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از آنجایی که افزایش ریسک غیر سیستماتیک می تواند موجب افزایش هزینه سرمایه برای شرکت گردد
لذا در این شرایط مدیریت انگیزه بیشتری دارد تا سود را مدیریت نماید .با توجه به موارد گفته شده هدف
از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود می باشد .از جامعهی آماری
این پژوهش  120شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1391تا  1395مورد
بررسی قرار گرفتهاند .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش کمی تجزیه و تحلیل آماری شامل روش
تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است .همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج نتایج
پژوهش ،نرمافزارهای  Excelو  Eviewsمورد استفاده قرار گرفتهاند .نتیجه به دست آمده از آزمون
فرضیهی پژوهش نشان میدهد که ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود اثر مثبتی دارد.
واژههای کلیدی :مدیریت سود ،اقالم تعهدی اختیاری ،ریسک غیر سیستماتیک.
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مقدمه
ریسک ،بخشی جدایی ناپذیر از تمامی فعالیتهای تجاری است و مدیریت اثربخش آن ،نه تنها در رابطه با
پیشگیری از مشکالت مالی و انجام بودجه بندی سرمایه ای به شرکت کمک میکند ،بلکه فرایند
تصمیمگیری را نیز بهبود می بخشد .در واقع یکی از اصلی ترین وظایف مدیریت ،سروکار داشتن با ریسک
اختصاصی (ریسک غیر سیستماتیک) است .ریسک پذیری ،نقش بسیار بااهمیتی در حفظ مزیت رقابتی
شرکتها دارد و میتواند آنها را به سمت رشد اقتصادی باالتر رهنمون سازد .شرکتها در محیط رقابتی،
استراتژیهای مختلفی را دنبال میکنند تا از این طریق سهم خود را در بازار افزایش داده و موانعی را
برای ورود دیگران ایجاد نمایند .انتخاب هر استراتژی مستلزم پذیرش سطح متفاوتی از ریسک است و به
گونه ای متفاوت بر ریسک اختصاصی (ریسک غیر سیستماتیک) شرکت تأثیر میگذارد .در حالی که
انتخاب برخی استراتژیهای تجاری ،به دلیل افزایش سهم شرکت در بازار ،آسیبپذیری شرکت در مقابل
نوسانات کالن اقتصادی را کاهش داده و میتوانند منجر به کاهش ریسک سامانمند (ریسک بازار) شرکت
گردند ،از سوی دیگر قادر به افزایش ریسک اختصاصی شرکت نیز هستند ]14[ .مطالعات صورت پذیرفته
در ادبیات مالی نشان میدهد که بازده سهام شرکتها تحت تأثیر ریسک اختصاصی قرار دارد و
سرمایهگذاری در پروژههای ریسکی منجر به افزایش نوسان جریانات نقدی و در نتیجه نوسان بیشتر بازده
سهام شرکت می شود و افزایش نوسانهای بازده سهام به احتمال زیاد میتواند منجر به افزایش عدم
تقارن اطالعاتی و افزایش هزینه سرمایه شود .لذا در این شرایط مدیران برای کاهش هزینه سرمایه و نشان
دادن تصویری مطلوب از شرکت و کاهش ریسک سرمایهگذاری انگیزه قوی دارند تا سود را مدیریت نمایند
[ .]7مطالعات متعدد نشان میدهد افزایش سطح جهانی در سطح ریسک غیر سیستماتیک خطرناک است.
به عنوان مثال ،پژوهش کمپبل و همکاران )2001( 1افزایش قابل توجهی در نوسانات سطح شرکت در
برابر نوسانات بازار را نشان میدهد .همچنین واتس و زیمرمن )1986( 2استدالل میکند که مدیریت سود،
سودمندی اطالعات را بهبود میبخشد .در مقابل اگر نوسانات ریسک غیر سیستماتیک افزایش یابد ،به
بهبود وضعیت اطالعات شرکت کمک میکند و بنابراین مدیریت شرکت انگیزه کمتر برای مدیریت سود
دارد .لذا با توجه به موارد گفته شده در باال در این پژوهش این پرسش مورد بررسی قرار میگیرد ،که آیا
ریسک غیرسیستماتیک بر مدیریت سود تأثیر دارد یا خیر؟
مبانی نظری
مدیریت سود
در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است .ارائه تعریفی
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( )1999معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری
مالی استفاده می کنند و ساختار معامالت را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند .این
هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می
گیرد ،یا به منظور تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود مشخص می
باشد .جونز و شارما )2001( 1معتقدند مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت
در گزارشگری مالی ،ساختار مالی و ساختار مبادالت جهت گمراه نمودن بعضی از ذی نفعان درباره عملکرد
اقتصادی شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است،
در گزارشگری مالی تغییر ایجاد می کنند.]3[ .
از دیدگاه گزارشگری مالی ،مدیر میتواند از مجرای مدیریت بر سود بر ارزش بازار سهام شرکت اثر بگذارد.
برای مثال (شاید مدیر بخواهد در بازار این نوع استنباط به وجود آورد که با گذشت زمان از یک سو ،سود
را هموار نماید و از سوی دیگر ،بازار میتواند شاهد رشد سود خالص باشد .با فرض اینکه بازار اوراق بهادار
کارا است ،چنین اقدامی مستلزم این است که از اطالعات محرمانه (درونسازمانی) استفاده کرد؛ بنابراین،
میتوان مدیریت بر سود را به عنوان محملی دانست که مدیر بدان وسیله اطالعات محرمانه (درونسازمانی)
را به سرمایهگذاران منتقل مینماید [.]8
پژوهش های تئوری حسابداری اثباتی حاکی از آن است که روش های حسابداری تعهدی اختیاری به
عنوان ابزاری برای مدیریت سود مورد استفاده قرار گرفته است .هیلی ( )1985دریافت که برای مدیران
انتقال سود بین دوره ها از طریق تغییر رویه ها از تغییر اقالم تعهدی پر هزینه تر است .شرکت ها به ندرت
رویه حسابداری خود را ساالنه تغییر می دهند .برای نمونه ،تغییر به روش استهالک خط مستقیم در یک
سال معموال با تغییر روش مانده نزولی مضاعف در سال های بعد همراه نیست .به نظر می رسد مدیران
انعطاف پذیری بیشتری برای تغییر اقالم تعهدی دارند .آن ها می توانند شناسایی فروش را تسریع کنند
یا به تأخیر بیاندازند و مخارج تعمیرات را سرمایه ای یا هزینه کنند [.]1
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهشهای حسابداری به شمار میرود .به
دلیل این که سرمایهگذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند .همچنین
این پژوهشها از جنبه رفتاری ،اهمیت خاص خود را دارد .به این ترتیب ،سرمایهگذاران با اطمینان خاطر
بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایهگذاری میکنند که روند سود آنها با ثباتتر است [.]6
اقالم تعهدی اختیاری
اقالم تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطالق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به
شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق
با استانداردهای حسابداری است ،آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر
از واقع نشان دهد .مانند هزینه استهالک دارایی های استهالک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول.
Jones and Sharma
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روش های مدیریت سود
در یک طبقه بندی کلی روش های مدیریت سود به سه دسته تقسیم میشود]10[ :
زمان بندی معامالت :این روش مربوط به حسابداری نمی باشد بلکه از طریق تصمیمات مدیریتی صورت
می پذیرد .مثل تالش مدیر برای انجام یک معامله در آخرین روز سال.
انتخاب روش و فرایند تخصیص :تعیین عمر مفید دارایی ها و روش استهالک ،انتخاب روش جریان فرضی
موجودی کاال ،از این قبیل اند.
طبقه بندی اقالم عملیاتی و غیر عملیاتی :مثال برای کاهش هزینه های اصلی از قبیل بهای تمام شده
کاالی فروش رفته یا هزینه های فروش ،میتوان با تغییر طبقه بندی اقالم هزینه ،سود ناخالص را دستکاری
کرد .توجه شود که در این حالت رقم نهایی سود تغییر نمی کند.
ریسک غیر سیستماتیک
ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک کاهش پذیر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار است
که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد .این ریسک قابل کنترل بوده و کاهش پذیر است و با ایجاد
تنوع میتوان این نوع ریسک را کاهش داد .این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی
همچون ریسک تجاری ،مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد [.]2
ریسک غیر سیستماتیک و مدیریت سود
یکی از اصلی ترین وظایف مدیریت ،سروکار داشتن با ریسک اختصاصی (ریسک غیر سیستماتیک) است.
ریسک پذیری ،نقش بسیار با اهمیتی در حفظ مزیت رقابتی شرکتها دارد و می تواند آنها را به سمت رشد
اقتصادی باالتر رهنمون سازد .شرکتها در محیط رقابتی ،استراتژیهای مختلفی را دنبال میکنند تا از
این طریق سهم خود را در بازار افزایش داده و موانعی را برای ورود دیگران ایجاد نمایند .انتخاب هر
استراتژی مستلزم پذیرش سطح متفاوتی از ریسک است و به گونه ای متفاوت بر ریسک اختصاصی (ریسک
غیر سیستماتیک) شرکت تأثیر میگذارد .در حالی که انتخاب برخی استراتژیهای تجاری ،به دلیل افزایش
سهم شرکت در بازار ،آسیبپذیری شرکت در مقابل نوسانات کالن اقتصادی را کاهش داده و میتوانند
منجر به کاهش ریسک سامانمند (ریسک بازار) شرکت گردند ،از سوی دیگر قادر به افزایش ریسک
اختصاصی شرکت نیز هستند [ .]14مطالعات صورت پذیرفته در ادبیات مالی نشان میدهد که بازده سهام
شرکتها تحت تأثیر ریسک اختصاصی قرار دارد .و سرمایهگذاری در پروژههای ریسکی منجر به افزایش
نوسان جریانات نقدی و در نتیجه نوسان بیشتر بازده سهام شرکت شود و افزایش نوسانهای بازده سهام
به احتمال زیاد میتواند منجر به افزایش عدم تقارن اطالعاتی و افزایش هزینه سرمایه گردد [ .]17به طور
عام پژوهشگران بر این باورند که سرمایه گذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که
دارای یک روند سودآوری یکنواخت و ثابت باشند و شرکت هایی که سود پر نوسانی گزارش میکنند،
ریسک بیشتری نسبت به شرکتهای دیگر دارند .به همین دلیل ،مدیران برای کاهش هزینه سرمایه و نشان
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دادن تصویری مطلوب از شرکت و کاهش ریسک سرمایهگذاری انگیزه قوی دارند تا سود را مدیریت نمایند
[ .]7واتس و زیمرمن )1986( 1استدالل میکند که مدیریت سود سودمندی اطالعات را بهبود میبخشد.
در مقابل اگر نوسانات ریسک غیر سیستماتیک افزایش یابد ،به بهبود وضعیت اطالعات شرکت کمک
میکند و بنابراین مدیریت شرکت انگیزه کمتر برای مدیریت سود دارد.
پیشینه تحقیق
داتا و همکاران )2017( 2به بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت اقالم تعهدی پرداخته و
دریافتند که یک رابطه مثبت بین ریسک غیر سیستماتیک و مدیریت اقالم تعهدی وجود دارد.
کورنیادی 3و همکاران ( )2014با بررسی شرکتهای نیوزلندی دریافتند که سطح ریسکپذیری
شرکتهایی با هیأتمدیره بزرگ ،کمتر بوده است.
میشل و اسکات )2014( 4تحقیقی تحت عنوان ریسکپذیری شرکت ،ارزش شرکت و سطح پیشبینی
سودهای مدیریت انجام دادند .آنها در تحقیق خود نشان دادند که سطح پیشبینی سودهای مدیریتی با
ریسکپذیری شرکت رابطه منفی دارد .همچنین بین ریسکپذیری شرکت و ارزش آتی شرکت نیز رابطه
معناداری دارد.
5
رج گوپال و ونکاتاچلم ( )2011به بررسی رابطه بین کیفیت گزاشگری مالی و ریسک غیر سیستماتیک
پرداختند و دریافتند که پایین آمدن کیفیت سود با افزایش ریسک غیر سیستماتیک در بازهی زمانی
 2001-1962رابطه دارد.
شوبیدا و همکاران )2009( 6با بررسی شرکتهای اردنی به این نتیجه رسیدند که اقالم تعهدی اختیاری
با ریسک سیستماتیک دارای رابطه مثبت میباشد .آنها شیوهای رفتاری در مورد ریسک غیر سیستماتیک
ارائه کردند ،با این مفهوم که اثر منفی ریسک غیر سیستماتیک بر روی بازده آتی ناشی از وجود معامله
گران خرد است .این پژوهشگران نشان دادند که سهم معامله گران خرد در سهام واحدهایی که ریسک
باالیی دارند ،زیاد است و به طور ضمنی بیانگر ترجیح معامله گران خرد نسبت به قمار میباشد .چنین
رفتارهایی که به دنبال ریسک هستند ،موجب باالرفتن قیمت جاری میشود و نهایتاً کاهش بازده
سرمایهگذاران را به دنبال خواهد داشت.
سال افزون و همکاران ( )1395در پژوهشی به بررسی ارتباط میان ریسکپذیری ،ارزش شرکت و
پیشبینی سود مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نمونه آماری
تحقیق آنها شامل  115شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که
بر اساس روش غربالگری انتخاب گردیدهاند و دوره زمانی شامل  5سال از سال  1387الی  1392است.
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Michael & Scott
5
Rajgopal & Venkatachalm
6
Shubita et al
2
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شواهد تجربی به دست آمده از آزمون فرضیات آنها حاکی از این است که میان ارزش آتی سهام و دقت
باالی پیشبینی سود مدیریت با ریسکپذیری شرکت رابطه معکوسی وجود دارد.
طالب نیا و همکاران ( )1394در پژوهشی به بررسی ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدی و ریسک غیر
سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند در پژوهش آنها دادههای
 91شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1386تا  1390جمعآوری و
فرضیههای پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است .برای اندازهگیری
کیفیت اقالم تعهدی از سه معیار توانایی اقالم تعهدی ،محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی و میزان اقالم
تعهدی اختیاری استفاده شده است .همچنین تأثیر کیفیت اقالم تعهدی بر ریسک غیر سیستماتیک بر
اساس مدل فاما و فرنچ و مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای اندازهگیری شده و مورد بررسی قرار
گرفته است .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد اقالم تعهدی اختیاری ،توانایی اقالم تعهدی و محتوای
اطالعاتی اقالم تعهدی با ریسک غیر سیستماتیک رابطه مستقیم و معنادار دارد.
فرضیه ی پژوهش
بر اساس مبانی نظری پژوهش ،فرضیه ی پژوهش به صورت زیر تدوین گردید:
ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود تأثیر دارد.
روش پژوهش و جامعه و نمونه آماری تحقیق
این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و داده های آن با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق
اطالعات گذشته) بوده و از لحاظ روش گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات کمی ،همبستگی بوده و هدف
اصلی آن تعیین وجود ،میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است .اطالعات مربوط به چارچوب
نظری با استفاده از مطالعات کتابخانهای از قبیل مطالعه پایاننامههای کارشناسی ارشد ،مجالت معتبر
حسابداری و بخش عمدهای از طریق جستجو در اینترنت و مراجعه به مراکز علمی دانشگاهی صورت
پذیرفته است .اطالعات مورد نیاز به منظور بررسی و آزمون فرضیهها با استفاده از صورتهای مالی
حسابرسی شده در بورس اوراق بهادار تهران و مراجعه به سایتهای اینترنتی از قبیل www.tsetmc.com
و  www.irandoc.ac.irو  www.codal.irاستخراج گردیده است .سپس در صفحه گسترده Excel
اطالعات تجمیع شده است و با استفاده از نرمافزار  Eviewsتحلیلها انجام شده است.
جامعه آماری پژوهش  ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمرو زمانی
بین سالهای  1391تا  1395می باشد .به منظور انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند
استفاده شده است.
جامعه آماری تحقیق ،کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  1391تا پایان
سال  1395میباشد .تعداد نمونه مورد مطالعه در این تحقیق با استفاده از روش غربالگری و با توجه به
معیارهای زیر انتخاب شد:
 .1شرکتها طی سالهای مالی مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود
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 .2شرکتها می بایستی جزء شرکتهای سرمایهگذار ،بانک ها ،هلدینگ و لیزینگ و واسطهگری مالی
نباشند.
 .3شرکتها میبایست قبل از سال  1391وارد بورس شده باشند.
 .4میبایستی سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.
 .5میبایستی اطالعات مالی شرکتها بهطور کامل در دسترس باشد.
با در نظر گرفتن موارد فوق تعداد  174شرکت شرایط انتخاب به عنوان نمونه را داشتند و این تعداد
شرکت جامعه در دسترس تحقیق را تشکیل میداد ،ولیکن با استفاده از نمونهگیری کوکران 120 ،شرکت
به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .نحوه اعمال محدودیتها ،بر شرکتهای عضو سازمان بورس ،برای
دستیابی به جامعه دوم یا جامعه در دسترس به شرح جدول ذیل میباشد:
تعداد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران که تا پایان سال مالی  1395فعال
بودهاند.

318

تعداد شرکتهایی که جزء شرکتهای سرمایهگذار ،بانکها ،هلدینگ و لیزینگ واسطهگری مالی
بودهاند.

()45

تعداد شرکتهایی که بعد از سال  1391وارد بورس شدهاند.

()26

تعداد شرکتهایی که طی دورهی مالی مورد مطالعه پایان سال مالی آنها منتهی به  12/29نبوده
و یا تغییر سال مالی دادهاند.

()49

تعداد شرکتهایی که اطالعات مورد نیاز تحقیق آنها در بازهی زمانی در دسترس نبوده است.

()24

حجم نمونه

174

الگوی پژوهش و متغیرهای پژوهش
برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل داتا و همکاران ( )2017استفاده گردید:
𝐷𝐴𝑖𝑡 = β0 + β1 IVOlit + β2SIZEit + β3LEVit + β4ROAit + €

متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که مقدار یا ارزش آنها تحت تأثیر متغیر مستقل تعیین میشود و بر اثر
تغیرات متغیر مستقل تغییر مییابد .در این تحقیق مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته میباشد.
𝑡𝑖𝐴𝐷  :اقالم تعهدی اختیاری (مدیریت سود) که از طریق مدل جونز تعدیلشده به دست
می آید.
TACCt = β0+β1(1/TAt-1) +β2 (∆REVt _ ∆RECt) + β3 PPEt + ε

 :TACCi,tنماینده کل اقالم تعهدی شرکت در سال جاری (که از کسر جریان وجه نقد عملیاتی از سود
خالص بدست می آید) می باشد.
 :1/Ai,t-1بیانگر تقسیم عدد  1بر جمع کل داراییهای ابتدای سال.
 :∆REVi,tتغییرات کل درامد فروش سال جاری نسبت به سال قبل.
 :∆RECi,tنشاندهندهی تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی سال جاری نسبت به سال قبل.
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 :PPEi,tبیانگر جمع داراییهای ثابت (اموال ،ماشینآالت و تجهیزات) به صورت ناخالص (قبل از کسر
استهالک انباشته).
 :εباقی مانده در رابطه باال که معیار تعیین اقالم تعهدی اختیاری می باشد .و نشان دهنده مدیریت سود
می باشد.
متغیر مستقل
متغیر مستقل متغیر پیشفرضی است که محقق آن را تغییر داده ،دستکاری یا حذف میکند تا تأثیر این
حذف ،دستکاری و یا تغییر را در متغیر وابسته بررسی کند .در این تحقیق ریسک غیر سیستماتیک متغیر
مستقل میباشند.
 :IVOlitریسکپذیری شرکت با استفاده از خطای استاندارد (انحراف معیار یا جذر واریانس) بازده روزانه
سهام برای دوره یک ساله اندازهگیری میشود.
متغیرهای کنترلی
متغیرهایی هستند که قبل از شروع تحقیق شناسایی میشود و محققق عالقمند است که تأثیر آن را
حذف کند و یا به حداقل برساند .در این تحقیق متغیرهای کنترلی به شرح زیر میباشند.
بازده دارایی (𝐴𝑂𝑅) :برای شرکتهای انتخابی بطور ساالنه بصورت زیر محاسبه شده است:
سود خالص
مجموع دارایی

= 𝐴𝑂𝑅

اهرم مالی ( 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑒𝐿) :1بیانگر اهرم مالی بوده که حاصل تقسیم کل بدهیها بر کل داراییها است.
اندازه شرکت ( 𝑒𝑧𝑖𝑆) :2از لگاریتم دارایی کل شرکت به دست میآید.
𝑡 :𝜀𝑖,نشاندهندهی مقادیر خطای مدل است.
تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
قبل از اینکه به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شود ،متغیرهای پژوهش به صورت خالصه در جدول
شماره ( )1مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول ( )1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
ریسک غیر
سیستماتیک

مدیریت سود

بازده دارایی

اهرم مالی

اندازه شرکت

DA

ROA

LEV

SIZE

میانگین

0.030862

0.015925

0.111989

0.584188

14.38055

میانه

0.026345

-0.003286

0.100612

0.578736

14.14687

IVOL

Leverage
Size

1
2
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ریسک غیر
سیستماتیک

مدیریت سود

بازده دارایی

اهرم مالی

اندازه شرکت

DA

ROA

LEV

SIZE

بیشینه

0.332755

1.241781

0.632691

2.315169

19.14996

کمینه

0.000740

-0.759348

-0.784697

0.035553

10.53295

انحراف معیار

0.026226

0.194610

0.150727

0.239706

1.564638

چولگی

6.847639

2.155088

-0.095647

1.344135

0.715372

کشیدگی

68.61692

14.70593

7.332587

10.56359

3.459611

مشاهدات

600

600

600

600

600

IVOL

از آمار توصیفی ارائهشده ،میتوان به نتایج زیر دست یافت:
میانگین اقالم تعهدی اختیاری ( )DAدر شرکتهای مورد بررسی در کل سالهای پژوهش0.015 ،
میباشد که بیشترین مقدار آن حدوداً  1.24میباشد .اقالم تعهدی اختیاری از طریق مدل جونز تعدیل
شده به دست آمده است .همچنین نتایج نشان میدهد میانگین متغیر ریسک غیر سیستماتیک (،)IVOL
در کل سالهای پژوهش 0.03 ،بوده است که از طریق انحراف معیار بازده روزانه سهام شرکتها به دست
آمده است .میانگین متغیر اندازه شرکت ( 14.38 )SIZEو متوسط اهرم مالی ( )LEVشرکتهای بورسی
در سالهای مورد بررسی حدود  0.58بوده است؛ که نشان میدهد به طور میانگین  58درصد سرمایه
شرکتهای بورسی از محل بدهیها تأمین مالی شده است .میانگین بازده دارایی ( 0.11 )ROAبوده
است .سایر اطالعات مربوط به متغیرها در نگاره فوق نشان داده شده است.
آمار استنباطی
قبل از بررسی مدل و فرضیات ،ابتدا برخی از مهمترین مفروضات رگرسیون برای مدل اشاره شده باید
مورد بررسی قرار بگیرد.
بررسی واریانس خطاها (همسانی واریانس)
برای بررسی همسانی واریانس مدل تحقیق ،از آزمون وایت ( )1980استفاده می گردد .فرضیه صفر در
این آزمون ،بیانگر همسانی واریانس ها می باشد .نتایج آزمون وایت ( )1980در جدول  2ارائه شده است.
جدول ( )2آزمون وایت برای ناهمسانی واریانس
آماره
F-statistic

5.344526

معناداری
0.0003

آماره
Obs*R-squared

20.81006

معناداری
0.0003

همانطوری که در جدول  2مشخص است ،فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس ها رد شده است .یعنی
ناهمسانی واریانس وجود دارد .برای رفع این مشکل از رگرسیون  GLSاستفاده می شود.
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آزمون هم خطی
یکی از آزمونهایی که باید هنگام تحلیل رگرسیونی کنترل و بررسی شود ،آزمون هم خطی بین
متغیرهاست که توسط شاخص عامل تورم واریانس ( )VIFاندازهگیری میشود.
جدول ( )3آزمون VIF
متغیر

عالمت اختصاری

عامل تورم واریانس

ریسک غیر سیستماتیک

IVOL

074843.1

بازده دارایی

ROA

552716.1

اهرم مالی

LEV

607792.1

اندازه شرکت

SIZE

032658.1

در پژوهش حاضر مطابق جدول شماره ( ،)3عامل تورم واریانس کلیه متغیرها ،مقادیر کمتر از  10دارند و
این نشاندهنده عدم هم خطی میان متغیرهای مستقل تحقیق میباشد .ازاینرو میتوان پذیرفت که دقت
ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل در مدل تحقیق ،تحت تأثیر روابط درونی متغیرهای مستقل قرار نگرفته
است.
بررسی مانایی متغیرهای پژوهش
الزم است که قبل از تخمین مدل ،مانایی متغیرهای آن مورد بررسی قرار بگیرد .نتایج آزمون مانایی در
جدول ( )4درج گردیده است.
جدول ( )4نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
متغیرها

آزمون دیکی فولر

نتایج

نماد

آماره

احتمال

ریسک غیر سیستماتیک

IVOL

-14.82381

0.0000

مانا

مدیریت سود

DA

-18.53923

0.0000

مانا

بازده دارایی

ROA

-13.85037

0.0000

مانا

اهرم مالی

LEV

-12.51644

0.0000

مانا

اندازه شرکت

SIZE

-7.794015

0.0000

مانا

بر اساس آزمون «دیکی-فولر تعمیمیافته» چون مقدار احتمال همه متغیرها کمتر از  %5بوده است ،همه
متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی در دوره پژوهش در سطح مانا بودهاند.
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انتخاب بهترین مدل برآورد
قبل از برآورد مدل ،باید مشخص شود که آیا باید از روش دادههای تلفیقی استفاده شود یا از روش
دادههای پانل .بدین منظور از آزمون اف لیمر برای بررسی ترکیبپذیری استفاده شده است .اگر روش
دادههای پانل پذیرفته شود باید مشخص گردد که از روش اثرات ثابت استفاده شود یا اثرات تصادفی .برای
این منظور از آزمون هاسمن استفاده شده است.
جدول ( )5نتایج آزمونهای چاو و هاسمن
آزمون

آماره

سطح معناداری

نتایج

چاو ( Fلیمر)

880039.2

0.0000

پانلی

هاسمن

170848.3

0.5297

اثرات تصادفی

همانطور که در جدول شماره ( )5مشخص شده ،سطح معناداری آزمون چاو زیر  0.05است بنابراین برای
برآورد مدل از روش دادههای پانل استفاده شده است .همچنین بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره
( )5سطح معناداری آزمون هاسمن بزرگتر از  0.05است بنابراین باید از روش اثرات تصادفی استفاده کرد.
پس آزمون رگرسیون باید با روش دادههای پانلی-اثرات ثابت انجام شود.
آزمون نهایی فرضیه 1
پس از بررسی مفروضات رگرسیون و انتخاب بهترین مدل ،اقدام به برآورد رگرسیون و آزمون فرضیه می
گردد.
 :H0ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود تأثیر ندارد.
 :H1ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود تأثیر دارد.
جدول ( )6نتیجه آزمون فرضیه پژوهش
متغیرها

نماد

ضرایب

آماره t

معناداری

ریسک غیر سیستماتیک

IVOL

0.332410

6.175557

0.0000

اهرم مالی

LEV

0.160606

3.194690

0.0015

بازده دارایی

ROA

0.371072

5.055134

0.0000

اندازه شرکت

SIZE

0.005417

0.710649

0.4776

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

C

-0.185711

-1.634438

0.1027

متغیر وابستهDA :

ضریب تعیین تعدیلشده

0.102517

دوربین-واتسون

1.921895

.186
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 Fآماره

18.10552

احتمال آماره F

0.000000

بر اساس جدول ( )6با توجه به سطح معناداری متغیر ریسک غیر سیستماتیک ( )IVOLکوچکتر از 0.05
میباشد لذا  H0تحقیق رد میشود و  H1تحقیق پذیرفته میشود به عبارتی ریسک غیر سیستماتیک بر
مدیریت سود تأثیر دارد و با توجه به ضریب این متغیر که مثبت است میتوان گفت که متغیر ریسک غیر
سیستماتیک ( )IVOLبر مدیریت سود ( )DAاثر مثبتی دارد؛ همچنین با توجه به سطح معنیداری
متغیر اهرم مالی ( )LEVو بازده دارایی ( )ROAکه کمتر از  0.05است و با توجه به ضریب این متغیرها
که مثبت میباشد و همچنین با توجه به سطح معنیداری متغیر اندازه شرکت ( )SIZEکه بیشتر از 0.05
میباشد میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای اهرم مالی و بازده دارایی دارای اثر مثبتی بر مدیریت سود
میباشند؛ و اندازه شرکت بر مدیریت سود اثری ندارد .نتایج نشان دهنده تایید فرضیه تحقیق می باشد.
همینطور با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش به شرح جدول ( )6مشاهده میشود که مقدار
احتمال یا سطح معنیداری  Fبرابر  0.0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0.05است ،فرض صفر در
سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل رگرسیونی معنادار است و بیان میکند که حداقل یک
رابطه خطی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته وجود دارد .نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیلشده
نشان میدهد ،تقریباً  %10تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده
میشوند .مقدار دوربین واتسون باید بین  1.5و  2.5باشد .با توجه به نتیجه تحقیق مقدار دوربین واتسون
 1.92شده است که نشان می دهد بین اجزای مدل ،خود همبستگی سریالی وجود ندارد و بین جمالت
باقیمانده (اخالل) مدل ارتباط و همبستگی وجود ندارد در نتیجه استقالل اجزای خطا تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتیجه بدست آمده از فرضیه تحقیق می توان بیان کرد ،ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت
سود تأثیر دارد .نتایج نشان دهنده تأیید فرضیه تحقیق میباشد .مهمترین دلیلی که می توان برای آن
مطرح کرد این است که افزایش نوسانهای بازده سهام به احتمال زیاد منجر به افزایش عدم تقارن
اطالعاتی و افزایش هزینه سرمایه میشود ،لذا در این شرایط مدیران برای کاهش هزینه سرمایه و نشان
دادن تصویری مطلوب از شرکت و کاهش ریسک سرمایهگذاری انگیزه قوی دارند تا سود را مدیریت نمایند.
بارترام و همکارانش 1در سال ( )2009نشان دادند که ریسک غیر سیستماتیک با افزایش شفافیت اطالعاتی
کاهش می یابد و همینطور وی و ژانگ )2006( 2و کلی )2007( 3اثبات کردند که شرکت های ایالت
4
متحده آمریکا با محیط های اطالعاتی ضعیف نوسانات بیشتری را نمایش می گذارند .همچنین سوبرامانیام
( )1996به این نتیجه رسیدند که اختیارات مدیریت در مدیریت سود سودمندی اطالعات در مورد سود
1

Bartram et al
Wei and Zhang
3
Kelly
4
Subramanyam
2
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را بهبود می بخشد .نتیجه این تحقیق شبیه نتیجه تحقیقات طالب نیا و همکاران ( )1394و داتا و همکاران
( )2017میباشد .در کل با توجه نتیجه تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته و با توجه به نتیجه بدست
آمده از این تحقیق می توان گفت که با افزایش نوسان پذیری نقش قیمت سهام به عنوان «عالمتی» از
ارزش حقیقی شرکت کاهش می یابد .بنابراین مدیران انگیزه دارند تا سودمندی اطالعات در مورد سودشان
را از طریق مدیریت سود باال ببرند و دیگر اینکه ریسک غیر سیستماتیک شامل ریسک تجاری و ریسک
مالی و ریسک نقدینگی میباشد .حال اگر ریسک غیر سیستماتیک که مربوط به اطالعات نادرست در
تصمیمات مالی است افزایش یابد خطر ورشکستگی شرکت نیز افزایش مییابد به طور مثال اگر ریسک
مالی که به طور مستقیم بر سودآوری شرکتها اثر میگذارد افزایش یابد میتواند حتی شرکت را از پای
در آورد و یا وقتی ریسک نقدینگی که ریسک نبود وجه نقد برای باز پرداخت تعهدات افزایش یابد خطر
ورشکستگی شرکت نیز زیاد میشود لذا در این شرایط تمایل مدیران برای مدیریت سود بیشتر میشود
تا با بهتر نشان دادن وضعیت شرکت (افزایش سود با استفاده از انتخاب روشهای مختلف حسابداری)
مانع از ورشکستگی شرکتها شوند .در واقع میتوان گفت مدیریت سود یک راهی برای مدیران است تا به
طور مبتکرانه ای ریسک اختصاصی شرکت را کم کنند و پیامدهای منفی مرتبط را در مورد قیمت سهام
و هزینه های مالی محدود نمایند [.]17
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای کاربردی
از آنجایی که ریسک غیر سیستماتیک ،ریسک کاهش پذیر و قابل کنترل است ،به سهامداران پیشنهاد
میشود تا با تنوع بخشیدن به سرمایهگذاری در اوراق بهادار آن را کاهش دهند چرا که از این طریق هم
مدیریت سود و هم ریسک غیر سیستماتیک که مربوط به اطالعات نادرست در تصمیمات مالی است
کاهش مییابد.
از آنجایی که افزایش ریسک غیر سیستماتیک منجر به افزایش مدیریت سود میشود ،پیشنهاد میگردد
که سهامداران نظارت بیشتری بر اقدامات مدیریت داشته باشند و با قرار دادن افراد غیرموظف در ترکیب
هیأتمدیره از تصمیمات مدیریت آگاه باشند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و مدیریت سود
بررسی اثر نوع صنعت بر رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و مدیریت سود
بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی ،تورم ،بهای نفت و نرخ ارز بر روی روابط بین ریسک غیر
سیستماتیک و مدیریت سود.
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Since increasing the non-systematic risk can increase the cost of capital for the
company, in this situation, management is more motivated to manage the profits.
According to the above, the purpose of this research is to examine the effect of nonsystematic risk on profit management. From the statistical population of this study,
120 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 1391 to 1395 have
been investigated. For statistical analysis, quantitative statistical analysis including
regression analysis method was used. Also, Excel and Eviews software have been
used to analyze data and extract the results. The results of the research hypothesis test
show that non-systematic risk has a positive effect on earnings management.
Keywords: Earnings Management, Optional Accrual Items, Non-Systematic Risk.
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