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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطهی بین هینهیه نیابی ذییبی و میدنرنو سیود وا یی
میپردازد .به ان مهظور فرضنههای شوک مهفی تقاضا( 1تولند مازاد اذبیاری )2و میدنرنو
سود وا ی( 3تولند مازاد فرصوطلبانه )4با استفاده از م نارهای بازده دارانیها ،تولند مازاد
و نسبو حساسنو دارانیهای ثابو مورد بررسی رارگرفته اسو .نمونهی آماری متشكل از
 11شرکو تولندی پینرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بیازه زمیانی پیژوهش بین
سالهای  1331تا  1311اسو .مدل آماری به کار گرفته شده ،مدل رگرسنون چهد متغنره
بوده و ذهو آزمون فرضنهها ازدادههای ترکنبی (تابلونی و تلفنقیی) اسیتفاده شیده اسیو.
نتانج حاصل از آزمون فرضنهها ،نشان میدهد که بن تولنید میازاد دورهی ذیاری و بیازده
دارانیهای دورهی ذاری ،رابطهی مثبو و م هیدار وذیود دارد و همین رابطیه در دورهی
آتی مهفی اسو؛ بهابران  ،نتانج فرضنه ی مدنرنو سود وا ی (تولند مازاد فرصوطلبانه) را
تأنند مینماند.

واژههایكلیدی :هینهه نابی ذیبی ،تولند مازاد ،موذودی کاال ،دارانی ثابو ،بازده دارانیها ،سیربار
ثابو تولند.

* استادنار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان( ،نونسهده مسئول) dr.a.khani@gmail.com
** دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علوم و تحقنقات اصفهان
*** کارشهاس ارشد حسابداری دانشگاه علوم و تحقنقات اصفهان
پینرش1313/7/11 :
درنافو1312/1/1 :
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.1مقدمه 
امروزه عملكرد شرکوها از موضوعات مورد توذه سرمانهگییاران و مدنراناسیو و عملكیرد
مهاسب آنها موذب ذیب سرمانهگیاران و اعتباردههدگان بالقوه مییشیود .بیهمهظیور ارزنیابی
عملكرد ،توانانی سودآوری و سهجش منیان کارانی مدنرنو در بهکارگنری مهابع موذیود ذهیو
تحصنل سود در شرکوها ،نسبو مالی بازده دارانی میورد توذیه و اسیتفادهی سیرمانهگییاران
اسو؛ به همن دلنل بررسی عوامل تأثنرگیار بر بازده دارانی بیهعهیوان م نیار ارزنیابی عملكیرد
شرکوها حائی اهمنو اسو .الیامات استفاده از هینههنابی ذییبی بیرای ارزشگییاری موذیودی
کاال و محاسبهی بهای تمام شدهی کاالی فروش رفته ،امكیان تحیو تیأثنر یرار دادن عملكیرد
شرکوها از طرنق تغننر سطوح تولند و به طور مشخص تولند مازاد را فراهم مینمانید .در روش
هینههنابی ذیبی ،تولند مازاد با ذیب بخشی از هینهههای سربار ثابو تولند به موذودی کیاالی
پانان دوره ،مهجر به انتقال ان هینههها به دورهی آتیی و افییانش مو یو در سیودآوری دورهی
ذاری میگردد؛ بهابران تولند مازاد میتواند به عهوان نكی از ابیارهای با اهمنو میدنرنو سیود
وا ی ،ذهو دسوکاری سود و عملكرد شرکوها مورد استفادهی مدنران باشد .زنرا میی توانید
در ذهو اهداف مدنرنو سود ،از ذمله ،تاثنر بر نمو سهام ،بنشنهه سازی مطلوبنو خیود و ...
رار گنرد (باباذانی و همكاران.)1313 ،
از سوی دنگر ،بهنظر میآند که هرچه سطوح هینهههای سیربار ثابیو تولنید بیاالتر باشید،
انگنیه برای تولند مازاد بنشترشده و مدنران به مهظور ذلوگنری از زنانده نشان دادن عملكرد
شرکوهای خود و تحو تأثنر رار دادن سودآنها ،تمانل بنشتری بیه انتقیال هرچیه بینشتیر
هینهههای سربار ثابو تولند دورهی ذاری به دورههای آتی مینابهد؛ بهابران هینهههیای سیربار
ثابو تولند ،عامل و محرک با اهمنتی در انجاد انگنیه برای شرکوها و تولند مازاد موذودی کاال
اسو و شواهد زنادی در میورد انگنییه و پنامیدهای میدنرنو سیود فیراهم میینمانید (گوپتیا و
همكاران .)2111 ،1بهابران  ،نقش سربار تولند و تغننرات مقط ی آن در تصمنمات تولنید میازاد
شرکوها ،اهمنو زنادی دارد.
.2مبانینظریتحقیق 
در حییال حاضییر روش هینهییهنییابی ذیییبی تههییا روش مییورد بییول بییرای گیییارشگییری
برونسازمانی اسو و بیهعهیوان تههیا روش ت نین کههیدهی سیود خیالص ،میورد بیول هنیأت
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استانداردهای حسابداری مالی در آمرنكا و انران اسو .در روش هینههنیابی ذییبی ،هینهیههیای
تولندی (محصول) شامل هینهههای مواد اولنیهی مسیتقنم ،دسیتمید مسیتقنم ،سیربار ثابیو و
متغنر کارخانه اسو که اگرچه عهوان هینهه را دارا هستهد؛ اما تا زمانیکه محصوالت بیه فیروش
نرسندهاند ،تبدنل به هینههی دوره نشده و بهعهوان ذیئی از بهای تمام شیدهی موذیودی کیاال
در ترازنامههیا نشیان داده مییشیوند؛ بهیابران الیامیات اسیتفاده از هینهیهنیابی ذییبی بیرای
ارزشگیاری موذودی کاال و محاسبهی بهای تمام شیدهی کیاالی فیروش رفتیه ،امكیان انجیام
مدنرنو سود وا ی را فراهم می نماند .مهظور از مدنرنو سیود وا یی؛ تحرنی و دسیوکیاری
مدنرنو در ف النوهای وا ی شرکو؛ همچون مخارج احتناطی ،فروش دارانیها و تولنید میازاد
اسو که با هدف گمراه کردن ذینف یان ،انجیام مییشیود (گوپتیا و همكیاران2111 ،؛ شینرر،6
.)1131
تولند مازاد به م های تولند کاال ،اضیافهتیر از منییان الزم بیرای بیرآورده سیاخت تقاضیا و
فروش مورد انتظار اسو و به تولند بنش از سطح عادی موذودی کاال اطالق میگیردد (گوپتیا و
همكاران .)2111،تولند مازاد زمانی رخ می دهد که رشد موذودی کاالی نی

شیرکو از رشید

فروش آن بنشتر باشد .تولند مازاد می تواند به دلنل تأخنر در عملكرد نا ناتوانی در پاسخگیونی
به شوکهای مهفی تقاضا برای محصوالت ن
غنرمهتظره در تقاضای محصوالت ن

شرکو باشد؛ به ان م هیا کیه بیه دلنیل کیاهش

شرکو طی ن

دورهی مشخص ،هماههگسازی سیطوح

تولند محصول با منیان تقاضا ،دشوار گردد .در نتنجه سطح تولند محصول از مقادنر میورد ننیاز
ذهو پاسخگونی به تقاضای دورهی ذاری ،بنشتر شده و در نهانو شرکو با تولند مازاد مواذه
میشود که ان نوع از تولند مازاد ،تولند مازاد اذبارنهیام دارد (فرضینهی شیوک مهفیی تقاضیا).
به عالوه ،نمو سهام و سودآوری شرکوهانی که دارای سربار ثابو تولند باال هستهد ،بیه دلنیل
تأخنر در پانن آوردن سطوح موذودی کاال ذهو پاسخ گیونی بیه کیاهش در تقاضیا و فیروش،
میتوانهد بنشتر تحو تأثنر رار بگنرند (گوپتا و همكاران.)2111 ،
در روش هینههنابی ذیبی ،تخصنص سربار ثابو و متغنر به واحدهای تولنید شیده صیورت
میگنرد .چهانچه تمام واحدهای تولند شده طیی دورهی ذیاری بیه فیروش نرسید ،بخشیی از
هینهههای سربار تولند به واحدهای تولند شدهای که بیه فیروش رسینده و بخیش دنگیر آن بیه
واحدهای تولند شدهای که ههوز به فروش نرسندهاند ،اختصاص مینابد .هینهههای سیربار ثابیو
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تولندی که به واحدهای تولند شده و به فروش رسنده اختصاص نافته اسو ،بیهعهیوان ذیئیی از
بهای تمام شدهی کاالی فروش رفته در صورت سود و زنان نمیانش داده مییشیود؛ هیمچهین
هینهههای سربار ثابو تولندی که به واحدهای تولند شده و به فروش نرسینده اختصیاص نافتیه
اسو ،بهعهوان ذیئی از موذودی کاالی پانان دوره در ترازنامه نشان داده میشود .سهم سرباری
که به دلنل تولند مازاد ذیب به بهای تمام شدهی موذودی کاالی پانان دوره ،مهجر بیه انتقیال
هینههی سربار از دورهی ذاری به دورهی آتی میشود.
ان انتقال هینهه مهجر به افیانش مو و سودآوری دورهی ذاری (اثر افیانشی تولند میازاد)
و کاهش بالقوه در سود دورههای آتی خواهد شد؛ بهابران سطوح باالی هینهههای سیربار ثابیو
تولند ،انگنیه و فرصو مهاسبی برای مدنرنو سود وا ی از طرنیق تولنید میازاد موذیودی کیاال
فراهم میکهد .چهن تولند مازادی که به صورت فرصوطلبانه و با هیدف دسیوکیاری و تحیو
تأثنر رار دادن سودانجام میشود ،تولند مازاد فرصوطلبانه نامنده میشود (فرضینهی میدنرنو
سود وا ی).
تولند مازاد می تواند دارای دو تأثنر متفاوت بر سود دورهی ذاری باشد .از طرفی ،براسیاس
فرضنهی شوک مهفی تقاضا ،شرکوها به دلنل کاهش شدند در تقاضا با تولند مازاد مواذیه میی
شوند (تولند مازاد اذباری) .در ان صورت ،اثر کاهش تقاضای میکور بیر فیروش مییتوانید اثیر
افیانشی تولند مازاد را تحو تأثنر رار داده و در مجموع ،مهجر بیه کیاهش سیود دورهی ذیاری
گردد (به شرط آنکه شوک تقاضا به حد کافی بیرگ باشد) .از طرفی دنگیر ،براسیاس فرضینهی
مدنرنو سود وا ی ،شرکوهای دارای سطوح سربار ثابو تولند باال ،ذهو مدنرنو کردن سیود
خود و تحو تأثنر رار دادن آن ،ا دام به تولند مازاد فرصو طلبانه میکههد .انتظیار مییرود کیه
چهن تولند مازاد فرصو طلبانهانبه دلنل انتقال بخشی از هینهههای سربار ثابیو تولنید دورهی
ذاری به دورهی آتی،مهجر بیه افییانش سیود دورهی ذیاری شیرکوهیای مییکور گیردد (روی
چودهری2116 ،7؛ گوپتا و همكاران.)2111 ،
تولند مازاد میتواند سود دورههای آتی را ننی تحیو تیأثنر یرار دهید .براسیاس فرضینهی
شوک مهفی تقاضا انتظار میرود تا زمانیکه به دلنل کاهش شدند تقاضیا و تیأخنر در عملكیرد،
سطوح باالنی از موذودی کاالی مازاد اذباری وذود داشته باشد ،کاهش در سود بهطور مسیتمر
ادامه نابد .موذودی کاالی مازاد اذباری مهجر بیه تحمیل هینهیههیای بیاالی نگیهداری و انبیار
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میشود؛ همچهن احتمال استهالک و نابابی ان موذودیهیا بسینار زنیاد اسیو کیه در نهانیو
مهجر به کاهش عملكرد و سیودآوری آتیی خواهید گردنید(گوپتا و همكیاران .)2111 ،براسیاس
فرضنهی مدنرنو سود وا ی ،تولند مازاد فرصوطلبانه نمیتواند بهعهوان ن

راهكار مسیتمر و

دائمی ذهو پههان کیردن مشیكالت عملكیرد شیرکوهیا میورد اسیتفادهی آنهیا یرار گنیرد.
هینهههای باالی نگهداری و انبار موذودیهای مازاد و احتمال مسیتهل

و نابیاب شیدن آنهیا،

موذب کاهش بنشتر سود خالص و عملكرد آتی میگردند؛ بهابران انتظیار مییرود کیه تولنید
مازاد فرصوطلبانه ننی سود دورههای آتی را کاهش دهید (گوپتیا و همكیاران .)2111براسیاس
مطالب ذکر شده ،ان سؤال مطرح میشود که آنا تولند مازاد شرکوهای دارای هینههی سیربار
ثابو تولند باال ،میتواند بر بازده دورهی ذاری و آتی شرکو تاثنر بگیارد.
.3پیشینهیپژوهش 
پژوهشهایخارجی 

.3-1
تبسم 3و همكاران در پژوهشی به بررسی تأثنر مدنرنو وا ی سود بر عملكیرد میالی آتیی
شرکو ها پرداختهد .برای ان مهظور تولند مازاد و مخارج اختناری و ذرنان نقدی عملناتی غنیر
عادی را به عهوان نمانهدگان مدنرنو سود وا ی و همچهن  ،بازده سهم و بازده سرمانه و بیازده
دارانی را به عهوان نمانهدگان عملكرد مالی شرکوها در نظر گرفتهید .نتیانج پیژوهش حیاکی از
تأثنر مهفی مدنرنو وا ی سود بر عملكرد مالی آتی شرکوها اسو (تبسم و همكاران.)2113 ،
باسو و وانگ 1در پژوهشی تحو عهوان «ارتباط بن تغننرات موذودی کیاال ،سیود و ارزش
شرکو»با استفاده از نمونهای با بنش از  31111مشاهده در سالهای  1111تا  2111درنافتهد
که تغننرات موذودی کاال و عملكیرد شیرکو ،دارای رابطیهی مهفیی اسیو؛ هیمچهین نتیانج
پژوهش آنها بنیان گیر آن بیود کیه انی ارتبیاط در صیه و عمیدهفروشیان و خیردهفروشیان و
شرکوهانی که بهصورت عادی سطح موذودی کاالی خود را پانن نگیه مییدارنید ،ضی ن تیر
اسو .عالوه بر آن ،بررسی عواملی؛ هم چون شرانط ا تصاد کالن و محینط صیه و ،تغننیرات در
مخارج سرمانهای ،تغننرات در مخارج اداری ،فروش و کنفنیو سیود ،مییتوانید موذیب تقونیو
ارتباط بن موذودی کاال و عملكرد شرکو شود(باسو و وانگ.)2111 ،
گونتا و همكاران در تحقنقی تحیو عهیوان «پنامیدهای حسیابداری هینهیهنیابی ذییبی و
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تصمنمات تولند بر عملكرد و ارزش آتی شرکو» با در نظر گرفت تغننیرات هینهیههیای سیربار
ثابو تولند ،به بررسی ارتباط تولند مازاد و عملكرد ذیاری و آتیی شیرکوهیا پرداختهید .آنهیا
همچهن به تمننی آثار تولند مازاد فرصوطلبانه و اذباری پرداختهد .نتانج پژوهش آنها حیاکی
از ان بود که تولند مازاد به شكل فرصوطلبانه صورت گرفته و با عملكرد دورهی ذاری ارتبیاط
مثبو دارد و ان رابطیه در شیرکوهیانی کیه دارای هینهیههیای سیربار ثابیو بیاالنی هسیتهد،
ویتراسو .از سوی دنگر ،نتانج حاکی از آن بود که تولند مازاد فرصوطلبانه بیا عملكیرد آتیی
شرکوهانی که سهام مهتشیر مییکههید و افییانش موذیودی کیاال و افیو در فیروش را تجربیه
میکههد (انگنیه برای مدنرنو سود داشتهاند)،رابطهی مهفی دارد (گوپتا و همكاران.)2111 ،
گانی11در پژوهشی به بررسی عوا ب چهار نوع از ف النوهای مدنرنو سود وا ی که تولند
مازاد موذودی کاال را هم شامل میشد ،پرداخو .وی با بررسیی بینش از 3111شیرکو کیه بیه
انواع ف النوهای مدنرنو سود پرداخته بودند ،بیه انی نتنجیه رسیند کیه شیرکوهیانی کیه از
مدنرنو سود وا ی استفاده میکههد ،کاهش در سودآوری آنهده را تجربه خواههد کیرد (گیانی،
.)2111
روی چودهری،در مطال های به بررسی مدنرنو سود از طرنیق دسیوکیاری ف النیوهیای
وا یای که ذرنانوذوه نقد را تحو تأثنر رار میدههد ،پرداخو .نتیانج پیژوهش وی نشیان داد
که شرکوهانی که هینهههای تولنید بیاال دارنید ،بیه مهظیور ذلیوگنری از زنیانده نشیان دادن
عملكرد و تحو تأثنر یرار دادن (افییانش) سیود خیود در دورهی ذیاری (حیدا ل در برخیی از
شرانط) ،انگنیهای برای تولند مازاد فرصوطلبانه دارند (روی چودهری.)2116 ،
توماس و ژانگ 11در پژوهشی دنگر تحیو عهیوان «تغننیرات موذیودی کیاال و بیازده آتیی
سهام» درنافتهد که موذودی کاال عاملنت نن کههده و بیا اهمنیو در ارزش و عملكیرد شیرکو
اسو .نتانج پژوهش آنها حاکی از وذود رابطهی مهفی بن تغننرات موذودی کاال و بازده آتیی
سهام بود (توماس و ژانگ.)2113 ،
ذنمبالو و همكاران12در مطال های با عهوان «محتوای اطالعات مربوط به تغننیر در درصید
افیوده شده به موذودی کاال» با بررسی بنش از  311شرکو در سال ( 1112برگرفته از کدهای
 2111تا  ) SIC 3111به ان نتنجه رسندند که تولند مازاد موذودی کاال اغلب فرصو طلبانیه
ننسو بلكه در زمانی که شرکو انتظار فروش آتی بنشتری دارد ،رخ میدهید .در وا یع تولنید
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مازاد بهعهوان نمانهدهای برای فروشهای آنهده محسوب میشود .از سوی دنگر نتیانج حیاکی از
واکهش مثبو بازار سهام در مقابل تولند مازاد بود (ذنمبالو و همكاران.)1117 ،
14

اکثر پژوهش های انجام شده از ذمله پژوهش لِو و تناکاراذان )1113( 13وآبربانل و بوش

( )1117نشان میدههد که تولند مازاد فرصوطلبانه موذب افیانش سیودآوری دورهی ذیاری و
کاهش بازده ذاری سهام و سودآوری آتی خواهد شد.
پژوهشهایداخلی 

.3-2
در داخل کشور ،تاکهون در مورد ارتباط هینههنابی ذیبی و مدنرنو سود وا یی پژوهشیی
انجام نشده اسو .با وذود ان  ،پژوهشهای غنرمستقنم با عهوان پژوهش به شرح زنر مطرح می
گردد:
انصاری و همكاران در پژوهشی به بررسی رابطهی مدنرنو سود مبتهی بر ا یالم وا یی بیا
نقدشوندگی سهام و ارزش شرکو های پینرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهید .بیه
ان مهظور به بررسی  11شرکو در بازه زمانی  1337تا 1311پرداختهید .نتیانج انی پیژوهش
بنانگر عدم وذود رابطیهی م هییدار بین میدنرنو سیود وا یی و نقدشیوندگی سیهام و ارزش
شرکوها اسو (انصاری و همكاران.)1313 ،
احمدپور و همكاران در مطال های به بررسی رابطهی منان عدم تقارن اطالعیات و میدنرنو
سود از طرنق ف النوهای وا ی (که تولند مازاد ننی شامل مییشیود) در  111شیرکو پینرفتیه
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازهی زمانی  1334تا  1311پرداختهید .نتیانج حیاکی از
وذود رابطه ی مستقنم بن عدم تقارن اطالعاتی و میدنرنو سیود وا یی (تولنید میازاد) اسیو
(احمدپور و همكاران)1312 ،
صدر اصفهانی و ثقفی به بررسی پنامدهای دسوکاری سود از طرنق ف النیوهیای وا یی
در شرکوهای پینرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهد.دسوکیاری ا یالم وا یی از
طرنق روشهانی نظنر ارائهی تخفن فروش ،تسهنل شیرانط اعتبیاری فیروش ،تولنید بینش از
اندازه و کاهش هینهههای اختناری مورد بررسی رار گرفو .نتانج حاصل ،نمانانگر اثرات مهفیی
دسوکاری ا الم وا ی بر عملكرد سهوات آتی شرکوها اسو (صدر اصفهانی و ثقفی.)1311 ،
کرمی و همكاران در مطال های دنگر ،رابطهی بن مدنرنو سیود وا یی و میدنرنو سیود
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حسابداری به مهظور هموارسازی سود در شرکوهای پینرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرا
بررسنكردهاند .نتانج تحقنق آنها حاکی از آن اسو که تصمنمات دسوکاری ف النوهای وا ی
و ا الم ت هدی بهطور همیمان اتخاذ میشود و ان دو راهكار بهطور مكمل میورد اسیتفاده یرار
میگنرد .نتانج تحقنق نمانانگر رابطهی مهفی سود غنرمهتظیره بیل از دسیتكاری سیود بیا دو
متغنر دسوکاری ا الم ت هدی و دسوکاری ا الم وا ناسو (کرمی و همكاران.)1311 ،
نمازی و همكاران به بررسی ارتباط بین تغننیرات در موذیودی کیاال ،سیودآوری و ارزش
شرکوهای پینرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .انی پیژوهش بیه بررسیی 16
شرکو در بازه زمانی  1331تا  1333پرداخته و نتانج آن حیاکی از وذیود رابطیهی م كیوس و
م هیدار بن تغننرات موذودی کاال و تغننرات کوتیاهمیدت در سیود و ارزش شیرکوهیا اسیو؛
همچهن نتانج از عدم وذود رابطهی م هیدار بن تغننرات موذودی کاال و تغننیرات بلهدمیدت
در سود و بازده دارانیهای شرکو حكانو میکهد (نمازی و همكاران.)1311 ،
مجتهد زاده و ولیزادهی الرنجانی در پژوهشی دنگر بیه بررسیی رابطیهی میدنرنو سیود
(وا ی) و بازده آتی دارانییهیا و ذرنیانهیای نقید عملنیاتی آتیی پرداختهید .در انی پیژوهش
دسوکاری ف النوهای شرکو با سه رونه مورد بررسی رار مییگنیرد کیه عبارتهید از :کیاهش
هینهههای اداری و عمومی و فروش ،افیانش سیود غنرعملنیاتی حاصیل از فیروش دارانییهیای
بلهدمدت و تولند مازاد.
آزمون مفروضات ان پژوهش با استفاده از میدل «گیانی» انجیام شیده اسیو و نتیانج آن
حاکی از عدم وذود ارتباط بن بازده آتی و ذرنانهای نقدی عملناتی با مدنرنو سود (وا یی)
اسو (مجتهدزاده و ولی زاده الرنجانی.)1331 ،
مرادزاده فرد و عدنلی رابطهی بن دسوکاری سود مبتهی بر ف النوهای وا ی و هینههی
حقوق صاحبان سهام را میورد بررسیی یرار دادنید .نتیانج تحقنیق حیاکی از آن بیود کیه بین
م نارهای دسوکاری سود مبتهی بر ف النوهای وا ی (ذرنان نقدی غنرعیادی ،تولنید میازاد و
هینهههای اختناری غنرعادی) و هینههی حقوق صاحبان سهام رابطیهی مسیتقنم و م هییداری
وذود دارد (مرادزاده فرد و عدنلی.)1333 ،
با توذه به ان که عملكرد شرکوها از موضوعات مورد توذه سرمانهگییاران و مدنراناسیو،
مدنرنو سود بهعهوان عاملی تأثنرگیار بیر عملكیرد شیرکوهیا حیائی اهمنیو اسیو .علییرغیم
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مطال ات مت ددی که در انران در زمنههی ارتبیاط میدنرنو سیود و عملكیرد شیرکوهیا انجیام
شدهاسو ،ت داد محدودی از پژوهشها،رابطهی مدنرنو سود وا یی و بیهطیور مشیخص تولنید
مازاد و عملكرد شرکوها را مورد بررسی رار دادهاند و همچهن تاکهون پیژوهش مسیتقنمی در
مورد تمننی آثار تولند مازاد فرصوطلبانه و اذباری بر عملكرد شرکوهاانجام نشدهاسو .شیانان
ذکر اسو که در هنچ ن

از مطال ات میکور (داخلی و خارذی) ،به شكل واضح به نقیش سیربار

ثابو تولند بهعهوان عامل و محیرک تولنید میازاد موذیودی کیاال در روش هینهیهنیابی ذییبی،
پرداخته نشدهاسو .تهها ،در پژوهش «گوپتا»به نقش سیربار ثابیو تولنید بیا توذیه بیه الیامیات
استفاده از روش هینههنابی ذیبی پرداخته شده اسو؛ بهابران با توذه به محیدودنو مطال یات
با ان موضوع در انران  ،در پژوهش حاضر هدف اصلی بررسی رابطهی بن تولند مازاد و عملكرد
شرکوها و بررسی نقش سربار ثابو تولندبهعهوان عامل و محرک تولند مازاد با توذه به الیامیات
استفاده از روش هینههنابی ذیبی اسو .نتانج و نافتیههیای انی پیژوهش مییتوانید راهگشیا و
راههمای سرمانهگیاران در زمان انجام تحلنلهای بهنادی در مورد عملكیرد شیرکوهیا باشید و
برای سانر استفادهکههدگان اطالعات حسابداری ننی مفند وا ع شود.
.4فرضیههایتحقیق
براساس مبانی نظری مطرح شده در بخش پنشنههی پژوهش ،دو فرضنهی میدنرنو سیود
وا ی و شوک مهفی تقاضا بنان گردند .همانطور کیه گفتیه شید ،در فرضینهی میدنرنو سیود
وا ی ،تولند مازاد به شكل فرصو طلبانه و بیا هیدف بهبیود عملكیرد ذیاری انجیام مییشیود و
هینهههای سربار ثابو تولند ننی محرک مدنران برای استفاده از تولند مازاد فرصوطلبانه ذهو
مدنرنو کردن سود شرکوها هستهد؛ بهابران طبق فرضنهی مدنرنو سود وا ی انتظار میرود
که ارتباط تولند مازاد و هینهه های سربار ثابو تولند با عملكرد ذاری مثبیو و م هییدار باشید.
براساس فرضنهی شوک مهفی تقاضا ،انتظار میرود که تولند مازاد به شكل اذبیاری و بیه دلنیل
ناتوانی در پاسخگونی به کاهش شدند تقاضای محصوالترخ دهد و در ان صورت انتظیار مییرود
که سود دورهی ذاری کاهش نابد .هینهههای سیربار ثابیو تولنید ننیبیه دلنیل کیاهش سیرعو
عملكرد شرکوها در پاسخگونی به شوکهای مهفی تقاضا ،احتمال ابتالء به تولند مازاد اذبیاری
و کاهش سود دورهی ذاری را افیانش میدهد؛ بهیابران طبیق فرضینهی شیوک مهفیی تقاضیا،
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انتظار میرود که ارتباط تولند مازاد و هینهههای سربار ثابو تولند بیا عملكیرد ذیاری مهفیی و
م هیدار باشد؛ پس با توذه به پنشنههی پژوهش و به مهظیور دسیونیابی بیه اهیداف مطال یه،
فرضنههای زنر بنان میشوند:
فرضنهی ( :)1تولند مازاد و هینهههای سربار ثابو تولند با عملكرد دورهی ذیاری رابطیهی
م هیدار دارند.
چهانچه رابطیهی م هییدار مییکور در فرضینهی ( )1مثبیو باشید ،طبیق مبیانی نظیری
فرضنهی مدنرنو سود وا ی تأنند میشود و در صیورت مهفیی و م هییدار بیودن انی رابطیه،
فرضنهی شوک مهفی تقاضا تأنند خواهد شد.
طبق مبانی نظری ،موذودیهای مازادی که به دلنل تولند مازاد اذباری نا فرصیوطلبانیه
به دورههای آتی انتقال مینابهد ،مهجر به تحمل هینهههای بیاالی نگیهداری ،انبیار ،اسیتهالک و
نابابی میگردد .ان هینهههای اضافی موذب کاهش بنشتر سود خالص و عملكرد آتی میشوند
و فرضنهی ( )2به شكل زنر تدون میگنرد:
فرضنهی ( :)2تولند مازاد و هینهههای سربار ثابو تولند بیا عملكیرد دورهی آتیی رابطیهی
مهفی و م هیداردارند.
.5روشپژوهش 
پژوهش حاضر از لحاظ ماهنو توصنفی و از نیوع همبسیتگی و از لحیاظ هیدف ،کیاربردی
اسو .مدل آماری به کار گرفته شده در ان پژوهش مدل رگرسنون چهد متغنره اسو .دادههای
ان پژوهش مبتهی بر ار ام و اطالعات وا ی بازار سیهام و صیورتهیای میالی و نادداشیوهیای
همراه شرکوها اسو که از طرنق مراذ ه به صورتهای مالی پانگاههای اطالعیاتی بیورس اوراق
بهادار ،11سنستم ذامع اطالعرسانی ناشیران بیورس اوراق بهیادار16و سیانو میدنرنو پیژوهش،
توس ه و مطال ات اسالمی 17و همچهن با اسیتفاده از نیرمافیارهیای تیدبنرپرداز و رهآورد نیون
گردآوری شدهاند؛ همچهنهبه مهظور محاسبهی متغنرها و تجینه و تحلنل مدل آماری دادههیا از
نرمافیارهای Ecxelو  Eviewsنسخهی  6استفاده شده اسو .در ان پیژوهش ذهیو آزمیون
فرضنهها از دادههای ترکنبی استفاده شده اسو .در نهانو فرضنههای پژوهش از طرنیق آزمیون
 F ،tفنشر و ضرنب ت نن (  ) R 2آزمون شدهاند .به مهظور بررسی آزمون فرضنهی اول از میدل
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( )1به شرح زنر استفاده شده اسو:
مدل ()1

عالوه بر آن ذهو آزمون فرضنهی دوم از مدل ( )2به شرح زنر استفاده شده اسو:
مدل (:)2

با توذه به مدلهای فوق:
 :بازده ت دنلشدهی دارانیهادر دورهی ذاری بهعهوان شاخص عملكرد ذاری
و آتی شرکو در نظر گرفته شده اسو .در پژوهش حاضر ،به مهظیور ت یدنل بیازدهی دارانیی از
با یماندهی مدلهای رگرسنون ( )eit( )3که توسط نرمافیار افیار Eviwseتخمین زده شیده
اسو ،استفاده میگردد.
مدل (:)3
 :بازده دارانیهای شرکو  iدر سال  tاسو که به شكل زنر محاسبه می شود:
مدل (:)4
 :سود خالص شرکو iدر سال  tاسو.
 :متوسط مجموع ارزش دفتری دارانیهای شرکو iدر سال  tاسو.
 :تغننرات درصد تولند افیوده شده به موذودی کاالی شرکو  iدر سال  tاسیو و
مطابق با پژوهش «گوپتا» و «ذنامبالو»بهعهوان شاخصیی بیرای محاسیبهی تولنید میازاد میورد
استفاده رار گرفته اسو.
رابطهی (:)1
t

 : Iتغننرات ساالنهی موذودی کاالی شرکو  iدر سال  tکیه از تفیاوت موذیودی
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کاالی ابتدا و انتهای دوره به دسو میآند.
 :بهای تمام شدهی کاالی به فروش رفتهی شرکو  iدر سال  tاسو.
 :با یمانده ی مدل رگرسنون ( )3اسو که بهعهیوان ارزنیابی از بیازده ت یدنل شیدهی
دارانی در دورهی ذاری

در نظر گرفته شده اسو.

 :سربار ثابو تولند در صورتهای مالی به شكل ذداگانه نشان داده نمیشیود و در
بهای تمام شدهی کاالی به فروش رفته و موذودی کاالی پانان دوره گهجانده میشود؛ بهیابران
به دلنل کمبود ذیئنات افشا ،در ان پژوهش مطابق با پژوهش گوپتا از نسبو شدت دارانیهای
ثابو 13بهعهوان شاخصی برای اندازهگنری هینهههای سربار ثابو تولند استفاده میگردد .نسیبو
حساسنو دارانی ثابو شرکو  iدر سال  tبه شكل زنر محاسبه می شود:
رابطهی (:)6
ذمع ارزش دفتری دارانیهای ثابو ناخالص شرکو  iدر سال  tاسو.
 :ذمع ارزش دفتری کل دارانیهای شرکو  iدر سال  tاسو.
 :اثر متقابل نسبو حساسینو دارانیی ثابیو و تغننیرات درصید تولنید
افیوده شده به موذودی کاال شرکو  iدر سال tاسو.
متغنرهای کهترلی مدلهای ( )1و ( )2به شرح زنر اسو:
 :بنانگر تغننرات ساالنهی فروش شرکو  iدر سیال  ،tتقسینم بیر متوسیط
ارزش دفتری کل دارانیهای دورهی بل آن شرکو اسو.
 :درصدی از فروش اسو که به شكل زنر محاسبه میشود:
رابطهی (:)7
 :کاهش در تقاضای فروش شرکو  iدر سال  tکه از تفیاوت فیروش ابتیدا و انتهیای
دوره ،محاسبه میشود.
 :فروش شرکو  iدر دورهی  tاسو.
 :ا الم ت هدی عملناتی خالص غنرعادنشرکو  iدر سال  tاسیو کیه از
با ی ماندههای مدل «ذونی» استفاده شده اسو:
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رابطهی (:)3
ACCit=β0)1/ASSETSit(+β1REVit + β2 PPEit+ εit

 :ASSETSitعبارت اسو از ذمع دارانیهای ابتدای دورهی شرکو  iدر سال .t
 : REVitعبارت اسو از تفاوت درآمد شرکو  iدر ابتدای سال  tو انتهای آن.
 : PPEitعبارت اسو از اموال ماشن آالت تجهنیات شرکو  iدر سال .t
 : εitبا یماندهی مدل ( )3اسو که بهعهیوان ارزنیابی از ا یالم ت هیدی عملنیاتی خیالص
غنرعادنشرکو  iدر سال  tدر نظر گرفته میشود.
 :نسبو ارزش بازار به دفتری اسو که از تقسنم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
شرکو  iدر سال  tبر ارزش دفتری آن ،محاسبه می شود.
 :انتشار سهام ،اگر شرکو انتشار سهام را تجربه کرده باشد برابر با ن  ،در غنیر
ان صورت صفر در نظر گرفته می شود .ان متغننر برای فراهم کردن شیرانط آزمیون میدنرنو
سود بالقوه ،مورد استفاده رار میگنرد.
 :نسبو کل بدهیهای شرکو  iدر سال  tبه کل دارانی های شیرکو  iدر سیالt

اسو.
 :لگارنتم طبن ی حقوق صاحبان سهام شرکو  iدر سال tاسو.
.جامعهیآماریونمونه 

6
ذام هی آماری ان پژوهش ،شامل تمام شرکوهای پینرفته شیده در بیورس اوراق بهیادار
تهران اسو که در سالهای  1331تا  1311در بورس ف یال بیودهانید .روش نمونیهگنیری انی
پژوهش حییف سنسیتماتن

اسیو .بیه انی صیورت کیه بیرای تخمین میدلهیای پیژوهش،

شرکوهانی که دارای شرانط زنر بودهاند ذیء نمونهی آماری لحاظ شده و آن دسته از شرکوها
که ان شرانط را ندارند از نمونهی آماری حیف گردندهاند .شرانط میکور به شرح زنر اسو :
 )1شرکوها تا پانان اسفهد ماه  1331در بورس اوراق بهادار تهران پینرفته شده باشهد.
 )2به مهظور ابل مقانسه بودن اطالعات ،سال مالی شرکوهیا بیه پانیان اسیفهدماه خیتم
شود.
 )3شرکوها در دورهی مورد نظر ،سال مالی خود را تغننر نیداده باشیهد و تو ی ف النیو
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نداشته باشهد.
 )4صورتهای مالی و نادداشوهای همراه شرکوهیا در سیال هیای  1331تیا  1311بیه
گونهای کامل در سانو بورس اوراق بهادار موذود باشد.
 )1شرکوها از شرکوهای سرمانهگیاری ،واسطهگری و لنینهگ نباشهد.
 )6تمیامی اطالعیات مربیوط بییه اذییای محاسییبهی متغنرهیای م ییادالت پیژوهش ابییل
دسونابی باشهد.
با توذه به شرانط و محدودنوهای فوق ،از بن شرکوهای پینرفته شیده در بیورس اوراق
بهادار تهران ،در مجموع  11شرکو انتخاب شدند.
.یافتههایپژوهش

7
به مهظور بررسی نرمال بودن توزنع دادهها از آزمون «ذیارکو -بیرا »11اسیتفاده شیده کیه
نتانج حاصل از ان آزمون بنانگر نرمیال بیودن توزنیع دادههیا اسیو .نتیانج حاصیل از آزمیون
«دوربن  -واتسون» ذهیو کشی خیود همبسیتگی نشیانگیر عیدم وذیود خودهمبسیتگی در
مدلهای ( )2( ،)1و ( )3اسو .افیون بر ان در نمودار پراکهش مقادنر *برازش شیده در مقابیل
ماندهها ،روند خاصی مالحظه نمی شود که ان خود بر عدم وذیود خطیای ناهمسیانی وارنیانس
داللو دارد.نتانج حاصل از آزمون فرضنههای پژوهش به تفكن

هر فرضنه به شرح زنر اسو:

.7-1محاسبهبازدهداراییتعدیلشده 
نتانج حاصل از تخمن میدل ( )3ذهیو محاسیبه بیازده دارانیی ت یدنل شیده در سیطح
دادههای ترکنبی درنگاره شمارهی( )1درج شده اسو.
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بازدهداراییهایتعدیلشده 

هاجهتمحاسبه 
ی


:نتایجتجزیهوتحلیلداده
نگاره1
متغنر
تولند مازاد

نماد
CPAI

ضرنب

خطا استاندارد

 tآماره

p-value

1.1134

1.111112

63123.3

1.11111

R2
 R2ت دنلشده

1.23321

1.23423

1.131

آمارهی دوربن -واتسون

فنشر  Fآمارهی

13.37

p-value

1.111

آزمون لنمر

1.111

p-value

1.111

آزمون هاسم

3.624

p-value

1.111

همانطور که در نگیاره شیمارهی ( )1مشیاهده مییشیود p-value ،آزمیون  Fلنمیر و F

هاسم هر دو کمتر از سطح خطای مورد پینرش (1درصد) بوده و بهیابران روش اثیرات ثابیو
انتخاب شدp-value .آمارهی  Fفنشر ننی کمتر از سطح خطای مورد پینرش ( 1درصید) بیوده
و کل رگرسنون م هیدار اسو؛ همچهن  p-valueآمیارهی  tبیرای تی

تی

ضیرانب ،نشیان

میدهد فرض  H0برای متغنر تولند مازاد رد شده اسو و بهابران بن متغنیر مییکور بیا بیازده
دارانیها رابطهی م هیداری وذود دارد .با توذه به آمارهی دوربن واتسون در برآورد مدل اولنه
مشخص شد که مدل فوق دارای خودهمبستگی ننسو R2 .بهدسو آمده نشیان میی دهید کیه
متغنرهای مستقل مدل ادرند  %23رابطه با متغنر وابسته را توضنح دههد.
آزمونفرضیهیاول 

.7-2
نتانج حاصل از آزمون فرضنهی اول ،پژوهش در سطح دادههای ترکنبی در نگاره شیمارهی
( )2درج شده اسو .همانطور که مشاهده میشود p-value ،آزمون  Fلنمر و آزمیون هاسیم
هر دو کمتر از سطح خطای مورد پینرش( 1درصد) بوده و بهابران روش اثیرات ثابیو ،انتخیاب
گردند p-value .آمارهی  Fفنشر کمتر از سطح خطای میورد پیینرش  1درصید بیوده و کیل
رگرسنون م هیدار اسو؛ همچهن

 p-valueآمارهی  tبرای ت ت

ضرانب نشان میدهد کیه

فرض  H0برای متغنرهای بازده دارانیهای سال بل ،نسبو حساسنو دارانیی ثابیو ،تغننیرات
درصید تولنید افییوده شییده بیه موذییودی کیاال ،اثییر متقابیل نسییبو حساسینو دارانییی ثابییو،

13
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تغننراتدرصد تولند افیوده شده به موذودی کاال ،تغننرات فروش و اهرم میالی رد و بیرای سیانر
متغنرها تأنند گردنده اسو .متغنرهای میکور با بازده ت دنل شدهی دارانیی ،رابطیهی م هییدار
دارند و بن سانر متغنرها با بازده ت دنل شدهی دارانی رابطهی م هیداری وذود ندارد .با توذیه
به آماره ی دوربن واتسون در برآورد مدل اولنه مشخص شد که مدل فوق دارای خودهمبستگی
ننسو R2 .به دسو آمده نشان می دهد که متغنرهای مستقل مدل ادرند کیه رابطیه بیا متغنیر
وابسته را توضنح دههد .نتانج حاصل از تجینه و تحلنل دادهها طبق روش فوق نشان میدهد که
در سطح اطمنهان ،٪11تغننرات درصد تولند افیوده شده به موذودی کیاال و نسیبو حساسینو
دارانیهای ثابو دورهی ذاری با بازده دارانی ت یدنل شیده دورهی ذیاری رابطیهای م هییدار و
مثبو دارند.باتوذه به ان که تغننرات درصد تولند افیوده شده به موذودی کاال ،شیاخص تولنید
مازاد و نسبو حساسنو دارانیهای ثابو ،شاخص هینهههای سربار ثابو تولند اسیو؛ مییتیوان
گفو تولند مازاد و هینهههای سربار ثابیو تولنید بیا عملكیرد دورهی ذیاری رابطیهی مثبیو و
م هیدار دارند؛ بهابران فرضنهی اول پژوهشرینرفته میشود .با توذه به مثبو و م هیدار بیودن
رابطهی میکور ،طبق مبانی نظری فرضنهی مدنرنو سود فرصوطلبانه تأنند میگردد؛ بهیابران
تولند مازاد به شكل فرصوطلبانه انجام شده اسو.
هاجهتآزمونفرضیهیاول 


:نتایجتجزیهوتحلیلداده
نگاره2

متغنر ها

نمادها

ضرنب

ضرنب ثابو

C

-1.12311

1.1117 -1.317117 1.121423

بازده دارانیهای سال بل

ROAit-1

1.11131

1.122161

27.11171

1.1111

حساسنو دارانی ثابو

FAI

1.12131

1.111123

3.171114

1.1122

تغننرات درصد تولند افیوده شده به
موذودی کاال

CPAI

1.12314

1.111333

3.111721

1.1121

اثر متقابل نسبو حساسنو دارانی
ثابو و تغننرات درصد تولند افیوده FAI*CPAI
شده به موذودی کاال
تغننرات فروش

SALES

خطااستانداد

 tآماره

p-value

1.17123

1.132713

2.421323

1.1113

1.16261

1.113177

3.176163

1.1116
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متغنر ها

نمادها

ضرنب

خطااستانداد

 tآماره

p-value

تغنننرات تقاضا

BACKLOG

1374.1-

116376.1

7311.1-

113 .1

1.114714

1.127114

1.1146

خالص ا الم ت هدی عملناتی
ارزش بازار به ارزش دفتری

1.111161 ABNNOA
1.171211 1.1111347 1.111111
MTB

1.2323

1.116433

1.1213

انتشار سهام

ISSUE

1.111137

1.113311

اهرم مالی

LEV

-1.13442

1.1111 -3.111371 1.111631

لگارنتم ارزش بازار

LMVE

1.111734

1.1162

1.113261

1.131236

R2
R2ت دنلشده

1.4423

آمارهی  Fفنشر

141.143

p-value

آمارهی  Fلنمر

11.21

p-value

1.111

آزمون هاسم

7.216

p-value

1.111

1.4467

آمارهی دوربن -واتسون

1.7414
1.111



آزمونفرضیهیدوم 

.7-3
نتانج حاصل از آزمون فرضنهی دوم پژوهش در سطح دادههای ترکنبی در نگاره شمارهی
( )3درج شده اسو.
هاجهتآزمونفرضیهیدوم 


:نتایجتجزیهوتحلیلداده
نگاره3

نماد متغنر

ضرنب

خطا استاندارد

 tآماره

C

-1.133416

1.124723

-1.31217

p-value
1.1767

بازده ت دنل شدهی دارانیها

AROA

1.716277

1.121422

21.71423

1.1111

نسبو حساسنو دارانی ثابو

FAI

-1.111361

1.111611

-1.131174

1.1347

CPAI

1.126133

1.111661

2.717166

1.1171

نام متغنر
ضرنب ثابو

تغننرات درصد تولند افیوده شده به
موذودی کاال

اثر متقابل نسبو حساسنو دارانیی
ثابو و تغننرات درصد تولند افییوده FAI*CPAI
شده به موذودی کاال

-1.173112

1.134316

-2.111111

1.1321
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نام متغنر

نماد متغنر

ضرنب

خطا استاندارد

 tآماره

تغننرات فروش

SALES

-1.113732

1.113317

-1.216163

p-value
1.3361

تغنننرات تقاضا

BACKLOG

12437.1-

161324.1

26111.1-

6372.1

خالص ا الم ت هدی عملناتی

ABNNOA

1.111663

1.116141

1.631211

1.1136

ارزش بازار به ارزش دفتری حقیوق
صاحبان سهام

MTB

1.1111612

1.1111311

1.777167

1.4376

انتشار سهام

ISSUE

1.111143

1.114633

2.376742

1.1171

LEV

-1.123712

1.117621

-1.344737

1.1711

LMVE

-1.111313

1.112161

-1.642411

1.1211

اهرم مالی
لگارنتم ارزش بازار
R2
 R2ت دنلشده

1.63123

فنشر Fآمارهی

111.4313

p-value

لنمر Fآمارهی

1.32146

p-value

1.63111

آمارهی دوربن  -واتسون

1.134171
1.111
1.2124

همانطور که در نگاره شمارهی ( )3مشاهده میشود p-value ،آزمون  Fلنمر بینشتیر از
سییطح خطییای مییورد پییینرش بییوده و بهییابران روش دادههییای تلفنقییی انتخییاب میییشییودp-.

valueآمارهی  Fفنشر کمتر از سطح خطای میورد پیینرش(1درصید) بیوده و کیل رگرسینون
م هیدار اسو؛ همچهن  p-valueآمارهی  tبیرای تی تی

ضیرانب ،نشیان مییدهید فیرض

H0برای متغنرهای بازده ت دنل شدهی دارانیها ،نسبو حساسنو دارانی ثابو ،تغننرات درصید
تولند افیوده شده به موذودی کاال ،اثر متقابل نسبو حساسنو دارانی ثابیو و تغننیرات درصید
تولند افیوده شده به موذودی کاال و انتشار سهام رد و برای سانر متغنرها تأنند گردنیده اسیو؛
بهابرانهمتغنرهای میکور با بازده ت دنل شیدهی دارانیی ،رابطیهی م هییدار دارنید و بین سیانر
متغنرها با بازده ت دنل شدهی دارانی رابطهی م هیدار وذود ندارد.
با توذه به آمارهی دوربن واتسون در برآورد مدل اولنه مشخص شد کیه میدل فیوق فا ید
خودهمبستگی اسو و همچهن  R2بهدسو آمده نشان میدهد کیه متغنرهیای مسیتقل میدل
ادرند که  %63رابطه با متغنر وابسته را توضنح دههد و بهابران رابطهی باالنی بین متغنرهیای
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مستقل و متغنر وابسته وذود دارد .نتانج حاصل از تجینه و تحلنل دادهها طبق روش فوق نشان
میدهد که در سطح اطمنهان ،٪11تغننرات درصد تولند افیوده شده به موذودی کیاال و نسیبو
حساسنو دارانیهای ثابو دورهی آتی با بازده دارانی ت دنل شده دورهی آتی رابطهای م هیدار
و مهفی دارند؛ بهابران میتوان گفو تولند مازاد و هینهیههیای سیربار ثابیو تولنید بیا عملكیرد
دورهی آتی رابطهی مهفی و م هیدار دارنید و در انی صیورت فرضینهی دوم پیژوهش پینرفتیه
میشود.
.8بحثونتیجهگیری 
الیامات گیارشگری هینههنابی ذیبی امكان انجام مدنرنو سود وا ی و بیهطیور مشیخص
تولند مازاد رافراهم مینماند .تولند مازاد به شكل متفاوت انجام مییشیود؛ بیه همین دلنیل در
بخش مبانی نظری پژوهش حاضر دو فرضنه ی شوک مهفی تقاضا و مدنرنو سود فرصوطلبانیه
که به ترتنب به تولند مازاد اذباری و تولند مازاد فرصوطلبانه اشاره دارد ،مطرح شید .براسیاس
فرضنهی شوک مهفی تقاضا ،شرکوها به دلنل کاهش شدند در تقاضیای محصیوالت ،بیا تولنید
مازاد اذباری مواذه میشوند .در ان صورت ،اثر کاهش تقاضای میکور بر فروش مییتوانید اثیر
افیانشی تولند مازاد را تحو تأثنر رار داده و در مجموع ،مهجر بیه کیاهش سیود دورهی ذیاری
گردد .از طرف دنگر ،براساس فرضنهی مدنرنتسود وا ی ،شرکوها ذهو مدنرنو کیردن سیود
خود و تحو تأثنر رار دادن آن ،ا دام به تولند مازاد فرصوطلبانه میکههد .تولند میازاد فرصیو
طلبانه ،به دلنل انتقال بخشی از هینهههای سیربار ثابیو تولنید دورهی ذیاری بیه دورهی آتیی،
مهجر به افیانش سود دورهی ذارنمیگردد .فرضنهی اول ان پژوهش به بنان رابطهنتولند میازاد
و هینهههای سربار ثابو تولند با عملكرد دورهی ذارناشاره دارد که با استفاده از مدل ( )1میورد
آزمون وا ع شد .آزمونهای آماری انجام شده حاکی از وذیود رابطیهی مثبیو و م هییدار بین
تولند مازاد و هینهههای سربار ثابو تولند اسو؛ بهابران  ،فرضنهی ( )1پیژوهش پینرفتیه شید و
طبق مبانی نظری فرضنهی مدنرنو سود فرصوطلبانه که حكانو از تولند مازاد فرصوطلبانیه
دارد ،تأنند میشود .می توان گفو که بیا توذیه بیه وذیود شیرانط ا تصیادی تیورمی و الیامیات
گیارشگری به روش هینههنابی ذیبی در انران ،شرکوهای پینرفته شده در بورس اوراق بهادار
به ونژه شرکوهای دارای هینهههای سربار ثابو تولند باال ،تمانل بنشتری بیه تولنید میازاد بیه
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شكل فرصوطلبانه دارند؛ هم چهن تولند مازاد اذباری در دوران رکود ا تصادی و کاهش شدند
تقاضا محتملتر اسو .فرضنهی دوم که حكانو از تأثنر مهفی تولند میازاد و هینهیههیای سیربار
ثابو تولند بر عملكرد دورهی آتی دارد ،طبق نافتههای پژوهش تأنند مییگیردد .انی نتیانج بیا
نتانج پژوهش «گوپتا» مطابقو دارد.
.محدودیتهایپژوهش 

9
محدودنو هانی که در اذرای پژوهش وذود داشته و در ت بنیر و تفسینر نتیانج پیژوهش و
ابلنو ت منم آن باند مورد مالحظه رار گنرد ،به شرح زنر اسو::
ال  -با توذه به محدود بودن ذام هی آماری به شیرکوهیای تولنیدی پینرفتیه شیده در
بورس اوراق بهادار تهران و ان که سال مالی آنها مهتهی به پانان اسفهد ماه اسو ،تسری نتیانج
به سانر شرکوها باند با احتناط انجام گنرد.
ب -از آنذانی که برای محاسبهی متغنرهای پژوهش از صورتهای میالی تهنیه شیده بیر
مبهای بهای تمام شدهی تارنخی استفاده شده اسو؛ در صیورت ت یدنل اطالعیات صیورتهیای
مالی برای تورم ممك اسو نتانج پژوهش متفاوت از نتانج ف لی باشد.
ج -دادههای استخراج شده از صورتهای میالی مربیوط بیه سیالهیای مت یدد ( 1331تیا
 )1311بوده اسو که در ان

زمان استانداردهای حسابداری دچار تغننرات زنادی شیده اسیو؛

در نتنجه ممك اسو اعداد استخراج شده همگ نباشهد.
د-ان پژوهش براساس اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی حسابرسی شده انجام شیده
اسو .با توذه به عدم ارائهی ذداگانهی هینهههای سربار ثابو تولند در صورتهیای میالی و بیه
دلنل کمبود ذیئنات افشا ذهو ارزنابی آثار تخصنص سربار بر سودآوری شرکوها ،از شاخصیی
به نام نسبو حساسنو دارانی ثابو ذهو بررسی هینهههای سربار ثابیو تولنید اسیتفاده شیده
اسو.
.11پیشنهادپژوهش 
پنشههادهای کاربردی ناشی از نتانج پژوهش:
نتانج حاصل از آزمون فرضنههای پژوهش نشان میدهد که فرضنهی تولند میازاد فرصیو

رابطهي بين هزینهیابی جذبی و مدیریت سود واقعی در شركتهاي ...
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طلبانه مورد تأنند رار گرفته اسو و طبق نافتههای پژوهش حاضر ،هینهههای سربار ثابو سربار
تولند مدنران را ترغنب به استفاده از تولند مازاد بهعهوان ابیاری برای میدنرنو سیود مییکهید؛
بهابران

به سرمانه گیاران حاضر در بورس اوراق بهادار توصنه میشود در مورد صه وهانی کیه

دارانیهای ثابو باالنی دارند ،در زمان انجام تحلنلهای بهنادی ،منیان هینهههیای سیربار ثابیو
تولند و بهای تمام شدهی موذودی کاال (ابتدا و پانان دوره) را با د و بنشتری میورد بررسیی و
تجینه و تحلنل رار دههد تا بتوانهد احتمال استفاده از مدنرنو سود در روش هینههنابی ذییبی
را با د و بنشتر بررسی کههد.به مهظور دسونابی بیه اطالعیات میورد ننیاز بیه نادداشیوهیای
توضنحی مهتشر شدهی شرکوها ،از طرنق سانو بورس اوراق بهادار مراذ ه نمانهد؛ هیمچهین
برخی از موضوعها و مواردی که پنشههاد میشود در پژوهشهای آتی مورد بررسی یرار بگنیرد،
عبارتهد از:
 .1مقانسه رابطیهی هینهیهنیابی ذییبی و میدنرنو سیود ،بین شیرکوهیانی کیه دارای
هینهههای سربار ثابو تولند کم و شرکوهانی که دارای هینهههای سربار ثابو تولند زنادند.
 .2مقانسهی آثار تولند مازاد و تولند مطلوب بر عملكرد شرکوها.
 .3بررسی انگنیهی مدنران برای مدنرنو سود از طرنق موذودی کاال.
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