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  فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مدیریت

 1392 پاییز/ هجدهمشماره  /  ششمسال 

  

  

  

  

 دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود 

 
 

  1هاشم نیکومرام  

  2بهمن بنی مهد    

  3فریدون رهنماي رودپشتی

  4علی کیائی

 

   چکیده

، می توانند بر سهامداران عمده و مدیرانی که با کانونهاي قدرت سیاسی مرتبط هستنددر دیدگاه اقتصادسیاسی، 

این موضوع به طور بالقوه  کیفیت اطالعات حسابداري را تحت . عملکرد مالی شرکت متبوع خود تاثیر گذار باشند

قلمرو زمانی . قرار می دهد این مقاله اثر مدیریت سیاسی بر مدیریت سود را مورد مطالعه. تاثیر قرار خواهد داد

هاي پذیرفته شده در بورس و  و قلمرو مکانی آن شرکت 1388تا  1380ساله  از سال  9شامل یک دوره پژوهش 

نتایج پژوهش  .روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر  رگرسیون چند متغیره است. اوراق بهادار تهران می باشد

به عبارت دیگر وجود مدیریت . مدیریت سود رابطه اي مستقیم وجود داردنشان می دهد که بین مدیریت سیاسی و 

، شاخص ، نوع حسابرستغییر حسابرس. سیاسی در شرکت ها یکی از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود می باشد

، مدیریت اما تغییر. سودآوري و نسبت بدهی از دیگر متغیرهایی هستند که با مدیریت سود رابطه اي معنی دار دارند

  .رشد فروش و اندازه شرکت رابطه اي با مدیریت سود ندارند

  

  .مدیریت سود و اقتصاد سیاسی ، مدیریت سیاسی :کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه -1

اقتصاد سیاسی حوزه مهمی در مطالعه علمی 

این روش، شکل گیري . هاي اجتماعی است پدیده

هاي سیاسی و  پدیده هاي اجتماعی را ناشی از مولفه

براساس نظریه اقتصاد سیاسی، در . اقتصادي می داند

اکثر جوامع اقتصادي  بازار محور،  واحدهاي تجاري 

کانون کنش هاي متقابل اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

بنابراین شناخت . میان گروه هاي مختلف هستند

روابط بین گروه هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی  

تغییر واحدهاي  به منظور درك ویژگی هاي در حال

بر پایه نظریه مزبور،  . تجاري الزم و ضروري است

اطالعات حسابداري تنها براي حمایت از گروه هاي 

اجتماعی، سیاسی و  صاحب نفوذ در حوزه هاي

اطالعاتی که به کمک آن،  . اقتصادي تهیه می شود

صاحبان قدرت می توانند به نفع شخصی خود از آن 

      .(Abeysekera 2003 )نماینداطالعات استفاده و عمل 

مطالعات تجربی حسابداري نشان داده است که 

ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی نظیر 

قضائی، قوانین تجاري و مالیاتی،  - نظامهاي حقوقی

ماهیت و نوع روابط تعریف شده در اقتصاد، عرف، 

فرهنگ و نظام سیاسی در کنار فشارهاي بازار سرمایه 

یران، حسابرسان، سرمایه گذاران، تدوین رفتار مد

کنندگان قوانین ومقررات و دیگر افراد مشارکت کننده 

در بازار را نسبت به گزارشگري مالی تحت تاثیر قرار 

   and Piotroski, 2006)  . (Bushmanمی دهد

در کشورهاي در حال توسعه که سیستمهاي 

ز           ً                          آنها غالبا  مبتنی بر روابط است، یکی ا اقتصادي

عوامل اساسی که نسبت به عوامل دیگر، بر انگیزه 

هاي مدیریت در گزارشگري مالی تاثیر می گذارد 

عامل، سیاسی بودن مدیران و مالکان شرکتها بدلیل 

دولتی بودن شرکتها و صنایع بزرگ تاثیر گذار بر 

اقتصاد و نیزنظام اقتصادي حاکم برکشور ، یعنی 

انگیزه نویسندگان  از این رو. اقتصاد دولتی می باشد

مقاله این است تا اثر نظریه اقتصاد سیاسی را بر 

مدیریت سود که یکی از شاخصهاي کیفیت اطالعات 

تفاوت این . حسابداري است، مورد بررسی قرار دهند

تحقیق با تحقیقات مشابه در حوزه مدیریت سود، آن 

است که تاکنون رابطه نظریه اقتصاد سیاسی و 

دست آورد این . نشده است مدیریت سود بررسی

  :تحقیق می تواند شامل موارد زیر باشد

   ً                                   اوال  نتایج این پژوهش می تواند موجب بسط 

در ارتباط با  مدیریت  پژوهشهاي گذشتهمبانی نظري 

سود در کشور هاي در حال توسعه از جمله ایران 

     ً                                 ثانیا  شواهد پژوهش نشان می دهد که حرفه . شود

از محیط سیاسی و اجتماعی حسابداري در ایران جدا 

این موضوع به عنوان یک دستاورد . کشور نیست

علمی می تواند اطالعات سودمندي را در اختیار 

حسابداري کشور قرار  تدوین کنندگان استانداردهاي

     ً                                        ثالثا   نتایج پژوهش می تواند  ایده هاي جدیدي  . دهد

براي انجام پژوهش هاي جدید در حوزه اقتصاد 

  .    نهاد نمایدسیاسی، پیش

پرسش اصلی این پژوهش آن اسـت کـه تـا چـه     

اندازه اقتصاد سیاسـی بـر  مـدیریت سـود تأثیرگـذار      

هدف این مقاله آن است که نخست اثر  اقتصاد . است

هـم چنـین   . سیاسی بر مدیریت سود  را نشـان دهـد  

گـران،   هدف دوم ایـن پـژوهش آن اسـت تـا تحلیـل     

تدوین کنندگان  ي،استفاده کنندگان اطالعات حسابدار

 وي ، جامعه حسابداران رسمی داراستانداردهاي حساب

را از عوامل اثر گـذار بـر   سازمان بورس اوراق بهادار 

،  مبـانی نظـري و   ادامـه در  .مدیریت سود آگاه نماید

ــژوهش،  ــینه پ ــاي  پیش ــون فرضــیه ه ــا و آزم متغیره

  . ، مورد بررسی قرار می گیردپژوهش
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  ینه پژوهشمبانی نظري و پیش -2

  پژوهش هاي خارجی -1-2

در  پژوهش خود در آمریکا نشان ) 2012(کورریا 

داد شرکتهایی که داراي روابط سیاسی هستند، کمتر از 

سوي کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادر جریمـه مـی      

این شرکتها بواسطه ارتباط با نمایندگان کنگره ، . شوند

اوراق و پرداخت وجوه به آن ها بر کمیسیون بـورس  

بهادر فشار وارد می کنند و بر آن نفـوذ دارنـد و ایـن    

موضوع باعث می شـود تـا از سـوي ایـن کمیسـیون      

او هم چنین دریافت شرکتهایی که . کمتر جریمه شوند

کیفیت اطالعـات حسـابداري آن پـایین تـر از سـایر      

شرکت ها است، براي جلوگیري از جریمه کمیسـیون  

سیاسـی اسـتفاده  مـی     بورس اوراق بهادار،  از روابط

  . Correia, 2012)(کنند

تاثیر روابط سیاسی بـر  ) 2012(بوبکري و دیگران

عملکرد شرکت و تصمیمات تـامین مـالی را بررسـی    

آنها دریافتند که شرکتها بعد از برقراري روابط . نمودند

سیاسی ، دسترسی آسان تري نسبت به سایر شـرکت  

کت هـا از طریـق   این شر. ها،  به منابع اعتباري دارند

استقراض سعی دارنـد تـا سـودآوري خـود را بهبـود      

از این رو ، روابط سیاسی همبستگی قوي بـا  . ببخشند

ــاتی دارد                                        ــرد عملیــ ــرم و عملکــ ــر در اهــ تغییــ

, 2012)  ( Boubakri  and et  al.  

ساختار سرمایه شرکت هاي ) 2012(بلیس و گل 

آن هـا  . روابط سیاسی را در مالزي بررسی نمودداراي 

درصد  12                    ً                  نشان دادند که تقریبا  حقوق صاحبان سهام 

بـه عبـارت دیگـر،    . از این شرکت ها ، منفـی اسـت   

دارایی هاي شرکت از محل بدهی ها تامین مالی شده 

نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد که سـودآوري  . اند

مقایسـه بـا    در شرکت هاي داراي روابـط سیاسـی در  

سایر شرکتها، پـایین بـوده و نسـبت ارزش بـازار بـه      

 )ارزش دفتري رابطه مستقیمی با نسـبت بـدهی دارد  

Bliss and Gul , 2012).  

در تایوان دریافتند شرکت ) 2012(یه و همکاران 

هاي وابسته به حزب سیاسی پیشـرفت دموکراتیـک ،   

 بازده سهام غیر عادي پـائینی قبـل از انتخابـات سـال    

امــا بعــد از پیــروزي ایــن حــزب در  . داشــتند 2004

انتخابات آن سال، بازده سهام این گروه از  شرکت ها 

آن ها هم چنین دریافتنـد کـه شـرکت    . افزایش یافت

هاي داراي روابط سیاسی با احزاب حـاکم، وام هـاي   

هم چنین . خارج از نوبت از بانک ها دریافت می کنند

تر از سایر شرکت ها  نظام راهبري این شرکتها ضعیف

شرکتها با نظام راهبري قوي تـر از منـابع مـالی    . است

  Yeh and et al ) . .(2012 متعددي برخوردار هستند 

شرکت  1438در بررسی از ) 2012(و و دیگران ز

ــن زن و    ــورس ش ــده در ب ــه ش ــرکتهاي پذیرفت از ش

شانگهاي دریافتند شرکتهاي داراي روابط غیر سیاسی 

دولـت نیسـتند ، کیفیـت سـود بـاالتري      که وابسته به 

هم چنین آن ها نشان دادند که هر چه مالکیـت  . دارند

سهامدار خارجی در ترکیب سهامداران افزایش یابـد ،  

بـا مقایسـه   آن هـا  . کیفیت سود نیز افزایش مـی یابـد  

شرکتهاي با مالکیت دولتی ، مالکیت کارکنان شـرکت  

ن سه دسته از نشان دادند در ای و مالکیت سایر نهادها

ــود  ــدیریت سـ ــرکتها، مـ ــی داري  شـ ــاوت معنـ تفـ

   ). .Xu and et  al  (2012,دندار

اثر هزینه هاي سیاسی بر ) 2011(چن و همکاران 

مدیریت سود در شرکتهاي چینی را مورد بررسی قرار 

آن هـا نشـان دادنـد شـرکتها در دوران تحـول      . دادند

 اقتصادي با فشارهاي سیاسی از سوي دولـت مواجـه  

ایـن شـرکتها بـراي کـاهش ایـن فشـارهاي       . بوده اند

آن ها نشان . سیاسی، به  مدیریت سود روي می آورند

دادند که مـدیریت سـود در شـرکتهاي غیـر دولتـی ،      

 .Chen and et al)بیشتر از سایر شرکتها بـوده اسـت  

,2012 ).  

اثر روابـط سیاسـی را بـر    )2011(نیسن و رونزي 

نتـایج  . سـی نمودنـد   عملکرد شرکت هاي آلمانی برر
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حـزب محافظـه   تحقیق آنها نشان می دهد که اعضاي 

،  بیشتر در خـدمت شـرکتها   کار و حزب آزادي خواه

هم چنین آن هـا نشـان دادنـد کـه شـرکتهاي       .هستند

داراي روابط سیاسی، عملکـرد مـالی و حسـابداري و    

عملکرد بازار بهتري در مقایسه با سایر شرکتها دارنـد    

(Niess and  Ruenzi, 2012) .  

مـدیریت سـود را در   )  2011(سونگ  و دیگران 

الی  2006شرکتهاي داراي روابط سیاسی طی سالهاي 

آن . در شرکتهاي چینی مورد بررسی قرار دادند 2008

ها نشان دادند که در شرکتهاي داراي روابط سیاسـی ،  

هـم چنـین   . مدیریت سود کمتر از سایر شرکتها است

ه شکل مدیریت سـود در شـرکتهاي   آن ها دریافتند ک

داراي روابط سیاسی ، بیشتر از نـوع  حـداقل سـازي    

این موضـوع باعـث افـزایش ضـریب     . سود می باشد

 )  (2012,واکنش سود در بازار سرمایه گردیده است 

Song and et  al.  .  

شرکت از  46در بررسی خود از ) 2010(المقیلی 

ق بهادار شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اورا

عربستان سعودي دریافت، شرکت هایی که در آن ها 

نسبت کارکنان خارجی نسبت به کارکنان داخلی باالتر 

مدیران این گونه شرکت ها براي اجتناب از . است

فشارهاي سیاسی دولت علیه شرکت، براي آن که 

نشان دهند در راستاي برنامه هاي توسعه اقتصادي 

ر جذب نیروي انسانی دولت عربستان سعودي مبنی ب

ماهر خارجی عمل می کنند ، سود را مدیریت می 

  .    ( Al-Moghaiwli,2012)نمایند

کیفیت اطالعات حسابداري ) 2010(چنی ودیگران

را در شرکتهاي داراي روابـط سیاسـی مـورد بررسـی     

آن ها نشان دادنـد شـرکتهاي داراي روابـط    .قرار دادند

بـر آن هـا  بـراي     سیاسی، به دلیل فقدان نفـوذ بـازار  

ــات   ــات حســابداري،  اطالع ــت اطالع ــزایش کیفی اف

هـم  . حسابداري را با کیفیت پائین تري ارائه می کنند

چنین آنهـا دریافتنـد کـه در شـرکتهاي بـدون روابـط       

سیاسی، بین کیفیت سودگزارش شده و هزینـه بـدهی   

 Chaney and et)رابطــه اي مســتقیم  وجــود دارد

al.,2012 ).  

  هاي داخلی پژوهش  -2-2

در رابطه بـا موضـوع ایـن مقالـه مطالعـات قابـل       

در ادامه مقالـه،  . توجهی در کشور مشاهده نشده است

تحقیقات داخلی مرتبط  با مـدیریت سـود ذکـر مـی     

  .  شود

در تحقیقی ) 1391(یعقوب نژاد و همکاران 

تالش کردند الگوئی براي اندازه گیري مدیریت سود 

ر بورس اوراق بهادار ارائه در شرکتهاي پذیرفته شده د

نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهایی مثل . نمایند

نسبت بدهی ، اندازه شرکت ،تغییر مدیریت ، شاخص 

و شاخص مدیریت سود )بازده دارائیها(سود آوري 

از طرف . سال قبل با مدیریت سود رابطه مستقیم دارد

 دیگر برخی متغیرها مثل مالیات ، نوع مالکیت ، نوع

حسابرس ، تغییر حسابرس و نوع صنعت اثري بر 

  .مدیریت سود ندارد

به بررسی آثار هموار ) 1391(مشکی و نوردیده

سازي سود بر پایداري و ثبات سود شرکتهاي پذیرفته 

نتایج .شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

تحقیق آن ها نشان داد پایداري سود شرکتهاي 

ري سود شرکتهاي غیر هموارساز بیش از پایدا

هم چنین نتایج نشان می دهد . هموارساز است 

شرکتهائی که اقدام به هموارسازي سود نموده اند در 

مقایسه با سایر شرکتها ، سود هر سهم پایدارتري در 

  .آینده اعالم نموده اند

در تحقیقی )1391(رهنماي رودپشتی و دیگران 

حاکمیت به بررسی رابطه بین مکانیزم هاي داخلی 

تمرکز مالکیت،نسبت اعضاي غیرموظف (شرکتی

هیات مدیره ،تفکیک دوپست مدیر عامل و رئیس 

با )سهامداران نهادي (ومکانیزم خارجی)هیات مدیره

نتایج مطالعه آن ها نشان می .مدیریت سود پرداختند
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دهد که بین تمرکز مالکیت و نسبت اعضاي غیر 

منفی و موظف هیات مدیره با مدیریت سود رابطه 

معنادار ،و بین سهامداران نهادي و مدیریت سود رابطه 

اما بین تصدي دو پست . مثبت معنادار وجود دارد

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با مدیریت سود 

  .رابطه معنا داري وجود ندارد

در پژوهشی ) 1390(مشایخی و محمدآبادي 

هاي حاکمیت شرکتی با کیفیت سود را رابطه مکانیزم

در این تحقیق کیفیت اقالم تعهدي، . بررسی نمودند

هاي بینی آن بعنوان سنجهپایداري سود و توان پیش

ها، نسبت مدیران کیفیت سود و دوگانگی مسئولیت

غیرموظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به 

هاي حاکمیت شرکتی در نظر گرفته عنوان شاخصه

می دهد با هاي این پژوهش نشان یافته. شده است

بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش 

پایداري و (حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت 

. سود حسابداري افزایش یافته است) بینیتوان پیش

در حالی که بین تفکیک مسئولیت مدیر عامل و رئیس 

هیئت مدیره از یکدیگر و کیفیت سود رابطه معناداري 

  .وجود ندارد

به بررسی تاثیر  )1389( و دیگرانخدادادي 

مدیریت سود بر مربوط بودن سود هر سهم و ارزش 

دفتري هر سهم با تفکیک اقالم تعهدي کوتاه مدت 

،اقالم تعهدي اختیاري بلندمدت و کل اقالم تعهدي 

نتایج پژوهش آنها نشان داد که . اختیاري پرداختند

سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم با قیمت سهام 

هم چنین .داراي رابطه مثبت و معنی دار هستند

مدیریت سود از طریق اقالم تعهدي اختیاري کوتاه 

مدت و یا بلند مدت موجب کاهش مربوط بودن سود 

  .هر سهم و ارزش دفتري هر سهم می شود 

  

  

  

  روش شناسی پژوهش -3

روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی 

ژوهش، شامل قلمرو مکانی جامعه آماري پ. است

شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  

تا  1380قلمرو زمانی پژوهش نیز از سال . می باشد

هم . تعیین شده است) ساله9یک دوره ( 1388سال 

چنین جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل شرکتهایی 

 :است که از شرایط زیر برخوردار باشند

  د پذیرش مور  1380شرکت هایی که از سال

  .قرار گرفته و شرکت سرمایه گذاري نباشند

  شرکت هایی که دوره  مالی آنها آخر اسفند

  .ماه هر سال باشد

  شرکت هایی که بعد از پذیرش، توقف معامله

 . نداشته و داده هاي آن ها در دسترس باشند

  119با توجه به مجموعه شرایط فوق، تنها 

الی   1380زمانیمشاهده در دوره  1074شرکت و 

شرایط باال را دارا بوده و بنابراین به عنوان   1388

  . نمونه مورد بررسی، از جامعه فوق انتخاب شدند

  

  متغیرهاي پژوهش  -4

  متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش ، شاخص مدیریت سود 

این شاخص از مدل فرانسیس و همکاران . می باشد

  . آیدبه شرح  زیر به دست می ) 2005(

  1معادله شماره 

TCAj,t=α0+α1CFOj,t-

1+α2CFOj,t+α3CFOj,t+1+α4∆REVj,t+α5PPEj,t+εj,t  

TCA   : مجموع اقالم تعهدي شرکت که از رابطه زیر

   :محاسبه می شود

TCA=(∆CA -∆Cash)- ( ∆CL - ∆STDEBT)-DEP                                                      

2معادله شماره   

CFO : جریان وجه نقد عملیاتی که از طریق سود

خالص قبل اقالم غیر مترقبه منهاي مجموع اقالم 

  . بدست می آید) TA(تعهدي 
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∆REV  :تغییر در درآمد فروش  

PPE   :اموال ،ماشین آالت و تجهیزات  

∆CA   :تغییر در دارائیهاي جاري  

∆CL  :تغییر در بدهیهاي جاري 

∆Cash :تغییر در وجه نقد 

∆STDEBT : تغییر در ذخیره مالیات ، بهره پرداختنی و

 سودسهام پرداختنی

DEP  :هزینه استهالك  

همه متغیرهـا بـر جمـع دارایـی هـا در اول دوره      

بـه تفکیـک    , ( εjt) مقادیر خطاي مدل. تقسیم شده اند

هــر صــنعت نشــان دهنــده شــاخص مــدیریت ســود              

  ).Francis and et al. 2005  ( می باشد

  

  متغیرهاي مستقل 

  مدیریت سیاسی 

این متغیر براي اندازه گیري اثر اقتصاد سیاسی بر 

نشانه . مدیریت  سود، مورد استفاده قرار می گیرد

سیاسی شرکت عبارتند از وجود اعضاي  مدیریتهاي 

هیأت مدیره وابسته به دولت، مجلس، نهادهاي 

 دولتیوجود سهامدار عمده دولتی و شبه و یا سیاسی 

این متغیر با مقدار یک و . در ساختار مالکیت شرکت

 در صورت وجود مدیریت. صفر نشان داده می شود

این  .سیاسی، مقدار آن یک و در غیر آن صورت صفر

متغیر در مطالعات خارجی اشاره شده در پیشینه 

  .استفاده  شده است پژوهش

  تغییر حسابرس 

ـ    ک عبارت است از تغییر حسـابرس شـرکت از ی

اگر این تغییـر در یـک   . حسابرس به حسابرس دیگر 

شــرکت رخ داده باشــد مقــدار آن یــک و در غیــر آن 

  . صورت مقدار آن صفر است

  نوع حسابرس

. این متغیر با مقدار یک و صفر نشان داده می شود

اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد ، مقدار 

  . آن یک و در غیر آن صورت مقدار آن صفر است

  غییر مدیریتت

. این متغیر با مقدار یک و صفر نشان داده می شود

اگر مدیریت شرکت در یک سال تغییر کـرده باشـد ،    

مقدار آن یک و در غیـر آن صـورت مقـدار آن صـفر     

  . است

  اندازه شرکت

در هـر   شـرکت  هـر لگاریتم طبیعی جمع دارایی هاي 

  .سال 

  نسبت اهرمی

در هـر  هـر شـرکت   نسبت بدهی به جمع دارایی هـا  

   .سال

  شاخص سودآوري

هـر   يسودخالص سال تقسـیم بـر جمـع دارایـی هـا     

  .در هر سالشرکت 

  رشد فروش

فروش سال جاري منهاي فروش سال قبل تقسیم 

در هر هر شرکت براي  ، این نسبتبر فروش سال قبل

  . محاسبه می شود سال

  

  فرضیه هاي پژوهش -5

با توجه به مبانی نظري و پیشینه پژوهش و 

همچنین در راستاي اهداف پژوهش ، فرضیه هاي 

  : پژوهش به صورت زیر بیان می شوند

میان مدیریت سیاسی و مدیریت سود   :فرضیه اول

 .رابطه معنی دار وجود دارد 

میان تغییر حسابرس با شاخص مدیریت  :فرضیه دوم

ی رابطه معنی دار  سوددرشرکتهاي داراي روابط سیاس

 . وجود دارد
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میان نوع حسابرس با شاخص مدیریت  :فرضیه سوم

سود در شرکتهاي داراي روابط سیاسی رابطه معنی 

  .دار وجود دارد

میان تغییر مدیریت با شاخص  :فرضیه چهارم

مدیریت سود در شرکتهاي داراي روابط سیاسی رابطه 

  .معنی دار وجود دارد

ص سودآوري با شاخص میان شاخ :فرضیه پنجم

مدیریت سود در شرکتهاي داراي روابط سیاسی رابطه 

  .معنی دار  وجود دارد

میان رشد فروش با شاخص مدیریت  :فرضیه ششم

سوددر شرکتهاي داراي روابط سیاسی رابطه معنی دار 

  .وجود دارد

میان نسبت اهرمی با شاخص مدیریت  :فرضیه هفتم

سیاسی رابطه هاي داراي روابط  سود در شرکت

  .دارد دار وجود معنی

میان اندازه شرکت با شاخص مدیریت  :فرضیه هشتم

هاي داراي روابط سیاسی رابطه  در شرکت سود

  .دار وجود  دارد معنی

  

  نتایج پژوهش -6

هاي توصیفی پژوهش در جدول شماره  نتایج آماره

  .آورده شده است 2و 1

نزدیک بودن مقادیر میانگین و میانه نشان دهنده 

  2هم چنین جدول شماره . نرمال بودن متغیرها است

نشان می دهد که وجود مدیریت سیاسی در شرکتهاي 

                                          ً      نمونه تحقیق در طول دوره زمانی تحقیق تقریبا  ثابت 

عدم تغییر مدیریت بیشتر از تغییر مدیریت . است

حسابرس خود را  است و شرکت هاي نمونه تحقیق ،

بیشتر از میان موسسات خصوصی حسابرسی انتخاب 

می کنند تا سازمان حسابرسی، در نتیجه تغییر 

حسابرس بسیار بیشتر از عدم تغییر حسابرس می 

دلیل این موضوع آن است که شرکتهاي غیر . باشد

              ً                                 دولتی که عمدتا  در بورس اوراق بهادر فعال هستند، 

از سازمان حسابرسی به می توانند حسابرس خود را 

  .  موسسات خصوصی حسابرسی تغییر دهند

نیز نشان دهنده آن است که روند  1نمودار شماره 

مدیریت سود در طول دوره تحقیق میان شرکت هـاي  

  . نمونه تحقیق سیر صعودي دارد

  

  آماره هاي توصیفی متغیر هاي کمی تحقیق: 1جدول شماره 

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانه  میانگین  تعداد مشاهده  متغیر ها

  40162/0  -2544/1 09855/0  00430/0  000812/0  1074  شاخص مدیریت سود

  790/2  -3274/0  16316/0 124048/0  15028/0  1074  نسبت سودآوري

  559/277  -000/1  59022/8  16165/0  55131/0  1074  رشد فروش

  905/5  06191/0  31285/0  664109/0  67044/0  1074  نسبت بدهی

  803067528  10578  668/25070931  5/337018  35/2251880  1074  هاجمع دارایی 

  

  آماره هاي توصیفی متغیر هاي کیفی تحقیق: 2جدول شماره 

  سال

  تغییر مدیریت  نوع حسابرس  تغییر حسابرس  مدیریت سیاسی

عدم وجود 

  مدیریت سیاسی

وجود مدیریت 

  سیاسی

عدم تغییر 

  حسابرس

تغییر 

  حسابرس

سازمان 

 حسابرسی

موسسات 

  خصوصی

عدم تغییر 

  مدیریت
  تغییر مدیریت

1380  21  96  116  2  73  45  117  1  

1381  24  95  85  35  46  74  66  53  

1382  25  94  119  1  45  75  118  2  
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  سال

  تغییر مدیریت  نوع حسابرس  تغییر حسابرس  مدیریت سیاسی

عدم وجود 

  مدیریت سیاسی

وجود مدیریت 

  سیاسی

عدم تغییر 

  حسابرس

تغییر 

  حسابرس

سازمان 

 حسابرسی

موسسات 

  خصوصی

عدم تغییر 

  مدیریت
  تغییر مدیریت

1383  23  96  97  23  34  86  60  59  

1384  22  96  117  2  34  85  113  5  

1385  22  97  83  37  30  90  41  78  

1386  22  97  120  0  30  89  119  2  

1387  24  96  90  30  28  92  55  65  

1388  25  99  113  4  26  92  114  6  

  271  803  728  346  134  940  866  208  جمع

  

  
  روند شاخص مدیریت سود: 1نمودار شماره 

  

   نرمال بودن متغیر وابسته 

ــون    ــق آزم ــته از طری ــر وابس ــودن متغی ــال ب نرم

در ایـن  . انجـام شـده اسـت    1کلوموگروف اسمیرینف

درصـد   5آزمون هر گاه سـطح معنـی داري بـاالتر از    

باشد ، د ر آن صورت متغیـر وابسـته  توزیـع نرمـال     

 3نتایج این آزمون در جدول شـماره   . خواهد داشت

نشان می دهد که توزیع شاخص مدیریت سود داراي 

  . توزیع نرمال است

  

  

  

  ر وابستهآزمون نرمال بودن متغی: 3جدول شماره 

  شاخص مدیریت سود  آماره ها

  00008129/0  میانگین

  0985585/0  انحراف معیار

  358/0  آماره کلوموگروف اسمیرینف

  248/0  سطح معنی داري

  

  ها آزمون فرضیه 

وابسـته در   بعد از اطمینان از  نرمال بـودن متغیـر   

نتـایج  . ادامه مقاله، آزمون فرضیه ها انجـام مـی شـود   

. گزارش شده است 4آزمون فرضیه در جدول شماره 
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در این جدول سطح معنی داري متغیرهـاي مـدیریت   

سیاسی، تغییر حسابرس ، نوع حسابرس ، سـودآوري  

بنابراین در سـطح  . درصد است 5و نسبت اهرمی زیر 

ظهـار داشـت کـه میـان     درصد می توان ا 95اطمینان 

متغیرهاي مـذکور و مـدیریت سـود رابطـه معنـی دار      

از این رو فرضیه هاي اول ، دوم ، سـوم ،  . وجود دارد

امـا از آنجائیکـه سـطح    . پنجم و هفتم تایید می شوند

معنی داري متغیرهاي تغییر مدیریت ، رشد فـروش و  

درصـد اسـت، بنـابراین در     5اندازه شـرکت بـیش از   

درصـد میـان متغیرهـاي مـذکور و      95سطح اطمینـان 

لذا فرضـیه  . مدیریت سود رابطه معنی دار وجود ندارد

  .  هاي چهارم ، ششم و هشتم تایید نمی شوند

  

  مدیریت سود مدل 

در این قسمت با توجه به نتایج حاصل از آزمـون  

مـدیریت سـود   فرضیه ، آزمون مربوط به تدوین مدل 

در . براي کل شرکتهاي نمونه آماري، انجام مـی شـود  

مدیریت سیاسـی ، تغییـر   مشخص شد که  قبلبخش 

 و شــاخص ســودآوريحسـابرس ، نــوع حســابرس ، 

اهرمی با شاخص مدیریت سـود در شـرکتهاي   نسبت 

و بر آن تـا   رابطه معنی دار دارند داراي روابط سیاسی

 بـه  مـدیریت سـود  بنـابراین مـدل     .ثیر گذار هسـتند 

  :نوشته می شودصورت زیر 

- 0.019 x3 - 0.215 x4 - 0.042 x5+  ε   Y= 0.015 x1 + 
0.021 x2 

  :که در آن 

 Y= هر شرکت در هر سال  مدیریت سودشاخص 

وجود مدیریت سیاسی در ترکیب اعضاي هیئت 

 X1= مدیره شرکت  

 X2= تغییر حسابرس   

 X3= نوع حسابرس  

 X4= شاخص سودآوري    

 X5= نسبت اهرمی    

ε= میزان خطاي مدل 

  

  آزمون فرضیه ها:  4جدول شماره 

  آماره هاي هم خطی
سطح معنی 

  داري

  آماره

T 

ضرایب 

  استاندارد
  ضرایب غیر استاندارد

  متغیرها
عامل تورم 

  واریانس
  بتا  تولرانس

خطاي 

  استاندارد
  بتا

  عرض از مبدأ  053/0  028/0  -   916/1  056/0  -   - 

  مدیریت سیاسی  015/0  007/0  059/0  986/1  042/0  905/0  104/1

  تغییر حسابرس  021/0  009/0  072/0  368/2  018/0  873/0  145/1

  نوع حسابرس  -019/0  006/0  -09/0  -977/2  003/0  872/0  147/1

  مدیریتتغییر   -008/0  007/0  -035/0  -177/1  240/0  911/0  098/1

  سودآوري  -215/0  017/0  -357/0  -551/12  000/0  989/0  012/1

  رشد فروش  000/0  000/0  028/0  972/0  331/0  995/0  005/1

  نسبت اهرمی  -042/0  009/0  -135/0  -765/4  000/0  992/0  008/1

  اندازه شرکت  00007/0  002/0  001/0  034/0  972/0  914/0  094/1
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  آنالیز واریانس 

توان خط رگرسیون بـراي  )ANOVA(آنالیز واریانس 

مـی    بیان مقادیر مشاهده شده متغیر تابع را ارزیـابی  

  .نماید

  :فرضیه هاي این آزمون به صورت زیر بیان می شود

H0  :  رابطــه خــط رگرســیون میــان متغیــر وابســته و

  .جود نداردمتغیرهاي مستقل و

H1 :   ــته و ــر وابس ــان متغی ــیون می ــط رگرس ــه خ رابط

  .متغیرهاي مستقل وجود دارد

آورده شده    5نتایج این آزمون در جدول شماره  

، ول شامل آماره هاي مجموع مجذوراتاین جد. است

و سطح معنـی   Fدرجه آزادي، مجذور میانگین، آماره 

 Fآمـاره  همانگونه که مشاهده می شود، . است  2داري

. استنیز صفر  Fآماره  سطح معنی داريو  2/25برابر 

 بنابراین در آزمون فوق سطح معنی داري در ناحیه رد 

H0 می افتد و فرضیهH1 ن فرضیبنابرا. تائید می شود 

H0 ون در سطح اعتماد یمبنی بر عدم وجود خط رگرس

 از ایـن . درصد رد می شود پنجا خطاي یدرصد و 95

 هـم . ت مدل را تائیـد مـی نمایـد   روآزمون فوق صح

2(چنین ضریب تعیین مدل رگرسیون
R (  که نسـبتی از

واریانس بیان شده به کل واریانس را نشان می دهد با 

این . درصد است 1/16برابر  6توجه به جدول شماره 

درصـد تغییـرات    1/16موضوع بیـانگر آن اسـت کـه    

متغیر وابسته براساس تغییرات متغیرهاي مستقل مـدل  

بیان می شود و مابقی آن متاثر از سایر عواملی اسـت  

الزم بـه توضـیح   . در این تحقیق بررسی نشده انـد که 

است که هر گاه در یک مدل ، متغیر وابسته شـاخص  

آن گــاه ضــریب تعیــین مــدل . مــدیریت ســود باشــد

به بیان دیگر . درصد است 25تا  20حداکثر در حدود 

این موضوع یکـی  . قدرت پیش بینی مدل پایین است

از محدودیت هاي استفاده از مدل هاي انـدازه گیـري   

 ,.Dechow and et al )مدیریت سود تلقی مـی شـود  

2010) .   

  

  دوربین واتسنآزمون 

ا عدم وجـود خـود   یاین آماره براي برآورد وجود 

به ایـن  . استفاده می شود 3همبستگی در جمله پسماند

صـفر آمـاري    نحوه که تابع آزمون آن بر مبناي فرض

  :به صورت زیر بنا گردیده است

H0 :  خود همبستگی وجود ) پسماند( در جمله اخالل

  . دارد

 H1 : خود همبستگی وجود ) پسماند( در جمله اخالل

  .ندارد

برآورد    3/2تا    7/1اگر مقدار آماره مذکور بین 

مبنی بر وجـود خـود     H0در آن صورت فرضیه  گردد،

تائید مـی   H1همبستگی در جمله اخالل، رد و فرضیه 

مقـدار      6 در اینجا با توجه به جدول شـماره  . گردد

   H0بنابراین . است 726/1واتسن  برابر  -آماره دوربین

مبنی بر عـدم وجـود     H1رد و فرضیه مقابل آن یعنی 

  .خود همبستگی در جمله پسماند تائید می شود

  

  آزمون آنالیز واریانس:   5جدول شماره 

 مدل جذوراتمجموع م درجه آزادي میانگینمجذور  Fآماره  سطح معنی داري

 رگرسیون 666/1 8 208 200/25 000/0

 باقیمانده 679/8 1050 008/0  

 جمع 345/10 1058   
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  آماره هاي دوربین واتسن و ضریب تعیین:  6جدول شماره 

 آماره  هاي مربوط به تغییرات 

 خطاي استاندارد

 براورد شده

 ضریب تعیین

 تعدیل شده

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 بستگیمه
 آماره

سطح معنی 

 داري
درجه 

 2آزادي 

درجه 

 1آزادي 

تغییرات 

F 

 تغییرات

 ینیضریب تع Fتغییرات  واتسون ربینود

726/1 000/0 1050 8 2/25 161/0 09091/0 155/0 161/0 401/0 

  

  

  :میان متغیرهاي مستقل مدل خطیهم 

     ً                                       معموال  هم خطی میان متغیرهـاي مسـتقل وجـود    

اما اگر این هم خطی زیاد باشـد، مناسـب مـدل    . دارد

یکـی از روشــهاي آزمـون هـم خطــی    . نخواهـد بـود  

در ایـن مـاتریس   . محاسبه ماتریس همبسـتگی اسـت  

ضریب همبستگی بین هر زوج از متغیرهـاي مسـتقل   

عدم همبستگی متغیرهاي مستقل به . محاسبه می شود

اي این است که ضریب همبستگی بین هر زوج از معن

امـا در عمـل   . متغیرهاي مستقل مساوي صـفر اسـت  

بدست آوردن ضریب همبستگی صفر ممکن نیست و 

به عنوان یک قاعده می توان ضرایب همبستگی کمتر 

درصد بین هر زوج متغیرهاي مسـتقل را قابـل    50از 

در ایـن  . قبول دانست و نگران وجود هم خطی نبـود 

تحقیق چون تمام ضرایب بـرآورد شـده معنـی دار و    

تفکیک پذیر هستند ، بیانگر این موضوع است که هم 

 7شـماره   جـدول . حرکتی میان متغیرها  حاد نیسـت 

نشان می دهد که هر زوج از متغیرهاي مسـتقل داراي  

بیشترین هم خطـی میـان نـوع     .هم خطی حاد نیستند

اسـی  و مـدیریت سی ) سازمان حسابرسـی (حسابرس 

هـم چنـین آمـاره    . درصد است 22است که مقدار آن 

 4هاي تورم واریانس و تـولرانس در جـدول شـماره    

نشان می دهد که متغیرهاي مستقل داراي هـم خطـی   

زیرا مقدار تولرانس به عدد یـک نزدیـک   . حاد نیستند

  . است 5است و آماره تورم واریانس نیز کمتر از عدد 

  

  هم خطی میان متغیرهاي مستقل مدل: 7جدول شماره 

  متغیر ها
مدیریت 

  سیاسی

تغییر 

  مدیریت

تغییر 

  حسابرس

نوع 

  حسابرس
  سودآوري

رشد 

  فروش

نسبت 

  اهرمی

اندازه 

  شرکت

  201/0  013/0  019/0  022/0  221/0  049/0  124/0  1  مدیریت سیاسی

  066/0  -032/0  -012/0  -012/0  -027/0  264/0  1    تغییر مدیریت

  -094/0  007/0  -010/0  010/0  -218/0  1      تغییر حسابرس

  211/0  036/0  041/0  052/0  1        نوع حسابرس

  -052/0  -026/0  059/0  1          سودآوري

  -010/0  -003/0  1            رشد فروش

  -054/0  1              نسبت اهرمی

  1                اندازه شرکت
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  و بحثگیري  نتیجه -7

نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت سیاسـی  

موجب افزایش مـدیریت سـود در طـی دوره زمـانی     

این نتیجه مطابق نتیجـه پـژوهش   . پژوهش شده است

و و زو مغایر با نتایج تحقیق ) 2010(چنی و همکاران 

مــی  )2011(دیگــرانســونگ  و و  )2012( 4دیگــران

هم چنین شواهد پژوهش بیـانگر آن اسـت کـه    . باشد

مدیریت سـود تحـت تـاثیر متغیرهـایی چـون تغییـر       

حسابرس، نوع حسابرس ، سودآوري شرکت و نسبت 

اما متغیرهاي تغییر مـدیریت، رشـد   . اهرمی  می باشد

فروش و انـدازه شـرکت تـاثیري بـر مـدیریت سـود       

حاضــر ، متغیــر بــر اســاس نتــایج پــژوهش . ندارنــد

سودآوري شرکت، که نشان دهنده عملکـرد مـدیریت   

بـه  . می باشد، بیشترین تاثیر را بر مدیریت سـود دارد 

بیان دیگر هرچه  سود آوري افزایش یابد ،  مـدیریت  

باتوجه به اینکه مدیریت سیاسی . سود کاهش می یابد

با شاخص مدیریت سود رابطه مسـتقیم دارد، از ایـن   

بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود به رو به سازمان 

منظور ارتقاي کیفیت اطالعات حسابداري، تمهیـدات  

الزم به منظور شفافیت اطالعات شرکتها  با مـدیریت  

ــل آورد  ــه عم ــی را ب ــه  . سیاس ــه جامع ــین ب ــم چن ه

حسابداران رسمی پیشنهاد می شود به منظور ارتقـاي  

کیفیت حسابرسی، بر عملکرد موسسـات حسابرسـی   

. تها با مدیریت سیاسی نظارت کافی داشته باشـد شرک

هم چنین به منظور پژوهش هاي آتی پیشنهاد می شود 

تا رابطه مدیریت سیاسی و  کیفیت حسابرسی و هـم  

چنین اثر مدیریت سیاسی بر هزینه کـارگزاري مـورد   

  . بررسی قرار گیرد

  

  :منابعفهرست 

   خدادادي ولی،رضا تاکر ،محمد صـادق زارع زاده

بررسی تـاثیر مـدیریت سـود بـر     ) 1389(زيمهری

مقایسـه اقـالم   :مربوط بودن سـود وارزش دفتـري  

تعهدي اختیاري بلندمدت و کوتاه مدت ،فصلنامه 

  علمی پژوهشی حسابداري مالی ،

 هیبتی، قـدرت  ، فرشاد رودپشتی فریدون رهنماي 

 ارائه)1391( چاشمی نبوي نیا ، سیدعلی اله طالب

 شرکتی حاکمیت هاي مکانیزم تاثیر سنجش الگوي

 علمـی  ،، فصـلنامه  پـنجم  سود سـال  مدیریت بر

  100الی   79مدیریت، صص  حسابداري پژوهشی

  1390(مشایخی بیتا و مهدي محمدآبادي( ،

هاي حاکمیت شرکتی با کیفیت رابطه مکانیزم"

هاي حسابداري مالی، شماره ، مجله پژوهش"سود

  32الی  17، صص  8

 تأثیر بررسی) 1391(نوردیده لطیف مهدي، مشکی 

 پذیرفتـه  شرکتهاي سود پایداري در سود مدیریت

 حسـابداري  هاي پژوهش ، مجله بورس، در شده

 118الی  105صص  ،1شماره ،4 مالی، سال

  یعقوب نژاد احمد، بهمن بنی مهد ،اعظم شکري

،ارائه الگو براي اندازه گیري کشف سود ) 1391(

بورس اوراق بهادار در شرکتهاي پذیرفته شده در 

تهران،مجله حسابداري مدیریت ،سال پنجم، 
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