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تعهدی اختیاری (مدیریت سود)

چکیده
در این تحقیق ،مالکیت خانوادگی ،غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است .هدد اصدیی ایدن
تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شدرکت هدا و
شرکت های غیر خانوادگی است .پس از بررسی کییه شرکت های بورسی ،تعداد  11شرکت با توجه به شاخص تعریف شدد
به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه ،به همین تعداد و از همان صنایع ،به روش نمونه
گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گرو غیرخانوادگی قرار گرفت .برای انجام آزمون فرضدیه ،از مدد جدون
تعدیل شد (دچاو و دیگران )1۹۹۱ ،به منظور انداز گیری مدیریت سدود و همچندین رگرسدیون چندد متغیدر و آزمدون T
استیودنت برای انجام مقایسه میانگین ها بین دو گرو مستقل استفاد گردید .نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت
شرکتها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و به طور میانگین شرکتهای غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجدام
میدهند.
واژگان کلیدی :شرکت خانوادگی ،شرکت غیر خانوادگی ،مدیریت سود.
مقدمه
اهمیت شرکت های خانوادگی در دنیای اقتصاد به حدی است که چی ی حدود  1۱درصد ( 1۷۱شرکت) از  ۱۵۵شرکت ب رگ
آمریکایی از نوع شرکت های خانوادگی می باشند (امیدوار .)11۳۹ ،به همین منظور در بسیاری کشورها ،شاخصهای متعددی
برای تعریف اینگونه شرکتها ارایه گردید است و پژوهشگران در سا های اخیر به دلیل اهمیت این شرکت ها پژوهش های
مختیفی را در مورد این شرکت ها انجام داد اند .در ایران ،متاسفانه به دلیل شفافیت کم ،اطالعات افشا شد در مورد ماهیت
و مالکیت شرکتها و به تبع عدم تشخیص و تفکیک شرکت های خانوادگی شرکت هایی که یک یا چند خانواد به خصوص
در اجرای سیاست های کیی و راهبردی شرکت ،نقش کییدی ایفا می کنند تاکنون تحقیقات زیادی در مورد اینگونه شرکتها
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صورت نگرفته است .از طرفی به دلیل اهمیت سود به عنوان یکی از اساسی ترین اب ارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و
وجود مقوله مدیریت سود به عنوان اب اری برای دستکاری سود توسط مدیران ،این پژوهش کوشش می کند تا ابتدا شرکت
های خانوادگی را تعریف و شناسایی نمود و سپس رفتار مدیریت سود را در این شرکت ها و شرکت های غیر خانوادگی
بررسی نماید.
در شرکت های خانوادگی عموماً بخش زیادی از سهام در اختیار یک یا چند سهامدار عمد حقیقی از اعضای یک خانواد
است و اعضای خانواد در پست های مدیریتی و عمییاتی مشغو کار هستند .طبق پژوهش های انجام شد  ،مشخص شد
اگر می ان سهم مدیران از حدی بیشتر باشد ،می تواند این انگی را در آنها ایجاد کند تا وضعیت مالی و عمیکرد مطیوب تری
را ارایه دهند ،همچنین سهامداران عمد نی می توانند از طریق کنتر رفتار مدیران بر روی تصمیمات و فعالیتهای شرکت
تأثیرگذار باشند (محمدی.)11۳۳ ،
در شرکت های خانوادگی ممکن است به دلیل ساختار مالکیت خاص این شرکت ها ،حفظ منافع خانواد بر حفظ منافع
سهامداران ج ء ارجحیت یابد ،در نتیجه به دلیل اینکه سهامداران ج ء کمتر به اطالعات مهم و اساسی شرکت دسترسی
دارند ،هموار این خطر احساس می شود که منافع این گرو در معرض خطر به خصوص در بیندمدت قرار گیرد
(عبدالمحمدی و کوا  .)9۵1۵ ،نبود شاخصی مناسب برای شناسایی شرکت های خانوادگی و ل وم توجه بیشتر و عمیق تر در
ساختار مالکیت شرکت ها ،همچنین مطالعات بسیار محدود در این مورد در ایران ،ضرورت انجام پژوهش در مورد شرکت
های خانوادگی در بازار سرمایه کشور را مشخص می کند.
بیان مسأله
ساختار مالکیت شرکت ها می تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می توانند در این ساختار
ایفای نقش کنند .حضور سهامداران حقیقی از یک خانواد یا فامیل با در اختیار داشتن درصد باالی سهام و یا حضور آن ها
در هیأت مدیر به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می دهد (اندرسون و ریب .)9۵۵1 ،در شرکتهای خانوادگی
به عیت وجود سهامدار عمد حقیقی و یا وجود اعضای خانواد در هیأت مدیر  ،ممکن است سایر سهامداران این گمان را
داشته باشند که منافع خانواد  ،به عنوان یکی از اصیی ترین ارکان تصمیم گیری برای شرکت ،بر منافع سایر سهامداران در
اولویت قرار گیرد.
طبق تئوری های حسابداری هد اصیی گ ارشگری سود ،فراهم آوردن اطالعات سودمند برای اشخاصی است که بیشترین
عالقه را به گ ارشات مالی دارند .با فرض اینکه مدیریت ،به منافع شخصی خویش می اندیشد ،مدیران ممکن است سود
حسابداری را دستکاری ،یا به زبانی دیگر سود را مدیریت نمایند ،تا بیشترین منافع را بدست آورند .نقش مهم ،سود به عنوان
شاخصی مناسب در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاران ،و این امر که مدیران این توانایی را دارند که با دستکاری سود اطالعات
گمرا کنند ای ،در اختیار استفاد کنندگان از اطالعات قرار دهند ،و وجود مقوله مدیریت سود به عنوان اب اری برای
دستکاری سود توسط مدیران نیاز به توجه بیشتر به ساختار مالکیت شرکتها و تحییل بیشتر اطالعات ارایه شد توسط آنها را
نشان می دهد.
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در ایران ،برخال شرکت های صاحبنظر در زمینه حسابداری و مطالعات مالی ،تاکنون شاخص مناسبی ،متناسب با شرایط
بازار سرمایه کشور برای تعریف شرکت های خانوادگی در عین وجود اینگونه شرکتها ارایه نگردید است و بیشتر تحقیقات
متوجه مالکیت های نهادی بود است.
سوا اصیی این تحقیق این است که ،اگر سهامداران عمد  ،و اعضای هیأت مدیر دارای سهام قابل توجه ،از اعضای یک
خانواد یا فامیل باشند ،تأثیر وجود این سهامداران بر سایر جنبه های شرکت چگونه است و آیا موجب بروز تفاوت با سایر
شرکتها به خصوص از دیدگا اعما مدیریت بر سود خواهد شد؟
پیشینه پژوهش
در سا های اخیر ،در ایران ،تحقیقات فراوانی در مورد مدیریت سود انجام پذیرفته است اما در مورد ساختار مالکیت شرکت
ها ،بیشتر تحقیقات متوجه مالکیتهای نهادی و سهامداران عمد حقوقی بود است و به ساختار های مالکیت خصوصی و
خانوادگی کمتر توجه شد است
نمازی و کرمانی ( )11۳۷به بررسی تأثیر مالکیت بر عمیکرد شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند
و دریافتند بین مالکیت نهادی و عمیکرد شرکت ،رابطه منفی و معنادار وجود دارد ،همچنین بین مالکیت خصوصی و عمیکرد
نی رابطه معناداری مشاهد شد ،ولی نوع این رابطه را نمی توان تعیین کرد
مرادزاد و ناظمی اردکانی ( )11۳۷به بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود پرداختند و نتایج نشان داد بین
مدیریت سود و مالکیت نهادی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
میشرا و همکاران ( )9۵۵1نشان دادند که در شرکت های با مالکیت خانوادگی ،ارزش شرکت به صورت معناداری از شرکت
های با مالکیت غیرخانوادگی بیشتر است.
اندرسون و ریب ( )9۵۵1با استفاد از اطالعات شرکت های اس اندپی  ،۱۵۵دریافتند که شرکت های خانوادگی در مقایسه با
شرکتهای غیرخانوادگی ،عمیکرد بهتری از خود نشان داد اند.
ونگ ( )9۵۵2به این نتیجه رسید مالکیت متمرک  ،جریان اطالعات حسابداری را برای افراد بیرونی ،کند می کند .همچنین
عدم تقارن اطالعاتی باعث کاهش افشا در حسابداری می شود و اعضای خانواد در شرکت ،انگی و فرصت این را خواهند
داشت که سود حسابداری را دستکاری کنند .بنابراین ،برای مالکیت خانوادگی کیفیت سود کمتری به وجود می آید.
عبدالحمدی و کوا ( )9۵1۵به بررسی اولویت های مدیریت سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی شرکت های
نروژی بین سا های  9۵۵۵تا  9۵۵۷پرداختند .نتایج نشان داد که شرکت های خانوادگی نسبت به شرکتهای غیرخانوادگی
هموار سازی سود بیشتری انجام می دهند ،همچنین شرکت های خانوادگی با اهرم مالی باال از تمایل بیشتری برای انجام
مدیریت سود نسبت به شرکت های غیرخانوادگی با اهرم مالی باال برخوردارند.
فرضیه پژوهش
بین ساختار مالکیت شرکتها از نظر خانوادگی و غیرخانوادگی بودن و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
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نوع و روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع استقرایی ،حرکت از ج ء به کل است ،که با استفاد از روش همبستگی مقطعی به توصیف رابطه
بین ساختار مالکیت شرکت ها از نظر خانوادگی ،غیرخانوادگی بودن و مدیریت سود می پردازد .همچنین با توجه به طرح کیی
گردآوری داد ها که از داد های تاریخی استفاد گردید است ،این تحقیق از نوع پس رویدادی تیقی می شود.
متغیر مستقل :خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن مالکیت شرکت
مهم ترین مسأله در تحقیقات مربوط به شرکت های خانوادگی ،تعریف اینگونه شرکت ها است .شرکت های خانوادگی را از
جنبه های گوناگون ،می توان تعریف کرد .عضویت اعضای خانواد در هیأت مدیر  ،درصد مالکیت سهم از سوی اعضای
خانواد و کنتر یا نفوذ قابل مالحظه خانواد در شرکت ،از عوامیی است که شرکت های خانوادگی به وسییه آن ،تعریف می
شود .به طور مثا اهرهاردت و نواک ( )9۵۵۵شرکت های خانوادگی را شرکت هایی تعریف نمود اند که یک یا چند نفر از
یک یا دو خانواد  ،صاحب حداقل پنجا درصد از حقوق صاحبان سهام باشند .اندرسون و ریب در سا  9۵۵1می ان تمیک
هجد درصد از سهام عادی توسط خانواد را شرط تعریف شرکت های خانوادگی عنوان نمود اند .ویال لونگا و آمیت ()9۵۵2
شرکت خانوادگی را این طور تعریف نمود اند :شرکتی که موسس یا یکی از اعضای نسبی یا سببی خانواد  ،عضو هیأت
مدیر  ،مدیر اجرایی یا مالک حداقل  ۱درصد از سهام شرکت ،به صورت فردی یا گروهی باشند .در همین سا ونگ در
پژوهش خود شرکتی را خانوادگی تعریف نمود که می ان زیادی از سهام آنان ،در دست اعضای خانواد باشد و این افراد به
طور فعالی در مدیریت و هیأت مدیر شرکت ،مشارکت داشته باشند.
در سا  9۵1۵مرک تحییل گران و انتشاردهندگان داد های بورس آلمان شاخص« خانوادگی دکس پالس را برای تعریف
شرکت های خانوادگی ارایه نمود که طبق آن شرکتی به عنوان خانوادگی معرفی می شود که یکی از دو شرط زیر را دارا
باشد:
الف) خانواد موسس حداقل  9۱درصد سهام عادی را در اختیار داشته باشد.
و یا
ب) یکی از اعضای خانواد در هیأت مدیر عضویت داشته و حداقل  ۱درصد از سهام عادی را در اختیار داشته باشد.
در ایران ،کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در بند  ۳استاندارد حسابداری شمار  9۵عنوان می کند ،در صورتیکه
سهامداران حداقل  9۵درصد از قدرت رأی در واحد سرمایه پذیر را داشته باشند ،در این صورت بر شرکت نفوذ قابل مالحظه
دارند.
همچنین طبق ماد  1۵۷قانون تجارت ایران کییه شرکت های سهامی عام می م به تشکیل هیأت مدیر ای از صاحبان سهام
می باشند که می بایست تعداد این هیأت حداقل  ۱نفر باشند ،لذا منطقأ می توان استنباط نمود ،چنانچه سهامداری مالک 9۵
درصد سهام شرکت باشد به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیر مطرح و از این طریق می تواند بر عمییات شرکت اعما
کنتر نماید.
با توجه به مطالبی که ذکر شد  ،و پس از بررسی شرایط شرکت های ایرانی و استفاد از نظرات خبرگان ،در این پژوهش از
دو شرط زیر برای تعریف شرکت های خانوادگی در ایران استفاد شد است:
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شاخص ( )Dax Plus Family Indexدر سا  9۵1۵توسط مرک تحییل گران و انتشاردهندگان داد های بورس آلمان به
منظور تعریف شرکت های خانوادگی ارایه گردید است و مورد تایید دانشگا مونیخ و سازمان بورس و اوراق بهادار آلمان نی
می باشد.
الف) سهامدار حقیقی مالک حداقل  9۵درصد سهام عادی شرکت باشد.
یا
ب) یکی از اعضای هیأت مدیر  ،خود ،به تنهایی مالک حداقل  ۱درصد سهام عادی و یا مجموع سهام عضو حقیقی هیأت
مدیر و اعضای خانواد و فامیل وی ،حداقل  ۱درصد مجموع سهام عادی شرکت باشد .شرکت های غیرخانوادگی نی
شرکت هایی هستند که هیچ یک از شرایط ذکر شد را نداشته باشند.
متغیر وابسته :مدیریت سود
در ادبیات حسابداری تعریف روشن و همگانی از مدیریت سود وجود ندارد ،زیرا مرز میان مدیریت سود و تقیبهای مالی
مشخص نمی باشد .مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که از قضاوت های شخصی مدیران در گ ارشگری مالی استفاد شد
و ساختار معامالت به جهت تغییر گ ارشگری مالی دست کاری شود .این عمل یا به قصد گمرا نمودن برخی از سهامداران و
سرمایه گذاران در خصوص عمیکرد اقتصادی شرکت است یا با هد تأثیر بر نتایج قراردادهایی می باشد که انعقاد آنها منوط
به دستیابی به سود مشخصی است.
اسکیپر ) (Schipperمدیریت سود را این چنین تعریف نمود است :دخالت عمدی در فرآیند گ ارشگری برون سازمانی با
هد به دست آوردن برخی م ایای شخصی از سوی مدیران یا سهامداران .از آنجا که مدیریت سود به طور مستقیم قابل
انداز گیری نیست ،ادبیات مدیریت سود چند روش برآورد مدیریت سود بالقو را پیشنهاد می کند .این روش ها شامل روش
اقالم تعهدی اختیاری ،روش اقالم تعهدی خاص ،روش جمع اقالم تعهدی ،روش تغییرات حسابداری و روش توزیع است.
عمومی ترین روش که در این تحقیق نی مورد استفاد قرار گرفته ،روش اقالم تعهدی اختیاری ،مد جون تعدیل شد است،
که فرض می کند مدیران برای مدیریت سود اساساً به اختیارات خود در خصوص اقالم تعهدی اختیاری تکیه می کنند .اقالم
تعهدی شامل اقالم تعهدی اختیاری و غیر اختیاری است که اقالم اختیاری توسط مدیریت تعیین می شوند و مدیران از
توانایی اعما اختیار برای گ ینش روش های حسابداری و برآوردهای مربوط به اقالم اختیاری و تعیین زمان شناسایی این
اقالم ،برخوردارند .لذا این روش مستی م تفکیک اقالم تعهدی به اج ای اختیاری و غیراختیاری است ،سپس اقالم تعهدی
اختیاری به عنوان نمادی برای مدیریت سود استفاد می شوند .مدیریت اقالم تعهدی اختیاری مانند تغییر در تعیین می ان
ه ینه مطالبات مشکوک الوصو از طریق انتخاب روش های حسابداری و برآوردهای حسابداری انجام می شود.
داد های متغیر مستقل شامل اطالعات مربوط به درصد سهامداران و ترکیب اعضای هیأت مدیر و درصد سهام این اعضا
است که از گ ارش هیأت مدیر به مجمع عمومی صاحبان سهام بدست آمد است و داد های مربوط به متغیر وابسته شامل
سود ،مجموع دارایی ها ،درآمد شرکت ،حساب های دریافتنی ،اموا  ،ماشین آالت و تجهی ات و جریان وجه نقد منعکس شد
در ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت
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جریان وجه نقد حسابرسی شد و یادداشتهای پیوست صورت های مالی شرکت های نمونه است که از بانک اطالعاتی
کتابخانه و سایت بورس اوراق بهادار و نرم اف ار ر آورد نوین  1استخراج گردید است ،همچنین برای انجام آزمون های
آماری از نرم اف ار  SPSS 19استفاد شد است.
جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری شامل کییه شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران بین سا های  11۳۹تا  11۹2می باشد.
نمونه ،شامل شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران است ،که اوال باید سا مالی آنها به پایان اسفند ختم
شد  ،ثانیاً اطالعات آنها از ابتدای سا مالی  11۳۹تا پایان سا مالی  ۳ ،11۹2سا موجود باشد ،و ثالثاً اعضای نمونه ج و
شرکتهای سرمایه گذاری نباشند .برای انتخاب نمونه آماری ،کییه شرکتهای بورسی را با معیارهای در نظر گرفته شد برای
شرکت های خانوادگی تطبیق داد و پس از انتخاب این شرکت ها ،آنها در یک گرو قرار داد شد ،و پس از تفکیک این
شرکتها به صنعت ،به می ان سهم هر صنعت ،شرکت های دیگری به روش نمونه گیری تصادفی ساد انتخاب و در گرو
غیرخانوادگی قرار داد شد.
پس از بررسی گ ارش های هیأت مدیر به مجامع عمومی کییه شرکت های بورسی در این دور زمانی تعداد  1۳شرکت در
نمونه گیری اولیه انتخاب شدند ،که پس از بررسی های بیشتر و به دلیل عدم افشای کافی و نبود اطالعات مورد نظر در
مورد برخی شرکت ها در نهایت ،تعداد  11شرکت به عنوان شرکت خانوادگی شناسایی و انتخاب و به همین تعداد نی شرکت
های غیرخانوادگی از همان صنایع انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
ارایه و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
به منظور آزمون فرضیه تحقیق ،ابتدا به بررسی کییه گ ارشات هیئت مدیر شرکت ها به مجمع عمومی صاحبان سهام به
منظور پیدا کردن شرکت های خانوادگی منطبق با شرایط تعیین شد برای شناسایی اینگونه شرکت ها پرداخته ،و پس از
تعیین نمونه ها در دو گرو خانوادگی و غیرخانوادگی و تفکیک نمونه ها به  ۷صنعت خودرو و ساخت قطعات ،ساخت
محصوالت فی ی ،فی ات اساسی ،محصوالت شیمیایی ،محصوالت غذایی و آشامیدنی بج قند و شکر ،مواد و محصوالت
دارویی و سایر ،از مد تعدیل شد جون  ،دچاو و دیگران به منظور به دست آوردن اقالم تعهدی اختیاری که معیار انداز
گیری می ان مدیریت سود می باشد ،استفاد شد است .الزم به ذکر است ،صنایع قند و شکر ،محصوالت کانی غیر فی ی،
الستیک و پالستیک ،ماشین آالت دستگا های برقی ،محصوالت کاغذی و منسوجات به دلیل کم بودن تعداد نمونه ها در
یک گرو و با عنوان سایر طبقه بندی شد اند.
پس از گرو بندی نمونه ها و تفکیک آن ها به صنعت ،ابتدا  ،مجموع اقالم تعهدی را از روش زیر و با توجه به اطالعات
موجود محاسبه می کنیم:
TA = NI - QCF
که:
 :TAجمع کل اقالم تعهدی
 :NIمعر سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه،
11۳
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 :OCFوجه نقد حاصل از عمییات،
پس از به دست آوردن کل اقالم تعهدی برای هر شرکت در سالهای مورد آزمون  ،ارتباط مجموع اقالم تعهدی با متغیرهای
فروش و اموا  ،ماشین آالت و تجهی ات و حساب های دریافتنی ،به وسییه برازش معادله رگرسیون زیر برای هر سا -
شرکت برای هر دسته از صنایع برآورد شد است:
)

(

(

)

)

(

که:
 :TAمعر مجموع اقالم تعهدی،
 : Aمجموع داراییها،
 : REVمجموع درآمد (فروش)
 :RECحساب های دریافتنی ،و
 : PPEمعر اموا  ،ماشین آالت و تجهی ات است.
برای هر سا  -شرکت مد رگرسیونی برای هر دسته از صنایع به دست می آید که رگرسیون های مربوط به صنایع مختیف
و برآورد ضرایب مربوط به هر صنعت در زیر مشخص شد اند.
جدول ( :)9ضرایب و آزمون معنی داری رگرسیون به تفکیک صنایع
آمار های رگرسیون
آزمون معنیداری
رگرسیون

بررسی مد در صنعت خودرو و ساخت قطعات
ضریب همبستگی
درجه آزادی
مجموع مربعات
1
۵52۹۷
مد
9۹
۵59۱9
خطا
19
۵5۹1۹
کل
پارامتر

۵5۳۱۷
P-Value
۵5۵۵۵

برآورد
۵51۱

برآورد پارامترها

۵511
9۳11511

آمار های رگرسیون
آزمون معنیداری
رگرسیون
برآورد پارامترها

بررسی مد در صنعت ساخت محصوالت فی ی
ضریب همبستگی
درجه آزادی
مجموع مربعات
1
۵5۵۱۳
مد
۷۱
۵5۱21
خطا
۳۷
۵5299
کل
پارامتر

11۹

۵51۵2
P-Value
۵5۵۱۹

برآورد
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۵5۵1
۵511

-9۵195۹۷
آمار های رگرسیون
آزمون معنیداری
رگرسیون

مد
خطا
کل

بررسی مد در صنعت فی ات اساسی
ضریب همبستگی
مجموع مربعات
۵51۹1
15۵2۳
15۱21
پارامتر

۵5۱29
درجه آزادی
1
11
1۷

P-Value
۵5۵۵1

برآورد
۵599

برآورد پارامترها

۵511
11۵9959۵

آمار های رگرسیون
آزمون معنیداری
رگرسیون

مد
خطا
کل

بررسی مد در صنعت محصوالت شیمیایی
ضریب همبستگی
مجموع مربعات
۵51۳
15۵۹1
15۱۷1
پارامتر

۵5۱۱1
درجه آزادی
1
۱۳
21

P-Value
۵5۵۵۵۵

برآورد
۵519

برآورد پارامترها

۵599
1111591

آمار های رگرسیون
آزمون معنیداری
رگرسیون
برآورد پارامترها

بررسی مد در صنعت محصوالت غذایی و آشامیدنی به ج قند و شکر
ضریب همبستگی
درجه آزادی
مجموع مربعات
1
۵5199
مد
۷1
۵5۷2۳
خطا
۷2
15۵۹۵
کل
پارامتر

19۵

۵5۱11
P-Value
۵5۵۵۵۵

برآورد
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۵5۵۹
۵591

-1۷1۷5۹
بررسی مد در صنعت مواد و محصوالت دارویی
ضریب همبستگی
درجه آزادی
مجموع مربعات
1
951۹1
مد
۹1
۵5۳1۹
خطا
۹1
15۵11
کل
پارامتر

آمار های رگرسیون
آزمون معنیداری
رگرسیون

۵5۳۱1
P-Value
۵5۵۵۵۵

برآورد
۵52۳

برآورد پارامترها

۵511
-۷1۷2591
بررسی مد در صنعت سایر صنایع
ضریب همبستگی
مجموع مربعات
۵59۱۳
151۵۹
15۱2۷
پارامتر

آمار های رگرسیون
مد
خطا
کل

آزمون معنیداری
رگرسیون

۵51۵۱
درجه آزادی
1
۹1
۹1

P-Value
۵5۵۵1

برآورد
۵511

برآورد پارامترها

۵51۱
-1۳1251۹

پس از برآورد ضرایب مربوط به هر صنعت ،با استفاد از روابط زیر ابتدا اقالم تعهدی غیراختیاری و سپس اقالم تعهدی
اختیاری را که معیار انداز گیری مدیریت سود می باشد ،در دو گرو خانوادگی و غیرخانوادگی محاسبه و فرضیه تحقیق را از
طریق انجام آزمون مقایسه میانگین ها در دو گرو ذکر شد بررسی نمود ایم.
)

(

(

)

در مرحیه آخر ،اقالم تعهدی اختیاری ) (DAبه شرح زیر محاسبه شد است:
191

)

(
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اقالم تعهدی اختیاری که همان باقیماند های رگرسیون ها می باشند برای گرو های مختیف صنعت از معادالت زیر قابل
محاسبه است.
جدول ( :)9معادالت مربوط به اقالم تعهدی اختیاری به تفکیک صنایع
معادله مربوط به محاسبه اقالم تعهدی اختیاری

صنعت
خودرو و ساخت قطعات

))

(

(

)

)

(

(

ساخت محصوالت فی ی

))

(

)

(

)

(

(

فی ات اساسی

))

(

)

(

)

(

(

محصوالت شیمیایی

))

(

)

(

)

(

(

محصوالت غذایی و آشامیدنی

))

(

)

(

)

(

(

مواد و محصوالت دارویی

))

(

)

(

)

(

(

سایر صنایع

))

(

)

(

)

(

(

بررسی توزیع اقالم تعهدی اختیاری
بر اساس جدو میانگین مقادیر اقالم تعهدی اختیاری ن دیک به صفر می باشد و حداقل و حداکثر مقدار برای آن  -۵5۱۵۷و
 ۵51۹1می باشد و در سا  ۹۵بیشترین مقدار میانگین اقالم تعهدی اختیاری را شاهد هستیم و در سا  ۹2این مقدار به
کمترین می ان خود رسید است.
سا
۳۹
۹۵
۹1
۹9
۹1
۹1
۹۱
۹2

جدول ( :)3آماره های توصیفی اقالم تعهدی اختیاری به تفکیک سال
بیشینه
کمینه
انحرا معیار
میانگین
۵59۵۹
-۵51۹2
۵5۵۳۳
۵5۵۵۹
۵51۹1
-۵59۵1
۵5199
۵5۵9۷
۵51۷۱
-۵5911
۵51۵۱
۵5۵91
۵59۵۷
-۵5111
۵51۵9
-۵5۵۵9
۵51۳۹
-۵5922
۵511۳
۵5۵9
۵5199
-۵51۹۹
۵51۵۳
۵5۵۵1
۵51۵۱
-۵591۷
۵51۵۹
۵5۵۵2
۵51۹2
-۵5۱۵۷
۵519۹
-۵5۵11
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پس از بدست آوردن اقالم تعهدی اختیاری ،به منظور بررسی فرضیه تحقیق با انجام آزمون  Tاستیودنت سعی در کشف
تفاوت بین دو گرو داشته ایم.
بیان آماری فرضیه تحقیق عنوان می کند:
فرضیه صفر :میانگین اقالم تعهدی اختیاری در دو گرو برابر است (فرضیه تحقیق رد می شود).
فرضیه مقابل :میانگین اقالم تعهدی اختیاری در دو گرو برابر نیست (فرضیه تحقیق رد نمی شود).
و به بیان دیگر:
 :H0بین ساختار مالکیت شرکت ها از نظر خانوادگی و غیرخانوادگی بودن و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.
 :H1بین ساختار مالکیت شرکت ها از نظر خانوادگی و غیرخانوادگی بودن و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
برای استباط فرضیه پژوهش با توجه به حجم نمونه و نرما بودن مقادیر مدیریت سود ()P=۵5921 , K-S= 1٫۵۵۷
بوسییه آزمون  Tاستیودنت سعی در کشف تفاوت بین دو گرو داشته ایم.
نتایج مربوط به این آزمون در جدو شمار  1بیان شد است.
نوع
خانوادگی
غیرخانوادگی

جدول ( :)4نتایج آزمون فرضیه
کولموگرو -اسمیرنف
میانگین اقالم تعهدی اختیاری
-۵5۵۵9
۵5921
۵51۹

P-value

نتیجه آزمون

۵5۵1

تایید فرضیه

همانطور که مالحظه می گردد میانگین اقالم تعهدی در گرو غیرخانوادگی بیشتر از خانواگی است در نتیجه با توجه به آمار
آزمون و مقدار احتما ( )P-Value = 0.04می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر یا این فرضیه که بین ساختار مالکیت
شرکت ها از نظر خانوادگی و غیرخانوادگی بودن و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد .در سطح معنی داری  ۱درصد
رد می شود و می توان با  ۹۱درصد اطمینان پذیرفت که:
بین ساختار مالکیت شرکت ها از نظر خانوادگی و غیر خانوادگی بودن و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و شرکت
های غیرخانوادگی به طور میانگین نسبت به شرکت های خانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام می دهند.
نتیجه گیری
بررسی رفتار شرکت های خانوادگی می تواند اطالعات ارزند ای را در اختیار استفاد کنندگان از اطالعات مالی قرار دهد ،که
متاسفانه در ایران تاکنون شاخص مناسبی برای شناسایی اینگونه شرکت ها ارائه نگردید است .ویژگی بارز این تحقیق ارائه
شاخصی متناسب با شرایط بازار سرمایه کشور با استفاد از تحقیقات گذشته و استفاد از نظرات خبرگان به منظور شناسایی و
معرفی شرکت های خانوادگی در بورس است .اهمیت حضور شرکت های خانوادگی به گونه ای است که پس از بررسی های
انجام شد مشخص شد ،از میان شرکت های حاضر در بورس در سا  1۳ ،11۹2شرکت (ن دیک به یازد درصد) خانوادگی
بودند و بیشترین شرکت های خانوادگی در چهار صنعت ساخت محصوالت فی ی ،محصوالت غذایی و آشامیدنی ،محصوالت
دارویی و محصوالت شیمیایی حضور داشتند .بررسی آمار توصیفی تحقیق نشان می دهد ،بیشترین می ان اقالم تعهدی
اختیاری در سا  11۳1که بازار بورس دچار نوسانات غیرعادی گشته بود ،به بیشترین می ان خود در دور مورد بررسی
رسید  ،در سا های اخیر به عیت توجه بیشتر سازمان بورس برای کارآمدتر شدن بازار سرمایه و ال ام برای ارائه اطالعات
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شفا تر توسط شرکت ها ،اقالم تعهدی اختیاری در سا  11۹۵به کمترین می ان خود در دور مورد بررسی رسید است.
توجه به تفاوت های دو گرو این نکته را مشخص می کند که عموما شرکتهای غیرخانوادگی به لحاظ بنیادی از وضعیت
مناسبتری نسبت به شرکت های خانوادگی برخوردارند و سهام این شرکت ها برای سرمایه گذاران از جذابیت بیشتری
برخوردار است ،و این امر ممکن است به عیت وجود سهامداران عمد حقوقی قدرتمند در ساختار مالکیت و مدیریت این
شرکت ها باشد که بنوعی موجب اطمینان خاطر بیشتر سایر سرمایه گذاران شد و به شرکت ثبات بیشتری در مواجه با
نوسانات اقتصادی می بخشد .از سوی دیگر در این تحقیق مشاهد شد اکثر شرکتهای غیرخانوادگی از نظر انداز نسبت به
شرکتهای خانوادگی ب رگتر بودند .همان گونه که وات و زیمرمن ( )1۹۳2بیان می کنند با اف ایش انداز شرکت شرکت در
معرض فشارهای سیاسی بیشتری قرار گرفته و انگی مدیریت برای اعما نظر در فرایند تعیین سود و انجام مدیریت سود
اف ایش می یابد .از این رو ممکن است شرکت های خانوادگی به عیت کوچکتر بودن انداز شرکت ،و مناسبات درون خانواد
از انگی کمتری برای انجام مدیریت سود برخوردار باشند.
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