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 1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رفسنجان ،ایران.
 2استادیار حسابداری ،دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
 8عضو هیئت علمی گروه حسابداری ،واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رفسنجان ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
مجتبی افشار جهانشاهی

چکيده
این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص های مالی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با در نظرگرفتن
نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی میپردازد .متغیر مستقل این پژوهش ،اهرم مالی ،نسبت
نقدینگی ،سودآوری و مدیریت سود واقعی میباشد و متغیر وابسته ،بازده سهام و متغیر تعدیلگر
کیفیت حسابرسی میباشد .نمونه شامل  111شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بین سالهای  1831الی  1811و نرمافزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل آماری ،ایویوز 1می
باشد .فرضیهها بر اساس آزمون رگرسیون خطی چند متغیره ،مورد آزمون قرار گرفتهاند .نتایج
پژوهش بیانگر این است که سودآوری ،اهرم مالی و مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد
عملیاتی بر بازده سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد اما مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید
تاثیر منفی و معناداری دارد .کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سودآوری و بازده سهام و بر رابطه
بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید و بازده سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد اما
کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اهرم مالی و بازده تاثیر معناداری ندارد .همچنین کیفیت
حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی و بازده سهام تاثیر
منفی و معناداری دارد.
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با در نظرگرفتن نقش تعدیل گري کيفيت حسابرسی

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال سوم)

بررسی تاثير برخی شاخص هاي مالی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام
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مقدمه
امروزه اطالعات مالی ،ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری اقتصادی محسوب میشود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به
صحت ،دقت و به هنگام بودن اطالعات دارد .در بازارهای مالی ،اطالعات میتواند به صورت نشانهها ،عالئم ،اخبار و پیش بینیهای مختلف ،از
داخل یا خارج شرکت در اختیار سهامداران و سرمایه گذاران قرار گیرد .این اطالعات موجبایجاد واکنش بین ذی نفعان میشود و در نتیجه
تغییراتی در قیمت سهامایجاد میکند[1].
در حال حاضر یکی از مسائل مهم سرمایهگذاران در تصمیمگیری در زمینهی مسائل مالی بهخصوص در بورس ،بازده سهام و عملکرد
شرکت میباشد و به علت با اهمیت بودن از نظر سرمایهگذاران و تاثیر به سزای آن در سرمایهگذاری تا به حال ،با تعداد متعددی از متغیرها
مورد آزمون قرار گرفته شده است .حاصل سیستم اطالعات حسابداری ،گزارشهای مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی
برای استفادهکنندگان برخوردار است .سرمایهگذاران با اتکاء به سود حسابداری ،عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیشبینیهای خود را برآن
اساس انجام میدهند .مدیران نیز از سود برای برنامهریزی آینده شرکت استفاده میکنند[2].
در ارزیابی سهام با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی ،نسبتهای مالی منعکس کننده وضعیت مالی و عملکرد شرکت میباشند .نسبتهای
مالی دربرگیرنده نقدینگی ،سودآوری ،فعالیت و نسبتهای بازار میباشند .نسبتهای مالی به منظور توصیف نقاط ضعف و قوت وضعیت مالی
شرکت مورد استفاده قرار میگیرند و بازده سهام در بازار سرمایه را نیز پیشبینی میکنند [8].مدیران میتوانند به منظور دستیابی به سودهای
مورد انتظار از روش های تعهدی مورد پذیرش استانداردهای حسابداری جهت مدیریت سود شرکت بهره گیرند .مدیران همچنین میتوانند از
طریق تغییر در زمان و میزان تصمیمات عملیاتی سود را مدیریت کنند که به آن مدیریت سود واقعی گفته میشود] .[1مدیریت سود میتواند
کیفیت گزارشگری صورتهای مالی را کاهش دهد[5].
این امر نیز میتواند بر برآورد اعتباردهندگان نسبت به جریان های نقدی مورد انتظار شرکت تاثیر گذارد .با توجه به مطالعات گذشته
توسط رویچودهاری( ،)2112مدیریت سود واقعی در سه طبقه قابل تقسیمبندی است :دستکاری فروش ،تولید زیاد و هزینههای اختیاری].[2
حسابرسی عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و سهامداران را از طریق فراهم کردن امکان تایید اعتبار صورتهای مالی توسط بخشهای برون
سازمانی کاهش میدهد .انتطار می رود که اثربخشی حسابرسی و توانایی او در جلوگیری از مدیریت سود متناسب با کیفیت حسابرس متفاوت
باشد .در مقایسه با حسابرسان با صالحیت پایین ،حسابرسان با صالحیت باالتر توانایی بهتری در کشف موارد نادرست دارند و پس از شناسایی
اظهارنظر حسابرس مقبول نیست؛ بنابراین حسابرسان با صالحیت باالتر به عنوان یک عامل بازدارنده مدیرت سود عمل میکنند ،چرا که در
صورت شناسایی و افشا گزارشگری نادرست اعتبار مدیریت خدشهدار شده و ارزش شرکت کاهش مییابد[7].
بنابراین ،این پژوهش سعی به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا شاخص های مالی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با توجه به
نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری دارد؟

مبانی نظري
جونز و مارشال ( )2111تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نمودهاند .به نظر آنها مدیریت سود زمانی اتفاق میافتد که مدیران
با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارشگری مالی و ساختار مبادالت جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران ،اعتباردهندگان،
کارکنان ،دولت ،سرمایهگذاران و )...درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارششده
وابسته است ،در گزارشگری مالی تغییرایجاد میکنند [3].در پژوهش حاضر مانند پژوهش اسماعیل و ویتارو ( )2112جهت اندازهگیری سطح
دستکاری فعالیتهای واقعی از سه معیار سطح غیرعادی جریان نقدی عملیاتی ،سطح غیرعادی هزینههای تولیدی و سطح غیرعادی هزینههای
اختیاری استفاده میشود] .[1سودآوری به توانایی شرکت دربدست آوردن درآمد وسود اشاره میکند .درآمد یا سود خالص ،تنها معیاراندازهگیری
سودآوری میباشد .سرمایهگذاران واعتباردهندگان ،عالقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند .شرکتها برای جذب
سرمایه مورد نیازخود ،مجبورند سود کافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایهگذاران و اعتباردهندگان بدست آورند .در صورتی که شرکتها
سود کافی تحصیل نکنند ،آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژهها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود.
دوام وبقاء یک شرکت در بلندمدت ،به توانایی آن درکسب درآمد برای انجام کلیه تعهدات وتامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی ،بستگی
دارد[11].
اهرم مالی بیانگر میزان هزینههای ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها در شرکت است .یکی از مهمترین مقیاسهای اهرم ،نسبت
بدهی است که از تقسیم بدهیها به داراییها بهدست میآید[11].
نقدینگی توانایی شرکت را برای انجام تعهدات کوتاه مدت در سررسید نشان میدهد .با توجه بهاینکه توان بالقوه شرکت در دستیابی به
منابع تولیدی مورد نیاز وایجاد فرصتهای رشد تا حدود زیادی به نقدینگی شرکت بستگی دارد ،انتظار میرود با باال رفتن نقدینگی ،دسترسی
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شرکت به منابع مورد نیاز ،انجام به موقع تعهدات نسبت به مشتریان و اعتباردهندگان افزایش یابد .در نتیجه به نظر میرسد نقدینگی در شرکت
ریسک را کاهش میدهد][12
معموالً مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات ،در حال حاضر نرخ بازده سهام است .این معیار به تنهایی دارای محتوی اطالعاتی برای
سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد .وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد
شرکت را مناسب نشان نمیدهد .این معیار دارای محتوی اطالعاتی زیادی میباشد ،زیرا ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار ،اطالعات سرمایه
گذران را به خوبی منعکس میکند .بازده سهام از نسبت قیمت پایان دوره منهای قیمت اول دوره تقسیم به قیمت اول دوره به دست میآید[11].
واژه کیفیت حسابرسی برای حسابرسان و استفادهکنندگان صورتهای مالی معانی متفاوتی دارد .استفادهکنندگان زمانی حسابرسی را
با کیفیت تلقی میکنند که اطمینان دهد صورتهای مالی فاقد هرگونه اشتباه و تقلب است] [18در گذشته کیفیت حسابرسی احتمال اینکه
حسابرس یک اشتباه با اهمیت در صورتهای مالی را کشف و گزارش نماید ،تعریف میشد] ،[11اما اکنون کیفیت حسابرسی به میزان مطابقت
بین اطمینان بخشی بدست آمده با اطمینان بخشی قابل قبول اشاره دارد][15

پيشينه پژوهش
پيشينه داخلی
همتی و همکاران ( )1811به بررسی اثر کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .در بازارهای کارای سرمایه انتظار میرود کلیه اطالعات موجود ،به سرعت در قیمت سهام منعکس شود .طبق نتایج به دست آمده،
رابطه منفی و معناداری بین سهامداران عمده و همزمانی در قیمت سهام وجود دارد و همچنین نتایج بیانگر آن است که هرچه کیفیت
حسابرسی بیشتر باشد قیمت سهام حاوی اطالعات خواهد بود .یافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد در صورتی که سهامداران عمده،
دولتی یا وابسته به دولت باشند ،تضاد منافع مدیران و سهامداران کمتر خواهد بود و اطالعات در ارتباط با قیمت سهام به صورت شفاف موجود
و در اختیار سرمایه گذاران خواهد بود[12].
موسوی فخر و احمدی ( ) 1812به بررسی رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر اقالم واقعی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .مدیران شرکتها تالش میکنند با استفاده از روشهایی ،وضعیت سودآوری شرکت را به گونهای مطلوب
نشان دهند .یکی از این روشها ،مدیریت سود است .نتایجاین پژوهش نشان میدهد که بین معیارهای مدیریت واقعی سود و بازده سهام رابطه
معنادار وجود دارد][17
صمدیان و قنبری ( )1812به بررسی رابطه نقدینگی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
نتایج استخراجی حاکی از تاثیرگذاری نسبتهای آنی وجاری بر بازده عادی و غیرعادی سهام شرکتها میباشد بنابراین سهامداران میتوانند از
نسبتهای نقدینگی (آنی و جاری) جهت بررسی وضعیت و پیش بینی بازده سهام شرکتها استفاده نمایند[13].
احمدی و جمالی ( )1812به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .حسابرسی ،اعتبار اطالعات در دسترس استفادهکنندگان را افزایش میدهد و با افزایش کیفیت حسابرسی ،کیفیت اطالعات نیز افزایش
می یابد .درواقع حسابرسی ،موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان مدیریت و استفادهکنندگان میشود تا ازاین طریق استفادهکنندگان از
گزارشهای مالی ،توانایی ارزیابی و پیشبینی عملکرد مالی شرکت را داشته باشند .یافتههای پژوهش بیانگر وجود رابطۀ مثبتِ معناداری بین
تخصص حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی با بازده آتی سهام و وجود رابطۀ منفی معناداری بین دورۀ تصدی حسابرس و بازده آتی سهام بوده
است[11].
ایزدپورو همکاران ( )1811به بررسی ارتباط بین دستکاری فعالیتهای واقعی و بازده آتی سهام پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی
از آن است که دستکاری فعالیتهای واقعی که منجر به افزایش جریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی در دوره جاری گردیده است ،با بازده سهام
دوره بعد ارتباط منفی دارد .همچنین تغییرات غیرعادی در موجودی کاال و هزینههای اختیاری غیرعادی (که موجب کاهش جریانهای
نقدیاینده میشود) ،ارتباط معکوسی با بازده سهام در دوره اینده دارد .هزینه تولید غیرعادی در دوره جاری که ناشی از تولید بیش از اندازه
می باشد ارتباط معکوسی با بازده سهام دوره بعد ندارد .بدان معنا که قیمت سهام قادر به انعکاس کامل اثر اضافه تولید بر عملکرد عملیاتی آتی
شرکت میباشد][21
ثقفی و شعری ( ) 1838به بررسی نقش اطالعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام پرداختند .نتایج تجربی حاصل تأییدکننده
توان پیش بینی اطالعات حسابداری است .ضریب تعیین تعدیل شده مدلهای نمونه اصلی از  1/188تا  1/225متفاوت بود .ضرایب متغیرهای
بازده داراییها ،بازده سرمایه گذاریها ،رشد فروش به جمع داراییها ،رشد سود خالص به فروش ،هزینههای مالی به فروش ،در  1مدل معنادار
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بوده است؛ به عبارت دیگر این متغیرها سهم بیشتری (نسبت به سایر متغیرها) در پیش بینی بازده را داشته اند .بقیه متغیرهای پیش بینی
کننده بازدهی در طول زمان همسان نبودند[21].
پيشينه خارجی
وینوال و کیکی ( )2112به بررسی تجزیه و تحلیل تاثیر ویژگیهای بنیادی و مدیریت واقعی سود بر بازده سهام تعدیل شده توسط کیفیت
حسابرسی پرداختند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان دهندهاین است که بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام با بازده سهام ارتباط
مثبت دارد .نسبتهای جاری تعدیل شده توسط کیفیت حسابرسی بابازده سهام ارتباط مثبت دارد؛ و یا به عبارت دیگر کیفیت حسابرسی ارتباط
بین نسبت جاری و بازده سهام را تقویت میکند .به عالوه مشاهده شده که مدیریت سود واقعی از طریق بهای تعدیل شده توسط کیفیت
حسابرسی بر بازده سهام تاثیر مثبت دارد به عبارت دیگر کیفیت حسابرسی ارتباط بین مدیریت سود واقعی از طریق بهای تولید و بازده سهام
را تقویت میکند[1].
تریسی و سیمو ( )2118به بررسی تاثیر نسبتهای مالی به بازده سهام پرداختهاند .نتایج نشان داد که نسبت نسبت جاری ،نسبت گردش
مجموع دارایی ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بودند و بازگشت دارایی تا حدی ،یک اثر مثبت و معنادار بر بازده سهام ندارد .در عوض،
نسبت بدهی تاثیر منفی و معنی دار بر بازده سهام بود .نتایج آزمون با آزمون  Fپیدا شده است که همه نسبتهای مالی انتخاب شده اثر قابل
توجهی بر بازده سهام ندارد[22].
ژانگ ( )2112به بررسی شواهد در معاوضه بین دستکاری فعالیت های واقعی و درآمد مبنای تعهدی مدیریت پرداختند .با استفاده از یک
مدل تجربی که شامل هزینههای مرتبط با روشهای مدیریت و درآمد و تصمیمات پی در پی مدیران میباشد ،بررسی کرده است؛ و دریافته
است که مدیران میتوانند به منظور دستیابی به سودهای مورد انتظار از روشهای تعهدی مورد پذیرش استانداردهای حسابداری جهت مدیریت
سود شرکت بهره گیرند .مدیران همچنین میتوانند از طریق تغییر در زمان و میزان تصمیمات عملیاتی سود را مدیریت کنند که به آن مدیریت
سود واقعی گفته میشود[1].
کوهن و زاروین ( ،) 2111با بررسی هر دو نوع مدیریت سود دریافتند که مدیران در زمان عرضه فصلی سهام ،اغلب درگیر مدیریت سود
واقعی هستند و کاهش عملکرد در زمان ع رضه فصلی سهام بیشتر در نتیجه مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی است تا مدیریت سود از
طریق اقالم تعهدی؛ زیرا دستکاری فعالیتهای واقعی نتایج اقتصادی واقعی به همراه دارد[28].
گانی ( )2111در پژوهشی دریافت که شرکتها اغلب درگیر مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی هستند .نتایج بررسی
نشان داد که کاهش هزینههای پژوهش و توسعه و تولید بیش از اندازه با سودی که در نتیجه دستکاری فعالیتهای واقعی کسب شده رابطه
مثبت دارد .هم چنین سودی که از طریق مدیریت سود واقعیایجاد شده یک رابطه معکوس با عملکرد آتی شرکت دارد[21].
لی و رودن ()2117به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و دقت پیش بینی سود پرداختند .نتایج نشان داد که حسابرسی با کیفیت
باالتر ،رابطۀ مثبت و معناداری با دقت پیش بینی باالتر سود دارد .بنابراین ،میتوان انتظار داشت که مؤسسههای حسابرسی مشهور (بزرگ)
شرکتها را به ارائۀ پیش بینی های دقیقتر سود ترغیب کنند .سرمایه گذاران با پیش بینی سودی که مدیریت ارائه میکند ،اقدام به پیش بینی
بازده میکنند؛ هرچه کیفیت حسابرسی افزایش یابد ،کیفیت اطالعات حسابداری افزایش مییابد ،بنابراین پیش بینی که به پشتوانۀ این اطالعات
در مورد بازده صورت میگیرد ،از خطای کمتری برخوردار است][25
رویچوهاری ( ،)2112به بررسی مدیریت واقعی سود از طریق فعالیتهای دستکاری پرداخته است .نتایج نشان داد که این فعالیتها
کمتر شایع هستند وحضور سرمایه گذاران پیچیده است؛ و مدیریت سود واقعی در سه طبقه قابل تقسیمبندی است :دستکاری فروش ،تولید
زیاد و هزینههای اختیاری .همچنین طبق برخی ازشواهد دستکاری فعالیتهای واقعی هر چند کمتر برای پاسخگویی به پیش بینی تحلیلگران
ساالنه وجود دارد[2].
چان و لویز ( )2112به بررسی رابطۀ کیفیت اطالعات حسابداری را با بازده آتی سهام پرداختند .نتایج نشان داد که کیفیت اطالعات
حسابداری با حجم زیاد اقالم تعهدی کاهش پیدا میکند و موجب میشود ،بازده سهام شرکتها در دوره های پس از گزارشگری اطالعات مالی
کاهش یابد .این یافتهها نشان میدهد ،سرمایهگذاران زمانی که به کیفیت پایین سود شرکت پی میبرند ،قیمت سهام آن را متناسب با این
موضوع تعدیل میکنند .با آگاهی از ارتباط بین کیفیت اطالعات حسابداری و بازده آتی سهام ،میتوان به این نتیجه رسید که کیفیت حسابرسی،
کیفیت گزارشگری مالی را افزایش میدهد و اطمینان سرمایه گذاران را نسبت به صحت اطالعات آتی افزایش میدهد[22].
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روش پژوهش
روش موردنظر برای انجام این پژوهش شبه تجربی و از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطالعات گذشته) ،در حوزه پژوهشهای اثباتی
حسابداری و مبتنی بر اطالعات واقعی است .در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات از روش میدانی استفاده شده است .مبانی نظری
پژوهش از کتب ،مجالت و سایتهای تخصصی فارسی و التین گردآوری شده است و دادههای مالی مورد نیاز با مراجعه به سایت سازمان بورس
و اوراق بهادار تهران ،صورتهای مالی شرکتها و همچنین با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین گردآوری شده است.الزم به ذکر است که دادههای
اولیه این پژوهش پس از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرمافزار اکسل ویرایش  2111شده تا دادههای متغیرهای مورد نیاز برای آزمون
فرضیههای پژوهش بهدست آید .سپس تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش ،به همراه نتایج آن نیز با توجه به خروجیهای به دست
آمده از نرمافزار ایویوز نسخه  1انجام میشود.

جامعه و نمونه آماري
جامعه آماریاین پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که از سال  1831لغایت  1811در بورس
فعال بودهاند.
نمونه آمارى انتخاب شده در این پژوهش ،شرکتهاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که داراى ویژگیهاى زیر باشند:
-1پایان سال مالى شرکتها پایان اسفند باشد.
-2شرکت در دوره زمانى  1831تا  1811سال مالى خود را تغییر نداده باشد.
-8شرکتها در دوره زمانى  1831تا  1811توقف فعالیت نداشته باشند.
-1صورتهاى مالى و یادداشتهاى همراه شرکتها در دوره زمانى  1831تا  1811به گونه کامل در سایت بورس اوراق بهادار تهران
موجود باشد.
 -5جزو شرکتهای واسطهگری مالی (سرمایهگذاری ،هلدینگ ،لیزینگ ،بیمهها و بانکها) نباشد.
دراین مطالعه بر اساس نمونهگیری انجام شده تعداد  111شرکت به عنوان نمونه آماریاین پژوهش انتخاب شده است.
مدل آماري پژوهش
با توجه به پژوهش وینوال و کیکی ( )2112از مدل رگرسیونی زیر جهت سنجش فرضیههای پژوهش استفاده گردیده است]:[1
RETit = a + β1ROAit + β3DERit + β4REM_ΒPRODit + β5REM_CFOit + β7KAit + β3ROA.KAit + β1CR.KAit
+ β11DER.KAit + β11ΒPROD.KAit + β12CFO.KAit+ Ɛit
که در آن  ،aعرض از مبدا؛  ،RET itپرداخت سود سهام شرکت  iدر سال t؛  ،DERitاهرم مالی شرکت  iدر سال t؛
 ،REM_BPRODitهزینه تولید شرکت  iدر سال t؛  ،ROAitبازده دارایی شرکت  iدر سال t؛  ،REM_CFOitجریان نقد عملیاتی شرکت
 iدر سال t؛  ،Kaitکیفیت حسابرسی شرکت  iدر سال t
فرضيههاي پژوهش
 )1سودآوری بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد.
 )2اهرم مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد.
 )8مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد.
 )1مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد.
 )5کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سودآوری و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد.
 )2کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد.
 )7کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران اثر دارد.
 )3کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران اثر دارد.
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یافته هاي پژوهش
آمار توصيفی
جدول زیر شامل آمار توصیفی برای همه متغیرهای بهکاررفته در پژوهش هست .تعداد مشاهدات معتبر و درست برای هر متغیر  2سال
میباشد.
جدول( )1آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش

متغیر

عالمت اختصاری

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

بازده سهام

RET

-1/117

1/211

1/22

1/23

اهرم مالی

DER

1/21

1/31

1/12

1/82

سودآوری

ROA

-1/21

1/27

1/111

1/82

جریان نقد عملیاتی

REM_CFO

-1/52

1/78

1/1133

1/21

هزینه تولید

REM_BPROD

-1/12

1/23

1/1118

1/81

کیفیت حسابرسی

KA

1

1

1/87

1/51

میانگین بازده شرکتهای نمونه برابر با  1/22بوده و کمترین و بیشترین مقدار آن برابر با  -1/117و  1/211میباشد که نشان از تغییرات
مثبت قیمت سهام شرکتهای نمونه دارد .بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در جدول ،1میانگین اهرم مالی شرکتهای نمونه طی بازه زمانی
پژوهش به ترتیب برابر با  1/12بوده است که نشان از پایین بودن اهرم مالی شرکتها دارد .همچنین میانگین سودآوری شرکت برابر با 1/111
است که نشان از سودآوری شرکتها دارد .میانگین کیفیت حسابرسی شرکت برابر با  1/87است که نشان از استفاده پایین از خدمات سازمان
حسابرسی دارد .با توجه به آماره توصیفی ،شاخص پراکندگی این متغیرها در شرکتهای مختلف کم است .باالترین انحراف معیار مربوط به متغیر
کیفیت حسابرسی و پایین ترین انحراف معیار مربوط به متغیر جریان نقد عملیاتی می باشد.
آزمون فروض کالسيک
کلیه آزمونهای الزم در این باره انجام شده است.با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون -Fلیمر و هاسمن  ،از روش پنل دیتا برای آزمون
فرضیهها استفاده میگردد .یکی از مفروضات مدل رگرسیون،نرمال بودن دادهها است،در این پژوهش برای آزمون نرمال بودن جمالت خطا از
آزمون جاکوابرا استفادهشد.با توجه به نتیجه این آزمون(سطح معناداری )1/81داده ها نرمال می باشند.از دیگر مفروضات مدل رگرسیون عدم
ناهمسانی واریانس ها و عدم خودهبستگی بین اجزای خطا است .نتایج آزمون ناهمسانی واریانسها و خودهمبستگی حاکی از سطح معنی داری
بیشتر از  %5بوده لذا این بدان معنا است که متغیرهای پژوهش دارای همسانی واریانس و عدم خودهمبستگی میباشند.
همچن ین در رگرسیون خطی فرض بر این است که هیچ رابطه خطی دقیقی بین هیچ یک از متغیرهای توضیحی وجود ندارد هم خطی
بر دو نوع هم خطی کامل و هم خطی ناقص است و در صورتی که هم خطی از نوع کامل باشد ،فرض مذکور نقض شده است.جهت تشخیص
وجود هم خطی،شاخص عامل تورم واریانس ( )VIFمورد استفاده قرار میگیرد.با توجه به نتایج بدست آمده مشکل همخطی بین متغیرهای
مستقل وجود ندارد.
نتـایج آمـاري
جدول ( )2آزمون مدل

ROA.KAit + 3KAit+ β7REM_CFOit + β5RETit= a + β1ROAit + β3DERit + β4REM_ΒPRODit + β
CFO.KAit + Ɛit12+ β ΒPROD.KAit11DER.KAit + β11β
متغیر

ضریب

آماره t

سطح معنیداری

-1/11

1/111
1/111

اهرم مالی

عالمت اختصاری
DER

181/-1

سودآوری

ROA

1/12

2/15

جریان نقد عملیاتی

REM_CFO

1/111

2/51

1/121

هزینه تولید

REM_BPROD

-1/157

-2/21

1/181

اهرم مالی در کیفیت حسابرسی

DER* KA

1/12

1/23

1/152
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سودآوری در کیفیت حسابرسی

ROA* KA

1/25

2/37

1/11

جریان نقد عملیاتی در کیفیت حسابرسی

REM_CFO* KA

-1/175

-5/25

1/111

هزینه تولید در کیفیت حسابرسی

REM_BPROD* KA

1/112

8/53

1/111

کیفیت حسابرسی

KA

1/57

2/21

1/111

عرض از مبدا

a

1/11

1/11

1/255

آماره f

31/11

سطح معنیداری

1/111

1/85

ضریب تعیین تعدیلشده

اگر داده ها پنل باشد و مفروضات مدل رگرسیون هم تایید شده باشد ازمون نهایی(ازمون مدل رگرسیون)انجام می شود.در قسمت باالی
جدول ذیل مدل رگرسیون نوشته شده است .با توجه به سطح معنی داری وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تعیین می
شود.تایید یا رد وجود رابطه بین متغیر کنترلی و وابسته تاثیری در رد ویا تایید فرضیه ندارد.اگر ضریب مثبت باشد رابطه مثبت و مستقیم و
اگر ضریب منفی باشد رابطه منفی و معکوس است.ضریب تعیین تعدیل شده میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته
را نشان می دهد.با توجه به آماره  )31/11( fو ضریب تعیین تعدیل شده  1/85و سطح معناداری ( )1/111مؤید معنادار بودن مدل برای آزمون
فرضیه است.
جدول( )3نتایج حاصل از آزمون فرضيهها

ردیف

فرضیهها

تایید یا رد فرضیه

1

سودآوری بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد

تایید

2

اهرم مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد

تایید

8

مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران اثر دارد

تایید

1

مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران اثر دارد

تایید

5

کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سودآوری و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران اثر دارد

تایید

2

کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران اثر دارد

رد

7

کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی و بازده سهام
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد

تایید

3

کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید و بازده سهام
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد

تایید
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بحث و نتيجه گيري
در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که آیا شاخص های مالی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با توجه به نقش
تعدیلگری کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری دارد یا خیر؟
متغیر مستقل این پژوهش برخی شاخص های مالی و مدیریت سود واقعی میباشد و متغیر وابسته،بازده سهام و متغیر تعدیلگر،کیفیت
حسابرسی میباشد.
فرضیه اول پژوهش در مورد سودآوری بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد مطرح گردید .با
توجه به نتایج بدست آمده متغیر سودآوری به عنوان متغیر مستقل با توجه به سطح معناداری آن و ضریب مثبت،با بازده سهام رابطه مثبت و
معناداری دارد یعنی با افزایش سودآوری شرکت بازده سهام شرکتها نیز افزایش مییابد .نتایج پژوهش با نتایج پژوهش وینوال و کیکی ()2112
و چان و لویز ( )2112مطابقت دارد.
فرضیه دوم پژوهش در مورد تاثیر اهرم مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد مطرح گردید.با
توجه به نتایج بدست آمده،متغیر ا هرم مالی به عنوان متغیر مستقل با توجه به سطح معناداری آن و ضریب منفی با بازده سهام رابطه منفی و
معناداری دارد یعنی با افزایش اهرم مالی شرکت موجب کاهش در بازده سهام شرکتها میگردد.نتایج پژوهش با نتایج پژوهش وینوال و کیکی
( ،)2112کالین و خان ( )2118و چان و لویز ( )2112مطابقت دارد.
فرضیه سوم پژوهش در مورد مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران اثر دارد ،مطرح گردید.با توجه به نتایج بدست آمده متغیر مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی به عنوان متغیر مستقل
با توجه به سطح معناداری آن و ضریب مثبت،با بازده سهام رابطه مثبت و معناداری دارد یعنی با افزایش مدیریت سود واقعی از طریق جریان
نقد عملیاتی شرکت موجب افزایش در بازده سهام شرکتها میگردد .نتایج پژوهش با نتایج پژوهش وینوال و کیکی(،)2112ایزدپورو همکاران
( )1811و موسوی فخر و احمدی ()1812مطابقت دارد.
فرضیه چهارم پژوهش در مورد مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران اثر دارد مطرح گردید.با توجه به نتایج بدست آمده متغیر مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید به عنوان متغیر مستقل با توجه به
سطح معناداری آن و ضریب منفی،با بازده سهام رابطه منفی و معناداری دارد یعنی با افزایش مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید شرکت
موجب کاهش در بازده سهام شرکتها میگردد.نتایج پژوهش با نتایج پژوهش وینوال و کیکی ( ،)2112ایزدپورو همکاران ( )1811و موسوی
فخر و احمدی ( )1812مطابقت دارد.
فرضیه پنجم پژوهش در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سودآوری و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران اثر دارد مطرح گردید.با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر کیفیت حسابرسی در سودآوری که به عنوان متغیر تعدیلگر میباشد
کمتر از  5درصد میباشد بنابراین کیفیت حسابرسی می تواند تاثیرگذاری مثبت و معناداری بر رابطه بین سودآوری و بازده سهام داشته باشد.
نتایج پژوهش با نتایج پژوهش وینوال و کیکی ( )2112مطابقت دارد.
فرضیه ششم پژوهش در مورد کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران اثر دارد مطرح گردید.با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر کیفیت حسابرسی در اهرم مالی که به عنوان متغیر تعدیلگر میباشد بیشتر
از  5درصد میباشد بنابراین کیفیت حسابرسی نمی تواند تاثیرگذاری معناداری بر رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام داشته باشد.نتایج پژوهش
با نتایج پژوهش وینوال و کیکی ( )2112مطابقت دارد.
فرضیه هفتم پژوهش در مورد کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی و بازده سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد مطرح گردید.با توجه به سطح معناداری متغیر کیفیت حسابرسی در مدیریت سود واقعی از
طریق جریان نقد عملیاتی،کیفیت حسابرسی می تواند تاثیرگذاری منفی و معناداری بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد
عملیاتی و بازده سهام داشته باشد.نتایج پژوهش با نتایج پژوهش وینوال و کیکی ( )2112و انصاری و همکاران ( )1812مطابقت دارد.
فرضیه هشتم پژوهش در مورد کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد مطرح گردید.با توجه به سطح معناداری متغیر کیفیت حسابرسی در مدیریت سود واقعی از طریق هزینه
تولید،کیفیت حسابرسی می تواند تاثیرگذاری مثبت و معناداری بر رابطه بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید و بازده سهام داشته
باشد،نتایج پژوهش با نتایج پژوهش وینوال و کیکی ( )2112و انصاری و همکاران ()1812مطابقت دارد.
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پيشنهادهاي کاربردي پژوهش
 -1با توجه به نتایج فرضیه اول پژوهش در مورد سودآوری بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد
،تالش برای افزایش اطالعات سود حسابداری برای مشارکتکننده در بازار سرمایه با ارزش است .تعیین تاثیرگذاری سودآوری بر بازده سهام از
سوی تحلیلگران مالی و همچنین ارزیابی کیفیت اطالعات مالی شرکتها توسط آنها ،میتواند اعتماد سرمایهگذاران را افزایش داده و کارایی
ب ازار سرمایه را بهبود بخشد .به سرمایه گذاران پیشنهاد میگردد که در زمینه استفاده از اطالعات در امر تصمیمگیری به رابطه سودآوری با
بازده سهام توجه داشته باشند.
 -2با توجه به نتایج فرضیه دوم پژوهش در مورد اهرم مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد
 ،می توان به سهامداران پیشنهاد کرد که به اهرم مالی به عنوان شاخصی مناسب برای درک بازده توجه کنند ،همچنین مدیران مالی باید این
موضوع را مد نظر قرار دهند که می توانند با تامین مالی از طریق بدهی ،موجب بازده کمتری برای سهامداران خود شوند .یافته های مذکور
عالوه بر تاکید مجدد فایده مندی ارقام حسابداری ،به نقش بدهی در کاهش بازده برای سهامداران تاکید دارد که می تواند برای استانداردگذاران
و کارگزاران بورس از جهت الزامات افشا از طریق صورتهای مالی و یادداشت های همراه مفید باشد.
 -8با توجه به نتایج فرضیه سوم پژوهش در مورد مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد  ،لذا به استفاده کنندگان صورت های مالی از جمله تحلیل گران مالی توصیه می شود برای تصمیم گیری
در بازده سهام به موضوع مدیریت سود واقعی از طریق جریان نقد عملیاتی توجه ای خاص داشته باشند.
 -1با توجه به نتایج فرضیه چهارم پژوهش در مورد مدیریت سود واقعی از طریق هزینه تولید بر بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد ،بیش از اندازه از طرفی سبب ایجاد تغییرات غیرعادی در موجودی کاال می شود و از طرف دیگر به ایجاد
هزینه تولید غیرعادی منجر می شود .تولید بیش از اندازه با کاهش هزینه ثابت تخصیص یافته به محصوالت ،هزینه تولید را کاهش و حاشیه
سود را افزایش می دهد .اما با تولید بیش از حد ،شرکت متحمل هزینه های تولید و نگهداری اقالم بیش از حد تولید می شود که این هزینه
ها از طریق فروش دوره جاری قابل بازیافت نیست .بنابراین به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود در تصمیمگیریهای خود به تاثیرگذاری مدیریت
سود واقعی از طریق هزینه تولید بر بازده سهام توجه داشته باشند .و با این اطالعات نقش بسیار قوی در تصمیمگیری بهتر و صحیحتری برای
هر سرمایه گذار فراهم خواهد آورد
 -5با توجه به نتایج فرضیه پنجم پژوهش در مورد کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سودآوری و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد ،با توجه به اینکه حسابرسی میزان اطمینان به اطالعات ارائه شده توسط مدیران را افزایش میدهد و تمایل
افراد به شرکتهایی که صورتهای مالی آنها حسابرسی می شوند و از کیفیت باالتری برخوردار باشند سرمایهگذاری بیشتری انجام میدهند و
همین امر میتواند بر رابطه بین سودآوری و بازده سهام تاثیرگذار باشد .به سرمایه گذاران پیشنهاد میگردد که در زمینه استفاده از اطالعات
در امر تصمیمگیری به تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سودآوری و بازده سهام توجه داشته باشند.
 -2با توجه به نتایج فرضیه ششم پژوهش در مورد کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران اثر معناداری ندارد ،به سرمایه گذاران پیشنهاد میگردد که در زمینه استفاده از اطالعات در امر تصمیمگیری توجه
داشته باشند که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام تاثیرمعناداری ندارد.
 -7با توجه به نتایج فرضیه هفتم و هشتم پژوهش در مورد کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجزا مدیریت سود واقعی و بازده سهام
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد  ،لذا به استفاده کنندگان صورت های مالی از جمله تحلیل گران مالی توصیه
می شود برای تصمیم گیری در بازده سهام به موضوع مدیریت سود واقعی توجه ای خاص داشته باشند.
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