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مدیریت سود

چکيده

هدف از تحقيق حاضر تعيين تاثير مدیریت سود بر ارتباط بين پاداش نقدی و عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران می باشد .در این تحقيق بازه  6ساله بورس اوراق بهادار تهران در سالهای  1931-1931مورد بررسی
قرار گرفت تا به بيان این مساله که آیا مدیریت سود بر ارتباط بين پاداش نقدی و عملکرد بانکهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تاثيری دارد یا خير ،پرداخته شود .در راستای رسيدن به این هدف ،در حضور متغير کنترلی اندازه
بانک و اهرم مالی با روش تجزیه و تحليل رگرسيون خطی چند متغيره ،به کمک نرم افزار  ،Eviewsمورد سنجش قرار
گرفت .از ميان بانکهایی که در بازه زمانی فوق در بورس حضور داشته اند با روش نمونه گيری هدفمند و سيستماتيک 11
بانک به عنوان نمونه استخراج گردید .نتایج آزمون فرضيه اول بيانگر رابطه مثبت و معنادار بين پاداش نقدی و نرخ بازده
دارایی (عملکرد بانک) است .در بررسی نتایج آزمون فرضيه دوم یعنی تاثير مدیریت سود بر ارتباط بين پاداش نقدی و
عملکرد بانک نيز رابطه معناداری یافت نشد.
واژه های کليدی :پاداش نقدی ،عمکلرد بانک ،مدیریت سود.

مقدمه

یکی از ابزارهای الزم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور ،وجود نظام بانکی کارآمد است .بانکها نبض فعاليتهای مالی
هستند و وضعيت حاکم بر آن ها ميتواند تأثير مهمی بر سایر بخش های اقتصادی یک جامعه داشته باشد .بانکها با
سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها ،مبادله های تجاری و بازرگانی را تسهيل کرده و موجب گسترش بازارها ،رشد و
شکوفایی اقتصادی میشوند.
حداکثر سازی پاداش نقدی ،از طریق اعمال مدیریت سود می تواند از جمله راه های افزایش یا حداکثرسازی ثروت
مدیران است .عکسالعمل کارکنان در قبال پاداش های مادی ،سنگ بنای نظریه اقتصاد کار را تشکيل میدهد .به ویژه
نظریه غالب آن است که پرداخت پاداش بر مبنای توليد ،کارکنان را به تالش برای کار و توليد بيشتر وا می دارد (الزیر،
 .)0111هر چند که پاداش های مادی ،انواع و اشکال متفاوتی دارد ،اما پرداختهای نقدی رایج ترین انواع آنها در همه
سازمانها هستند (رینس.)1333 ،
یکی از اهداف اصلی تهيهی صورتهای مالی ،ارائه ی اطالعات مفيد و سودمند برای طيفی گسترده از استفاده کنندگان
درون و برون سازمانی ،جهت اخذ تصميمات عاقالنه ی اقتصادی است .سود واحد تجاری یکی از اقالم صورتهای مالی
است که از اهميت خاصی برای کليهی استفاده کنندگان برخوردار است .به دليل اهميت سود شرکت برای استفاده
1

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،72تابستان (9311جلد سوم)

کنندگان صورتهای مالی ،مدیریت سعی می کند مبلغ و نحوهی ارائهی سود شرکت را آن گونه که می خواهد ،بهبود
بخشد .در واقع به گونه ای مدیریت سود انجام دهد .ولی این فرآیند زمانی به راحتی برای مدیر ميسر می شود که،
معامالت با اشخاص وابسته در سطح شرکت افزایش یابد .در این حالت مدیریت می کوشد تا از این فرصت به دنبال
حداکثر کردن منافع شخصی خویش استفاده و همگام با آن دست به دستکاری و مدیریت سود بزند .ولی غافل از اینکه
استقرار نظام راهبری شرکتی ،در راستای کنترل و کاهش این مشکالت صورت می گيرد.
با عنایت به موارد فوق ،سوال اصلی تحقيق به این صورت بيان میگردد که آیا مدیریت سود بر ارتباط بين پاداش نقدی و
عملکرد بانک تاثير دارد؟
تعریف مفهومی متغيرها
مدیریت سود :رونن و یاری ( )0112مدیریت سود را مجموعه ای از تصميمات مدیریتی قلمداد می کنند که به منظور
حداکثر کردن ارزش سود ،برخی از حقایق کوتاه مدتی که برای مدیریت شناخته شده اند را گزارش نمی کند .به نظر آنان
مدیریت سود می تواند سودمند (که ارزش های بلندمدت را منعکس می کند) ،مضر (که ارزش های کوتاه مدت و
بلندمدت را کتمان می کند) و بی طرفانه (که عملکرد واقعی کوتاه مدت را آشکار می سازد) باشد.
پاداش نقدی :پاداش نقدی بدین مفهوم است که اگر بر حسب یکی از معيارهای عملکرد ،نظير سود حسابداری به
مدیر پاداش داده شود ،آن گاه وی تالش خواهد کرد تا از روش های حسابداری استفاده کند که سود و در نتيجه پاداش
او افزایش یابد.
عملکرد بانک :همه پژوهشگران عملکرد را نشاندهندهی ميزان اثربخشی برنامههای سازمان میدانند .عملکرد شرکت
قسمتی از اثربخشی کلی سازمان است که شاخصهای مالی و عملياتی را در بردارد.
پيشينۀ پژوهش

فردوسی و فطرس ( )1936تحقيقی را با عنوان «اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانکها» انجام دادند.
نتایج نشان دهنده اثرات منفی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر سوداوری بانکهاست .یافته دیگر تحقيق حاکی از این
واقعيت است که شاخص تنوع دارای اثر منفی و شاخص های تمرکز و مدیریت هزینه اثر مثبت بر سودآوری داشته است.
جوادی و فتاحی ( )1931تحقيقی را با عنوان «بررسی تاثير پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکتهای
پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران» انجام داد .نتایج نشان داد عواملی مانند اندازه شرکت و تغييرات وجه نقد و نسبت
ارزش بازا به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارای تاثير منفی و معناداری بر ساختار سمایه شرکت است .اما بين
پاداش هيات مدیریه و عملکرد مالی و پارامترهایی نظير اندازه شرکت و  ..ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
مهام و بک محمدی ( )1931در تحقيق خود تحت عنوان «رابطهی مدیریت سود عملکرد جاری و عملکرد آتی با امنيت
شغلی مدیر عامل» 191 ،شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتيجه
رسيدند که بين مدیریت سود و دورهی تصدی مدیر عامل رابطه ی معناداری وجود دارد .همچنين بين مدیریت سود و
عملکرد جاری و آتی شرکتها نيز رابطه ی معناداری وجود دارد .عالوه بر این وجود رابطه بين مدیریت سود و افزایش
امنيت شغلی مدیر عامل مورد تأیيد واقع شده است.
اميرمعزی و بی ذر ( )1939تحقيقی را با عنوان «بررسی ارتباط بين پاداش مدیران و مدیریت سود با عملکرد شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند .بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ،سازمان مجموعه ای از
قراردادهاست .موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد .این قراردادها می توانند به صورت
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مکتوب و نوشته باشند ،و یا به صورت نا نوشته .یکی از مهمترین این قراردادها ،قرارداد و یا طرح پاداش بين سهامداران
عمده و مدیران شرکت است .رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک ،نماینده یا عامل را از
جانب خود منصوب نموده و اختيار تصميم گيری را به او تفویض می کند .موضوع تئوری نمایندگی ،مطالعه تعرض بين
صاحبکار و عامل است .این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود .در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر
یک از طرفين سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند .فرض وجود تضاد منافع بين صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل
موجب می شود که هر یک سعی در بهينه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند .در این تحقيق رابطه بين مدیریت سود و
پاداش هيات مدیره مورد بررسی قرار گرفت .دوره زمانی تحقيق  6سال و از سال  1922تا  1930انتخاب و آزمون فرضيه
ها با نرم افزار  SPSSو به کمک آمارههای توصيفی و استنباطی نظير تحليل همبستگی ،مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفت .نتایج به دست آمده در این تحقيق حاکی از رابطه مثبت و مستقيم بين پاداش هيات مدیره و مدیریت سود با
عملکرد شرکت میباشد.
آپيلييا و همکاران ( )0116تحقيقی را با عنوان «نقش ميانجی مدیریت سود و ریسک اعتباری در ارتباط بين پاداش نقدی
و عملکرد بانکها» انجام دادند .یافته های تحقيق نشان داد که بين پاداش نقدی و عملکرد بانک ها رابطهای مستقيم
وجود دارد .ریسک اعتباری به عنوان یک متغير ميانجی مطرح نمی باشد ،اما مدیریت سود توانایی ميانجی گری بين
پاداش نقدی و عملکرد بانک را دارد.
فرضيه های پژوهش
این تحقيق شامل فرضيه های زیر می باشد:
 .1بين پاداش نقدی و عملکرد بانک ارتباط معنادار وجود دارد.
 .0مدیریت سود بر ارتباط بين پاداش نقدی و عملکرد بانک تاثير دارد.
روششناسی پژوهش

پس از جمع آوری داده ها محقق باید آن ها را دسته بندی و تجزیه و تحليل نماید ،آن گاه به آزمون فرضيه هایی بپردازد
که تا این مرحله تحقيق او را یاری کرده اند ،تا پاسخی برای پرسش های تحقيق بيابد .تجزیه و تحليل داده ها فرآیندی
چند مرحله ای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خالصه ،دسته بندی و در نهایت پردازش می
شوند تا زمينه برقراری انواع تحليل ها و ارتباط بين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آید .در این فرآیند ،داده ها
هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پاالیش می شوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها به
عهده دارند.
جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری بهکل گروه افراد ،وقایع و یا چيزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقيق درباره آنها بپردازد .کليهی
بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،جامعه آماری این تحقيق را تشکيل میدهند .برای انتخاب نمونه از
روش حذف سيستماتيک استفاده میشود ،در این تحقيق بانکهایی که دارای ویژگیهای زیر بودند به عنوان نمونه
انتخاب شده است:
بانک خصوصی باشند.
از سال  1931تا  1931در بورس حضور داشته باشند؛
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به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،سال مالی بانک منتهی به  03اسفند ماه باشد؛
وقفه معامالتی بيش از  6ماه نداشته باشند؛
دادهها در طول دوره تحقيق در دسترس باشد.
روش نمونهگيری
با در نظر گرفتن شرایط فوق ،در نهایت  11بانک به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند.
جدول شماره ( :)9نمونهگيری نهایی پس از حذف سيستماتيک
تعداد بانکها در

تعداد بانکها در

مجموع تعداد بانکها

بورس

فرا بورس

دربورس و فرابورس

کل بانکهای موجود در بورس و
فرابورس
کسر میشود بانکهایی که پایان سال
مالی غير از  03اسفند ماه میباشد.
کسر میشود بانکهایی که منحل شدهاند
کسر میشود بانکهایی که بعد از سال
 31عضو سازمان بورس شده اند
کسر میشود بانکهای دولتی

19

11

02

1

1

1

1

1

2

9

11

1

1

1

نمونه نهایی

1

3

11

مراحل انتخاب نمونه نهایی

1

جدول شماره ( :)7ليست بانکها
ردیف
1
0
9
1
1

ردیف
6
2
2
3
11

بانک
بانک پارسيان
بانک گردشگری
بانک اقتصاد نوین
بانک انصار
پست بانک

بانک
بانک کارآفرین
بانک سينا
بانک پاسارگاد
بانک دی
بانک سرمایه

نحوه اندازه گيری متغيرها
مدیریت سود :از آنجایی که مدیریت سود را نمی توان به طور مستقيم اندازه گيری کرد ،ادبيات مدیریت سود چند
روش برآورد کننده مدیریت سود بالقوه را پيشنهاد می کنند .این روش ها شامل روش اقالم تعهدی اختياری ،روش جمع
اقالم تعهدی ،روش تغييرات حسابداری و روش توزیعی است (بولو و حسينی .)1926 ،فراگيرترین روش مورد استفاده،
روش اقالم تعهد اختياری است که فرض می کند مدیران برای مدیریت سود ،به اختيارات خود در خصوص اقالم تعهدی
تکيه می کنند (جونز .)1331 ،اقالم تعهدی شامل اقالم تعهدی اختياری و غير اختياری است .اقالم تعهدی اختياری را
مدیریت تعيين می کند ،اما اقالم تعهدی غير اختياری تحت تاثير چرخه عمليات واحد تجاری قرار دارند و در اختيار
مدیریت نيستند (بولو و حسينی .)1926 ،بنابراین در این تحقيق از اقالم تعهدی اختياری برای اندازه گيری مدیریت سود
استفاده می شود .براساس این روش جمع اقالم تعهدی ،به اقالم تعهدی اختياری و غير اختياری تفکيک می شود .مدل
جونز ( )1331و مدل تعدیل شده جونز ،فراگيرترین مدل هایی هستند که برای این جداسازی به کار می روند .در اینجا از
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مدل تعدیل شده جونز استفاده خواهد شد .قبل از تخمين اقالم تعهدی اختياری ،اقالم تعهدی کل از رابطه زیر محاسبه
خواهد شد:

که در آن:

سپس با استفاده از مدل تعدیل شده جونز ( )1331که دچو و همکاران  1331آن را توسعه دادند ،اقالم تعهدی کل به دو
بخش اقالم تعهدی اختياری و غير اختياری تجزیه می شود.

که در آن:

مدل محاسبه اقالم تعهدی غير اختياری به صورت زیر است:

که در آن:
در نتيجه اقالم تعهدی اختياری نيز از رابطه زیر به دست خواهد آمد:

پاداش مدیریت :این متغير از طریق لگاریتم طبيعی مبلغ پاداش مدیریت که در صورت های مالی و یا یادداشت های
توضيحی آن وجود دارد ،اندازه گيری میشود.
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عملکرد بانک :عملکرد بانک نشان می دهد که چه اندازه موفقيت هدف سهامداران است .مطابق تحقيقات قبلی اندازه
گيری عملکرد بر اساس حسابداری و ارزش بازار می باشد .این تحقيق از عملکرد حسابداری بانک ها استفاده کرده که
بازده دارایی ها ( )ROAاست .بازده دارائی ها بيشتر نشان می دهد عملکرد بانک بهتر شده است ،و کمتر نشان می دهد
عملکرد بانک ها کاهش یافته است.
متغيرهای کنترلی

اهرم مالی
اهرم مالی از تقسيم جمع کل بدهی به کل دارایی بدست می آید.
اندازه بانک
برای محاسبه اندازه بانک از جمع کل دارایی لگاریتم طبيعی می گيریم.
مدلهای رگرسيون آزمون فرضيات

مدل آزمون فرضیات در این تحقیق به صورت زیر تدوین می گردد:
ROA = α + β1 Cashcom + β2 LEV + β3 Size + ε
ROA = α + β1 Cashcom + β2 DAC + β3 Cashcom ˟ DAC + β4 LEV + β5 Size + ε
که در این مدل:
 = ROAنرخ بازده دارایی
 = Cashcomپاداش نقدی
 = DACمدیریت سود
 = LEVاهرم مالی
 = Sizeاندازه بانک
یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه اطالعات و داده های مورد نظر همگی کمی هستند برای تجزیه و تحليل داده ها در مراحل اوليه از آمار
توصيفی استفاده شده است .هدف از ارائه این بخش ارائه داده های آماری اوليه معرف ویژگيهای متغيرهای مورد مطالعه
در ميان شرکتهای نمونه آماری می باشد .تا بدانيم با چه مبانی سر و کار داریم و مبنایی برای تحليل های خود دراختيار
داشته باشيم زیرا شناخت ما در تعميم نتایج و تحليل ارتباطات بين متغيرهای اساسی تحقيق یاری خواهد نمود .خالصه
ویژگی های مربوط به متغيرهای مورد استفاده در این تحقيق در جدول ( )9ارائه شده است.
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جدول ( :)3نتایج آمارههای توصيفی مورد استفاده در این تحقيق
متغير

ميانگين

ميانه

ماکزیمم

مينيمم

انحراف معيار

مدیریت سود
پاداش نقدی
عملکرد بانک
اهرم مالی
اندازه بانک

10021311
1009099
1021121
10221691
19011111

10913601
90331121
10122310
1022122
19011630

10193292
10201290
10011332
10313163
11032091

1019116
90192112
-1011212
1022611
11099093

10122220
10211139
10116291
1012666
10120931

در جدول فوق برخی از مفاهيم آمار توصيفی متغيرها شامل ميانگين ،ميانه ،حداقل ،حداکثر مشاهده ها به عنوان شاخص
های مرکزی و انحراف معيار به عنوان شاخص پراکندگی ارائه شده است .برای مثال مقدار ميانگين برای متغير نرخ بازده
دارایی برابر با  1/121می باشد که نشان می دهد بيشتر داده ها حول این نقطه تمرکز یافته اند .ميانه یکی دیگر از
شاخص های مرکزی است .همان طور که نتایج نشان می دهد ميانه متغير نرخ بازده دارایی برابر با  1/123می باشد که
بيانگر این است که نيمی از داده ها کمتر از این مقدار و نيمی دیگر بيشتر از این مقدار هستند .انحراف معيار یکی از
مهمترین پارامترهای پراکندگی است و معياری برای ميزان پراکندگی مشاهدات از ميانگين است؛ مقدار این پارامتر برای
متغير نرخ بازده دارایی برابر با  1/112است.
آزمون مانایی متغيرهای تحقيق
یکی از عمدهترین مشکالت که در رگرسيون سریهای زمانی ممکن است پيش آید ،پدیده رگرسيون ساختگی میباشد.
رگرسيون ساختگی به وضعيتی اطالق میشود که در آن علی رغم وجود  R2باال ،رابطه معناداری بين متغيرها وجود
ندارد .در تحقيقات مبتنی بر دادههای سری زمانی فرض بر آن است که سری زمانی ایستا (پایا) میباشد .هر سری زمانی
را میتوان نتيجه یک فرایند استوکاستيک 1یا تصادفی دانست .یک فرایند تصادفی هنگامی ایستا تلقی میشود که
ميانگين ،واریانس و خود کواریانس در وقفههای مختلف سری در طول زمان یکسان بوده و ثابت باقی بماند.
به منظور اطمينان از نتایج تحقيق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسيون و معنادار بودن متغيرها ،اقدام به انجام
آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغيرهای تحقيق شده است .آزمون مزبور با استفاده از نرم افزار  Eviews 8و آزمون
های لوین ،لين و چاو و ایم ،پسران و شيم انجام شده است .نتایج آزمونها مانایی متغيرها را نشان میدهند ،لذا فرضيه
صفر مبنی بر ریشه واحد داشتن متغيرها رد میشود.
جدول ( :)4آزمون مانایی متغير های تحقيق
متغيرهای آزمون
DAC
CASHCOM
ROA
LEV
SIZE

لوین ،لين و چاو
آماره
-2000191
-2026112
-0029112
-1101211
-1006022

ایم ،پسران و شيم
احتمال
101111
101111
101109
101111
101111

آماره
-1033331
-0002392
-2011192
-9011013
-9016210

احتمال
101002
101111
101111
101119
101110

Stochastic Process

2
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-6-4نتایج آزمون مدل اول تحقيق
جدول ( :)5آزمون مدل اول تحقيق
ROA = α + β1 Cashcom + β2 LEV + β3 Size + ε
متغير وابسته (نرخ بازده دارایی)

ضرایب

انحراف معيار

آماره t

سطح معناداری ()sig

( Cضریب ثابت)

10191909

10162211

10019113

102932

 ( Cashcomپاداش نقدی)

10111211

10106160

00103111

101116

( LEVاهرم مالی)

10129910

10121161

00101119

101120

 ( Sizeاندازه بانک)

10111131

10112911

00920639

101011

آماره  Fفيشر (سطح معنیداری)

20326111
()1011111

آماره دوربين واتسن

ضریب تعيين

10630632

ضریب تعيين تعدیل شده

00161061
10611211

قبل از آزمون فرضيه تحقيق براساس نتایج به دست آمده ،باید از صحت نتایج اطمينان حاصل نمود .بدین منظور برای
بررسی معناداری کل مدل از آزمون Fاستفاده گردید .با توجه به احتمال آماره  Fمحاسبه شده ( ،)1/111میتوان ادعا
نمود که مدل رگرسيونی برازش شده معناداراست.
با توجه به ضریب تعيين مدل برازش شده میتوان ادعا نمود ،حدود  61درصد از تغييرات در متغير وابسته مدل (نرخ بازده
دارایی) ،توسط متغيرهای مستقل و کنترلی توضيح داده میشود.
با توجه به عدد بدست آمده برای آماره دوربين واتسون ( )0016می توان بيان نمود که این مقدار در بازه  101الی  001قرار
داشته و مدل تحقيق مشکل خودهمبستگی را ندارد.
نتایج آزمون فرضيه اول
بين پاداش نقدی و عملکرد بانک ارتباط معناداری وجود دارد.
] [:بين پاداش نقدی و عملکرد بانک ارتباط معناداری وجود ندارد.
] [ :بين پاداش نقدی و عملکرد بانک ارتباط معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغير مستقل پاداش نقدی ( )Cashcomجدول ( )1نشاندهنده رابطه معنادار بين پاداش نقدی و نرخ
بازده دارایی در سطح خطای  1/11است .زیرا ميزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغير مستقل تحقيق،
کمتر از  1/11بدست آمده است .بنابراین میتوان گفت که بين پاداش نقدی و عملکرد بانک در سطح اطمينان %31
رابطه معناداری وجود دارد .همچنين ضریب مثبت این متغير بيانگر آن است که بين پاداش نقدی و عملکرد بانک رابطه
مثبت و مستقيم وجود دارد.
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نتایج آزمون مدل دوم تحقيق
جدول ( :)6آزمون مدل دوم تحقيق
ROA = α + β1 Cashcom + β2 DAC + β3 Cashcom ˟ DAC + β4 LEV + β5 Size + ε
متغير وابسته ( نرخ بازده دارایی)

ضرایب

انحراف معيار

آماره t

سطح معناداری ()sig

( Cضریب ثابت)

10112111

10131116

10911191

102612

( Cashcomپاداش نقدی)

10113913

10190211

00311211

101110

( DACمدیریت سود)

-10119319

10913261

-90109612

101110

CASHCOMDAC
(پاداش نقدی*مدیریت سود)

10113116

10122112

10111212

101109

( LEVاهرم مالی)

10121362

10121112

00121211

101911

( Sizeاندازه بانک)

10112011

10112621

90016121

101101

آماره  Fفيشر (سطح معنیداری)

60261169
()1011111

آماره دوربين واتسن

00193016

ضریب تعيين

10622212

ضریب تعيين تعدیل شده

10122111

قبل از آزمون فرضيه تحقيق براساس نتایج به دست آمده ،باید از صحت نتایج اطمينان حاصل نمود .بدین منظور برای
بررسی معناداری کل مدل از آزمون Fاستفاده گردید .با توجه به احتمال آماره  Fمحاسبه شده ( ،)1/111میتوان ادعا
نمود که مدل رگرسيونی برازش شده معناداراست.
با توجه به ضریب تعيين مدل برازش شده میتوان ادعا نمود ،حدود  12درصد از تغييرات در متغير وابسته مدل (نرخ بازده
دارایی) ،توسط متغيرهای مستقل و کمکی توضيح داده میشود.
با توجه به عدد بدست آمده برای آماره دوربين واتسون ( )0019می توان بيان نمود که این مقدار در بازه  101الی  001قرار
داشته و مدل تحقيق مشکل خودهمبستگی را ندارد.
نتایج آزمون فرضيه دوم
فرضيه دوم تحقيق :مدیریت سود بر ارتباط بين پاداش نقدی و عملکرد بانک تاثير دارد.
] [ :مدیریت سود بر ارتباط بين پاداش نقدی و عملکرد بانک تاثير ندارد.
] [ :مدیریت سود بر ارتباط بين پاداش نقدی و عملکرد بانک تاثير دارد.
ضریب برآوردی متغير مستقل پاداش نقدی*مدیریت سود ( )CASHCOMDACجدول ( )6نشاندهنده رابطه معنادار
بين این متغير و عملکرد بانک نمی باشد .زیرا ميزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغير مستقل تحقيق،
بيشتر از  1/11بدست آمده است .بنابراین میتوان گفت که مدیریت سود بر ارتباط بين پاداش نقدی و عملکرد بانک تاثير
ندارد.
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پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقيق
 .1با توجه به اینکه اعطای پاداش نقدی موجب بهبود عملکرد بانک می گردد ،به مسئوالن بانکها توصيه می
گردد تا در جهت بهبود انگيزه مدیران برای ارائه عملکرد مناسبتر به این موضوع توجه داشته و ميزان پاداش مدیران با
ميزان عملکردشان تناسب داشته باشد.
 .0با توجه به نتایج تحقيق ،به سرمایه گذاران و تحليل گران مالی پيشنهاد می شود که به پدیده مدیریت
سود و تاثير آن بر سود گزارش شده دقت داشته باشند و برای محاسبه ارزش ذاتی سهام شرکت های مشکوك به
مدیریت سود ،از مدل های غيرمبتنی بر سود (که خطای کمتری دارند) استفاده نمایند.
پيشنهادات مبتنی بر تحقيقات آتی
با توجه به نتایج این تحقيق و پرسش هایی که طی انجام آن برای تحقيق گر مطرح شد ،جهت تکميل این تحقيق و
انجام مطالعات بيش تر در حوزه های مرتبط با این تحقيق ،پيشنهادات زیر برای انجام مطالعات آتی ارائه می شود:
 .1این تحقيق می تواند با تأکيد بر نوع صنعت و سایر ویژگی های خاص شرکت ها نيز انجام شود.
 .0در نظر گرفتن شرکت های خارج از بورس و انجام مطالعات مشابه در این شرکت ها.
 .9عالوه بر مدل های استفاده شده عملکرد و مدیریت سود و  ...در تحقيق حاضر در تحقيق های آتی می توان
از سایر مدلها و متغيرها استفاده نمود.
 .1پاداش پرداختی به مدیران باعث می شود که مدیران مسئوليت های خود را به خوبی انجام دهند ،در نتيجه
می توان تاثير آن را بر سایر فاکتورهای دیگر صورت های مالی شرکتها نيز مورد بررسی قرار داد.
محدودیت های تحقيق
حرکت به سوی هر هدفی ،توسط محدودیت ها به عنوان یک واقعيت دچار کندی می شود .تحقيق حرکت و فرایندی به
منظور هدفی به نام حل یک مسئله یا یک پاسخ به یک پرسش است  .بنابراین اغلب تحقيقات با یک سری از محدودیت
ها مواجه هستند و تحقيق حاضر نيز از این واقعيت مستثنی نمی باشد .برخی از محدودیت ها و مشکالتی که در اجرای
تحقيق وجود داشته و در تعبير و تفسير نتایج تحقيق و قابليت تعميم آن بایستی مورد مالحضه قرار گيرند به شرح زیر می
باشد:
 .1با توجه به محدود بودن جامعه آماری به بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سال مالی
آنها منتهی به پایان اسفند ماه بوده ،تسری نتایج به سایر شرکت ها بایستی با احتياط انجام شود.
 .0اثرات ناشی از تفاوت در روش های حسابداری در اندازه گيری و گزارش رویدادهای مالی ممکن است بر
نتایج تأثير بگذارد که تعدیلی از این بابت به دليل عدم دسترسی به اطالعات صورت نگرفته است.
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