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کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،مدیریت بیمه ،واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران.

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

حسین مختاری

چکیده
این که ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد میتواند در میزان عملکرد مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در یافتن یک گروه
مشابه که عملکرد آن ها نیز با شوکهای خارجی مشابه مواجه است ،بستگی دارد .منافع ارزیابی عملکرد نسبی برای
شرکتهای با روند رشد باال می تواند به دلیل نبود شرکتهای مشابه که با این شوکهای مشابه مواجه باشند محدود شود.
بنابراین افراد فرصت طلبی گرایش بیشتری به رفتارهای غیراخالقی داشته و معموال معیارهای اخالقی را نادیده میگیرند .این
موضوع به عنوان یک مشکل اخالقی میتواند منجر به بروز پیامدهای منفی گردد .از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر
بررسی این موضوع است که آیا فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تأثیر معناداری دارد .جامعه آماری تحقیق
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0631تا  0631با نمونه مشتمل بر  001شرکت است.
برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات استفاده شده است.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تاثیر معنادار و معکوسی دارد یعنی به
عبارتی هرچقدر فرصت طلبی مدیران کاهش پیدا کند عملکرد نسبی همان قدر افزایش پیدا میکند.
واژگان کلیدی :فرصت طلبی مدیران ،عملکرد نسبی سود  ،مدیریت سود.
مقدمه
عدم شفافیت در حسابداری ممکن است منجر به فرصت طلبی مدیریتی و معامالت غیر طبیعی و حجم معامالت باالتر شود.
استفاده از زبان بدبینانه با کاهش بازده آتی دارایی در ارتباط است و ممکن است مدیران از زبان بدبینانه برای افشای مناسبتر
اطالعات استفاده کنند.
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انتخاب مناسب کلمات منفی ممکن است به صورت فرصتهای گوناگون مورد استفاده قرار بگیرند و فروش کوتاه مدت سهام
با نسبت (کمتر) از اخبار منفی منجر به سود غیر طبیعی میشود .تنها محتوای اطالعات مورد توجه نیست بلکه شکل و نظم
افشای اطالعات توسط مدیران مورد توجه هست .مدیران تمایل به ارائه اطالعات مطلوب مربوط به عملکرد شرکت در گزارش
سالیانه دارند .برای شرکتهایی با رشد باال که نیاز به تقویت پتانسیل رشد خود دارند و بنابراین تمایلی به افشای اطالعات
(سان .)7100 ،0یکی از فلسفههای اخالقی که احتماالً تأثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکتها خواهد داشت ،سطح فرصت طلبی
افراد است .ویژگی فرصت طلبی و عدم رعایت اخالق میتواند به عنوان یکی از ویژگیهای اساسی هر جامه تلقی شود .این
پدیده خود متأثر از ویژگیهای اقتصادی ،تاریخی و سیاسی جامعه است .افرادی که سطح باالیی از ویژگی اخالقی
فرصتطلبی را دارا میباشند  ،تصمیمات اخالقی خود را بر مبنای منفعت شخصی بنا نهاده و برای رسیدن به اهداف خود دست
به فریبکاری میزنند .عالوه بر این ،چنین افرادی هنگام مواجه با دوراهیهای اخالقی گرایش بیشتری به تخطی از معیارهای
اخالقی دارند (کریستی و جیس.)0311 ،7
در ادبیات حسابداری از جمله مواردی که ارتباط آن با مدیریت سود با در نظر گرفتن نقش آن در میزان رفتارهای
فرصتطلبانهی مدیران بررسی شده و با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین میتوان به این نتیجه رسید که هر چه عوامل
محدودکننده در انجام رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران ،ازجمله وجود فشار ناشی از قراردادهای بدهی و همچنین نیاز به
بازپرداخت بدهیها در سررسید بیشتر باشد ،احتماالً میزان مدیریت سود در جهت کاهش آثار ناشی از نوسانهای سود که
درنتیجه این گونه رفتارهای پرخطر به وجود آمده است ،کاهش مییابد .همانطور که بیان گردید ،نتایج پژوهشهای انجامشده
نشان میدهد که درجهی اهرم مالی باال بهطور بالقوه میزان مدیریت سود را افزایش میدهد و از طرف دیگر افزایش اهرم
مالی با کاهش میزان رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران باعث کاهش مدیریت سود میگردد (ایزدی نیا و همکاران.)0637 ،
نکته قابل ذکر این است که نتایج این دو گروه از پژوهشها درواقع متضاد یکدیگر نبوده ،بلکه مکمل یکدیگر است؛ زیرا هر
یک در شرایط متفاوتی انجام شدهاند (جلنیک .)7111 ،6گروه اول از پژوهشهای مذکور در شرایطی انجام شدهاند که درجهی
اهرم مالی در یک دورهی مشخص تقریباً ثابت و زیاد است .درحالی که گروه دوم از پژوهشهای فوق الذکر به شرایطی اشاره
دارد که اهرم مالی در طی یک دورهی مشخص ،به صورت تدریجی افزایشیافته است .بنابراین منجر به محدود کردن مدیران
در انجام رفتارهای فرصتطلبانه و درنتیجه نیاز به مدیریت سود در جهت کاهش آثار ناشی ازاینگونه رفتارها شده است .نتایج
پژوهش جلینک ( )7111نشان میدهد که افزایش اهرم مالی با کاهش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی همراه است .عالوه
بر این ،بدهی آثار سودمندی دارد؛ زیرا افزایش بدهی هزینههای اختیاری مدیران را کاهش میدهد و مدیریت سود تعهدی را
کاهش میدهد (ایزدی نیا و همکاران.)0637 ،
ارزیابی عملکرد نسبی یک ارزیابی از عملکرد فردی سازمانها است که مبتنی بر تفاوت بین خروجیهای قابلاندازهگیری یک
سازمان و مقادیر کل خروجی قابلاندازهگیری مشابه در یک گروه از سازمانهای مشابه است .در مطرح کردن منافع استفاده از
ارزیابی عملکرد نسبی ،هلمسترم ( )0397و دیگر محققان نشان دادند که میزان بهینه پاداش برای یک مدیر ریسک گریز باید
منحصراً وابسته به عملکرد شرکت باشد و نه عملکرد دیگر شرکتهای مشابه ،ازاینرو استفاده ارزیابی عملکرد نسبی برای
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شرکتهایی که بیشتر در معرض خطر معمول بیرونی هستند بسیار مفید است .شواهد و مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه
شرکتهای با فرصت رشد بیشتر ،ریسک سیستماتیک باالتری دارند و این که این شرکتها از استفاده ارزیابی عملکرد نسبی
نفع بیشتری میبرند .این موضوع اشاره میکند که استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سایتهای پاداشدهی میتواند برای
شرکتهای با روند رشد سریع به عنوان یک راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات معمول بسیار مفید باشد (اشرف
میرزا .)0636 ،اینکه این ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد میتواند در میزان عملکرد مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در
یافتن یک گروه مشابه که عملکرد آنها نیز با شوکهای خارجی مشابه مواجه است ،بستگی دارد .منافع ارزیابی عملکرد نسبی
برای شرکتهای با روند رشد باال میتواند به دلیل نبود شرکتهای مشابه که با این شوکهای مشابه مواجه باشند محدود
شود .بنابراین افراد فرصتطلبی گرایش بیشتری به رفتارهای غیراخالقی داشته و معموالً معیارهای اخالقی را نادیده میگیرند.
این موضوع بهعنوان یک مشکل اخالقی میتواند منجر به بروز پیامدهای منفی گردد .ازاینرو سؤال اصلی پژوهش حاضر این
است که آیا فرصتطلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تأثیر معناداری دارد؟
مبانی نظری
عملکرد نسبی
ارزیابی عملکرد نسبی عبارت است از تفاوت بین خروجیهای قابلاندازهگیری یک سازمان و مقادیر خروجیهای
قابلاندازهگیری یک گروه از سازمانهای مشابه است .ایده پایه ارزیابی عملکرد نسبی بر این است که یک سازمان نباید برای
ریسکها و عواملی که تحت کنترلش نیست مسئول شناخته شود.
بهعنوان مثال ،هنگامی که رکود در عملکرد سازمان ناشی از عوامل غیر قابل کنترل مانند فجایع طبیعی ،شرایط کلی اقتصاد،
نوسانهای بازار سهام و مقررات دولتی باشد ،نباید مسئولیت این رکود متوجه سازمان باشد.
با فرض این که شرکتهای مشابه نیز تحت تأثیر عوامل غیر قابل کنترل یکسان قرار میگیرند ،اندازهگیری عملکرد خالص
(بهعنوانمثال تفاوت بین نتایج مالی سازمان و مجموع نتایج مالی یک گروه مشابه) بدان معنی است که یک سازمان میتواند
باوجود داشتن نتایج مالی ضعیف بهعنوان یک سازمان با عملکرد خوب تلقی شود ،مادامیکه این نتایج مالی در عین ضعف
بهتر از نتایج مالی مجموعه شرکتهای موجود در صنعت باشد.
استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی جهت ارزیابی کارکنان یک شرکت خاص نیز امکانپذیر است .با این تفاوت که اعمال ارزیابی
عملکرد نسبی در شرکت ضمن ایجاد رقابت بین کارکنان ممکن است کارمندان را به بروز رفتارهایی مانند تخریب تالشهای
دیگر کارمندان ،تبانی کارمندان برای شانه خالی کردن دستهجمعی از کار و استخدام کارمندان بیکفایت برای کار در گروه خود
ترغیب کند (اشرف میرزا.)0636 ،
ارزیابی عملکرد نسبی تکنیک ارزیابی عملکرد یک سازمان نسبت به همپیشگانش هست .ارزیابی عملکرد نسبی مؤلفههای
سیستماتیک عملکرد که خارج کنترل مدیریت است را حذف میکند .بنابراین منجر به شرایط کارآمدتری میشود (هلمسترم،0
.)0397
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با وجود منافع بالقوه ارزیابی عملکرد نسبی شواهد تجربی متفاوت و متضادی در خصوص ارزیابی عملکرد نسبی بر مبنای روش
ضمنی وجود دارد .روش ضمنی با رگرسیون کردن وجه پرداختی به مدیران بر روی عملکرد صنعت در شرکتهای بزرگ بر
استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی اشاره میکند و بنابراین بهپیش فرضهای ساده در مورد جزئیات قراردادهای ارزیابی عملکرد
نسبی اتکا میکند (همانند ترکیب گروه شرکتهای مشابه ارزیابی عملکرد نسبی ،معیارهای عملکرد استفادهشده در ارزیابی
عملکرد نسبی و مؤلفههای پرداخت پوشش دادهشده توسط ارزیابی عملکرد نسبی) .این پیشفرضها بهطور اجتنابناپذیری
خطای اندازهگیری در آزمونهای ضمنی را معرفی میکنند (مورفی0333 ،0؛ بانیستر ورنیومن .)7116 ،از همه مهمتر ،مطالعاتی
که به آزمونهای ضمنی اتکا میکنند نمیتوانند انجام ارزیابی عملکرد نسبی که برای ارزیابی هزینهها و منافع ارزیابی عملکرد
نسبی بهعنوان یک مکانیسم تشویقی ضروری است را آزمون کنند (ماتسومورا و شین .)7113 ،گیبونز و مورفی ( )0331مدارک
پشتیبانی از استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در نمونه شرکتهای بزرگ در دهههای  0311و  0391پیدا کردند .اما کولز،
سوآی و وودباری ( )7110مدرکی از وجود ارزیابی عملکرد نسبی در قراردادهای مشاوران مستقل پیدا نکردند .و آگراوال و سم
ویک )0333( 7مدارک پشتیبان کمی درباره استفاده ارزیابی عملکرد نسبی در نمونه شرکتهای بزرگ آمریکایی در دهه 0331
پیدا کردند.
بر اساس این فرض که عملکرد شرکتهای مشابه شوکهای مشترک بیرونی را کاهش میدهد ،بزرگترین منفعت نظری
ارزیابی عملکرد نسبی این است که از سازمان در برابر ریسکهای مشترک محافظت میکنند ،درحالیکه یک مقیاس ارزیابی
اصلی و سودمند را برای ارزیابی فعالیتهای سازمان فراهم میکند .درنتیجه انتظار میرود که ارزیابی عملکرد نسبی منجر به
تسهیم ریسک (کاهش ریسک) در قراردادهای پاداش شود (الزیر و وروسن ،0390 ،هلمسترم0397 ،؛ نیلباف و استیگلیتز،
.)0396

فرصتطلبی مدیران
استونز ( )0313عنوان داشت که نوع نگرش اخالقی افراد به کسبوکار بر اساس فلسفههای شخصی آنها بروز میکند .وی با
اشاره به این موضوع ،نُه فلسفه کسبوکار را شناسایی کرده است .سپس نئومن و ریچل )0391( 6بر اساس این نُه فلسفه
کسبوکار ،الگویی پنج بعدی با عنوان  ATBEQجهت بررسی نگرش اخالقی به کسبوکار ارائه کردند .این پنج بعد
عبارتاند از ماکیاولیسم ،دارونیسم اجتماعی ،نسبیت گرایی اخالقی ،قانونگرایی و عینیت گرایی (باجیس و همکاران.)7101 ،6
ماکیاولیسم (فرصتطلبی) ریشه در اندیشههای نیکولو ماکیاولی 6دارد .فرصت طلبی یک رفتار شخصی است که میتوان آن را
در یک رفتار مجاب کننده جهت به انجام رساندن اهداف شخص دانست .افراد با سطح فرصت طلبی باال همچنین ممکن است
رفتارهای پرخاشگرانه ،سوداگر و منحری را به منظور کسب اهداف شخصی و سازمانی و توجه کم به رفاه افراد پیرامون خود به
کارگیرند .افراد فرصت طلب توجه ای به اخالقیات مرسوم ندارند و عموماً به عنوان افراد غیر اخالقی معرفی می شوند (وانتین
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و فلیچمن .)7116 ،0به لحاظ نظری افراد فرصت طلب به دنبال منافع شخصی خود هستند ،یعنی به دنبال دستیابی به اهداف
شخصی و خودخواهانه در قالب ثروت و قدرت هستند و در این راه ممکن است به سادگی دیگران را تحت فشار قرار داده و به
آن ها آسیب وارد کنند (گل پرور و نادی .)0693 ،فرصت طلبی می تواند منجر به رفتارهای غیراخالقی برای دستیابی به منافع
بیشتر شود (برونل و همکاران .)7100 ،7افرادی که درجه فرصت طلبی آنها باالتر است در مقایسه با افرادی که درجه فرصت
طلبی آنها کمتر است ،بیشتر تمایل به دروغ گفتن ،بازیچه قرار دادن افراد و پرداخت رشوه دارند (هرگیس.)7113 ،6
بعد از شنیدن خبرهایی دربارهی انجام موارد خالف قاعده و عرف در حسابداری و به دنبال آن اعالن ورشکستگی شرکتهای
بزرگ تجاری ،مدیریت سود نزد استفاده کنندگان از اطالعات مالی به ویژه سهامداران اهمیت بیشتری پیدا کرده است .به این
دلیل که بعد از آشکار شدن اعمال مذکورغالباً ارزش سهام شرکت در بازار کاهش یافته و در حالت افراطی منجر به
ورشکستگی واحد تجاری گردیده است .در اینجا به چند نمونه از این اثرهای خالف قاعده و عرف اشاره میگردد:
الف) ورشکستگی شرکتهای بزرگ تجاری از قبیل انرون ،6آدلفیا ،6ورلد کام ،3گلوبال کراسینگ 1و تایکو 9به دلیل اعمال
مدیریت سود در حجم وسیعی اتفاق افتاده است .ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست بزرگ مالی در قرن اخیر و
بزرگترین شکست در تاریخ اقتصادی دنیا از بدو تأسیس واحدهای تجاری بزرگ دانستهاند .ارزش سهام این شرکت در اواسط
سال  7110به شدت شروع به کاهش نمود و در دسامبر همان سال این شرکت رسماً اعالم ورشکستگی نمود و در این میان
سرمایه گذاران ،بازار سرمایه و دنیای اقتصاد را مات و مبهوت نمود .موضوع به قدری مهم بود که در کنگره آمریکا مورد بحث
قرار گرفت و مدیران ارشد شرکت و حسابرسان آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
3
ب) در سال  0399پس از یک انتظار طوالنی جهت ارائه صورتهای مالی ،شرکت سان بیم در رابطه با عملکرد مربوط به
سال  0311اختالفی در حدود  %36بین سود واقعی و سود گزارش شده خود اعالم داشت .این شرکت افزایش حیرت انگیز سود
در سال  11را ناشی از انعکاس غیر واقعی مخارج حاصل از تجدید ساختار در سال  0333و همچنین شناسایی نابهنگام درآمدها
اعالم کرد
از مهم ترین ویژگی های شرکت های سهامی ،تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست .بر این اساس برای مدیریان امکان
دسترسی انحصاری به بخشی از اطالعات و نیز تهیه و ارائه اطالعاتی ،همچون اطالعات مالی بوجود آماده است .این ویژگی و
نیز ویژگی حسابداری تعهدی و انگیزه هایی همچون انگیزه پاداش ،هموارسازی سود و مقررات گریزی این امکان را برای
مدیریان به وجود می آورد تا در جهت منافع خود و تضاد منافع با سایر گروه ها اطالعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کامل
تر دست به اعمال مدیریت سود بزنند (صالحی)0631 ،
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند و ساختار
معامالت را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری مینمایند .این هدف به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره
1
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عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد ،صورت
میگیرد .بیور و همکاران 0دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری های مربوط به سود مورد
انتظار (مانند پیش بینی های تحلیل گران ،براوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سودها) را به عنوان مدیریت سود،
تعریف می کند .فلسفه مدیریت سود ،بهره گیری از انعطاف پذیری روشهای استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می
باشد .البته تفسیرهای گوناگونی که میتوان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد ،از دیگر دالیل وجود
مدیریت سود میباشد .این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روشهای حسابداری است در زمانی که تفسیر یک
استاندارد بسیار انعطافپذیر است ،یکپارچگی دادهها یا ارائه شده در صورت های مالی کمتر میشود .اصول تطابق و
محافظهکاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود (صالحی.)0631 ،
مدیریت سود ،دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد بدست آوردن سود است .انعطاف پذیری در حسابداری
به این حرفه اجازه میدهد که فراوریهایی داشته باشد .انحرافاتی چون مدیریت سود ،هنگامی رخ میدهد که افراد این
انعطاف پذیری سوء استفاده مینمایند و از این انحرافات برای پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود .این مهم،
باعث میشود نت ایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود .این عبارت ،بر این داللت دارد که در چارچوب اصول پذیرفته شده
حسابداری ،اگر تصمیمات حسابداری برای دگرگون سازی یا پنهان نمودن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد استفاده قرار
گیرد ،میتواند مدیریت سود تلقی شود (همان منبع).
پیشینه پژوهش
سانچز و همکاران )7171( 7به بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی کشور اسپانیا در
سال  7101با داده  719شرکتهای خرد ،کوچک و متوسط انجام دادند که به این نتیجه دست یافتند مسئولیت اجتماعی بر
عملکرد اقتصادی تأثیر معناداری دارد و در دیگر نتایج فرضیه نشان داد که اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و
عملکرد اقتصادی تأثیر معناداری دارد.
رحمان و سایما )7109( 6در پژوهشی به بررسی کارایی ترکیب هیئتمدیره بر عملکرد شرکت :شواهد تجربی از شرکتهای
تولیدی بنگالدش بین سالهای  7100تا  7103را موردبررسی قراردادند و آنها به دنبال یافتن کارایی هیئتمدیره از طریق
اندازه هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره و تنوع جنسیتی هیئتمدیره بر عملکرد شرکت بودند که نتایج یافتههای آنان نشان داد
هیئتمدیرههای بزرگ در بهبود عملکرد شرکت مؤثر هستند اما استقالل هیئتمدیره و تنوع جنسیتی هیئتمدیره ارتباط
معناداری با عملکرد شرکت ندارند که این امر نشان میدهد که سازوکار سازمانی اداره شرکت بهویژه کارایی ترکیب
هیئتمدیره بسیار ضعیف است.
آرشاد و رازاک )7109( 6پژوهشی را با عنوان بررسی افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکتهای مالزیایی انجام دادند .در
این پژوهش اطالعات  767شرکت مالزی در سالهای  7107 – 7106جمعآوری شدند .نتایج این مطالعه نشان داد که افشای
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فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها اثر قابلتوجهی بر روی موفقیت شرکتها دارد و بهطور بالقوهای منجر به عملکرد مالی قوی و
ایجاد ارزش برای شرکتها میشود .همچنین ساختار مالکیت غالب باعث بهبود فعالیتهای افشای مسئولیت اجتماعی میگردد.

التن ) 7113( 0این موضوع را آزمون کرد که آیا ارزیابی عملکرد نسبی با رویه های ارزیابی عملکرد مدیران واحد تجاری رابطه
تجربی دارد .وی در پایان به این نتیجه رسید که ارزیابی عملکرد نسبی به صورت گسترده ای برای ارزیابی مدیران واحدهای
تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.
رضایی و فرشیدپور ( )0631در بررسی رابطه بین محدودیت در پتانسیل فرصت طلبی مدیران و زبان بدبینانه در گزارشگری
مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  0630تا  0636با نمونه مشتمل بر  066پرداختند به
این نتیجه دست یافتند که محدودیت در پتانسیل فرصت طلبی مدیران مشتمل بر دستکاری سود توسط مدیران ،محافظه
کاری سود ،توان حاکمیت شرکتی و مولفه های هدایت تحلیلگران بر زبان بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معنادار دارد.
بیگی هرچگانی و همکاران ( )0636در بررسی تاثیر ویژگی های رفتاری فرصت طلبی بر هشداردهی حسابرسان با نمونه آماری
شامل بر  696نفر از حسابرسان شاغل در بخش دولتی و خصوصی در سال  0636که با استفاده از پرسشنامه و معادالت
ساختاری انجام شد به این نتیجه دست یافتند که فرصت طلبی تأثیر منفی و معنی داری برهشداردهی حسابرسان دارد.
میرزا اشرف ( )0636در بررسی رابطه میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی با سطوح مختلف فرصت های رشد در نمونه ای
از شرکت های تولیدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  0693تا  0697به این نتیجه
دست یافت که بین میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی و سطوح مختلف فرصت های رشد رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیههای پژوهش
فرضیه  :0فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی تأثیر معناداری دارد.
روش پژوهش
نوع پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش همبستگی و پس رویدادی است .در این پژوهش برای
جمعآوری اطالعات و دادهها و از روش کتابخانهای استفادهشده است .بدین منظور برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی
پیشینه پژوهشهای انجامشده از مقاالت اخذشده از اینترنت ،کتابها و مجالت تخصصی فارسی و التین استفاده گردید .برای
جمعآوری دادههای متغیرهای پژوهش از صورتهای مالی شرکتها و از منابع مختلفی همچون نرمافزار رهآورد نوین و سایت
اینترنتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت کدال استفاده شده
است .قلمرو زمانی این پژوهش از سال  0631تا  0631است.
جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران هستند .نمونه آماری به روش حذفی و با
اعمال شرایط زیر تعیین شد:
Elten
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 .0برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها ،سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.
 .7طی قلمرو زمانی پژوهش ،توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
 .6کلیه اطالعات موردنیاز از شرکتها برای پژوهش در دسترس باشد.
 .6جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،شرکتهای هلدینگ ،لیزینگ ها و بیمه) نباشند.
 .3شرکتها قبل از سال  0631در بورس پذیرفتهشده باشند.
با مد نظر دادن محدودیتهای باال تعداد  001شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
متغیر وابسته :عملکرد نسبی سود
با توجه به ادبیات تحقیق عملکرد شرکتها نه به صورت مطلق بلکه در مقایسه با میانگین سود صنعتی ارزیابی میشود که
شرکت مربوطه در آن فعالیت میکند بنابراین در این تحقیق برای محاسبه این متغیر مطابق تحقیق پارک و رو ( )7116از
رابطه زیر استفاده شده است:
که در آن:
 :سود غیراختیاری که عبارت است از سود قبل از عملیات متوقف شده به کسر از اقالم تعهدی اختیاری شرکت  iدر
دوره t
 :میانگین سود صنعت است که بر اساس میانگین موزون متحرک سود شرکتهایی که اعالن سود آنها قبل از سایر
شرکتهای نمونه در سال  tبوده ،محاسبه شده است (الزم به ذکر است وزن شرکتهای نمونه بر اساس نسبت داراییهای
شرکت  iنسبت به مجموع داراییهای شرکتهای نمونه در صنعت محاسبه شده است).
متغیر مستقل :فرصت طلبی مدیران
مطابق با پژوهش حدادی ( )0633برای اندازه گیری فرصت طلبی مدیران از کیفیت اقالم تعهدی استفاده شده است .ابتدا باید
کل اقالم تعهدی تشکیل دهنده سود محاسبه شود .اقالم بر اساس این مدل تعهدی برابر است با تفاوت سود و وجوه نقد
حاصل از عملیات:
= جمع کل اقالم تعهدی
= سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه
= وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت
برای ارزیابی کیفیت اقالم تعهدی شرکت از جایگذاری رقم حاصله بابت اقالم تعهدی شرکت بر اساس معادله فوق در مدل
فرانسیس و همکاران )7116(0و محاسبه پسماند حاصل معادله زیر  ،استفاده می گردد:
Francis et al
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= تغییرات درآمد فروش
= دارایی های ثابت
به منظور تعیین کیفیت اقالم تعهدی از محاسبه پس ماندهای رگرسیونی مدل مذکور در دوره پژوهش برای هر شرکت استفاده
شده است .لذا این معیار ،یک معیار معکوس از کیفیت اقالم تعهدی است .یعنی؛ هر چه میزان پس ماندهای رگرسیونی برای
شرکتی طی دوره پژوهش بیش تر بوده باشد ،کیفیت اقالم تعهدی برای شرکت مذکور پایین تر است.
متغیرهای کنترلی
 )9سهامداران نهادی :درصد سهامداران نهادی ،در این تحقیق مجموع سهام شرکت که متعلق به بانک ها ،صندوق های
بازنشستگی و صندوق های مشترک سرمایه گذاری ،شرکت های بیمه ،شرکت های سرمایه گذاری و  ..است به عنوان مقدار
سهامدار نهادی در نظر گرفته می شود.
 )7ریسک سیستماتیک :برای تعیین ریسک سیستماتیک از شاخص ریسک سیستماتیک (ضریب بتا) استفاده می شود که
بیانگر همبستگی بازده بازار و بازده سهم  iاست و از طریق تقسیم (کوواریانس بازده سهم  iو بازده بازار) بر واریانس بازار به
صورت سالیانه محاسبه می شود.
 )3اندازه شرکت :برای بدست اوردن اندازه شرکت از لگاریتم فروش شرکت استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم
است .جدول  ،0آمار توصیفی داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد .آمار توصیفی مربوط به
 001شرکت نمونه طی دوره زمانی  9ساله ( 0631تا  )0631میباشد.
جدول ( :)9آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر
عملکرد نسبی سود
فرصت طلبی مدیران
اندازه شرکت
ریسک سیستماتیک
سهامداران نهادی

مشاهده
991
991
991
991
991

میانگین
-0/79
1/01
6/93
66107
66/66

انحراف معیار
0/01
633
1/33
66067
09/36

کمترین
-3/36
-696
6/36
-17166
6/93

بیشترین
6/31
7166
9/63
133670
33/69

با نگاهی به جدول ( )0مشاهده میشود که در بین متغیرها ریسک سیستماتیک با مقدار ( )66107دارای بیشترین میانگین و
عملکرد نسبی سود با مقدار ( )-0/79دارای کمترین میانگین است .با مقایسه انحراف معیار متغیرهای موردبررسی به این نتیجه
میرسیم که متغیر اندازه شرکت با مقدار ( )1/33نسبت به سایر متغیرها دارای کمترین پراکندگی است و متغیر ریسک
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سیستماتیک با مقدار ( )66067دارای بیشترین پراکندگی است و این بدان معناست که این متغیر نوسانهای شدیدتری دارد
است .بیشترین و کمترین مقدار عملکرد نسبی سود متغیر وابسته پژوهش برابر با ( )6/31و ( )-3/36است
آزمون نرمال بودن
نرمال بودن متغیرها (بهخصوص متغیر وابسته در مدلهای رگرسیونی) ،شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای پارامتریک میباشد.
جدول ( :)7آزمون جارک -برا
نام متغیر

نتیجه

سطح معناداری

عملکرد نسبی سود
توزیع نرمال ندارد
1011111
فرصت طلبی مدیران
توزیع نرمال ندارد
1011111
اندازه شرکت
توزیع نرمال ندارد
1011111
سهامداران نهادی
توزیع نرمال ندارد
1011111
ریسک سیستماتیک
بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون جارک -برا استفادهشده است .نتایج حاصل در جدول  7نشان میدهد
که سطح معنیداری متغیرهای پژوهش کمتر از  6درصد میباشد .لذا دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند .با توجه به قضیه
حد مرکزی وقتی تعداد مشاهدات بیشتر باشد نرمال بودن الزامی نیست و خللی در مدل رگرسیونی ایجاد نمیکند.
توزیع نرمال ندارد

1011111

آزمون اف لیمر (چاو)
این آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی ( )poolو دادههای تابلویی ( )panelصورت میگیرد .نتایج حاصل از
آزمون اف لیمر برای مدل پژوهش بدین شرح میباشد:
جدول ( :)3نتایج آزمون اف لیمر (چاو)
مدل آزمون
مدل اول

آماره آزمون
0/66

سطح معنیداری
1/1166

نتیجه آزمون
پذیرش الگوی دادههای تابلویی

نتایج حاصل در جدول  6نشان میدهد که سطح معناداری آزمون برای مدل اول کمتر از  6درصد بوده و بیانگر پذیرش الگوی
دادههای تابلویی (پانل) میباشد.
آزمون هاسمن
درصورتیکه میزان معناداری آمارهی چاو ( )probکمتر از سطح  1016باشد ساختار دادهای  panelانتخاب میشود .در این
حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون هاسمن نیز انجام شود.
جدول ( :)4نتایج آزمون هاسمن
مدل آزمون
مدل اول

آماره آزمون
6/31

سطح معنیداری
1/6369
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نتایج حاصل در جدول  6نشان میدهد که سطح معناداری آزمون مدل اول بیشتر از  6درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات
تصادفی میباشد.
آزمون ناهمسانی واریانس
اگر خطاهای رگرسیون ناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن این موضوع به فرایند برآورد و استنباط ادامه دهد در این
حالت ،انحراف معیار میتواند اشتباه باشد و بنابراین هرگونه استنباطی که صورت گرفته ،میتواند گمراهکننده باشد بنابراین از
آزمون والد تعدیلشده برای بررسی ناهمسانی واریانس جمالت اخالل استفادهشده است.
جدول ( :)5نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
مدل آزمون
فرضیه اول

آماره آزمون
1/36

سطح معنی داری
106693

نتیجه آزمون
همسانی واریانس

نتایج آزمون وایت نشان میدهد که سطح معنیداری آزمون وایت برای مدل تحقیق بزرگتتر از  1/16و معنیدار نیست یعنی
جمالت خطا از واریانس همسانی برخوردار است .ازاینرو مدل مناسب برای تخمین آزمون فرضیهها روش حداقل مربعات
باقی خواهد ماند.
آزمون هم خطی
برای بررسی هم خطی در این تحقیق از معیار عامل تورم واریانس 0استفاده شده است.
جدول ( :)6بررسی هم خطی
متغیر

مدل اول
عامل تورم واریانس ()VIF

فرصت طلبی مدیران

1.001933

ریسک سیستماتیک

1.016231

سهامداران نهادی

1.234668

اندازه شرکت

1.103107

نتایج نشان میدهد که مقادیر عامل تورم واریانس برای هریک از متغیرهای توضیحی مدل تحقیق ارائهشده کمتر از  01میباشند؛ بنابراین
مشکل هم خطی در مدل وجود ندارد.

نتایج مدل پژوهش برای فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود تأثیر معناداری دارد.
مدل :معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق به صورت زیر میباشد:

VIF
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جدول ( :)2نتایج تخمین فرضیه اول تحقیق
متغیرها

ضرایب

انحراف استاندارد ضرایب

آماره t

سطح معناداری

عرض از مبدا

1.803049

3.397163

0.530751

0.5958

فرصت طلبی مدیران

-0.023536

0.008133

-2.893794

0.0039

اندازه شرکت

2.013448

1.902663

1.058226

0.2904

ریسک سیستماتیک

-0.099746

0.225510

-0.442310

0.6584

سهامداران نهادی

0.960289

0.096339

9.967856

0.0000

سایر آمارههای اطالعاتی
ضریب تعیین

1/03

ضریب تعیین تعدیل شده

1/06

آماره F

03/17

سطح معناداری F

1/11

دوربین واتسون

0/36

در بررسی معنیدار بودن کل مدل با توجه به اینکه سطح معناداری آماره  Fاز  6درصد کوچکتر است ( )1/11لذا مدل
معنیدار بوده و فرضیه آزمون  Fدر سطح اطمینان  36درصد پذیرفته میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که
 1/03درصد متغیر عملکرد نسبی سود توسط متغیر فرصت طلبی مدیران تبیین میگردد .همچنین ضریب تعیین تعدیل شده
برابر با  1/06درصد به دست آمده است .عالوه بر این بهمنظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین
واتسون توجه نمود چون مقدار آن  0/36بین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد میشود .با توجه به
نتایج آزمون فرضیه متغیر فرصت طلبی مدیران با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از  6درصد است که نشان دهنده
رابطه معنادار با عملکرد نسبی سود شرکت است و از آنجایی که ضریب این متغیر منفی هست پس رابطه معنادار و معکوسی
برقرار است .لذا فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان  36درصد تایید میشود .پس فرضیه اول تحقیق مبنی بر فرصت طلبی
مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت رابطه معناداری دارد پذیرفته میشود .همچنین متغیرهای اندازه شرکت و ریسک
سیستماتیک با توجه به سطح معناداری بزرگتر از  6درصد در سطح اطمینان  36درصد رابطه معناداری با عملکرد نسبی سود
شرکت ندارند .اما سهامداران نهادی با توجه به سطح معناداری کمتر از  6درصد رابطه معنادار با عملکرد نسبی سود شرکت
دارد.
نتیجه گیری
ارزیابی عملکرد نسبی عبارت است از تفاوت بین خروجی های قابل اندازه گیری یک سازمان و مقادیر خروجی های قابل اندازه
گیری یک گروه از سازمان های مشابه است .ایده پایه ارزیابی عملکرد نسبی بر این است که یک سازمان سازمان نباید برای
ریسک ها و عواملی که تحت کنترلش نیست مسئول شناخته شود .این که این ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد می تواند در
میزان عملکرد مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در یافتن یک گروه مشابه که عملکرد آن ها نیز با شوک های خارجی
16
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مشابه مواجه است ،بستگی دارد .منافع ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکت های با روند رشد باال می تواند به دلیل نبود شرکت
های مشابه که با این شوک های مشابه مواجه باشند محدود شود .بنابراین افراد فرصت طلبی گرایش بیشتری به رفتارهای
غیراخالقی داشته و معموالً معیارهای اخالقی را نادیده می گیرند .این موضوع به عنوان یک مشکل اخالقی می تواند منجر به
بروز پیامدهای منفی گردد .از این رو سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود
شرکت تأثیر معناداری دارد؟ با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر فرصت طلبی مدیران با توجه به اینکه سطح معناداری آن
کمتر از  6درصد است که نشان دهنده رابطه معنادار با عملکرد نسبی سود شرکت است و از آنجایی که ضریب این متغیر منفی
هست پس رابطه معنادار و معکوسی برقرار است .لذا فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان  36درصد تایید میشود .پس فرضیه
اول تحقیق مبنی بر فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت رابطه معناداری دارد پذیرفته میشود .پیشنهاد میشود
در پژوهشهای آتی این تحقیق رو با توجه به تفکیک صنایع انجام شود و نتایج آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .همچنین
پیشنهاد میشود این تحقیق در سالهای آتی با بازه زمانی بیشتری موردبررسی قرار گیرد.
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