

 Fآماره   684/67

 Pمقدار   000/0

VARDIF  حاصل تفاوت واريانس سودهاي گزارش شده و واريانس سودهاي مديريت نشده
 3ميانه آن در (قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري  ABSDA (MD) ،سال گذشته است 3طي 

لگاريتم  SIZE(MD)، )سال گذشته 3ميانه آن در (رشد فروش  SGR(MD)، )سال گذشته
MKBK(MD، )سال گذشته 3ميانه آن در ( ارزش بازار سرمايه شركت لگاريتم نسبت ارزش  (

  ).سال گذشته 3ميانه آن در (بازار به ارزش دفتري سرمايه شركت 

رابطه قوي % 99در سطح اطمينان  296/0ب اقالم تعهدي اختياري با مقدار نسبتاً باالي ضري
و مثبتي با تفاوت واريانس سودهاي گزارش شده و واريانس سودهاي مديريت نشده را نشان 

اي كه كاربرد اقالم تعهدي اختياري را جهت كاهش نوسان سودهاي بدين تريب فرضيه. مي دهد
  .شودبيني كرده بود، تاييد مينشده به سودهاي گزارش شده را پيشديريت شركت از سودهاي م

تري از ثبات مطابق انتظارات، در شرايط عدم اطمينان محيطي باال، براي رسيدن به الگوي با
بنابراين فرضيه سوم بايستي . شودجريان سود، مديريت سود، به طور وسيعتري بكار گرفته مي

هاي تحت عدم اطمينان مطلق اقالم تعهدي اختياري در طبقه شركتضريب باالتري براي قدر 
با وارد كردن متغيرهاي مجازي در رگرسيون پشتيبان فرضيه سوم به آزمون . باال پيش بيني كند

. شودناميده مي "فرضيه سوم تفكيك شده"بدين ترتيب اين فرضيه . ايماين موضوع پرداخته
  .ارائه شده است 5نگاره  نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه در
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  نتايج آزمون فرضيه سوم به تفكيك طبقات سطوح اطمينان پايين و باال: 5نگاره 

VARDIF = α0 INTL+ α1 INTH+β1 ABSDAL+ β2 ABSDAH+β3SGR(MD) 
+β4SIZE(MD) +β5MKBK(MD)  

   ضريب t  آماره سطح معناداري
000/0  903/3-  047/0-  α0 
000/0  441/4-  055/0-  α1 
000/0  859/8  249/0  β1 
000/0  967/11  326/0  β2 
793/0  263/0-  002/0-  β3 
001/0  282/3  008/0  β4 
783/0  275/0  001/0  β5 

  ضريب تعيين  405/0
 شدهديل ضريب تعيين تع  398/0
 Fآماره   322/61
 Pمقدار   000/0

VARDIF نشده  حاصل تفاوت واريانس سودهاي گزارش شده و واريانس سودهاي مديريت
و  1متغير مجازي براي مشاهدات در گروه عدم اطمينان پايين  INTL سال گذشته است 3طي 

و  1متغير مجازي براي مشاهدات در گروه عدم اطمينان باال  INTHبراي مابقي صفر است، 
براي مشاهدات در گروه عدم اطمينان پايين، ميانه قدر   ABSDALبراي مابقي صفر است، 

براي مشاهدات  ABSDAH، سال گذشته و براي مابقي صفر 3دي اختياري در مطلق اقالم تعه
سال گذشته و براي  3در گروه عدم اطمينان باال، ميانه قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري در 

لگاريتم ارزش  SIZE(MD)، )سال گذشته 3ميانه آن در (رشد فروش  SGR(MD) مابقي صفر،
لگاريتم نسبت ارزش بازار به  MKBK(MD)، )سال گذشته 3ميانه آن در ( بازار سرمايه شركت

  ).سال گذشته 3ميانه آن در (ارزش دفتري سرمايه شركت 

هاي ، نشان مي دهد اقالم تعهدي اختياري در هر دو طبقه شركت5نتايج حاصل از نگاره 
كاهش با %) 1در سطح خطاي كمتر از (تحت عدم اطمينان پايين و باال رابطه مثبت و معناداري 

طبقه در  يعني هر دو. نوسان سود از سودهاي مديريت نشده به سودهاي گزارش شده دارد
ي تأييدكننده β1 >  β2با اين وجود . اندكاهش نوسان سود توسط اقالم تعهدي اختياري كوشيده

رابطه بين حجم اقالم تعهدي اختياري و كاهش (انتظارات ما مبني بر شدت بيشتر اين رابطه 
با توجه به ضريب تعيين نسبتاً . هاي تحت عدم اطمينان باالستدر طبقه شركت) سودنوسان 

باال و تأييد ساير مفروضات رگرسيون فرضيه سوم تفكيك شده نتايج حاصل از اين فرضيه 
  .معتبر است
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  و پيشنهادها گيريتيجهن  - 5

با توجه به نتايج تجزيه و تحليل، فرضيه انتظارات اوليه مبني بر نوسان بيشتر سودهاي 
به عبارت ديگر شرايط عدم . شودعدم اطمينان محيطي باال تأييد ميمديريت نشده در شرايط 

سپس . شود سودهاي دستكاري نشده نوسان بيشتري داشته باشنداطمينان محيطي باال باعث مي
يه اول نشان داد كه وقتي عدم اطمينان محيطي باالست، حجم اقالم تعهدي هاي فرضيافته

 مديران از اقالم تعهدي به عنوان اين مطلب بدان معناست كه. اختياري بكار رفته نيز بيشتر است
  . كننديك ذخيره در مقابل نوسان بالقوه سود در شرايط عدم اطمينان محيطي استفاده مي

تفاوت بين واريانس سودهاي مديريت نشده دهنده نشاند، متغير شودر فرضيه دوم فرض مي
هاي كه در عدم اطمينان محيطي باال ، به طور معناداري براي شركت14و سودهاي گزارش شده

كنند و هايي كه در محيط نامطمئن فعاليت ميبه بيان ديگر شركت. كنند بيشتر باشدفعاليت مي
يادي دارد، با هموارسازي سود، واريانس سودهاي ها نوسان زسودهاي مديريت نشده آن

اما اين فرضيه . شان فاصله بيشتري بگيردشان از واريانس سودهاي مديريت نشدهشده گزارش
ها در شرايط تواند اين باشد كه در ايران تقريباً همه شركتدليل اين موضوع مي. تأييد نشد

هايي كه در طبقه عدم حتي شركت(يباً همگي كنند و تقرباالي عدم اطمينان محيطي فعاليت مي
-شوند، يعني ضريب تغييرات فروش استاندارد شده سه سال گذشتهبندي مياطمينان پايين طبقه

آنگاه مطابق فرضيه سوم نشان داده . زنندبه هموارسازي سود دست مي) شان كمتر از ميانه است
كاهش واريانس (ه و هموارسازي سود شد كه يك رابطه مثبت بين حجم اقالم تعهدي بكار رفت

يعني اينكه . وجود دارد) 15سودهاي گزارش شده نسبت به واريانس سودهاي مديريت نشده
هاي تحت بررسي بكار بردن سطح هاي اصلي كاهش نوسان سود در شركتيكي از روش

  . بيشتري از اقالم تعهدي اختياري بوده است

رابطه (شود كه شدت رابطه فرضيه سوم داده مي رضيه سوم تفكيك شده نشانسرانجام در ف
هاي تحت عدم اطمينان باال نسبت به در شركت) اقالم تعهدي اختياري و هموارسازي سود

هاي انجام شده، به طور كلي تجزيه و تحليل. هاي تحت عدم اطمينان پايين بيشتر استشركت
از اقالم تعهدي اختياري براي هاي ايراني به طور گسترده مبين اين است كه مديران شركت

  .كنندكاهش نوسان سود تحميل شده توسط عدم اطمينان محيطي استفاده مي

گذاري بازار اقالم تعهدي است كه تفاوتي در قيمت) 1994(چو تحقيق حاضر مكمل تحقيق دي
تحقيق حاضر واكنش مديران به محيط بيروني . دستكاري شده در حالت داخلي شركت يافته بود

با فرض رابطه بين تغييرپذيري عمليات داخلي و واكنش مديران به محيط . كندبررسي مي را
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بيروني، ممكن است انتظار رود كه محتواي اطالعاتي اقالم تعهدي در سطوح مختلف عدم 
 .تواند در تحقيقات آينده مورد توجه قرار گيرداين موضوع مي. اطمينان محيطي متفاوت باشد

جام شده، به طور كلي فرض استفاده مديران از اقالم تعهدي بيشتر به منظور هاي انطبق تحليل
. شودعدم اطمينان محيطي باال تاييد ميكاهش نوسان سودهاي گزارش شده هنگام مواجه با 

هنگامي كه ، اين نتايج با فراهم كردن شواهدي از نقش مديريت استراتژيكي كه اقالم تعهدي
ها و اهداف مديريت سود در شرايط كند و كشف محركبازي مي عدم اطمينان محيطي باالست،

به بيان ديگر اين مقاله اولين . كندعدم اطمينان محيطي، در تدوين ادبيات موجود مشاركت مي
است كه خواهان شناسايي شرايطي شدند ) 380، ص 1999(گام در اجراي پيشنهاد هلي و والن 

مديريت  ر عمده براي بهبود انتقال اطالعات در برابرهاي مالي به طوكه اعمال نظر در گزارش
 .تواند در خصوص شناسايي ساير شرايط باشندهاي ديگر ميپژوهش. شودسود انجام مي

  :ها يادداشت
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