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 چکيده 

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه و ریسک مالی شرکتهای بورس 

 و گذاران سرمایه استنباط به توجه بامی باشد.  9818تا  9831اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 

نسبت به  می توان سود افشای با توام مدیریت و مالی، ریسک تغییرات درجه به نسبت آنان واکنش

در این پژوهش مدیریت سود به عنوان  .کنترل مدیریت سود واقعی در شرکت کنترل را الزم ایجاد نمود

متغیر وابسته و متغیرهای هزینه سرمایه و ریسک مالی متغیر وابسته می باشند. اهرم مالی و اندازه نیز 

ن است که هر دو فرضیه ی پژوهش یافته ها بیان کننده آمتغیرهای کنترل مدنظر گرفته شده می باشند. 

مدیران تایید شده و نشان می دهد مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه و ریسک مالی تاثیر گذار است. 

شرکتها با کنترل بر سود باعث کاهش نوسانهای آن می شوند و جذب سرمایه گذاران بیشتری را دارند. 

 اشته و هزینه سرمایه پایین تری را تجربه می کنند.شرکتهایی که پایداری سود دارند از ریسک فاصله د

 

 مدیریت سود، هزینه سرمایه، ریسک مالی، بورس اوراق بهادار، اهرم مالیواژگان كليدي: 
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 مقدمه  

 روی بر نیز زیادی تحقیقات. افتد می اتفاق جهان کشورهای اکثر در که است شده تبدیل رایج پدیده یک به سود مدیریت

 می اثبات را بورسی های شرکت در سود مدیریت وجود ها پژوهش این های یافته که است گرفته صورت ایران در سود مدیریت

 .(9811 جانی، جان و خدادادی) کنند

 یا واقعی های فعالیت دستكاری و تعهدی سود مدیریت سود، کردن مدیریت برای ها روش متداولترین حسابداری، ادبیات در

 طی در سود واقعی مدیریت و مالی دوره پایان در تعهدی سود مدیریت معموال که آنجا از. باشد می سود واقعی مدیریت همان

 مدیریت بر دوره، طی در واقعی های فعالیت دستكاری برای مدیران تصمیمات که رود می انتظار پذیرد، می انجام مالی دوره

 مناسب شاخصی و اقتصادی واحد عملكرد ارزیابی برای منابع ترین مهم از یكی سود. باشد گذار اثر دوره پایان در تعهدی سود

 ارزیابی برای معیاری مالیات، محاسبه برای مبنایی عنوان به سود همچنین. آید می حساب به گذاران سرمایه تصمیمات برای

 مبنایی و سهام سود توزیع مدیریت برای معیاری تقسیم، قابل سودهای میزان تعیین برای معیاری شرکت، عملكرد موفقیت

 و داخلی کنندگان استفاده برای مهمی اطالعات حاوی سودها چون بنابراین. است اقتصادی واحد مدیریت موفقیت ارزیابی برای

 است مطلوب شرکت عملكرد که دهند آگاهی خارجی گذاران سرمایه به تا شوند می مدیریت مدیران وسیله به هستند خارجی

   .(2192 ساراگی، و سانجایا)

 توان و هادارایی رشد نرخ پذیرینوسان به توجه بنابراین بوده، متفاوت فعالیت نوع به توجه با مختلف صنایع در هاشرکت اندازه

 هاری، روچوو و رامانا) شودمی محسوب هاشرکت بقای جهت در اساسی عوامل از شده انجام معامالت به توجه با بازار کشش

 عواملی به بستگی و بوده متفاوت تولیدات با مرتبط تئوریكی هایدیدگاه به توجه با مختلف صنایع در سود هایشاخص(. 2191

 نسیه و نقدی هایفروش(. 2191 اینیس، میس) دارد...  و انبارداری هایهزینه فروش، میزان تولید، بهای تولید، حجم همچون،

 دارد شده انبار و تولید محصوالت حجم با مستقیم ارتباط که بوده هاشرکت سود مدیریت در تاثیرگذار اساسی عوامل از یكی

  .(2191 جیالنی، و زین)

 در شده ایجاد نوسانات به توجه با شده تولید محصوالت کاهش و افزایش که رسیدند نتیجه این به ،(2191) زارووین و کوخن

 عنوان به تواندمی و بوده هاشرکت سود با ارتباط در مدیران مدت بلند و کاربردی برنامه از گرفته نشات بازار، تولیدی توان

 عنوان به تواندمی موارد برخی در بازار رشد نرخ. باشد مختلف صنایع مالی ریسک در شده ایجاد تغییرات در تاثیرگذار عاملی

 کسب عنوان با موثر الگویی از کننده پیروی و شده محسوب هاشرکت هایفعالیت در بنیادی تغییرات ایجاد جهت در نگرشی

 .(2191 اینیس، میس) باشد باالتر سود

 برای الزم اطالعات آوردن فراهم آن عمده اهداف از که است حسابداری سیستم های فرآورده مهمترین از یكی مالی گزارشگری

 و جاجی) است اقتصادی بنگاه سودآوری توانایی و عملكرد ارزیابی خصوص در کنندگان استفاده اقتصادی گیری تصمیم

 عملكرد ارزیابی که است نحوی به اطالعات، ارائه و گیری اندازه هدف، این به دستیابی برای الزم شرط(. 2111 همكاران،

 همكاران، و گاری) افتد موثر اقتصادی بنگاه آتی های فعالیت بینی پیش و سودآوری توان سنجش در و سازد ممكن را گذشته

2111).  

 که خرد سهامداران اطالعات و آگاهی نوعی به ها،شرکت شده کسب سود جزئیات با ارتباط در مالی ریسک دیگر بیان به

 از یكی(. 2113 همكاران، و فرانسیس) یابدمی افزایش اطالعات شفافیت و داده افزایش دارند، را اطالعات به کمتری دسترسی

 سرمایه مورد در تصمیم موضوع با مرتبط و مناسب اطالعات ها، شرکت سهامداران صحیح گیری تصمیم در عوامل مهمترین

 گیرنده تصمیم نهاد یا فرد برای منفی اثرات نشوند پردازش و فراهم درستی به اگر که است گذاری سرمایه عدم یا گذاری

 .(2112 همكاران، و اریتوس نیكوالس) است اهمیت حائز نیز اطالعات به دستیابی چگونگی و نوع دیگر سوی از داشت خواهد
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 بین نابرابر صورت به اطالعات انتقال) شود توزیع سهامداران بین در نامتقارن صورتی به نیاز مورد اطالعات که صورتی در

 بنابراین. شود سبب واحد موضوع یک با ارتباط در گیری تصمیم به نسبت را متفاوتی نتایج تواند می( گیرد صورت سهامداران

 که است اطالعات توزیع شفافیت این باشد، مهم ذینفعان سایر و سهامداران گذاران، سرمایه برای اطالعات خود اینكه از قبل

 گذاریسرمایه با رابطه در سرمایه هزینه که زمانی(. 2112 جاکوبسان، و میزیک) گیرد قرار ارزیابی مورد دقیق صورت به باید

 نظر مورد سهام برای سرمایه بازار در گذاران سرمایه که ارزشی با شرکت سهام ذاتی ارزش یابد افزایش شرکت یک اکتسابی

 داشت خواهد تفاوت سهامداران انتظار مورد ارزش با شرکتها سهام واقعی ارزش  نتیجه در. بود خواهد متفاوت شوند می قائل

 .(2113 همكاران، و کوهن)

 در را مختلفی اثرات واقعی سود در کاری دست است مشخص کارشان آمده دست به نتایج و محققین نظرات از چه چنان

. باشد داشته آن مقدار و آن نوع سرمایه هزینه در بسزایی تاثیر تواند می مالی ریسک همچنین. داشت خواهد پی در شرکت

 ایجاد تاثیر این آیا باشد؟ داشته بسزایی تاثیر سرمایه هزینه بر تواند می واقعی سود مدیریت آیا بدانیم خواهیم می بنابراین

  داشت؟ خواهد سرمایه ی هزینه بر تاثیری شود ایجاد مالی ریسک چنانچه آیا و کند؟ می نیز مالی ریسک

 راستای در چه اگر است، گذاریسرمایه ریسک کاهش با همراه سهام انتظار مورد بازده حداکثرکردن گذاران سرمایه هدف

 که است محرکی نیروی گذاری سرمایه فرآیند در  بازده. دهند کاهش نیز را ریسک دارند قصد همواره آنها بازده کردن حداکثر

 از گذاران سرمایه برای گذاری سرمایه از ناشی بازده. شود می محسوب گذاران سرمایه برای پاداشی و کند می انگیزه ایجاد

 ارزیابی. گیرد می صورت بازده کسب راستای در گذاری سرمایه هایفعالیت تمامی کهاین برای است، برخوردار خاصی اهمیت

 و جایگزین های گذاری سرمایه مقایسه برای توانند می گذاران سرمایه که است( ریسک ارزیابی از قبل) منطقی راه تنها بازده،

 باشدمی هاشرکت باالی سود کسب توانایی ها،شرکت سهام باالی بازدهی شناسایی هایراه از یكی. دهند انجام هم از متفاوت

 .است الزم(  گذشته به مربوط) واقعی سود گیری اندازه ، سهام ساختار عملكرد بهتر درک برای)

 مالی ریسک و سرمایه هزینه بر تاثیری بورس شرکتهای در واقعی سود مدیریت آیا بدانیم تا هستیم آن پی در پژوهش این در

 .خیر یا کند می ایجاد آنها

 می موضوع این بررسی به تحقیق این سرمایه، هزینة و واقعی درآمدهای مدیریت پژوهش، در( 2192) همكاران و زاکاری

 با. خیر یا هست شرکت واقعی فعالیتهای مدیریت میزان تاثیر تحت خالص های دارایی برای شرکت هزینة آیا که پردازد

 درآمدها مدیریت میزان با مثبت ارتباطی سرمایه هزینه که شویم می متوجه آمریكایی شرکتهای از بزرگ نمونة یک از استفاده

( تعهدی درآمدهای) تعهد بر مبتنی درآمدهای مدیریت از ناشی تاثیر اینكه از بعد آنهم دارد واقعی فعالیتهای انجام طریق از

 نه است مدیریتی گرایی فرصت از برخاسته مثبت رابطة این دارد می بیان که کنیم می فراهم شواهدی همچنین. گردید کنترل

 تستهای برابر در تحقیق این اصلی های یافته. واقعی درآمدهای مدیریت برای ما نظر مورد نمونة در سنجشی خطاهای از ناشی

 درآمدهای مدیریت به مربوط فعالیتهای که است آن بیانگر ما نتایج مجموع در. باشند می برخوردار کافی قدرت از حساسیت

 گرفته بكار بیرونی گذاران سرمایه سوی از که اطالعاتی شود، می درآمدها به مربوط اطالعات کیفیت تنزل تشدید باعث واقعی

 برای ریسک تضمین افزایش باعث که باشد می باالتری ریسک تضمین متقاضی فعالیتها قبیل این برای بازار لذا و شود می

  .شود می تعهدی درآمدهای مدیریت

 بررسی به " انتظار مورد بازده و سرمایه هزینه نقدی، های جریان بینی پیش" عنوان تحت پژوهشی در ،(2198) همكاران و هو

 به مربوط های شاخص و های مدل مبنای بر ها شرکت سود های بینی پیش به توجه با هاآن. پرداختند متغیر سه بین رابطه

 مابین را ها شرکت از بزرگی های نمونه و تاکید ها شرکت سرمایه هزینه روی بر برآوردی و شده بینی پیش نقدی های جریان

 در دیگر های بینی پیش مبنای بر سود های بینی پیش که یافتند ها آن. دادند قرار بررسی مورد 2113 تا 9193 های سال

 ارتباط در همچنین. است سود های بینی پیش به مربوط ضرایب از گرفته بر و بوده نقدی های جریان های بینی پیش با ارتباط

 پیش همان انتظار مورد بازده با مرتبط شاخص که رسیدند نتیجه این به سهام انتظار مورد بازده با آن ارتباط و سرمایه هزینه با

 خصوصیات سطح بین معنادار رابطه تایید با ارتباط در را شواهدی همچنین ها آن. باشد می سهام بازده به مربوط های بینی
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 هزینه ای پایه مدل مبنای بر را آن و یافتند دست شده بینی پیش نقدی های جریان و شرکت انتظار مورد بازده به مربوط

 .  نمودند تعدیل سرمایه

 بورس در شده پذیرفته های شرکت سرمایه هزینه و افشا رابطه بر شرکت اندازه تاثیر پژوهشی در ،(9818) همكاران و اعظمی

 می قرار تاثیر تحت را سرمایه هزینه و افشا بین رابطه شرکت اندازه که داد نشان آنها نتایج نمودند، بررسی را تهران بهادار اورا

 مزبور رابطه که حالی در دارد، وجود بزرگ های شرکت سرمایه هزینه و افشا بین معناداری و منفی رابطه دیگر، عبارت به. دهد

 .نیست معنادار کوچک های شرکت برای

 ها شرکت سرمایه هزینه کاهش در افشا و کاری محافظه نقش بررسی به ای مطالعه در ،(9812) نژاد عباس و مهرآذین

 دیگر، سوی از. دارد وجود سرمایه هزینه و کاری محافظه بین معناداری و معكوس رابطه که داد نشان آنان های یافته. پرداختند

 .باشد می معكوس نیز سرمایه هزینه و افشا بین رابطه داد نشان ها یافته این

 
 روش تحقيق

 هم. است خاص زمینه یک در کاربردی دانش توسعه کاربردی، تحقیق هدف. است کاربردی تحقیقات نوع از هدف، مبنای

 متغیر رابطه میزان تعیین هدف، تحقیق این در. است همبستگی تحقیق نوع از ماهیت و روش نظر از حاضر، تحقیق چنین

 اندازه مقیاس. شود می اختیار مناسبی های شاخص ها، متغیر گیری اندازه های مقیاس حسب بر منظور این برای. هاست

 بر عالوه مقیاس این. دهد می ارائه را گیری اندازه سطح ترین دقیق و باالترین نسبی مقیاس. است نسبی مقیاس ها داده گیری

 آن در که است استقرایی صورت به تحقیق روش.است برخوردار نیز مطلق صفر از دیگر، های مقیاس خصوصیات کلیه بودن دارا

 با پژوهش های فرضیه اثبات یا رد در و شده آوری جمع اینترنت و مقاله کتابخانه، راه از پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 شناخت پژوهش هدف چون.  است شده استفاده نتایج تعمیم در استقرایی استدالل ،از مناسب آماری های روش بكارگیری

 .باشد می سرمایه هزینه و مالی ریسک و سود مدیریت بین همبستگی رابطه

                        . است بوده شرکت 993برابر 9818 سال پایان در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای تعداد

  : ها فرض پیش

 (21)                              اند داشته  بورس از رفت برون  زمانی قلمرو در که شرکتهایی تعداد -

 (29)                                  اند شده بورس وارد پژوهش زمانی قلمرو در که شرکتهایی تعداد -

 (18)                      اند داشته مالی سال در تغییر پژوهش زمانی قلمرو در که شرکتهایی تعداد -

 (39)                                         اند بوده مالی گر واسطه و گذار سرمایه که شرکتهایی تعداد -

 (912)            اند داشته ماه 9 از بیش معامالتی وقفه پژوهش زمانی قلمرو در که شرکتهایی تعداد -

 (39)                                         شود نمی ختم21/92 به آنها مالی سال که شرکتهایی تعداد - 

     فعالیت( نظر از مالی سالهای یكنواختی دلیل )به

 متغیر هر برای و شدند انتخاب تحقیق سیستماتیک نمونه عنوان به شرکت 913 تعداد 9 الی 9 بند موارد به توجه با بنابراین

 .است شده محاسبه آماری های فرضیه آزمون جهت سال، -داده 021 تعداد پژوهش این

 مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه و ریسک مالی تاثیر معناداری دارد.: اصلی فرضیه

 میپرداز یم ی اول و دومفرع اتیو آزمون فرض یبه بررس یاصل هیبه فرض ییجهت پاسخگو

 .دارد معناداری تاثیر سرمایه هزینه بر واقعی سود فرضیه فرعی اول: مدیریت

(9) 

itCOE : سرمایه هزینه  

 )مستقل( سال در i شرکت واقعی اختیاری تعهدی اقالم مبنای بر سود :  مدیریت

Size)اندازه شرکت)لگاریتم طبیعی ارزش بازارسهام()کنترلی : 
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LEV)اهرم مالی)کنترلی: 

 شیوه اندازه گیری متغیرها:

 مدیریت سود متغیر مستقل:

tiBMتعهدی اختیاری واقعی ) مدیریت سود بر مبنای اقالم ,:) 

( 9110( و دشو و همكاران )9119ای جونس )در این پژوهش برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری از مدل پایه

 (، به صورت زیر پیروی خواهیم کرد:2110و مدل تعدیل شده کوتاری و همكاران )

 برآورد خواهد شد:ابتداء اقالم تعهدی کل از طریق فرمول زیر 

it

it

it

it

it

it

it

it

it

itit

it
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NetIncome

A

PPE

A

AR
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REV
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 در این فرمول:

   .برابر است با ضریب ثابت = 

tiTA  = اقالم تعهدی کل   ,

OCFNITA ti ,  

 که در آن:

NI   درآمد خالص = 

OCF های نقدی عملیاتی  = جریان 

1itA  .اقالم تعهدی در سال ماقبل سال جاری = 

itREV :برابر است با تغییرات در فروش شرکت که نحوه محاسبه آن به صورت زیر است = 

      tiREV ,  = 

1,

1,,





ti

titi

S

SS
 

itREV  رشد فروش شرکت =i  در سالt 

tiS ,
 tدر سال  i= فروش خالص شرکت  

1, tiS  فروش خالص شرکت =i  1در سال-t باشد.می 

itAR  .برابر است با تغییرات در مطالبات شرکت = 

   tiAR ,  = 

1,

1,,





ti

titi

AR

ARAR
 

itAR  رشد مطالبات شرکت =i  در سالt 

tiAR ,
 tدر سال  i= مطالبات شرکت  

1, tiAR  مطالبات شرکت =i  1در سال-t باشد.می 

itPPE   .برابر است با خالص ارزش دفتری اموال، ماشین آالت و تجهیزات = 

1itNetIncome  .برابر است با درآمد خالص شرکت در سال ماقبل مورد بررسی = 

پس از محاسبه اقالم تعهدی کل و جایگذاری آن در مدل برآوردی زیر، اقالم تعهدی اختیاری از طریق فرمول 

 زیر برآورد خواهد شد:
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 متغیرهای  وابسته:

 هزینه سرمایه (9

 ها به صورت زیر خواهد بود:(، نحوه محاسبه هزینه سرمایه شرکت2191پژوهش کانگ و همكاران )طبق 

                          ])1()1(/[])1[(, VSpEVSCOE ti   

 که در آن: 

tiCOE  = برابر است با هزینه سرمایه.  ,

 S   .مبلغ فروش رفته سهام = 

V  .ارزش تغییر پذیر سهام = 

 E   .ارزش مورد انتظار سهام = 

p .قیمت جاری سهام = 

 

tiBeta) مالی ( ریسک 2 ,:) 

بیان می کند که نرخ ریسک  9CAPMدر این پژوهش ریسک مالی از طریق فرمول زیر محاسبه خواهد شد: 

شرکت مساوی با نرخ بی خطر بازده به اضافه صرف ریسک که به صورت زیر نشان داده می شود )فرانسیس و 

 (:  2110همكاران، 

                            
 

itiftmtftit

ifmfi

eRRRR

RRERRE









)(

*)()(
 

itR نرخ بازده شرکت :i  دردورهt  .ftR نرخ بازدهی ریسک بی خطر دردوره :t . 

i : بتای بازار اوراق بهادار )ریسک سیستماتیک( شرکتi .mtR  نرخ بازده پرتفوی بازار دردوره :t .ite عوامل

 مزاحم.

 متغیرهای کنترلی

 دوره . انیارزش بازار شرکت در پا یعیطب تمیاندازه: لگار -9

 ها دوره بدست آمده است. ییها به کل دارا یکل بده میاز تقس اریمع نی: ایاهرم مال -2

 . باشد می استنباطی های آماره و توصیفی های آماره بخش دو در اطالعات تحلیل و تجزیه

 

 يافته ها

تجزیه و تحلیل اطالعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود، که به وسیله آن 

مورد تجزیه  شرکتهادر این فصل، اطالعات مربوط به کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. 

مورد تجزیه و  Eviewsافزار افزار اکسل محاسبه و با نرمآوری شده با استفاده از نرمهای جمعداده.اند و تحلیل قرار گرفته

های مرکزی از جمله میانگین، میانه و ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخصتحلیل داده اند.تحلیل قرار گرفته

 ها به تفكیک انجام شده است. شاخصهای پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی چولگی شروع شده است. این شاخص

 گیرد. بررسی قرار می مورد( 9)به صورت خالصه در جدول شماره  به توصیف متغیرهای پژوهش پرداخته و ابتدا بنابراین در

 

 بررسي مورد متغيرهاي آمارتوصيفي: 1 جدول

عالمت  متغیرها

 اختصاری

انحراف  مینیمم ماکسیمم میانه میانگین

 معیار

 مشاهدات کشیدگی چولگی

 COE  5.2029  5.191  7.678  3.0546  0.8093 -0.0107  3.0036  540 هزینه سرمایه
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 BETA  0.5892  0.5184  3.1347 -1.834  0.9292  0.0928  2.8393  540 ریسک مالی

 مدیریت سود
BM -114617 -8425.5  5708641 

-

19998452  1492576 -9.8516  121.31  540 

 SIZE  13.626  13.582  18.454  10.086  1.3019  0.7179  4.6004  540 شرکتاندازه 

 LEV  0.6034  0.627  1.0274  0.0891  0.1773 -0.3834  2.6873  540 اهرمالی

 
است و شاخص خوبی  عیاست که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توز نیانگیم ،یشاخص مرکز نیتر یصلا (9در جدول )

. میانه یكی دیگر از شاخص های مرکزی  است 21/0برابر  هیسرما نهیهزکه برای متغیر  برای نشان دادن مرکزیت داده هاست

بیشتر از  یگرمی باشد که وضعیت جامعه را نشان می دهد. و نشان می دهد که نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی د

که برای متغیر  بودن مقدار میانگین و میانه نشان دهنده نرمال بودن این متغیر می باشد كسانینین همچ مقدار هستند نیا

 زانیم ای گریكدیاز  یپراکندگ زانیم نیتعی یبرا یاریمع ،یپراکندگ یپارامترها ی. به طور کلاست 91/0 برابر هیسرما نهیهز

 هیسرما نهیهزکه برای متغیر  است اریانحراف مع ،یکندگپرا یپارامترها نیاست. از مهم تر نیانگیآنها نسبت به م یپراکندگ

. میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کامالً را نشان می دهد 39/1برابر 

ضریب چولگی  لگی به چپ داردمنفی باشد چو بیمتقارن است و چنانچه این ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگرضر

. پارامتر منفی و نزدیک صفر می باشد که نشان می دهد توزیع نرمال و خیلی کم چوله به چپ می باشد  هیسرما نهیهز

نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر  وانیمیزان کشیدگی یا پخی منحنی فرا یپراکندگ

شد، یعنی منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضع متعادل و نرمالی دارد، اگر این مقدار مثبت باشد کشیدگی حدود صفر با

که برای تمام متغیرها کشیدگی مثبت می باشد ستون آخر هم منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. 

 مشاهدات را نشان می دهد 

 

 مانايي آزمون نتايج: 2جدول 
 آماره  اختصاریعالمت  متغیر

ADF 
 فیشر

 احتمال 

ADF فیشر 

 نتیجه  

 ADF آماره 

 فیشر

 ADF احتمال 

 فیشر

 مانا COE 227.460 0.2830 378.770 0.0000 هزینه سرمایه

 مانا   BETA 346.413 0.0000 ریسک مالی

 مانا   BM 419.357 0.0000 مدیریت سود

 مانا   SIZE 296.912 0.0002 اندازه شرکت

 مانا   LEV 302.334 0.0001 اهرمالی

 آزمون همجمعی
 متغیر

عالمت 

 اختصاری

 ADF آماره 

 فیشر

 ADF احتمال 

 فیشر
 نتیجه

 مانا tiRESID  360.778 0.0000, جمله خطا

 

 یكی دیگر از پیش فرض های رگرسیون نرمال بودن جمله خطا است.

  فرضیه فرعی اول:
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Series: Standardized Residuals

Sample 1389 1393

Observations 540

Mean       1.41e-15

Median  -0.039732

Maximum  2.280633

Minimum -2.172073

Std. Dev.   0.805923

Skewness   0.031397

Kurtosis   2.893256

Jarque-Bera  0.345094

Probability  0.841519

 
 نرمال بودن جمله خطا (1نمودار)

 

می باشد. بنابراین فرضیه صفر  329/1با ارزش احتمال  820/1با توجه به جدول نتایج بدست آمده ، آماره آزمون جاک برای 

 که مبنی بر نرمال بودن جمله خطا است برای فرضیه فرعی اول پذیرفته می شود. 

 فرضیه دوم
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Series: Standardized Residuals

Sample 1389 1393

Observations 540

Mean      -1.67e-15

Median  -0.069584

Maximum  2.653702

Minimum -2.242875

Std. Dev.   0.901776

Skewness   0.157143

Kurtosis   2.796759

Jarque-Bera  3.151860

Probability  0.206815

 
 نرمال بودن جمله خطا (2نمودار)

 

می باشد. بنابراین فرضیه صفر که  219/1با ارزش احتمال  909/8ده ، آماره آزمون جاک برای با توجه به جدول نتایج بدست آم

 مبنی بر نرمال بودن جمله خطا است برای فرضیه فرعی دوم پذیرفته می شود. 

پژوهش از های این بعد از اینكه مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت حال نوبت آن رسیده است که روش تخمین گردد. داده

(  مشخص گردد. برای این منظور از پانلیا  پولها الزم است که روش تخمین )باشد. اما قبل از تخمین مدلنوع ترکیبی می

باشد یا به عبارتی دیگر آماره آزمون آنها  %0لیمر استفاده شده است. برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از  Fآزمون 

است، برای  %0شود و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از استفاده می پولکمتر از آماره جدول باشد، از روش 

 "اثرات ثابت"و  "اثرات تصادفی"خود با استفاده از دو مدل  پانلاده خواهد شد. روش استف (تابلویی پانل) تخمین مدل از روش

که از کدام مدل استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است. مشاهداتی که احتمال تواند انجام گیرد. برای تعیین اینمی

است از مدل اثرات تصادفی  %0ل آزمون آنها بیشتر از است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتما %0آزمون آنها کمتر از 

 شود. برای تخمین مدل استفاده می
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 )چاو( ليمر f آزمون :3جدول

 

 از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود:اصلی  فرضیه

0H دارد.ن.: مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه و ریسک مالی تاثیر معناداری 

1H  معناداری دارد.: مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه و ریسک مالی تاثیر 

 :میپرداز یم یفرع اتیو آزمون فرض یبه بررس یاصل هیبه فرض ییجهت پاسخگو

 از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود:فرعی اول  فرضیه

0H دارد.ن.: مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه تاثیر معناداری 

1H .مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه تاثیر معناداری دارد : 

 پژوهش: اول فرعی هیمدل مربوط به فرض

 
 

 1313تا  1331 يسالها يط تايمدل با استفاده از روش پانل د جيخالصه نتا: 4شـماره  جدول

 
 نوشت:زیر اول را به صورت رابطه  فرعی هیمدل مربوط به فرض یخط یا معادله توان یم (2)طبق جدول 

 
هزینه سرمایه در سطح اندازه شرکت، اهرم مالی به  ( ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای مدیریت سود، ،2)جدول جیبا توجه به نتا

اندازه شرکت، اهرم مالی به  برای متغیرهای مدیریت سود، ،م افزار نر طبرآورد شده توس t می باشد و آمارهادار ندرصد مع 0

 نیب یرابطه خط ن،یابران. بمی باشندادار ناست که مع 191209/2و  989102/8، 220220/8به ترتیب برابر  هزینه سرمایه

مدیریت سود واقعی بر بنابراین می توان نتیجه گرفت که  هزینه سرمایه وجود دارد.اندازه شرکت، اهرم مالی به  مدیریت سود، ،

 که دهد می نشان را مستقل متغیرهای دهندگی توضیح قدرت تعیین تعدیل شده ضریب هزینه سرمایه تاثیر معناداری دارد.

 آماری لحاظ از مدل کل که است این بیانگر F آماره احتمال. دهد توضیح وابسته را متغیر تغییرات % 22 میزان به قادراست

ای میان متغیرها در این مدل وجود دارد ( بیانگر این مطلب است که رابطه قویFمقدار باالی آماره فیشر)و می باشد  دار معنی

در مدل معنی دار می باشند هزینه سرمایه اندازه شرکت، اهرم مالی به  و با توجه به فرضیه چون متغیرهای مدیریت سود، ، .

  .بر هزینه سرمایه تاثیر معناداری داردمدیریت سود واقعی رد می شود یعنی  H0بنابراین فرض 

 از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود:فرعی دوم  فرضیه

 نتيجه آزمون احتمال آزمون رليم  آماره اِف نوع آزمون  فرضيه ها

 مدل یبودن داده ها panel 0.0000 13.786167 رلیم  اِف اولفرعي  هيمدل مربوط به فرض

 مدل یبودن داده ها panel 0.0000 3.559504 رلیم  اِف دومفرعي   هيمربوط به فرضمدل 

ضريب  

 برآوردي

خطاي 

 استاندارد

احتمال  tآماره آزمون 

 tآزمون 

 0.0000 9.871920 0.384389 3.794658  عرض از مبدا

 BM مديريت سود
5.20E-08 1.60E-08 3.245275 0.0013 

 SIZE اندازه شركت
0.088433 0.028191 3.136954 0.0018 

 LEV اهرم مالي
0.346715 0.171687 2.019456 0.0441 

   F 13.79939 آماره   0.779653 ضريب تعيين

 ضريب تعيين تعديل شده

0.723154 

 Fاحتمال  

0.000000 

دوربين ـ 

 واتسون

1.864531 
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0H دارد.نتاثیر معناداری  مالی.: مدیریت سود واقعی بر ریسک 

1H  تاثیر معناداری دارد. مالی: مدیریت سود واقعی بر ریسک 

 پژوهش: فرعی دوم هیمدل مربوط به فرض

 
 

 1313تا  1331 يسالها يط تايمدل با استفاده از روش پانل د جيخالصه نتا : 5شـماره  جدول

 
 نوشت: زیر را به صورت رابطه دوم فرعی هیمدل مربوط به فرض یخط یا معادله توان یم (0)طبق جدول 

 
درصد  0در سطح  مالیریسک اندازه شرکت به  ( ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای مدیریت سود و0)جدول جیبا توجه به نتا

به ترتیب  مالیریسک اندازه شرکت به  م افزار برای متغیرهای مدیریت سود ونر طبرآورد شده توس t می باشد و آمارهادار نمع

ریسک مدیریت سود واندازه شرکت به  نیب یرابطه خط ن،یابران. بمی باشندادار ناست که مع 298391/9و  998398/2برابر 

و متغیر اهرم مالی  تاثیر معناداری دارد. یمدیریت سود واقعی بر ریسک مالبنابراین می توان نتیجه گرفت که  وجود دارد. یمال

این  %10دارد بنابراین از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. و در سطح اطمینان  %0ری بیشتر از سطح معنی دا مالیریسک به 

 قادراست که دهد می نشان را مستقل متغیرهای دهندگی توضیح قدرت تعیین تعدیل شده متغیر بی معنی می باشند. ضریب

 دار معنی آماری لحاظ از مدل کل که است این بیانگر F آماره احتمال. دهد توضیح وابسته را متغیر تغییرات % 83 میزان به

در مدل معنی دار می باشند بنابراین  اندازه شرکت به ریسک مالی می باشد و با توجه به فرضیه چون متغیرهای مدیریت سود و

 . تاثیر معناداری دارد ریسک مالیمدیریت سود واقعی بر رد می شود یعنی  H0فرض 

 

  گيريبحث و نتيجه
 ترازنامه ساختار مدیریت و مدیریت گیریهای تصمیم در ای ویژه جایگاه از مالی اهرم که اند عقیده این بر مالی مدیران اکثر

 های صورت کاربران معموال و دارد شرکت ی اداره در مهمی نقش آن، ی نتیجه و سود گیری اندازه فرایند. است برخوردار

 تهیه قضاوت و حسابداری های روش ار رمتاث اقتصادی بنگاه سود ی محاسبه که آنجا از. اند قائل آن برای زیادی اهمیت مالی،

 دالیل به بنا مدیریت، است ممكن باشد، می تجاری واحد مدیریت ی عهده به مالی های صورت ی تهیه و است آن کنندگان

 فرضیه از حاصل نتایج به توجه با ی سرمایه ی هزینه کاهش یا و افزایش در سود مدیرت. نماید سود مدیریت به اقدام، مختلف

مدیریت بر سود می تواند نتیجه عكس بر ریسک مالی داشته باشد. مدیریت سود می  .است رسانیده اثبات به را خود نقش ما ی

 تواند ریسک را افزایش داده و سرمایه گذاران را به خطر بیندازد. بنابراین پیشنهاد می شود:

 صورت متحدالشكل و مكانیزه صورت به ها شرکت مالی سیستم و سوابق نگهداری و اطالعات تجمیع و عملیات فرایند کلیه

 فناوری از گیری بهره بر مبتنی ها گذاری سرمایه و معامالت نتایج به مربوط عملیاتی و مالی اطالعات انتقال جریان و گیرد

 .باشد اطالعات نوین های

 مالی و فنی استانداردهای و معیارها و شود تدوین ها داده آنالیز و اطالعات استخراج فرایند سازماندهی برای مناسبی مكانیزم

 .گردد ارائه اطالعات تحلیل و تجزیه برای مناسب و جامع

 tاحتمال آزمون  tآماره آزمون  خطای استاندارد ضریب برآوردی 

 0.0000 5.398027- 0.662384 3.575568-  عرض از مبدا

 BM مدیریت سود
5.84E-08 2.76E-08 2.113813 0.0351 

 SIZE اندازه شرکت
0.301861 0.048579 6.213869 0.0000 

 LEV اهرم مالی
0.096174 0.295854 0.325073 0.7453 

 دوربین ـ واتسون  F 3.956960 آماره   0.503625 ضریب تعیین

 F 0.000000  2.113338احتمال   376349 .0 ضریب تعیین تعدیل شده
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 نظارت برای داخلی کنترل و شود تقویت عملكرد صحت از اطمینان حصول منظور به شرکتها در داخلی کنترل سیستم تقویت

 .گیرد صورت مدیره هیئت کار بر

 حسابرسی واحد ریسک، مدیریت واحد: است تحقق قابل واحدها این تقویت طریق از ها شرکت در داخلی های کنترل روند

 .عملكرد ارزیابی واحد و داخلی

 شرکت لیكن. است شده محول حسابرسی سازمان به بازرسان وظیفه اساسنامه موجب به دولتی های شرکت در بازرسی، واحد

 .گیرند بهره ارتباط این در تخصصی موسسات از توانند می خصوصی های
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