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Studying the Distinct Impact of Abnormal Real Operations and Real Earnings Management on
the Subsequent Crash Risk in Stock Prices
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Abstract
According to the prior studies it is posited that after Sarbanes-Oxley Act of 2002 in US and at the same time
Iran’s Corporate Governance Regulation, managers shift from accrual earnings management to real earnings
management. So, it can say that deviation from real operation’s predictive power for crash risk strengthens
substantially, while discretionary accrual’s predictive power essentially dissipates. The goal of this research is to
evaluate the distinct impact of abnormal real operations and real earnings management on the subsequent crash
risk in stock prices. Computed based on real earnings management (REM) models, firms' deviation in real
operations from industry norms (DRO) is shown to be positively associated with their future crash risk. This
study follow the Gunny (2010), and Roychowdhury (2006) suspect firm – years approach to address firms’ use
of deviation from real operating for real earnings management purposes. This analysis shows that REM-firms
experience a significant increase in crash risk in the following year.
Keywords: Crash Risk, Deviation in Real Operations, Real Earnings Management, Suspect Firm- Years
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چکیده
 آییننامۀ حاکمیت شرکتی در،) در امریکا و به موازات آن4554( با توجه به مطالعات گذشته مبنی بر اینکه بعد از اعمال قانون ساربنز آکسلی
 مدیران شرکتها از مدیریت سود حسابداری به مدیریت واقعی سود روی آوردهاند؛ بنابراین گفتنی است انحراف از فعالیتهای واقعی،ایران
 در پیشبینی خطر سقوط قیمت سهام در شرایط کاهش قدرت پیشبینیکنندگی مدیریت سود با اقالم،شرکت با هدف مدیریت واقعی سود
 بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیتهای واقعی و مدیریت واقعی، هدف پژوهش حاضر، نقش فزایندهای خواهد داشت؛ از این رو،حسابداری
 محاسبه براساس الگوهای مدیریت واقعی سود نشان داد انحراف فعالیتهای واقعی شرکت.سود در خطر سقوط قیمت سهام در دورۀ بعدی است
 در پژوهش حاضر مطابق با پژوهشهای گانی. در خطر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر دارد،در مقایسه با میانگین صنعت مربوط بهطورمستقیم
 شرکتهای مظنون به مدیریت سود برای شناسایی شرکتهایی استفاده شد که انحراف از- ) از رویکرد سال4559( ) و رویچوداری4505(
 افزایش زیادی را در، نتایج نشان داد شرکتهای با مدیریت واقعی سود فزاینده.فعالیتهای واقعی آنها با هدف مدیریت واقعی سود بوده است
.سقوط قیمت سهام خود در سال آینده تجربه میکنند
 مدیریت واقعی سود، شرکتهای مظنون به مدیریت سود-  سال، خطر سقوط قیمت سهام، انحراف از فعالیتهای واقعی:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
هاتن و همکاران ( )4555بیان میکنندد شدرکتهدای

همکاران ( )4500و کدیم و ااند

با اقالم تعهدی اختیاری ،در دورههای آتی ،خطدر سدقوط

[ .]40 ،45انگیزۀ این مطالعه ،رشد پژوهشهای مربوط بده

قیمت سهام را تجربه مدیکنندد .آنهدا معتقدندد اسدتفاده از

مدیریت سود در زمیندۀ فعالیدتهدای واقعدی اسدت .رشدد

اقالم تعهدی اختیداری بدا یخیدرۀ اطالعدات منفدی مدرتبط

گرایش به این موضو به دلیم پاسدخ بده مبدانی پژوهشدی

است؛ از اینرو ،هدف این پژوهش ،بررسی این موضدو

است که مدتها بر مدیریت سود با اقدالم تعهددی تأکیدد

است که آیا انحراف شرکت از عملیدات واقعدی بدا خطدر

کردهاند .در حالی کده مطدابق ااهدارات گراهدام ()4550

سقوط قیمدت سدهام مدرتبط اسدتا مشدابه اقدالم تعهددی

مدیران بهطدور معمدول ،فعالیدتهدای واقعدی را بده اقدالم

اختیدداری ،دسددتکاری عملیددات واقعددی مددیتوانددد بددرای

تعهدی برای مدیریت سود ترجیح میدهندد [ .]02تجزیده

پنهانکردن اخبار بد دربارۀ عملکرد و چشمانداز شدرکت

و تحلیم پژوهش حاضر در زمیندۀ ارتبداط بدین دسدتکاری

استفاده شود .پیامدهای منفی چنین رویکردهایی میتواندد

فعالیتهای واقعی و خطر سقوط قیمت سهام به ایدن معندا

موجب سقوط قیمت سهام شود؛ امدا دسدتکاری عملیدات

است که مدیران تمایم بیشتری به استفاده از فعالیدتهدای

واقعی متفاوت با دسدتکاری اقدالم تعهددی ،بدا پیامددهای

واقعی نسبت به اقالم تعهدی برای دستکاری سدود دارندد.

اقتصددادی واقعددی همددراه اسددت .تحقددق پیامدددهای منفددی

هاتن و همکداران ( )4555همزمدان بدا کداهش اسدتفاده از

کندد .عدالوه

اقالم تعهدی اختیداری کشدک کردندد قددرت پدیشبیندی

بددر ایددن ،انحددراف از عملیددات واقعددی ،مددنعک کنندددۀ

اقالم تعهدی اختیاری برای خطر سقوط قیمت سدهام بعدد

الگوهای کسب و کار غیرمعمول شرکتها اسدت و مدان

از اجرایی کردن قانون سداربنز آکسدلی ضدعیکتدر شدده

درک بهموق بازار از اطالعات شرکت میشود؛ بندابراین

است [ .]09گفتنی است در سراسر این پژوهش از موضد

انتظددار مددیرود ایددن سدداز و کددار بدده ارتبدداط انحددراف از

محافظهکارانهای در استفاده از وااۀ مدیریت واقعدی سدود

کندد

استفاده شده است؛ به این صورت کده زمدانی انحدراف از

[ .]09عامددم مهددم بددرای خطددر سددقوط قیمددت سددهام،

فعالیتهای واقعی معدادل مددیریت واقعدی سدود در نظدر

دستکاری عمدی اطالعات اسدت .جدین و مدایرز ()4559

گرفته میشدود کده آن انحدراف در سدال  -شدرکتهدای

پیشبینی مدیکنندد یخیدرۀ اطالعدات منفدی توسدط افدراد

مظنون به مدیریت واقعی سود (که انگیزۀ مددیریت بدرای

درون سددازمان ،بدده تددأخیر در سددقوط قیمددت سددهام منجددر

دستکاری سود وجود دارد) اتفاق افتاده باشد .دلیم اصلی

میشود .بهطور خاص ،زمانی که انباشت اطالعدات منفدی

این رویکرد این است که انحراف از فعالیدتهدای واقعدی

به اوج خود مدیرسدد ،مددیران ممکدن اسدت مجبدور بده

ممکددن اسددت در حددد زیددادی از رفتارهددای بدددون هدددف

تخلیۀ تمام اطالعات پنهان به بازار شوند و نتیجۀ آن بدازده

مدیریت سدود نشدأت گرفتده باشدد [ .]00 ،04در تددوین

منفی زیداد بدرای شدرکت اسدت [ .]01هداتن و همکداران

فرضیههای اصلی پژوهش نیز بهطور عمددی ایعدان شدده

( )4555معتقدند شفافنبودن اطالعات بدهطدور مببتدی بدا

است ساز و کارهای بددون مددیریت واقعدی سدود (یعندی

خطر سقوط قیمت سهام در آینده مرتبط است .ایدن ادعدا

تنها با انحراف از فعالیدتهدای واقعدی) بده سدقوط قیمدت

که اطالعات منفی پنهانشده به سقوط قیمت سدهام منجدر

سهام منجر میشود .برای شناسایی مدیریت واقعی سودی

میتواند به خطر سقوط قیمت سهام کمد

عملیات واقعی و خطر سدقوط قیمدت سدهام کمد

میشود ،بدا یافتدههدای سدایر پژوهشدگران از قبیدم کدیم و
( )4500مدرتبط اسدت
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کدده منددتج از انحددراف فعالیددتهددای واقعددی باشددد ،وقددو

مدیران ممکن است بهصورت فرصتطلبانهای ،سدود

انحراف از فعالیت های واقعی الزم است؛ اما کافی نیست.

را برای افزایش مناف شخصی دستکاری کنندد .در مبدانی

بدینمنظور ،برای شناسایی دقیقتر مددیریت واقعدی سدود

پژوهش مشاهده مدیشدود مددیران انگیدزههدای متفداوتی

( )4504و اائدو

برای درگیرشدن در مدیریت سود فرصدتطلبانده دارندد؛

نمونه از سدال  -شدرکتهدای

بددرای مبددال ،هیلددی و والددن )0555( 0و بدداکر 4و همکدداران

مظنون به مدیریت سود استفاده شده اسدت [.]41 ،49 ،00

( )4552نشان دادند مدیران ،سود را برای افزایش پداداش

این مطالعه ،درک پیامدهای مربدوط بده مددیریت واقعدی

خود مددیریت مدیکنندد؛ در حدالی کده چدانی و لدوی

3

سود را افزایش میدهد .مبانی تجربی بهطور مکدرر نشدان

( )0550بیان میکنند مدیران ممکن است سودها را بدرای

داده است رفتارهای فرصتطلبانه برای اهدداف مددیریت

افددزایش امنیددتکدداری دسددتکاری کننددد [ .]03در ایددن

سود بهطور معمول با دستکاری فعالیتهای واقعدی اتفداق

راستا،کوهن و زارویین ( )4505نشان مدی دهندد مددیران،

مددیافتددد [ .]49 ،00 ،05 ،1افددراد بددرونسددازمانی ،توانددایی

سدددودها را بدددرای ارسدددال اطالعدددات خصوصدددی بددده

کمددی بددرای متمددایزکردن تصددمیمهددای فرصددتطلباندده از

سددرمایهگددذاران مددیتواننددد همددوار کننددد [ .]05در مبددانی

تصمیمهای مشرو دارند .ایدن عددمتقدارن اطالعداتی بده

حسابداری ،دو نو مدیریت سدود شناسدایی شدده اسدت:

مددیکنددد اخبددار منفددی را بددا دسددتکاری

مدیریت سود بدا اقدالم تعهددی و مددیریت سدود واقعدی.

فعالیتهای واقعی پنهان کنند؛ با ایدن حدال ،ایدن احتمدال

مدیریت سود با اقدالم تعهددی یعندی مددیران ،سدود را بدا

وجود دارد که ارزش شرکت در آینده به خطر بیفتد .این

اقالم تعهدیای دستکاری میکنند که در آن درآمدها یدا

پژوهش ،مبانی مربوط به خطر کاهش قیمدت سدهام را بدا

هزینهها به محد

تحقدق یدا تحمدم شناسدایی مدیشدوند.

نمددایش ایددن واقعیددت گسددترش مددیدهددد کدده دسددتکاری

مدیریت سود تعهدی در روندد تعهددی رم مدیدهدد؛ در

فعالیددتهددای واقعددی ،قیمددت سددهام را تحددت تددأثیر قددرار

حالی که شیوههای حسابداری انتخارشده و برآوردهدای

میدهد؛ بنابراین دستکاری فعالیدتهدای واقعدی بدهعندوان

حسابداری بهطور عمدد ،سدود گدزارششدده را تحریدک

پیشبینیکنندۀ قدوی عمدم مدیکندد .همانگونده کده

میکنند؛ بنابراین مدیریت سود با اقالم تعهدی بهصدورت

هاتن و همکداران ( )4555اشداره مدیکنندد خطدر سدقوط

مستقیم ،جریانهای نقدی را تحت تأثیر قرار نمدیدهدد و

و انتخدار روشهدای

اثر آن در سود در دورههای بعددی حسدابداری معکدوس

قیمددتگددذاری مهددم اسددت .از ایددن دیدددگاه ،نتددایج ایددن

مددیشددود .مدددیریت سددود واقعددی بددرای گمددراهکددردن

پژوهش برای سرمایهگذاران و مددیرانی کده رویددادهای

استفادهکنندگان از اطالعات حسابداری استفاده مدیشدود

مالی بازار را دنبال میکنند ،بسیار مفیدد اسدت .عدالوه بدر

و استفادهکنندگان معتقدندد اهدداف سدودآوری در دورۀ

این ،از آنجایی که عملکرد سهام ،گردش مالی مددیریت

عادی انجام عملیات به دست میآید [ .]44در این حالت،

ارشد را تحت تأثیر قرار میدهد [ ،]03نتایج این پدژوهش

مدیران سود را با تغییر زمانبندی یا تغییر ساختار عملیدات

ممکن است نگرانی مدیران را دربدارۀ تصدمیمهدای خدود

عادی مانند کاهش هزینههدای تحقیدق و توسدعه ،مخدارج

در درگیرشدن در دستکاری فعالیتهدای واقعدی افدزایش

سددرمایهای و افددزایش در تخفیددکهددای قیمتددی و غیددره

مطابق پژوهشهای گانی ( ،)4505اان
و همکاران ( )4500از ی

مدددیران کم د

ی

قیمت سهام برای مدیریت ریسد

دهد.
مبانی نظری

1. Healy & Wahlen
2. Baker
3. Chaney & Lewis
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دستکاری میکنند .مدیریت واقعی سود ،تدأثیر مسدتقیمی

بین مدیران و سهامداران ممکن اسدت مددیران را ترغیدب

در جریانهای نقدی دارد و برای عملیدات آتدی زیدانبدار

کند برای افزایش مناف شخصی خود تالش کنندد .اتّخدای

است []8؛ بدا ایدن حدال ،بده نظدر مدیرسدد آشدکارکردن

چنین رویکردی ممکن است با خطر سقوط سهام مدرتبط

مددیریت واقعدی سدود نسدبت بده مددیریت سدود تعهدددی

باشد .در مطالعات قبلی ،شواهد در زمینۀ مددیریت واقعدی

سختتر باشد؛ زیرا مدیریت واقعی سود آسانتر بهعندوان

سود نشان داد مدیران از دستکاری و انحراف فعالیتهای

فعالیتهای عادی پنهان مدیشدود .هزیندههدای مربدوط بده

واقعی برای رسیدن به سود هدف خود اسدتفاده مدیکنندد

مدددیریت اقددالم تعهدددی ناشددی از نظددارت و دادخددواهی

[ .]00 ،00 ،40مدددیران ممکددن اسددت در کوتدداهمدددت بدده

است؛ در حالی که هزینههدای مربدوط بده مددیریت سدود

دنبال رویههایی باشند که در بلندمددت بدرای سدهامداران

واقعی ،انحراف از عملیات مطلور کسب و کدار اسدت و

بهینه نباشدد .آنهدا در غیدار قراردادهدای بهینده از مزایدای

به عواقب منفی اقتصادی منجر میشود .مطالعات قبلدی از

اطالعدداتی خددود اسددتفاده مددیکننددد و درگیددر رفتارهددای

مخددارج تحقیددق و توسددعه و فددروش دارایددیهددا بددرای

کوتهبینانه و فرصدتطلبانده مدیشدوند [ .]40بدهطدورکلی،

دستکاری اطالعات سود استفاده مدیکردندد [ .]03اند

چنین رفتارهایی ممکن است به دو شکم باشد :شکم اول

( )4504نشان میدهد مدیران بهطور معمول ،تصمیمهدای

مربوط به تصمیمهای سرمایهگذاری است که هدف آنهدا

مربوط به مدیریت سود واقعدی را قبدم از مددیریت اقدالم

ارزشگذاری زیاد موقتی اسدت و شدکم دوم مربدوط بده

تعهدی اتّخای میکنند؛ بنابراین بین مدیریت اقالم تعهددی

درگیرشدن در مدیریت سدود بدرای حفد قیمدت متدورم

و مدیریت واقعی سود ،رابطۀ جایگزینی وجدود دارد .وی

سددهام اسددت؛ بددا ایددن حددال ،ایددن اعمددال و رویددههددا

دعداوی

تحمم ناکردنی است و سرانجام زمانی کده اصدول واقعدی

حقوقی و نظارت خارجی مواجه مدیشدوند ،بده مددیریت

آشکار شود به سقوط زیاد قیمت سهام منجر خواهدد شدد

واقعی سود اقدام میکنند [ .]49بررسی یافتدههدای براندز و

[]4؛ بنابراین انتظار میرود انحراف از فعالیتهدای واقعدی

مرچانت ( )0555نشان میدهد مدیران ترجیح میدهند از

به سقوط آتی قیمت سهام منجر شود (حدداقم از مجدرای

فعالیتهای واقعی به جای اقالم تعهددی بدرای دسدتکاری

ساز وکارهای مربوط بده مددیریت سدود) .اقدالم تعهددی

سود استفاده کنند [ .]9جین و مایرز ( )4559نشدان دادندد

اختیاری نیز از مجرای همین ساز وکدار بده سدقوط قیمدت

شدفافیت گزارشدگری کدم شددرکتهدا موجدب مدیشددود

سهام منجر میشود؛ اما برخالف اقالم تعهددی اختیداری،

مدیران اطالعات منفی را پنهان کنند .زمدانی کده انباشدت

نیددت بددد در انحددراف از فعالیددتهددای واقعددی ،تددأثیرات

اطالعات منفی به حداکبر میرسدد افدراد درون سدازمان،

اقتصادی منفی به دنبال خواهد داشدت .تحقدق واقعدی آن

تمایم بیشتری به پنهانکردن آنها دارند .آنها ممکن اسدت

تأثیرات منفی فاجعهبار میشدود و مددیریت را مجبدور بده

تمددام اخبددار پنهددانشددده را بدده یکبدداره افشددا کننددد .چنددین

تسلیمشدن دربارۀ پنهانکردن اخبار بد میکند .زمانی کده

وضعیتی به بازده منفی زیادی منجر میشود [ .]01هداتن و

بازار ناگهان بهطور همزمان ،انتشدار اخبدار بدد پنهدانشددۀ

همکاران ( )4555شواهدی را برای حمایدت از ایدن ادعدا

قبلی و نتدایج اقتصدادی منفدی ناشدی از آن اخبدار بدد را

فراهم میکنند [ .]09با شرو پژوهشهای جدین و مدایرز

میبیند ،قیمت سهام به احتمدال زیداد ،سدقوط عمیقدی را

( )4559پژوهشدددگران نگدددران عددددم تقدددارن اطالعددداتی

تجربه میکند( .تعریک سقوط قیمت سهام ،سه ویژگدی

بهوجودآمده بین مدیران و سهامداران هستند .تضاد منداف

مشخص دارد )0 :سقوط قیمت سهام ،تغییر بسیار بزرگ

نشان داد مدیران به نوبۀ خود زمانی که با ریس

بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیتهای واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام 400 /

و غیرمعمولی در قیمت سهام است که بدون وقو ید

فعالیتهای واقعی میشود .در این حالدت اگرچده قصدد

حادثۀ مهم اقتصادی رم میدهد )4 ،این تغییرات بسدیار

دستکاری عمدی اطالعات وجود نداشته است ،بداز هدم

بزرگ منفی اسدت )3 ،سدقوط قیمدت سدهام ،پدیددهای

این نو از انحراف از فعالیتهدای واقعدی مدیتواندد بده

واگیردار در سطح بازار است؛ یعنی کاهش قیمت سدهام

تعددیم قیمددت سددهام منجددر بشددود؛ زیددرا بددازار ،توانددایی

سهم خاص منحصر نمیشدود؛ بلکده شدامم

محدودی برای فهم بهموق تغییرات منحصدر بده فدرد در

فقط به ی

تمام انوا سهام موجود در بازار میشود [ .)]05از ید

کسب و کار شرکت در صنعت مربوط دارد []03؛ برای

دیدددگاه بدددون مدددیریت سددود ،مدددیران انحددراف از

مبال ،تغییر شدید شرکتها در مقایسه بدا همتایدان خدود

فعالیتهای واقعدی را بدرای تغییدر بداور سدرمایهگدذاران

در صنعت مربوط ،عدمتقارن اطالعاتی ایجاد میکندد و

دربارۀ فرصتهای رشد شرکت بهکدار مدیبرندد؛ بدرای

زمدانیکده درنهایدت ،اطالعددات روشدن و قطعدی بیددرون

مبدددال ،بدددنملک و همکددداران ( ،)4505کددددیا و فیلی دددون

مددیآیددد ،بددازار تعدددیم شدددیدی را در ارزش تجربدده

نیکلددز و اسددتابن ( )4558نشددان دادنددد

میکند .با توجه به مطالب مطرحشده ،فرضیۀ اصلی اول

( ،)4555مدد

شرکتها ممکن است برای اینکه چشماندازی خدور و

به این صورت تدوین میشود:

قددوی دربددارۀ فرصددتهددای رشددد خددود بسددازند ،بدده

فرضیۀ اصلی  :0انحراف فعالیتهای عملیاتی واقعدی

سرمایه گذاری و استخدام نیروی بیش از حد اقدام کنند

شرکت از میدانگین صدنعت در پدیشبیندی خطدر سدقوط

[ .]43 ،08 ،3پنهددانکددردن چشددمانددداز رشددد واقعددی

قیمت سهام ،تأثیر مببت دارد.

درنهایددت ،بدده سددقوط قیمددت سددهام در آیندددۀ انتشددار

فرضیۀ فرعی  :0-0انحراف از فعالیتهدای عملیداتی

اطالعات صحیح منجرمیشود .عالوه بدر ایدن ،براسداس

واقعی ناشی از هزینههدای اختیداری در پدیشبیندی خطدر

استدالل بل

و لیو ( )4551و کیم و همکداران ()4500

پنهدددانکدددردن چشدددماندددداز منفدددی رشدددد شدددرکت،

سقوط سهام ،تأثیر مببت دارد.
فرضیۀ فرعی  :4-0انحراف از فعالیتهدای عملیداتی

سددرمایهگددذاران و هیددأت مدددیره را از کشددک و س د

واقعددی ناشددی از هزینددههددای تولیددد در پددیشبینددی خطددر

کنارگذاشتن بهموق پرواههای با ارزش فعلی منفدی بداز

سقوط سهام ،تأثیر مببت دارد.

می دارد؛ بنابراین تخصیص ناکارای طوالنی مددت منداب

فرضیۀ فرعی  :3-0انحراف از فعالیتهدای عملیداتی

شرکت ،احتمال سقوط قیمت سهام را میتواند افدزایش

واقعی ناشی از جریدان وجدوه نقدد ناشدی از عملیدات در

دهد [ .]40 ،0مباحث مطرحشدۀ باال به توانایی انحدراف

پیشبینی خطر سقوط سهام ،تأثیر مببت دارد.

از فعالیدددتهدددای واقعدددی در اختیدددارکردن رفتارهدددای

فرضیۀ فرعی  :2-0انحراف از فعالیتهدای عملیداتی

فرصتطلبانه منوط است .میتوان ایعدان کدرد انحدراف

واقعی ناشی از هزینههای اختیاری و جریدان وجدوه نقدد

از فعالیتهای واقعی فرصتطلبانه میتواند به تعددیالت

ناشی از عملیات در پیشبینی خطر سدقوط سدهام ،تدأثیر

شدید قیمت (نه لزوماً به سمت پایین) منجر شدود .ید

مببت دارد.
از

فرضیۀ فرعی  :0-0انحراف از فعالیتهدای عملیداتی

شددرکت بددرای اینکدده خددود را بددهلحدداا اسددتراتژی

همتایانش در صنعت متمایز کند ،ممکدن اسدت الگدوی

واقعی ناشی از هزینههای اختیاری و هزینههای تولیدد در

کسب و کار منحصدر بده فدردی را اتّخدای کندد و همدین

پیشبینی خطر سقوط سهام ،تأثیر مببت دارد.

موضددو بددهطددور خودکددار ،باعددث ایجدداد انحددراف از

 / 404مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال  ،...شماره  ،....شماره پیاپی (.... )...

فرضیۀ فرعی  :9-0انحراف از فعالیتهدای عملیداتی

این مطالعه ،دورهای  9ساله از سال  0388تا  0353است.

واقعی ناشی از هزینههای اختیداری ،هزیندههدای تولیدد و

با توجده بده گسدتردگی حجدم جامعدۀ آمداری و وجدود

جریان وجوه نقد ناشدی از عملیدات در پدیشبیندی خطدر

برخی ناهماهنگیها و عدم تجان

بین اعضدای جامعده،

سقوط سهام ،تأثیر مببت دارد.

شرکتها با توجه بده شدرایط زیدر انتخدار شدده اسدت:
و

شددرکتهددای انتخددابی تولیدددی باشددند؛ بددرای انتخددار

در سراسددر ایددن مقالدده مطددابق پددژوهش فرانسددی

همکاران ( )4509از وااۀ مدیریت واقعی سود بهصورت

شرکتهای فعال ،قبدم از سدال  0380در بدورس تهدران

محتاطانددهای اسددتفاده شددده اسددت تددا از تعمددیم نتددایج

پذیرفته شده باشد و معامالت این شرکتها در سالهای

جلوگیری شود .برای بررسی تأثیر مدیریت واقعی سدود

 0353-0380در بورس فعال باشد و طول وقفۀ معامالتی

در خطر سقوط قیمت سهام ،سال  -شرکتهایی تحلیدم

آنها نباید بیشتر از ششماه باشدد؛ بدرای رعایدت قابلیدت

میشود که سود گزارششدۀ آنها یا مسداوی سدود سدال

مقایسهپذیری ،دورۀ مالی آنها منتهی بده پایدان اسدفندماه

قبم است یا بیشتر از صفر است؛ زیدرا مطالعدات گذشدته

باشد و نباید در فاصلۀ سالهای  0353-0380تغییر سدال

ثابت کرده است چندین شدرکتهدایی بده احتمدال زیداد

مدالی داده باشدند؛ صدورتهدای مدالی و یادداشدتهدای

موفق به مدیریت سود با انحراف از فعالیدتهدای واقعدی

توضیحی همراه آنها در دسترس باشد .درپایان ،با اعمال

شده اند [ .]03با توجه به این توضدیحات ،فرضدیۀ اصدلی

محدودیتهای یادشده 042 ،شدرکت در  02صدنعت از

دوم به این صورت تدوین میشود:

بین کم شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

فرضددیه اصددلی  :4مدددیریت واقعددی سددود فزاینددده در
پیشبینی خطر سقوط قیمت سهام تأثیر دارد.
فرضیۀ فرعی  :0-4مدیریت واقعدی سدود فزایندده بدا

تهران انتخار شد.
بدددرای آزمدددون فرضدددیههدددای پدددژوهش از الگدددوی
رگرسیونی شمارۀ ( )0زیر استفاده شده است:

مدیریت هزینه های اختیاری در پیش بیندی خطدر سدقوط
قیمت سهام تأثیر دارد.
فرضیۀ فرعی  :4-4مدیریت واقعدی سدود فزایندده بدا
مدیریت هزیندههدای تولیدد در پدیشبیندی خطدر سدقوط
قیمت سهام تأثیر دارد.
فرضیۀ فرعی  :3-4مدیریت واقعدی سدود فزایندده بدا

()0
که درآن Crasht ،ریس

سدقوط قیمدت سدهام در

پایددان سددال مددالی t؛  DROt-1هددر ی د

از شددش معیددار

مدددیریت هزینددههددای اختیدداری و هزینددههددای تولیددد در

انحددراف از فعالیددتهددای عملیدداتی واقعددی و سدده معیددار

پیشبینی خطر سقوط قیمت سهام تأثیر دارد.

مدددیریت واقعددی فزایندددۀ سددود را شددامم مددی شددود کدده

روش پژوهش
قلمرو مکدانی پدژوهش ،شدرکتهدای پذیرفتدهشدده

به صورت مجزا بر خطر سقوط سهام ارزیدابی مدیشدوند
که نحوۀ محاسبۀ هر ی

دربورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای

شده است و  Controliمتغیرهدای کنترلدی کده همده در

 0380تا سال 0353است؛ اما بهدلیم اینکه معیار انحراف

ادامه معرفی میشوند.

از فعالیتهای عملیات واقعی از مجمو این انحدرافهدا
در  3سال قبم حاصم شدده اسدت ،دورۀ تحدت پوشدش

بهطدور مجدزا در ادامده آورده

بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیتهای واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام 403 /

یکددی از متغیرهددای مسددتقم پددژوهش ،انحددراف از

متغیر شاخص مجازی ( )DDکه مقدار  0را بدرای زمدان

فعالیتهدای عملیداتی واقعدی 0اسدت کده مطدابق تحقیدق

کاهش کم فروش نسبت به سال قبم و مقدار  5را بدرای

رویچدددوداری ( )4559از سددده الگدددو بدددرای شناسدددایی

آن میپذیرد [.]42 ،03 ،0

شرایط عک

فعالیتهای غیرعادی عملیاتی استفاده شدده اسدت [.]42
اولددین الگددو (الگددوی شددمارۀ  ،)4هزینددههددای اختیدداری
غیددرعددادی را شناسددایی مددیکنددد .هزینددههددای اختیدداری
( )DISXمجمو هزینههای فدروش ،عمدومی و اداری،4
هزینددههددای تحقیدق و توسددعه 3و هزینددههددای تبلیغددات را
تشکیم میدهد .با فرض اینکه دستکاری ایدن هزیندههدا،

()4

عملکرد واقعی شدرکت را در دورۀ جداری تحدت تدأثیر

الگوی دوم (شمارۀ  )3هزینده هدای غیرعدادی تولیدد

قددرار ندهددد ،ید

ریددال دسددتکاری در ایددن هزینددههددای

( )PRODرا شناسددایی مددیکنددد .هزینددههددای تولیددد از

اختیاری باعث ی

ریدال تغییدر در جهدت معکدوس در

مجمو بهای تمامشدۀ کداالی فدروشرفتده ( )COGSو

سود قبم از مالیات میشود .برای ارزیدابی سدطح عدادی

تغییرات در موجودی ( )∆Inventoryحاصدم مدیشدود.

هزینددههددای اختیدداری ،رویرددوداری ( )4559از نسددبت

در مطالعات دیگر برای ارزیابی سطح عادی هزیندههدای

فروش سال قبم بر کم داراییهای سال قبدم ()St-1/At-1

تولیدددد از متغیرهدددای فدددروش ( ،)St-1/At-1تغییدددرات در

و بددرای حددذف اثددر اندددازه ،همددۀ متغیددرهددا را بدده کددم

فددروش ( )∆St-1/At-1و تغییددرات سددال گذشددته فددروش

و

و همکداران ( )4509ایدن

داراییهای سال قبم ( )1/At-1تقسدیم کدرد .فرانسدی

استفاده شده اسدت .فرانسدی

همکاران ( )4509این الگو را با افدزودن متغیرهدایی کده

الگو را به پیروی از گانی ( )4505بدا اضدافهکدردن کیدو

گانی ( )4505در ارزیابی هزینههای اختیداری ()SG&A

تددوبین ( )Qtو ارزش بددازار ( )MVtتقویددت و تکمیددم

به کار برده بود ،تقویت و تکمیدم کردندد .ایدن متغیرهدا

کردند .این شاخص به صورت بدالقوه ،نتیجدۀ دو ندو از

شدددامم  -0لگددداریتم طبیعدددی ارزش بدددازار ( )MVکددده

فعالیت های مربوط به مدیریت واقعدی سدود را در خدود

شاخصی برای اندازۀ شرکت است -4 ،کیدو تدوبین ()Q

دارد .اولین ندو  ،دسدتکاریهدای مددیریت را در تولیدد

که حاشیۀ سود به هزینه را برای هر واحد سرمایهگذاری

برای ایجاد تغییر در بهای تمامشددۀ کداالی فدروشرفتده

جدید اندازه گیری میکند -3 ،وجوه داخلی ( )INTکه

اندازهگیری میکندد .هرچده تولیدد در ید

دورۀ مدالی

وجوه موجود برای سرمایه گذاری تولیدشدده در داخدم

بیشتر شود ،سربار ثابت تولیدی کمتری به تولیددات سدر

شدددرکت را کنتدددرل مدددیکندددد و  -2تغییدددر در فدددروش

شددکن مددیشددود و بددرعک  .دومددین نددو  ،دسددتکاری

( )∆St/At-1کدده تددأثیر رونددد فددروش را در هزینددههددای

مدددیریت در قیمددت فددروش محصددوالت اسددت .هرچدده

اختیاری کنترل میکند .گدانی ( )4505بدا درنظرگدرفتن

تخفیک ها بیشتر باشد ،هزینههای تولید در جهت مببدت،

رفتار چسبندگی هزینهها (آندرسون و همکاران)4553 ،

غیرعادی میشود [.]00 ،03

متغیر تغییر در فروش ( )∆Stرا بهصورت تعامدم بدا ید
1. DRO: deviation in real operations
2. SC&A
3. R&D
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()2

()3

رگرسیون الگدوهدای بداال ( )3( ،)4و( )2بدر مبندای

الگددوی سددوم (شددمارۀ  )2دسددتکاری در فددروش بددا

روش سال  -صنعت فامدا و فدرنک بدهگوندهای بدرآورد

شددرایط فددروش اعتبدداری آسدددان اسددت .ایددن الگدددو،

میشودکه شامم حداقم  00مشاهده باشد .انحدراف از

پیشنهادشدن شرایط اعتباری آسان را با مقادیر غیرعادی

فعالیت های عملیداتی واقعدی بده صدورت مابده التفداوت

و منفی جریان وجدوه نقدد ناشدی از عملیدات 0شناسدایی

مقادیر واقعی متغیر وابسته در الگوهای ( )3( ،)4و ()2

میکند .همانگونه که رویچدوداری ( )4559نیدز اشداره

از مقادیر برآوردی یا پیشبینیشدۀ آنها انددازهگیدری

کرده اسدت ،ایدن شداخص بدهصدورت مدبهم و دو پهلدو

میشود .سه شداخص اصدلی و اولیده از ایدن فرایندد بده

وصکشدنی است؛ زیرا فعالیتهای مربوط به مددیریت

دست میآید :سطح غیرعدادی هزیندههدای اختیداری،4

واقعی سود نیدز جریدان وجدوه نقدد ناشدی از عملیدات را

سطح غیرعادی هزینههای تولیدد 3و سدطح غیدر عدادی

غیددرعددادی مددیکنددد؛ بددرای مبددال ،کدداهش هزینددههددای

جریان وجوه نقد ناشی از عملیات .2برای راحتی تفسیر

اختیاری برای افدزایش سدود بده غیرنرمدالشددن جریدان

نتایج ،دو شاخص سطح غیرعادی هزینههدای اختیداری

وجددوه نقددد ناشددی از عملیددات در جهددت مببددت منجددر

و سطح غیرعادی جریان وجوه نقدد ناشدی از عملیدات

میشود؛ در حالی که اضافه تولید برای افزایش سدود بده

در منفی  0ضرر می شود تا عالمت مقادیر آنها مشدابه

غیرعادیشدن جریدان وجدوه نقدد ناشدی از عملیدات در

شاخص سطح غیرعادی هزینه های تولید با تدأثیری کده

جهت منفی میانجامد .از آنجا کده تمدامی فعالیدتهدای

آنها در سود مدی گذارندد ،بده طدور مسدتقیم در ارتبداط

مربوط به مدیریت واقعی سود در جریان وجوه نقد تأثیر

باشددد .فرانسددی

و همکدداران بددا پیددروی از کددوهن و

دارد ،مبهم و دو پهلو بودن ایدن معیدار مددیریت واقعدی

زاروین ( )4505دو معیار (شاخص) جام شامم معیدار

سود بر مبنای جریان وجوه نقد ناشدی از عملیدات بده دو

(پسدددماند_ 0)0کددده از مجمدددو دو شددداخص سدددطح

نو مذکور از فعالیتهای مدیریت واقعی سدود در بداال

غیرعادی هزینه های اختیاری و سطح غیرعادی جریدان

منجر نمیشود؛ بنابراین به هنگام تفسیر نتایج مربدوط بده

وجوه نقد ناشی از عملیات و معیار (پسماند_ 9)4که از

و

مجمو سطح غیرعادی هزینده هدای اختیداری و سدطح

همکدداران ( )4509بددرای ارزیددابی سددطح عددادی جریددان

غیرعدددادی هزینددده هدددای تولیدددد تشدددکیم یافتدددهاندددد،

وجوه نقد ناشی از عملیات بعد از اضافهکردن متغیرهای

تدوین کردهاند .ممکن است به این نکته توجه شود که

( MVو )Qبه الگدوی رویچدوداری( )4559بده الگدوی

معیاری وجود ندارد کده دو شداخص سدطح غیرعدادی

این شاخص باید احتیداط الزم را انجدام داد .فرانسدی

زیر دست یافتند [:]42 ،03

1. CFO

2.
3.
4.
5.
6.

بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیتهای واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام 400 /

جریان وجوه نقدد ناشدی از عملیدات و شداخص سدطح
غیرعادی هزینه های تولید را با هم ترکیب کند .کوهن
و زارویددین ( )4505تشددریح مددی کننددد اضددافه تولیددد
به صورت خودکار به سمت کداهش غیرعدادی جریدان
وجوه نقد ناشی از عملیات عمم میکند .ترکیدب ایدن
دو شاخص می تواند موجب محاسبۀ مضاعک مدیریت
واقعی سود شود .بدا وجدود ایدن موضدو  ،فرانسدی

و

همکاران ( )4509معیار (پسماند_ 0)3را که ترکیدب 3
شاخص اصلی مذکور است بدا هددف اسدتحکام نتدایج
تدوینکردهاند [.]03 ،05
فرانسدددی

و همکددداران ( )4509براسددداس الگدددوی

تعدددیمشدددۀ جددونز (دیرددو و همکدداران )0550 ،معادلددۀ

()9
فرانسی

و همکاران ( )4509براساس پژوهش هاتن

و همکاران ( )4555اقالم تعهدی اختیاری را بدهصدورت
مجمو قدر مطلق اقدالم تعهددی اختیداری در سده سدال
گذشته مطابق معادلۀ ( )1اندازهگیری کردند [:]09 ،03
()1
و به همدان شدیوه ،شداخص نهدایی بدرای انحدراف از
فعالیتهای عملیاتی واقعدی براسداس معادلدۀ شدمارۀ ()8
ایجاد شد:

مقطعددددی ( )0زیددددر را بددددرای هددددر سددددال  -صددددنعت
برآوردکردهاند:
()8
اندددازهگیددری  DROو  DAبددر مبنددای قدددر مطلددق
باقیماندههای الگدوهدای ارزیدابی مددیریت واقعدی سدود

()0

( )REMو مدیریت اقدالم تعهددی ( )AEMاسدت .ایدن

در معادلددۀ ( Accruals ،)0نشدداندهندددۀ کددم اقددالم

الگددوهددا ،انگیددزۀ مدددیران را از مدددیریت سددود لحدداا

تعهدی است و از مابهالتفاوت جریان وجوه نقد ناشدی از

و همکاران ( )4509به این

عملیات و سود خالص به دست میآیدد.

نکردهاند؛ درنتیجه ،فرانسی

ناخدالص

نکتددده دسدددت یافتندددد کددده شددداخصهدددای انحدددراف از

امدددوال ماشدددینآالت و تجهیدددزات و  ∆ARتغییدددرات

فعالیتهای واقعی را کده در بداال ارزیدابی شدد ،بدهطدور

حسارهای دریافتنی اسدت .معادلدۀ شدمارۀ ( )9محاسدبه

مستقیم نباید بهعنوان مدیریت واقعدی سدود یدا مددیریت

اقالم تعهدی اختیاری ( )DAرا برای هدر مشداهده نشدان

اقددالم تعهدددی نددامگددذاری کددرد؛ زیددرا احتمددال دارد

میدهد .ضرایب موجود در معادلۀ شمارۀ ( )9از ارزیابی

عامم های بدون هدف مدیریت سدود را بده کدار گرفتده

معادلۀ ( )0به دست آمده است.

باشند؛ بنابراین در فرضیۀ  0استدالل میشود انحدراف از
فعالیتهای عملیاتی واقعی که ناشی از مددیریت واقعدی
سود نیست نیز میتواند به خطر سقوط قیمت سهام منجر
شددود .در فرضددیۀ  0تمددایلی بدده نشدداندادن ایددن موضددو
وجود ندارد که تأثیر انحدراف از فعالیدتهدای عملیداتی
واقعی در خطر سقوط سهام در حدد وسدیعی مربدوط بده
1.

 / 409مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال  ،...شماره  ،....شماره پیاپی (.... )...

مدیریت واقعی سود است [ .]03یکی دیگر از متغیرهای

مقدار صفر برای دیگر مشاهدات (پنج

هدای  0تدا )2

مستقم پژوهش ،مدیریت واقعی سود 0اسدت کده مبدانی

و یدد د

نظددری موجددود در ایددن زمیندده ،انتقادهددایی بدده اسددتفادۀ

(

مستقیم از الگوهای ارزیابی سطح غیرعادی فعالیتهدای

مدیریت واقعی سود ناشی از هزینههای تولیدد شناسدایی

واقعی شرکت بهعنوان معیار مددیریت سدود دارد؛ زیدرا

کردند .عالوه بر این دو ،شاخص محدودکنندهای بدرای

این شاخصها بدون لحااکدردن انگیدزههدای مددیریت

مدیریت واقعی سود به ندام ( )REM_3_SUSPECTبدا

ممکن است در حدد زیدادی رفتارهدای دیگدری غیدر از

مقدار ی

برای مشاهداتی با مدیریت واقعی سود ناشی

دستکاریهدای عمددی سدود را در خدود داشدته باشدند.

از هزینههای اختیاری و مددیریت واقعدی سدود ناشدی از

برای حم این مشکم ،گانی ( )4505شناسدایی مددیریت

هزینههای تولید شناسایی کردند [.]42 ،00 ،03

متغیددددر مجددددازی مشددددابه دیگددددر بدددده نددددام
) با مقدار ی

برای مشاهدات بدا

واقعی سود را بهصورت پژوهش زمینهای بررسدی کدرد؛

متغیر وابستۀ پژوهش ،خطر سقوط قیمت سهام است

به این صورت که گانی ( )4505و رویروداری ()4559

کدده بددرای اندددازهگیددری آن از الگددوی ضددریب منفددی

در پژوهش زمینهای خود نشدان دادندد بدهطدور متوسدط،

چولگی چدن و همکداران ( )4550اسدتفاده شدد .هرچده

سال  -شرکتهای با سود گدزارششددۀ بیشدتر از صدفر

مقدار ضریب منفی چولگی بیشتر باشد ،آن شدرکت در

(

) یدددا بیشدددتر از سدددود سدددال قبدددم

معرض ریزش قیمت سهام بیشتری خواهد بود [ .]5معیار

(

) از نوعی دستکاری فعالیتهای

ضددریب منفددی چددولگی بددر مبنددای بددازده ماهانددۀ خدداص

واقعددی اسددتفاده کددردهانددد کدده فزایندددۀ سددود اسددت.
بدینمنظور ،آنها این سال  -شرکتها را با عنوان سال -
شرکتهای مظنون به مدیریت سدود نامگدذاری کردندد
که با هدف افزایش سود بود .براسداس مطالعدات گدانی
( )4505شرکتهای با سدطح کدم هزیندههدای تحقیدق و
توسعه و هزینههای فروش و عمدومی و اداری غیرعدادی
(پددایینتددرین پنج د

) و شددرکتهددای بددا سددطح زیدداد

هزینههای تولید غیرعدادی (بداالترین پنجد

شرکت با استفاده از رابطۀ ( )5محاسبه میشود:
()5
در رابطۀ فوق،

بازده ماهانۀ خاص شدرکت در

ماه در سال مالی و

بازده باقیماندۀ سهام شدرکت j

در ماه و عبارت است از باقیمانده یدا پسدماند الگدو در
رابطۀ (:)05

) بدهعندوان

شرکتهای با مدیریت واقعی سود شناسدایی مدیشدوند.
و همکاران ( )4509با پیروی از ایدن رویکدرد،

فرانسی

کلیّۀ سال شدرکتهدای مظندون را بدهصدورت جداگانده
برای پنج
پنج

های سطح غیرعادی هزینههدای اختیداری و

های سطح غیرعادی هزینههای تولید طبقدهبنددی

کددردهانددد و درنهایددت ،یدد
(

متغیددر مجددازی بدده نددام

) بدا مقددار  0بددرای مشداهدات بددا

مدددیریت واقعددی سددود ناشددی از هزینددههددای اختیدداری و
1. REM: Real Earnings Management

()05
که در این رابطه،
در سال مالی و

بازده سهام شرکت  jدر مداه
بدازده بدازار در مداه  tاسدت .بدرای

محاسبۀ بازده ماهانۀ بازار ،شاخص ابتدای ماه از شاخص
پایان ماه کسر و حاصم بدر شداخص ابتددای مداه تقسدیم
مددیشددود .رابطددۀ ( )05بددا اسددتفاده از روش رگرسددیون
چندمتغیره و شیوۀ دادههای ترکیبی بدرآورد و باقیمانددۀ

بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیتهای واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام 401 /

آن بهشرح رابطۀ ( )5برای محاسبۀ بدازده ماهاندۀ خداص
شرکت استفاده میشود و درنهایت ،برای محاسبۀ خطدر
سقوط قیمت سهام با معیار چولگی منفی بدازده سدهام از
رابطۀ ( )00بهشرح زیر استفاده شده است:

()04
کدده در آن،

بددازده ماهانددۀ سددهام شددرکت  jدر

سال مالی  t-1و  Nتعداد ماههایی اسدت کده بدازده آنهدا
محاسبه شده است .انحراف معیدار بدازده ماهاندۀ سدهام:3
چن و همکاران ( )4550به این نتیجده نیدز دسدت یافتندد
کدده شددرکتهددایی کدده بددازده آنهددا در سددال جدداری،
نوسانهای بیشتری داشته است ،بدا احتمدال زیدادتری در

()00
چددولگی منفددی بددازده

در رابطددۀ فددوق،
ماهانۀ سهام  jدر سدال مدالی ،
شرکت  jدر ماه و

بدازده ماهاندۀ خداص

تعداد ماههدایی اسدت کده بدازده

آنها محاسبه شده است .در این معادله ،ارزشهدای زیداد
نشاندهندۀ خطر سقوط سهام زیاد است.
در این پژوهش ،از ایدن متغیرهدای کنترلدی اسدتفاده
شده اسدت :تغییدرات گدردش سدهام :0چدن و همکداران
( )4550در پژوهش خود به این نتیجه دسدت یافتندد کده
تغییرات گردش سهام در سال جداری ،رابطدۀ مسدتقیم و
محکمی با چولگی منفی بازده سدهام در سدال بعدد دارد
[ .]5روش اندددازهگیددری آن بدده ایددن صددورت اسددت کدده
متوسط گردش سهام در سال  t-1منهای متوسط گردش
سهام در سال  t-2میشود .متوسط گدردش سدهام نیدز بدا
تقسیم حجم معدامالت ماهاندۀ سدهام بدر مجمدو تعدداد
سهام منتشرشده در ماه به دست میآیدد .میدانگین بدازده
ماهانۀ سهام :2چن و همکاران ( ،)4550شدواهدی را نیدز
ارائه کردند که می گفت ریزشهای آتدی قیمدت سدهام
در سهامی که ی

دورۀ بلندمددت مدبالً  04تدا  39مداه،

بازدههای زیاد را تجربه کرده است ،بیشتر اسدت [ .]5بده
همین دلیم و برای کنترل اثر متغیدر فدوق از رابطدۀ ()04
استفاده شده است:

1.
2.

سال بعد در معرض ریزش قیمت سهام قراردارند [ .]5به
همین دلیم و برای کنترل اثر متغیدر فدوق از رابطدۀ ()03
استفاده شده است:
()03
کدده در آن،

بددازده ماهانددۀ سددهام شددرکت  jدر

سال مالی  t-1و  Nتعداد ماههایی اسدت کده بدازده آنهدا
محاسددبه شددده اسددت .اندددازۀ شددرکت :2لگدداریتم طبیعددی
ارزش بدددازار حقدددوق صددداحبان سدددهام در سدددال .t-1
فرصتهای رشد سرمایهگذاری :0مطالعات گذشته نشان
داده است شرکتهای با رشد بیشتر (نسبت ارزش بدازار
به ارزش دفتری بیشتر) بده سدرمایهگدذاری بدیش از حدد
روی میآورند و بیشسدرمایهگدذاری ممکدن اسدت بده
سقوط قیمت سهام در آینده منجر شود .بیدل و هدیالری
( )4559به این منظور برای کنتدرل اثدر رشدد شدرکت از
نسبت ارزش بازار سهام بر ارزش دفتری سهام شدرکت i

در ابتدای سال  tاستفاده کدردهاندد [ .]2اهدرم مدالی :9بده
اعتقاد هداتن و همکداران ( )4555افدزایش میدزان بددهی
شرکت مدیتواندد بده افدزایش هزیندۀ بهدره منجدر شدود؛
بنابراین افزایش نسبت اهدرم مدالی مدیتواندد بده کداهش
3.
4.
5.
6.
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سود ارائهشده بینجامد؛ پ
سددرمایۀ ی د

حجم زیاد بدهی در ساختار

باقیمانده ها از آزمون ناهمسانی واریدان

 LRاسدتفاده

شددرکت مددیتوانددد زمینددهای بددرای ایجدداد

شددد .نتددایج حاصددم از ایددن آزمددون ،نبددود ناهمسددانی

چولگی منفی در بازده سهام باشد [ .]09در این پژوهش

واریددان

در الگددو هددای مدددّنظر اسددت .بددرای تعیددین

برای کنترل اثر متغیر فوق از نسبت کم بدهیها بدر کدم

معنی داربودن الگوی رگرسیون از آمارۀ  Fفیشر ،بدرای

دارایی ها در سال  t-1استفاده شده است .بازده دارایدی:0

بررسی معنی داربودن ضریب متغیرهای مسدتقم در هدر

نسبت سود عملیاتی بر کم داراییها.

الگدددو از آمدددارۀ تدددی اسدددتیودنت در سدددطح اطمیندددان
 50درصد ،برای آزمون نرمال بدودن داده هدا از آزمدون

یافتهها.

کلموگروف  -اسمیرنوف و برای بررسی نبود مشدکم

روش آمدداری اسددتفاده شددده ،روش رگرسددیون بددا
استفاده از داده های ترکیبی است .در داده های ترکیبی

خودهمبستگی بین جمالت پسماند از آزمدون دوربدین
واتسون استفاده شده است.

4

آمار توصیفی متغیدر هدای پدژوهش نشدان مدی دهدد

از آزمدددون اف  -لیمدددر 3اسدددتفاده شدددد و براسددداس

میانگین متغیرهای انحراف از فعالیت های واقعی ناشدی

معنددی داری کمتددر از  0درصددد ایددن آزمدددون ،روش

از هزینددههددای اختیدداری  ،ناشددی از هزینددههددای تولیددد و

داده های تدابلویی انتخدار و بدرای انتخدار بدین روش

ناشی از جریان وجدوه نقدد ناشدی از عملیدات ،بدهطدور

آثار ثابت و آثار تصدادفی از آزمدون هاسدمن اسدتفاده

میددانگین بددهترتیددب )5/210( ،)5/594( ،و ( )5/350از

شد که نتیجۀ نهایی بدرای تمدام فرضدیه هدای پدژوهش،

فعالیددت هددای واقعددی انحددراف داشددتهانددد .اعددداد ایددن

استفاده از رگرسیون داده های تابلویی با آثار ثابت بود.

میانگین ها و مقادیر چارک سوم نشدان مدیدهدد بیشدتر

برای بررسی نرمال بودن باقیمانده ها از آزمدون جدارک

انحراف از فعالیدت هدای واقعدی در وهلدۀ اول ناشدی از

 -بددرا 2اسددتفاده شددده اسددت .نتددایج ایددن آزمددون نشددان

هزینه هدای تولیدد ،در وهلدۀ دوم ناشدی از جریدانهدای

می دهد باقیمانده های الگو هدای مددّنظر ،توزید نرمدال

وجددوه نقددد ناشددی از عملیددات و در آخددر ناشددی از

دارند .برای تشخیص وجود خودهمبستگی سریالی بین

هزینه های اختیداری بدوده اسدت .مقایسدۀ میدانگین ایدن

باقیماندددههددا از آزمددون وولدددریددک 0اسددتفاده شددد.

 3شاخص انحراف از فعالیدت هدای واقعدی بدا میدانگین

معنی داری باالی  0درصد این آزمون ،نشان دهندۀ نبود

اقددالم تعهدددی اختیدداری نشددان مددی دهددد دسددتکاری و

همبستگی بین باقیمانده ها است .برای بررسی همخطدی

انحددراف از فعالیددت هددای عملیدداتی واقعددی بددهدلیددم

از آزمون "عامم تورش واریان  "9اسدتفاده شدد و در

هزینددههددای تولیددد ( )5/210بیشددتر از اقددالم تعهدددی

آن آمارۀ  VIFبرای همه متغیرها کمتدر از  05بدود کده

اختیاری ( )5/300است.

برای انتخار بین داده های تابلویی و داده های تلفیقدی

نبددود همخطددی بددین اجددزای اخددالل الگددوهددا را نشددان

همانگونه که در جدول  0دیده میشود نتایج آزمدون

بدین

از معیارهدای مجدزای

می دهد .برای بررسی وجدود ناهمسدانی واریدان

فرضیۀ اول پژوهش برای هدر ید
1

انحراف از فعالیتهای واقعی آورده شده است.
1.
2. Panel data & Pooling data
3. F Limer Test
4. Jarque Bera Test
5. Wooldridge Test
6. VIF

DRO: deviation in real operations

7
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جدول ( )1نتایج آزمون فرضیههای فرضیۀ اصلی اول
متغیر وابسته :خطر سقوط قیمت سهام

متغیرها
C

DRO_DISX

DRO_PROD

DRO_CFO

فرضیۀ فرعی1-1
بتا
t
*-4/455
-5/045

فرضیۀ فرعی 2-1
بتا
T
*-4/258
-5/035

فرضیۀ فرعی 3-1
بتا
T
-0/854
-5/053

DRO_DISX

5/205

**4/285

-

-

-

-

DRO_PROD

-

-

5/518

**3/230

-

-

DRO_CFO

-

-

-

-

5/524

0/449

DA

5/309

**4/904

5/248

**3/029

5/358

*4/213

DTURN

-5/599

**-4/009

-5/513

*-4/315

-5/512

*-4/385

RET

-5/455

-0/845

-5/445

-0/390

-5/492

-0/933

SDRET

5/404

*4/594

5/080

0/120

5/050

0/894

SIZE

5/505

**4/935

5/505

**4/908

5/505

*4/298

MTB

5/553

**3/459

5/553

**3/195

5/553

**3/135

LEV

-5/500

-0/908

-5/595

-0/800

-5/590

-0/502

ROA

-5/031

**-4/189

-5/020

**-4/525

-5/020

**-4/815

 R2تعدیلشده

5/359

5/489

5/401

دوربین واتسون

0/995

0/919

0/915

 Fآماره

1/551

9/150

0/201

جارک  -برا
معنیداری

5/020
5/105

5/099
5/100

5/004
5/109

وولدریج
معنیداری

0/034
5/4084

0/939
5/4533

0/249
5/4321

ناهمسانی واریانس LR

88/49

88/52

88/55

معنیداری

5/5543

5/5541

5/5505

** و* بهترتیب ،معناداری در سطح خطای 0درصد و  0درصد

هر سه معیار انحراف از فعالیتهدای واقعدی ،ارتبداط

معنی دار و مببت است .نتدایج ایدن فرضدیه بدا یافتدههدای

مببت با خطر سقوط سهام دارندد؛ امدا معیدار انحدراف از

فرانسی

و همکاران ( )4502همخوانی دارد .همانگونده

فعالیتهای واقعی ناشدی از جریدان وجدوه نقدد ناشدی از

که در جدول  4دیده میشود نتایج بدرآورد الگدوی ()0

عملیات بهلحاا آماری معنیدار نیست .درواق  ،قددرت

برای فرضیۀ اول نشان مدیدهدد ضدریب متغیدر تغییدرات

پیشبینیکنندگی خطر سقوط قیمت سهام با انحدراف از

گددردش سددهام در سددطح  0درصددد خطددا و ضدددریب

فعالیددتهددای واقعددی ناشددی از هزینددههددای اختیدداری و

متغیرهای اندازۀ شدرکت ،نسدبت ارزش بدازار بده ارزش

انحراف از فعالیت های واقعی ناشی از هزینههدای تولیدد

دفتری و بدازده دارایدیهدا در سدطح  0درصددخطا معندا

بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیتهای واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام 490 /

دارند .معناداری آمارۀ فیشر نشان دهنددۀ معنداداری کدم
الگو در سطح  0درصد خطا بدرای هدر  3فرضدیۀ فرعدی

یعنی امکان استفاده از رگرسیون وجود دارد.
بعد از آزمون مجزای هر ی

از معیارهای انحدراف

اول اسددت .مقدددار آمددارۀ دوربددین واتسددون بددرای هددر

از فعالیتهدای عملیداتی واقعدی ،در جددول  4تدأثیر سده

 3فرضیۀ فرعی اول نیدز عددمهمبسدتگی بدین خطاهدا یدا

معیار جام انحراف از فعالیت های واقعی آزمدوده شدده

استقالل خطاها (باقیماندههای الگدو) را نشدان مدیدهدد؛

است.

جدول ( )2نتایج آزمون فرضیههای فرضیۀ اصلی اول
متغیر وابسته :خطر سقوط قیمت سهام

متغیرها
C
DRO_1
DRO_ 2
DRO_ 3
DA
DTURN
RET
SDRET
SIZE
MTB
LEV
ROA

 R2تعدیلشده
دوربین واتسون
 Fآماره
جارک  -برا
معنیداری
وولدریج
معنیداری
ناهمسانی واریانس LR

معنیداری

DRO_1

DRO_2

فرضیۀ فرعی 4-1
بتا
t
-0/550
-5/045
**4/529
5/584
**3/019
5/331
*-4/459
-5/510
-0/210
-5/431
0/155
5/011
*0/250
5/505
**3/410
5/553
*-4/034
-5/510
**-3/381
-5/013
5/418
0/910
9/310
5/030
5/193
0/230
5/4333
88/50
5/5500

فرضیۀ فرعی 5-1
بتا
T
*-4/004
-5/043
**4/922
5/544
**3/221
5/245
*-4/403
-5/515
-0/101
-5/483
0/535
5/450
**4/142
5/500
**3/800
5/553
-0/108
-5/501
**-4/810
-5/023
5/413
0/950
9/005
5/050
5/119
0/010
5/4042
88/54
5/5541

** و* بهترتیب ،معناداری در سطح خطای  0درصد و  0درصد

DRO_3

فرضیۀ فرعی 6-1
بتا
t
*-4/023
-5/043
**4/911
5/544
*4/013
5/305
*-4/444
-5/595
-0/119
-5/481
*4/910
5/452
**4/145
5/500
**3/155
5/553
-0/851
-5/595
**-3/548
-5/000
5/412
0/959
9/013
5/288
5/183
0/244
5/4302
81/51
5/5548
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نتایج آزمون نشدان مدیدهدد هدر سده معیدار ترکیبدی

سقوط قیمت سهام دارد.

(باعنوان معیارهای جام ) تأثیر معنیدار و مببت در خطر
جدول ( )3نتایج آزمون فرضیههای فرضیۀ اصلی دوم
متغیر وابسته  :خطر سقوط قیمت سهام

REM_Suspect 1

REM_Suspect 2

REM_Suspect 3

فرضیۀ فرعی 1-2

فرضیۀ فرعی 2-2

فرضیۀ فرعی 3-2

متغیرها

بتا

t

بتا

T

بتا

t

C

-0/193

-0/501

-4/233

**-4/158

-0/850

-4/029

REM_Suspect

5/905

**4/151

5/945

**4/151

0/003

**0/980

DA

5/345

**4/890

5/208

**3/389

5/408

*4/402

DTURN

-5/553

-5/121

-5/554

-5/245

-5/550

-5/350

RET

4/541

5/523

4/082

5/830

0/888

5/920

SDRET

-4/231

-0/484

-0/550

-0/535

-0/442

-5/918

SIZE

5/450

**3/425

5/402

**2/431

5/055

**3/342

MTB

5/525

**3/458

5/535

*4/095

5/520

**4/830

LEV

-0/209

**-4/131

-0/031

**-4/115

-0/458

**-4/992

ROA

-4/030

**-3/349

-4/800

**-3/185

-4/208

**-3/385

 R2تعدیلشده

5/211

5/211

5/094

دوربین واتسون

0/853

0/590

4/549

 Fآماره

9/100

9/100

05/003

** و* بهترتیب ،معناداری در سطح خطای 0درصد و  0درصد

همانگوندده کدده در جدددول  3دیددده مددیشددود ،نتددایج
آزمون فرضدیۀ دوم پدژوهش بدرای هدر ید

از  3معیدار

تعهدی کمتدر از مددیریت فعالیدتهدای واقعدی شدرکت
استفاده میکنند.

مجزای مدیریت فزایندۀ سود آورده شده است .هدر سده
معیار مدیریت واقعی فزایندۀ سود ،ارتباط مببت با خطدر

نتیجهگیری و پیشنهادها.

سقوط سهام دارندد .درواقد  ،شدرکتهدای بدا مددیریت

پژوهش حاضر ،شدواهد محکمدی مبندی بدر افدزایش

واقعی سود به احتمال زیداد ،سدقوط قیمدت سدهام را در

خطر سقوط قیمت سهام شرکتها بهدلیدم فعالیدتهدای

دروۀ آتددی تجربدده مددیکننددد .همرنددین شددرکتهددای بددا

تجددداری غیرعدددادی آنهدددا نشدددان داد .ایدددن نتدددایج بدددا

مدیریت اقالم تعهدی حسدابداری ،خطدر سدقوط سدهام

پیشبینیهای موجود در مبانی نظدری مطابقدت دارد؛ بده

زیادی را نشان نمدیدهندد .ایدن نتدایج نشدان داد سدال -

ایدن صددورت کده مدددیران از فعالیدتهددای واقعدی بددرای

شرکتهای مظنون به مددیریت سدود از مددیریت اقدالم

انباشتکردن اخبار و اطالعات منفی استفاده میکنندد و

بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیتهای واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام 493 /

بازار نمدیتواندد آن فعالیدتهدای تجداری غیدرعدادی را

مدیران برای مدیریت واقعی سود به دست آوردند و در

بهموق درک کندد .بده نظدر مدیرسدد تدأثیر انحدراف از

قالببندهای گزارش حسابرسی اعمدال کنندد .همرندین

فعالیتهای واقعی و اقالم تعهدی در سقوط قیمت سهام

در تصدمیمهدای خریددد و فدروش سددهام ،احتمدال وقددو

مقعر باشد .این قضیه ،از این نظریه پشتیبانی میکندد کده

مدیریت واقعی سود در نظر گرفته شدود؛ زیدرا براسداس

دستکاری بیش از اندازۀ فعالیتهدای واقعدی و مددیریت

نتایج فرضیۀ دوم ،این عامم در پیش بینی سدقوط قیمدت

اقالم تعهدی ،بدگمانی بدازار را افدزایش مدیدهدد و بده

سهام مؤثر است .با توجه به نتایج کلی پژوهش مبندی بدر

تعدیم قیمت سهام به سمت پایین منجر میشدود .بخدش

اینکه انحراف از فعالیدتهدای عملیداتی واقعدی خدواه بدا

دیگددر تجزیدده و تحلیددمهددای انجددامشددده مربددوط بدده

قصد مدیریت سود و خواه بدون این نیت بده پدیشبیندی

شرکت های مظنون به مدیریت سود اسدت .نتدایج نشدان

ریزش قیمت سهام منجر میشود ،به سازمان حسابرسدی،

میدهد تأثیر انحراف از فعالیتهدای واقعدی شدرکت در

بورس اوراق بهدادار و دیگدر نهادهدای قدانونگدذاری و

سقوط قیمت سهام ،بیشتر مربوط به سال  -شرکتهدایی

نظارتی و انجمنهدای حسدابداری و حسابرسدی پیشدنهاد

میشود که مظندون بده مددیریت سدود هسدتند .درواقد ،

می شود با توجه به معیارهای کاربردی در این پدژوهش،

قسمت اعظم این انحراف از فعالیتهای واقعی با هددف

شرکت هایی با انحراف عمده از فعالیدتهدای واقعدی را

مدیریت سود انجام شده است .در فرضیۀ دوم بهصورت

شناسایی و راهکارهایی بدا تددوین اسدتانداردهایی بدرای

عمدی ،تجزیه و تحلیمها بر سال  -شرکتهدایی انجدام

جلوگیری از این نو انحرافها تدوین کنند.

شد که سود گزارش شدۀ آنها بیشتراز صدفر یدا بیشدتر از

پیشنهاد مدیشدود بدرای پدژوهشهدای بعددی ،تدأثیر

سددود سددال قبددم اسددت؛ زیددرا براسدداس مطالعددات گددانی

انحددراف از فعالیددته دای عملیدداتی شددرکت در مراحددم

( )4505آن شددرکتهددا بددهطددور متوسددط از دسددتکاری

مختلک چرخۀ عمر شرکت در پدیشبیندی خطدر سدقوط

فعالیت های واقعی شرکت بدرای مددیریت واقعدی سدود

سددهام در آینددده بررسددی شددود .در ایددن پددژوهش بددرای

فزاینده استفاده کردهاند.

اندازهگیری خطر سدقوط قیمدت سدهام فقدط از ضدریب

براساس نتایج فرضیۀ اول به دلیم نقش مهم انحدراف

منف دی چددولگی اسددتفاده شددده اسددت؛ بنددابراین پیشددنهاد

از فعالیتهای واقعی در پیشبینی ریدزش قیمدت سدهام،

میشود در پژوهشهای بعدی از معیار نوسدانهدای کدم

پیشنهاد میشود مدیران با شناسدایی ایدن انحدرافهدا بده

به زیداد بدرای انددازهگیدری خطدر سدقوط قیمدت سدهام

توجدده و از آن بددرای قیمددتگددذاری

استفاده و نتدایج بدا یکددیگر مقایسده شدود .همرندین در

اختیار خرید یا فروش 0سهام استفاده کنندد .بدا توجده بده

پژوهشی ،تأثیر انحراف از فعالیتهای واقعی شدرکت بدا

نتایج فرضدیۀ دوم بدهدلیدم اینکده مددیریت واقعدی سدود

لحااکردن ساز و کارهای راهبری شرکتی مانند وجدود

بیشتر از مدیریت اقالم تعهددی بده سدقوط قیمدت سدهام

حسابرسددی داخلددی ،وجددود اعضددای غیرمواددک هیددأت

منجر مدیشدود ،بده حسابرسدان پیشدنهاد مدیشدود بدرای

مدیره و  ....در پیشبیندی خطدر سدقوط سدهام در آیندده

آگدداهیدادن بدده سددهامداران فعددال و سددرمایهگددذاران

بررسی شود.
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