فهرست مقاالت

عنـوان مقـاله

صفحه

رابطه بین معیارهای عملکرد مالی و اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد امری اسرمی

1

بررسی تأثیر قدرت سهامداران عمده بر کیفیت حاکمیت شرکتی و تأثیر حاکمیت
شرکتی بر کیفیت سیستم مدیریت ،شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار

13

مهسا یوسف نژاد ،فاطمه صمدی ،مصطفی هاشمی تیله نوئی

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13پاییز  ،1399جلد یک

بررسی رابطه بین قابلیت پیشبینی سود و هموارسازی سود بـا ه ینـه بـدهی در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
محمدحسین عبدالرحیمیان ،مسعود احمد خانی ،سیداحمد میرجعفری اردکانی
نقدشوندگی سهام ،سرمایهگذاری آتی و محدودیت مالی شرکتها
مجید مرادپور ،میثم کاویانی

52

33

نقش تجارت الکترونیک در برند سازی محصول؛ مـورد مطالعـه صـنعت خرمـای
سیستان و بلوچستان ،سراوان
عبدالغفار درازهی ،مجید جامی ،بهنام مرادخانی

33

تأثیر دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود
علی تامرادی ،طاهر قیصری ،رضا رستمینیا ،زینب رضائی

21

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13پاییز  ،1311جلد یک

رابطه بین معیارهای عملکرد مالی و اقالم تعهدی اختیاری در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد امری

اسرمی*1

تاریخ دریافت99/70/21 :
تاریخ پذیرش99/79/29 :
کد مقاله41223 :

چکـیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد مالی و اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران انجام شده برای دوره زمانی  2492تا  2490است .در این مطالعه ،معیارهای عملکرد مالی متغیر
مستقل و اقالم تعهدی اختیاری متغیر وابسته در نظر گرفته شد .بر اساس روش غربالگری منظم  227شرکت به عنوان
نمونه آماری انتخاب گردید .به منظور تحلیل دادهها ابتدا پیشآزمونهای ناهمسانی واریانس ،آزمون چاو ،آزمون هاسمن و
آزمون جارک-برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیههای پژوهش استفاده شده است .نتایج
نشان داد بین فاکتورهای عملکرد مالی مشتمل بر کیوتوبین ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها ،نرخ رشد فروش،
نسبت سود تقسیمی به قیمت و نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به فروش با اقالم تعهدی اختیاری رابطه منفی و
معناداری وجود دارد ،نتایج بهدستآمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی
مطابقت دارد.

واژگـان کلـیدی :عملکرد مالی ،کیوتوبین ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها ،نرخ رشد فروش ،اقالم تعهدی
اختیاری.

 -1استادیار ،گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
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سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13پاییز  ،1311جلد یک

مطالعات پیشین نشان میدهد که فرصتهای رشد منجر به کاهش کیفیت سود میشود .البته ،اجماع نظر در مورد متغیر
مناسب برای گزینههای رشد ،وجود ندارد .بنابراین ،با استفاده از چهار متغیر نیابتی مختلف برای فرصتهای رشد ،این مطالعه سعی
دارد رابطه بین گزینههای رشد و کیفیت سود را بررسی کند .علیرغم ارائه دالیل مهم در مورد فلسفه وجودی حسابداری
محافظهکارانه ،امروزه تدوینکنندگان استاندارد حسابداری مانند هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ( )IASBو هیئت
استانداردهای حسابداری مالی ( )FASBاز ایده حسابداری بیطرفانه پشتیبانی میکنند .بسیاری از پژوهشگران ،حسابداری
محافظهکارانه را یکی از دالیل اصلی عدم موفقیت در فرآیند حسابداری برای شرکتهایی با سطح باالیی از فرصتهای رشد
میدانند (واتس .)1774 ،عالوه بر این ،شرکتهای دارای فرصتهای رشد به دلیل سود بالقوه باالتر ،برای سرمایهگذاران جذابتر
هستند .و ضریب پاسخ سود رابطهای مثبت با فرصتهای رشد دارد (توه و وانگ .)2994 ،به عبارتی سرمایهگذاران به اطالعات
مربوط به فرصت رشد شرکت حساستر میباشند (توه و وانگ .)2994 ،بنابراین الزم است دیدگاهی در مورد وضعیت کنونی سود
شرکتهای دارای فرصتهای رشد باال ارائه شود.
حسابداری با هدف پیشبینی میزان ،زمانبندی و عدم اطمینان مربوط به جریانهای نقدی ،بنا نهاده شده است .سود در
حسابداری از دو جز اقالم تعهدی و اقالم نقدی تشکیل میگردد .اقالم تعهدی جریان ورودی و خروجی در آینده هستند .اقالم
تعهدی دارای ارزش اطالعاتی هستند و نقش مهمی در فرایند ارزشگذاری بازی میکنند ،زیرا مشکالت زمانبندی و نبود انطباق
نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش میدهند (پریم .)1722 ،سود حسابداری با استفاده از روشهای مختلف مربوط به ارزشیابی
موجودی کاال ،مخارج تحقیق و توسعه ،هزینههای عمومی و اداری ،استهالک و ذخایر ،قابل دستکاری است .در محاسبه سود
حسابداری ،هزینه سرمایه منظور نمیشود .تغییرات در عملکرد میتواند برای سالمتی ،سودمندی و نهایتا برای دوام شرکت پایدار
باشد .حداکثر کردن داراییهای سهامداران ،یکی از عوامل اصلی تغییرات در عملیات مدیریت فعلی میباشد .در این میان ارزش
افزوده اقتصادی معیار ارزیابی عملکردی است که واقعیتهای اقتصادی شرکت را آشکار میسازد .اقالم تعهدی قابل تفکیک به دو
جز اختیاری و غیراختیاری است .اقالم تعهدی غیراختیاری به وسیله مقررات ،سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود شده و قابل
دستکاری توسط مدیریت نیستند ،در حالی که اقالم تعهدی اختیاری ،قابل اعمال نظر و دستکاری توسط مدیریت است .مدیران از
اقالم تعهدی اختیاری با توجه به شرایط محیطی مختلف برای اهداف متفاوتی استفاده میکنند ،بدین صورت که در برخی دورهها با
توجه به نیاز ،از اقالم تعهدی اختیاری برای افزایش سودهای گزارش شده استفاده میکنند (اقالم تعهدی اختیاری مثبت) و در
برخی دیگر از دورهها از این اقالم برای کاهش سودهای گزارش شده استفاده میکنند (اقالم تعهدی اختیاری منفی) (پریم.)1722 ،
از آنجاییکه ،اندازهگیری فرصتهای رشد با استفاده از متغیر واحد دشوار است ،مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری قابل
مشاهده نیست .از این رو ،در مورد یک متغیر مناسب برای فرصتهای رشد ،اجماع نظر وجود ندارد .بنابراین ،پژوهشگران از چندین
متغیر نیابتی برای بررسی استحکام این موضوع استفاده کردند (النجار و ریاحی-بلکویی1772 ،الف) .از این رو در این پژوهش ،برای
اندازه گیری عملکرد مالی ،معیارهای کیوتوبین ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها ،نرخ رشد فروش ،نسبت سود
تقسیمیبه قیمت ،نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به فروش بکارگرفته شده و در جستجوی بررسی رابطه بین معیارهای یادشده
با اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 -2مبانی نظری پژوهش
زمان شناسایی ،ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی در کانون مبنای حسابداری قرار دارد .انتخاب زمان شناسایی رویدادهای
مالی ،به گزینش مبنای حسابداری منجر خواهد شد .به همین دلیل ،اگر سیستم حسابداری برای شناسایی رویدادهای مالی ،مبادله
وجه نقد را انتخاب کند ،مبنای نقدی را در کانون توجه قرار می دهد .اما اگر برای شناسایی رویدادهای مالی ،از مبادله وجه نقد
صرف نظر شود و به جای آن ،زمان وقوع رویدادهای مالی در کانون توجه قرار گیرد ،مبنای تعهدی در سیستم حسابداری استفاده از
بکار گرفته شده است (باباجانی.)2439 ،
نگاه اجمالی به هدف های گزارشگری مالی مندرج در چارچوبهای نظری نهادهای انتفاعی ،بیانگر این واقعیت است که اهداف
اصلی آن بر اندازهگیری منابع اقتصادی ،منابع نقدی و گزارش وضعیت و عملکرد آن به استفاده کنندگان تأکید دارد .به این ترتیب،
تمام شرکتها برای اندازه گیری و انعکاس نتایج عملکرد به اندازه گیری منابع اقتصادی نیازمندند که الزمه این امر ،به کارگیری
مبنای تعهدی و اصل تطابق است .هیئت استانداردهای حسابداری مالی ( )FASBبر استفاده از حسابداری تعهدی تأکید دارد و
براساس بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی شماره « 2اطالعاتی که درباره سود و اجزای آن با استفاده از سیستم تعهدی تهیه
می شود ،شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکتها نسبت به اطالعات دریافتها و پرداخت های نقدی ارائه می دهد» (ثقفی و
هاشمی.)2434 ،
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ریچاردسون و همکاران ( )1771اقالم تعهدی را تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی تعریف کردهاند .جونز ( )2992تفاوت بین
سود و وجه نقد عملیاتی را اقالم تعهدی در نظر گرفته است .ادبیات این حوزه سه نقش را برای حسابداری اقالم تعهدی شناسایی
کرده است )2( :نشان دادن سرمایه گذاری های مرتبط با رشد در مقیاس عملیات تجاری )1( ،کاهش تفاوت زمانی بین رویدادهای
اقتصادی و آثار جریان نقدی مرتبط با آنها )4( ،انعکاس عدم تقارن زمانی شناسایی زیان(ودیعی و عظیمیفر)2492 ،
یکی از نقشهای مهم اقالم تعهدی ،انتقال یا تعدیل شناسایی جریانهای نقدی در طول زمان است ،به طوری که اعداد
تعدیل شده ،عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی کند .اقالم تعهدی اغلب بر اساس مفروضات و برآوردها هستند که اگر اشتباه باشند ،باید
در سود و اقالم تعهدی آینده تصحیح شوند .بنابراین کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت سود ،هنگام مواجهه با خطای برآورد ،کاهش
مییابند .اعتقاد براین است که خطاهای برآورد اقالم تعهدی و اصالحات بعدی آنها نوعی اخالل (نوفه) تلقی شده و به کاهش
سودمندی اقالم تعهدی منجر می شوند .معیار اندازه گیری کیفیت اقالم تعهدی عبارت است از میزانی که اقالم تعهدی سرمایه در
گردش با تحقق جریان های نقدی عملیاتی مرتبط است .با بهکارگیری اقالم تعهدی ،جریان نقدی حاصل از یک رویداد مالی به
صورت برآوردی اندازهگیری می شود .چنانچه این برآورد اشتباه باشد ،در آینده باید اقالم تعهدی و درآمد شناسایی شده ،اصالح
شود .این خطاهای برآورد و اصالحات بعدی آن ،سودمندی اقالم تعهدی را کاهش میدهند .بنابراین ،هرچه اندازه خطاهای برآورد
بیشتر باشد ،کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت سود کاهش مییابد ،ضمن اینکه بزرگتر بودن اندازه اقالم تعهدی ،نشان دهنده
برآوردهای بیشتر و احتمال بروز خطاهای برآورد بیشتر است که این موضوع باعث کاهش کیفیت اقالم تعهدی و سود نیز می شود
(بهنامپور و همکاران.)2493 ،
تئوری نمایندگی از تجزیه و تحلیل تئوری بازی در موقعیت هایی استفاده میکند که یک طرف (عامل) برای انجام کار برای
طرف مقابل (مالک) عمل میکند .مالک ،کسی که میخواهد عامل براساس ترجیحات مالک کار کند .با این حال ،برخی از مسائل
در این رابطه وجود دارد .تئوری نمایندگی فرض میکند که هر دو طرف میخواهند منافع خود را به حداکثر نمانند .ارزیابی عملکرد
یک شرکت یکی از مهمترین چالشها برای پژوهشگران محسوب میشود .مدیریت سودها به استفاده فرصت طلبانه از رویههای
حسابداری ،تکنیکها و عملیات مدیران شرکت برای ایجاد گزارشهای مالی اشاره دارد که تصویر جانبدارانه عملکرد مالی شرکت
را ارایه میدهند .با توجه به روشی که در آن پرسنل مدیریتی گاهی چنین تکنیکهای حسابداری را بکار میگیرند ،یکی از
پیامدهای مهم مدیریت سود ،کاهش کیفیت سود و کاهش در قابلیت اعتماد گزارش مالی است .همانطور که توسط سوین و شرودر
تاکید شده (ریچاردسون و همکاران ،)1771 ،مدیریت سودها میتواند منافع سهامداران را تضعیف کند ،زیرا تصمیمات سرمایهگذاران
و بستانکاران در درجه اول توسط سودهای گزارششده هدایت میشوند .بنابراین ،وقتی مدیران شرکت از تکنیکهای حسابداری
استفاده میکنند تا یک دیدگاه مغرضانه از عملکرد مالی شرکت خود ارایه دهند شاخصهای مهم سودهای هم منحرف میشوند در
نتیجه به تصمیمگیریهای دقیق سهامداران میتوانند آسیب برساند .مدیریت سود به عنوان تعدیل ذخایر حسابداری توسط مدیران
شرکت برای تغییر سودهای گزارششده ،اغلب از طریق بهرهبرداری از تصمیمات حسابداری اتخاذ شده در اصول حسابداری با
پذیرش عمومی تعریف میشود ،که هدف آن ترسیم تصویری مثبت از موقعیت مالی شرکت است .رویچودهاری ( )1772انواع
رویکردهای موجود برای حسابداری را شامل اول ،انتخاب رویکردهای مناسب و خاص حسابداری که منافع مدیران را به حداکثر
میرساند ،دوم ،بکارگیری تامین مالی برای هزینههای بدهی ،و در نهایت ،تاخیر در حذف دارایی ،می داند .با این وجود رفتار گزارش
فرصت طلبانه شرکتها در سودهای گزارششده میتواند با تالش برای تغییر سودهای گزارششده از طریق ایجاد تصمیمات
عملیاتی بهینه در زمانبندی و مقیاسبندی معامالت تجاری از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی رخ دهد (وائل.)1717 ،
استدالل پشتوانه فرضیه تثبیت سودها می گوید سرمایهگذاران تداوم مولفههای تعهدی سودها را بیش از حد برآورد میکنند.
جریان دیگری از ادبیات این حوزه ،بحث میکند از آنجا که اقالم تعهدی رشد را ثبت میکنند ،ناهنجاری اقالم تعهدی را میتوان
با سرمایهگذاری توضیح داد که نشان میدهد شرکتهایی که داراییهای خود را رشد میدهند ،تمایل دارند بازده آتی کمتری داشته
باشند .از آنجا که متغیر نیابتی تجربی برای اقالم تعهدی و سرمایهگذاری به طور مثبت همبستهاند یا به جای یکدیگر استفاده
میشوند ،تمایز بین فرضیههای رقیب در آزمونهای تجربی دشوار است (چو .)1729 ،با شناسایی تنظیمات اقتصادی خاص،
پیشبینیهای متفاوت می توان ارایه کرد (چو ،)1729 ،به عبارتی ،در نظام اقتصادی مختلف ،پیش بینی های متفاوتی از پدیده
های اقتصادی ایجاد می شود .اول ،سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ،یک هزینه سرمایهگذاری را نشان میدهد که سودها را
کاهش میدهد اما تابع حسابداری تعهدی نیست .بنابراین فرضیه تثبیت سودها یک رابطه مثبت بین افزایش در سرمایهگذاریهای
هزینه های تحقیق و توسعه و بازدههای آتی را پیشبینی میکند ،در حالی که ناهنجاری سرمایهگذاری یک رابطه منفی را
پیشبینی میکند .دوم اینکه ،شرکتهایی که با سرمایه در گردش منفی فعالیت میکنند ،ذخایر سرمایه دارند که همبستگی منفی با
دیگر اشکال سرمایهگذاری و رشد دارند .بنابراین ،در حالی که فرضیه تثبیت سودها همچنان یک رابطه منفی بین اقالم تعهدی و
بازدههای آتی در این مجموعه پیشبینی میکند ،توضیح سرمایهگذاری یک رابطه مثبت را پیشبینی میکند .برای هر دو مجموعه
از آزمایشها ،شواهد تجربی فرضیه تثبیت سودها را برای ناهنجاری اقالم تعهدی پشتیبانی میکند و با این مفهوم متناقض است
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که ناهنجاری سرمایهگذاری در توضیح بازدههای آتی سهام در نظر گرفته میشود (چو .)1729 ،شرکتهای با عملکرد پایین ،نسبت
به شرکتهای دیگر دارای عملکرد باال ،ذخایر احتیاطی مثبت و باالتری را نشان میدهند .لذا ،مدیران ناکارآمد ،اجرای سیاستهای
افزایش سود به منظور باال بردن سودهای گزارششده شرکت خودشان را ترویج میکنند در نتیجه رفتار فرصتطلبانه را پنهان
میکنند .از این رو ،یک رابطه معنیدار بین عملکرد اجرایی یک شرکت و استراتژی مدیریت سود آن وجود دارد .شرکتهای
ناکارآمد به دنبال استفاده از تکنیکهای مدیریت سودها برای جبران عملکرد پایین خود هستند (مصطفی و ابراهیم .)1729 ،در
تجزیه مجموع سودها به اجزاء جریانهای نقدی و ذخایر کوتاهمدت و بلند مدت ،منجر به افزایش قدرت توضیحی مدل می شود و
این افزایش عمدتاً از تجزیه سودها به سود عملیاتی و داراییهای عملیاتی به جای تجزیه و تحلیل سود به مولفههای آن یعنی
جریانهای نقدی و اقالم تعهدی ناشی میشود (گارود و همکاران .)1777 ،با توجه به آنچه گفته شد فرضیه اصلی پژوهش اینست:
«بین معیارهای عملکرد مالی و اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری
وجود دارد» .فرضیه های فرعی پژوهش به شرح زیر خواهد بود:
 -2بین کیوتوبین با اقالم تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها با اقالم تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود دارد.
 -4بین نرخ رشد فروش با اقالم تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود دارد.
 -3بین نسبت سود تقسیمیبه قیمت با اقالم تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بین نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش با اقالم تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.

 -3پیشینه پژوهش
 -1-3پیشینه داخلی پژوهش
منصوریان و رضایی ( )2499به بررسی اینکه آیا نابهنجاری اقالم تعهدی تاثیری بر فعالیتهای تامین مالی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران دارد یا خیر؟ نتایج نشان می دهد ناهنجاری اقالم تعهدی ارتباط منفی و معناداری با
سودآوری آتی شرکتهای مورد مطالعه دارد و ارتباط معنادار بین ناهنجاری اقالم تعهدی با بازده تعدیل شده وجود ندارد ،ناهنجاری
اقالم تعهدی ارتباط مثبت و معناداری با جریانات نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی دارد .بنابراین ،الزام و توجه بیشتر
سیاستگذاران و فعالین بازار سرمایه به ناهنجاری اقالم تعهدی میباشد.
فداکار و همکاران ( ) 2499اضافه نمودن عدد ثابت به مدل اصالح شده جونز را بررسی نموده و الگویی برای شرکتهای
ورشکسته آزمون نموده و با مدل اصالح شده جونز مقایسه نمائید .نتایج نشان داد با اضافه شدن عدد ثابت به مدل اصالح شده
جونز قدرت تبیین کنندگی مدل برای نشان دادن مدیریت سود افزایش مییابد .و مدل توانست مدیریت سود را در  13شرکت از 40
شرکت نشان دهد در حالی که قبل از اضافه شدن عدد ثابت مدل جونز مدیریت سود را در  13شرکت فقط توانسته بود نشان دهد.
و همچنین الگوی متغیرهای تاثیرگذار بر اقالم تعهدی بلحاظ آماری کاراتر از مدل اصالح شده جونز عمل نمود و توانست مدیریت
سود را با اضافه شدن عدد ثابت در  43شرکت و بدون عدد ثابت در  41شرکت از  40شرکت مورد آزمون نشان دهد.
آریامند و ابراهیمی ( )2499ارتباط بین هموارسازی سود و ویژگیهایی از شرکت نظیر کیفیت سود ،نسبت قیمت به سود و بازده
حقوق صاحبان سهام و بازده داراییها در بورس اوراق بهادار بررسی کردند .در این مقاله با استفاده از مدل ایکل شرکتهای
هموارساز و غیر هموارساز از یکدیگر تفکیک گردیدند .نتایج نشان میدهد شرکتهایی با نسبت قیمت به سود باالتر ،انگیزه
بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند و شرکتهایی با میزان کیفیت سود باالتر انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده
دارند .و نهایتا شرکتهای با بازده داراییها بزرگتر ،انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند.
جوکار و همکاران ( )2493نشان دادند بین تورم و عملکرد مالی رابطه غیرخطی و  Uشکل وارونه وجود دارد .بدین معنا که با
افزایش تورم در ابتدا عملکرد مالی واحدهای تجاری مثبت و صعودی است ،اما هنگامیکه تورم به سطح خاصی برسد ،افزایش در
نرخ تورم باعث کاهش عملکرد مالی میشود .نتایج پژوهش نشان داد نقطه بحرانی تورم برای شرکتهای ایرانی  %23است ،اما
شرکتهایی که دارای سرمایه در گردش مثبت میباشند ،آستانه تحملپذیری بیشتری در مقابل تورم دارند و نقطه بحرانی تورم
برای آنها در حدود  %20است .همچنین رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطهای غیرخطی و  Uشکل وارونه است و
مدیریت سرمایه در گردش عاملی مهم در رابطۀ بین تورم و عملکرد مالی است.
مطالعه بهنامپور و همکاران ( )2493نشان میدهد که میانگین انحراف معیار مولفههای عملکرد تعهدی به لحاظ آماری معنادار
و بزرگتر از میانگین انحراف معیار خطای حسابداری است .رابطه بین مولفههای عملکرد اقتصادی و عملکرد اقالم تعهدی با
خطای حسابداری آماری معنیدار بوده و واریانس مشترک بین اجزا کوچک است.

 -2-3پیشینه خارجی پژوهش
موسکاریلو و همکاران ( )1717رابطه بین تعهدات اختیاری و عدم تقارن اطالعاتی در آخرین بحران مالی جهانی بررسی کردند،
این بررسی در مورد تأثیر اختیار مدیریتی بر اطالع رسانی سود در صورت شوک برونزا منفی در مبانی تجارت تعمیق میدهد .اقالم
تعهدی اختیاری باعث افزایش اطالعاتی سودها میشوند و کنترل متغیرهای اقتصاد کالن برای کاهش خطر تعبیر نادرست از مدل
های تعهدی اختیاری پیشنهاد میکنند.
جیا و همکاران ( )1717چگونگی تأثیرگذاری اقالم تعهدی اختیاری بر سیاستهای پس انداز وجه نقد شرکتها و انگیزه رفتار پس
انداز وجه نقد بررسی کردند و ارتباط بین اقالم تعهدی اختیاری و پس انداز وجه نقد بر ارزش نقدی بازار تأثیر گذار است .شرکتهای
دارای اقالم تعهدی اختیاری باال ،وجه نقد به میزان زیادی پس انداز میکنند .یک افزایش انحرافی استاندارد در اقالم تعهدی
اختیاری باعث میشود تا 21/19درصد وجه نقد را پس انداز کند .عالوه بر این ،ارزش وجه نقد برای این شرکتها کم است .تأثیر
در شرکتهای دارای حاکمیت ضعیف قویتر است اما در شرکتهای دارای محدودیتهای مالی این تاثیر وجود ندارد.
مصطفی ( )1717نشان دادند که عملکرد شرکتها در شیوههای مدیریت سودها دخالت دارد ،بنابراین ،عملکرد اجرایی یک
عامل تعیینکننده مهم برای مدیریت سودها است.
نیکلوف ( )1723نشان داد که واریانس اجزای عملکرد ،بیش از خطای حسابداری است و شکاف بزرگی از واریانس اقالم
تعهدی توسط مؤلفه عملکرد توضیح داده می شود.
پریم ( )1722نشان داد بین معیارهای عملکرد مالی با اقالم تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود دارد.
رابین و وو ( )1723نشان داد تفاوت معناداری در شرکتهای با رشد باال در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین وجود ندارد ،و
همچنین در شرکتهای با رشد باال در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین ،اقالم تعهدی اختیاری مثبت بیشتر ارزش گذاری
میشوند.
چو ( )1721نشان داد اقالم تعهدی رابطه معکوس با بازده آتی دارایی و بازده غیرعادی سهام دارد.
سیگال و همکاران ( )1721بیان می کند پایداری باالی سود برای شرکتهای نمونه را اثبات نمود و همچنین ثابت کرد که
قیمتهای سهام به درستی ،منعکس کنندهی مفاهیم سود جاری به منظور کسب سودهای آتی میباشند .آنها مشاهده کردند که
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مهرانی و همکاران ( )2493در پژوهش خود نشان دادند در شرکتهایی که مدیریت سود اجرا می شود در واقع مدیریت این
شرکتها ،به هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری است ،به منظور جبران این موضوع
اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری کرده است.
امان الهی و معدنچی ( )2493نشان دادند واکنش بازار به اعالم افزایش سود سهام ،مثبت است ،اقالم تعهدی مثبت شرکتها
همبستگی مثبتی با سودآوری آتی شرکتها دارد و هیچیک از معیارهای اقالم تعهدی تحت تأثیر افزایش سود تقسیمیشرکتها
نبودهاند.
رخنام ( )2490نشان داد عملکرد نسبی سود بر اقالم تعهدی شرکتها اثر منفی ،عملکرد نسبی سود بر اقالم تعهدی در
شرکتهایی که همبستگی بین سود آنها با سود صنعت مثبت و بیشتر از سایر شرکتها بوده ،بیشتر (منفیتر) از سایر شرکتها و
نیز عملکرد نسبی سود بر اقالم تعهدی در شرکتهایی که اعالن سود خود را به تعویق میاندازند ،بیشتر (منفیتر) از سایر
شرکتهاست.
اشرفی و همکاران ( )2492نشان دادند رابطه منفی و معنادار میان اثر تعاملی اقالم تعهدی اختیاری و کیفیت حسابرسی با بازده
سهام وجود دارد و همچنین عدم رابطه معنادار بین اثر تعاملی اقالم تعهدی اختیاری و کیفیت حسابرسی با قابلیت سودآوری آتی
است.
یافتههای پژوهش علیخانی و همکاران ( )2492نشان میدهد که در شرکتهای با رشد باال در مقایسه با شرکت¬های با رشد
پایین ،حساسیت بازده سهام نسبت به اقالم تعهدی اختیاری بیشتر است.
نتایج پژوهش گوگردچیان و پورفخریان ( )2493نشان میدهد به طور کلی رشد شرکت بر رابطه اقالم تعهدی اختیاری و
عملکرد آتی شرکت تاثیر ندارد ،اما در شرکت های با رشد باال استفاده از اقالم تعهدی اختیاری مثبت ،برای انعکاس عملکرد
مطلوب از واحد تجاری (انتقال اخبار خوب) ،نسبت به سایر شرکتها بیشتر است و اقالم تعهدی اختیاری مثبت دارای محتوای
اطالعاتی هستند.
نتایج حاجیها و نوری ( )2491نشانگر آن است که جریان وجوه نقد رابطه معنادار مستقیمیبا بازده آتی دارایی و بازده غیرعادی
آتی سهام دارد و اقالم تعهدی رابطه معنادار معکوسی با بازده آتی دارایی و بازده غیرعادی آتی سهام دارد .بنابراین سرمایه گذاری
در شرکتهایی که جریان وجوه نقد باالیی دارند ،موجب کسب بازده باال در آینده میشود.
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پایداری سود ،بیشتر به جریانات نقدی نسبت داده میشود تا به اقالم تعهدی .به هر حال به نظر میرسد که سرمایهگذاران هندی،
اقالم تعهدی را کمتر از واقع و جریانات نقدی را بیشتر از واقع قیمتگذاری میکنند که البته این نتایج ،در تضاد با یافتههای
بازارهای بالغ است .همچنین ،اقالم تعهدی با بازدههای آتی ،رابطهی مثبت دارند .همچنین بین جریانات نقدی و بازدههای آتی،
رابطهی منفی برقرار است که مجدداً در تضاد با یافتههای بازارهای بالغ است .آنها نتیجه گرفتند که ناهنجاری اقالم تعهدی و
ناهنجاری جریانات نقدی ،چالشهای جدی با مدلهای معروف قیمتگذاری دارایی نظیر  CAPMندارند.
نتایج تحقیق کانگ و همکاران ( )1727حاکی از آن است که اقالم تعهدی اختیاری ،با بازده آتی بازار ،رابطهی مثبت دارد،
لیکن قدرت پیشبینیکنندگی مجموع اقالم تعهدی با عواملی چون انتخاب دورهی زمانی ،معیارهای بازده ،روش برآورد ،شرایط
تجاری ،شاخصهای صرف ریسک و مدلهای مورد استفاده برای تفکیک اقالم تعهدی ،رابطهی قوی دارد.

 -4روش شناسی پژوهش
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این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت ،یک پژوهش توصیفی-همبستگی است ،زیرا در این مطالعه وضع
موجود ،و همچنین ،رابطه بین متغیرهای نیابتی عملکرد مالی با اقالم تعهدی اختیاری با استفاده از تحلیل رگرسیون ،مشخص می
شود .همچنین ،در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار میگیرد زیرا از اطالعات گذشته و اطالعات واقعی صورتهای مالی
شرکت¬های نمونه استفاده شده است .روش این پژوهش کتابخانهای است .جمع آوری اطالعات براساس اطالعات و گزارشهای
مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  2490-2492انجام شده است.

 -5مدلها و متغیرهای پژوهش
در این پژوهش با کمک مدل اصالح شده پریم ( )1722فرضیهها آزمون شده است.
()2

𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + β1 TOBINSQit + β2 MBVit + β3 𝑆𝑎𝑙𝑒𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 + β4 𝐷𝑖𝑣𝑃𝑟𝑖𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑅𝐷𝑖𝑡 + β6 L𝑒𝑣it
+ + β6 L𝑒𝑣it + β7 Sizeit + β8 ROAit + εit

که در رابطه باال متغیرها برای شرکت  iدر سال  tبدین شرح است ،ACCR I,T :اقالم تعهدی اختیاری شرکت؛
 ،TOBINSQ itنسبت کیوتوبین شرکت؛  ،MBVitنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییهای شرکت؛ :SaleGrowthit
نرخ رشد فروش شرکت؛  :DivPriitنسبت سود تقسیمیبه قیمت سهام شرکت؛  :R&Ditنسبت هزینههای تحقیق و توسعه به
فروش شرکت میباشد .و متغیرهای کنترلی نیز به این شرح می باشد :Lev :اهرم مالی ،نسبت جمع بدهیها به مجموع داراییها؛
 :Sizeاندازه شرکت ،لگاریتم مجموع داراییها؛  :ROAبازده داراییها.

نحوه اندازه گیری متغیرها:
عملکرد مالی :به پیروی از پریم ( )1722برای سنجش عملکرد مالی از پنج معیار شامل کیوتوبین ،نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری داراییها ،نرخ رشد فروش ،نسبت سود تقسیمیبه قیمت ،و نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش استفاده شد (پریم،
.)1722
 - 1نسبت کیوتوبین :برای محاسبه کیوتوبین از فرمول زیر استفاده شد:
)(Mvcs + BVPS + BVLTD + BVINV − BVCL
BVTA

= Q Tobin’s

به پیروی از بیلت و همکاران ( ،)1770نسبت کیوتوبین برای اندازه گیری ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری داراییها می
باشد ،متغیرها بدین شرح میباشند :Mvcs :ارزش بازار سهام عادی شرکت BVPS ،ارزش دفتری سهام ممتاز BVLTD ،ارزش
دفتری تسهیالت مالی دریافت بلند مدت BVINV ،ارزش دفتری موجودی کاال BVCL ،ارزش دفتری بدهی جاریBVCA،
ارزش دفتری دارایی جاری BVTA ،ارزش دفتری مجموع داراییها.
 - 2نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها :رشد واقعی یک شرکت را اندازه گیری میکند از تقسیم ارزش
بازار داراییها (برابر است با ارزش دفتری بدهیها بعالوه ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) به ارزش دفتری داراییها حاصل
میشود (آلونسو و همکاران1771 ،؛ پریم.)1722 ،
 - 3نرخ رشد فروش :برابر است با نسبت فروش شرکت در سال جاری منهای مبلغ فروش در سال قبل تقسیم بر
فروش در سال قبل (پریم.)1722 ،
 - 4نسبت سود تقسیمیبه قیمت  :سود سهام تقسیم بر قیمت سهام (دونبولت و همکاران ،1722 ،پریم.)1722 ،
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 -6نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به فروش :هزینههای تحقیق و توسعه 2شرکت تقسیم بر میزان فروش
(احمد ،2993 ،کالین و همکاران ،1724 ،پریم .)1722 ،در این پژوهش هزینههای تحقیق و توسعه در شرکتهای نمونه به صورت
ساالنه از صورتهای مالی شرکتها و بر اساس مقدار گزارش شده برای هزینههای تحقیق و توسعه به طور مستقیم استخراج شد.
فرمول های زیر از مدل اصالح شده جونز را توضیح میدهند:
1
()1
( 𝛼 = 𝐴𝑇
𝜀 ) + 𝛼 ∆𝑅𝐸𝑉 + 𝛼 𝑃𝑃𝐸 +
1

()4
()3

𝜏

2
𝜏
3
𝜏
𝜏
𝐴𝜏−1
1
( 𝑁𝐷𝐴𝜏 = 𝛼1
𝜏𝐸𝑃𝑃 ) + 𝛼2 (∆𝑅𝐸𝑉𝜏 − ∆𝑅𝐸𝐶𝜏 ) + 𝛼3
𝐴𝜏−1
𝐴𝐷𝑁 𝐷𝐴 = 𝑇𝐴 −

Accrual 𝑖,𝑡 = Eearning i,t − CFOi,t

 REVitتغییر درآمد شرکت RECit ،تغییر در حساب های دریافتنی شرکت PPEit ،اموال ،ماشین آالت و تجهیزات
ناخالص شرکت ROA ،بازده دارایی (سود خالص قبل از کسر مالیات تقسیم بر کل داراییها) ،و  itمقدار باقی مانده رابطه باال
است .در این مدل ابتدا  β1و  β2و  β3پارامترهای برآورد شده خاص شرکت از طریق روش برآورد حداقل مربعات در طی سالهای
 2492تا  2490است .در این مدل شاخص اقالم تعهدی اختیاری همان «جمله خطا ( »)εاست که اگر این شاخص منفی باشد،
نشان می دهد مدیر از حداقلسازی سود و اگر این شاخص مثبت باشد ،نشان می دهد مدیر از حداکثرسازی سود استفاده میکند.

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13پاییز  ،1311جلد یک

این مدل یک رگرسیون از رویدادهای اقتصادی را ایجاد میکند که اقالم تعهدی را تحریک میکنند .همانطور که در فرمول سوم
گفته شده است ،هدف اندازه گیری اقالم تعهدی اختیاری ( )DAاز طریق کم کردن اقالم تعهدی غیراختیاری ( )NDAاز اقالم
تعهدی اختیاری کل ( )TAاست 𝑅𝐸𝑉τ Δ .تغییرات درآمدها بین سال های  τو  τ -2را اندازه گیری میکند .این متغیرها،
فعالیتهای شرکت و اقالم سرمایه در گردش را اندازه گیری میکند PPE τ .اندازه گیری اموال ،کارخانه و تجهیزات در سال  τو
هدف از این متغیر اندازه گیری اقالم تعهدی بلندمدت است 𝐴τ -2 .مجموع دارایی های سال  τ -2است Δ 𝑅𝐸𝐶τ .تغییر در
دریافتنیها را از سال  τ -2تا سال  τاندازه گیری میکند .این مدل فرض میکند که تمام تغییرات در فروش نسیه در دوره رویداد
از مدیریت سود حاصل میشود .از این رو ،دریافتنیها از درآمدها کسر میشوند (دچو و همکاران.)2991 ،
اقالم تعهدی اختیاری :برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری به پیروی از چن و همکاران ( ،)1773دچو و همکاران ()2991
استفاده شد:
()1
Accrual𝑖,𝑡 = β0 + β1 (REVi,t − RECi,t ) + β2 PPEi,t + β3 ROAi,t−1 + ε
در رابطه باال ACCRUAL ،کل اقالم تعهدی شرکت است که از حاصل سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه منهای
وجوه نقد عملیاتی بدست میآید.

 -7آمار توصیفی
این پژوهش با انتخاب  227شرکت نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  2492تا
 2490به عبارتی 007 ،سال-شرکت ،اجرا شده است .آمار های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول ( )2آمده است.
جدول  2دربردارنده شاخصهای مرکزی و پراکندگی است .میانگین اقالم تعهدی اختیاری برابر  7/722است .مقدار میانه
اقالم تعهدی اختیاری  7/771نشان میدهد که نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار است .انحراف
معیار یکی از شاخصهای مهم پراکندگی است که برای متغیر اقالم تعهدی اختیاری برابر  7/332میباشد.

 2در پژوهشهای احمد ( ،)2993کالین و همکاران ( ،)1724پریم ( )1722از مخارج تحقیق و توسعه برای این هدف استفاده شده است ولی از
انجاییکه در صورتهای مالی شرکتهای عضو بورس هزینه های تحقیق و توسعه به درستی اندازه گیری و افشا نشده است از هزینه های عمومی
و اداری استفاده شده است.
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جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نسبت سود نسبت هزینه تحقیق اهرم اندازه بازده
اقالم تعهدی نسبت نسبت ارزش بازار به نرخ رشد
اختیاری کیوتوبین ارزش دفتری داراییها فروش تقسیمیبه قیمت و توسعه به فروش مالی شرکت دارایی ها
میانگین
میانه
ماکسیمم
مینیمم
انحراف
معیار
چولگی
کشیدگی
مشاهدات

ACCR

TOBINSQ

MBV

SaleGrowth

DivPri

G&A

LEV

size

ROA

7/722
7/771
2/197
-2/147

2/313
2/317
27/927
7/237

1/419
2/397
29/107
7/217

7/421
7/237
12/72
-2/777

7/220
7/797
7/927
7/777

7/732
7/727
0/927
7/777

7/202
7/247
7/974
7/777

23/273
24/922
29/244
27/220

7/222
7/247
7/977
-7/197

7/332

2/441

2/323

1/737

7/217

7/139

7/219 2/432 7/213

7/744
4/497
007

1/734
9/422
007

4/114
19/217
007

11/213
202/13
007

1/223
22/727
007

11/322
299/12
007

2/371 7/022 2/192
1/231 3/333 1/900
007
007 007

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13پاییز  ،1311جلد یک

بررسی نرمال بودن متغیر وابسته
در این پژوهش با استفاده از آزمون جارک-برا نرمال بودن متغیر وابسته آزمون شده است .از آن جایی که نرمال بودن متغیر
وابسته به نرمال بودن باقیماندههای الگو میانجامد ،الزم است قبل از برازش الگو ،نرمال بودن آن کنترل شود .مقدار آماره جارکو-
برا برای اقالم تعهدی اختیاری برابر با  1/731و سطح معناداری آن  7/73است ،از آنجایی که مقدار سطح معناداری ،بیشتر از 1%
است ،پس فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیر تأیید میشود .بنابراین متغیر اقالم تعهدی اختیاری از توزیع نرمال برخوردار میباشد.
بررسی پایایی متغیرها
در این پژوهش از آزمون لوین ،لین و چو برای بررسی پایایی متغیرهای این پژوهش استفاده شده است که به آن آزمون
ریشه واحد نیز گویند.
جدول  -1نتایج آزمون آزمون لوین ،لین و چو (منبع :یافتههای محقق)
متغیرها
اقالم تعهدی اختیاری
نسبت کیوتوبین
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها

آمارهی آزمون

سطح معناداری

نتیجه

ACCR

-24/827

0/000

مانا

TOBINSQ

-3/1877

0/007

مانا

MBV

-4/0424

0/000

مانا

SaleGrowth

-16/078

0/000

مانا

نسبت سود تقسیمیبه قیمت

DivPri

-82/866

0/000

مانا

نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش

G&A

-8/381

0/000

مانا

اهرم مالی

Lev

-26/467

0/000

مانا

اندازه شرکت

Size

-4/0282

0/000

مانا

بازده دارایی ها

ROA

-20/301

0/000

مانا

نرخ رشد فروش

همانطور که مالحظه میشود سطح معنیداری آزمون ریشه واحد در همه متغیرها کمتر از  7/71است و نشان میدهد که در
مرتبه صفر تمام متغیرها مانا میباشند یعنی ،میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای  2492تا
 2490ثابت بوده است و نشان دهنده پایایی متغیرها میباشد.
ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیماندهها)
یکی دیگر از فرضهای کالسیک رگرسیون خطی این است که تمامیجمالت باقیمانده دارای واریانس برابر باشند .در عمل
ممکن است این فرض چندان صادق نبوده و به دالیل مختلفی از قبیل :شکل نادرست تابع مدل ،وجود نقاط پرت ،شکست
ساختاری در جامعه آماری و  ...شاهد پدیده ناهمسانی واریانس باشیم .برای بررسی این مشکل ،در این مطالعه فرض ناهمسانی
واریانس باقیماندهها از آزمون  LRبهره گرفته شد .مقدار آماره این آزمون برابر با  27/243و سطح معناداری کمتر از  %2است پس
8

در سطح احتمال  %2ناهمسانی واریانس باقیماندهها .در حالت ناهمسانی واریانس از روش  OLSنمیتوان برای تخمین استفاده
کرد بنابراین برای رفع مشکل ناهمسانی از روش  GLSبرای تخمین مدل فرضیه اصلی استفاده میشود.
آزمون همبستگی
جدول  4خالصه نتایج ضریب همبستگی پیرسون را نشان می دهد .عدد در خانههای ماتریس ،ضرایب همبستگی محاسبه شده،
تأثیرات خطی متقابل متغیرهای مستقل بر یکدیگر را بر مبنای مقایسه دودویی آنها اندازهگیری نموده که در صورت به سمت صفر
میل کردن این ضرایب ،میتوان نسبت به استقالل خطی متغیرهای مستقل از یکدیگر قضاوت کرد .جدول  4نشان میدهد هرگاه
ضریب همبستگی کمتر از  7/27باشد بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود ندارد.
جدول  -4نتایج همبستگی الگو مدل ( 2منبع :یافتههای محقق)
MBV TOBINSQ ACCR

2
اقالم تعهدی اختیاری ACCR
7/202 TOBINSQ
کیوتوبین
ارزش بازار به ارزش
دفتری داراییها

MBV

R&D DivPri SaleGrowth

LEV

Size

2

7/211

7/399

2

R&D

7/713

-7/722

-7/779

-7/711

7/711

LEV

7/217
7/229
7/239

7/231
-7/237
7/221

7/210
-7/2911
7/242

-7/710
-7/774
-7/719

-7/717 7/202
2
7/701 -7/737 7/129
2
7/731 7/300 -7/717 7/202

هزینه تحقیق و
اهرم مالی
اندازه شرکت

size

بازده دارایی ها

ROA

2

2

تشخیص نوع مدلها و آزمون فرضیه ها
جهت تعیین الگوی مناسب برای مدل فرضیه اصلی از آزمون های چاو و هاسمن انجام شده است .آماره آزمون چاو برابر با
 2/342و در سطح  %2معنادار است بنابراین از روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) برای آزمون فرضیهها باید استفاده شود .و مقدار
آماره آزموه هاسمن برابر با  47/321در سطح  %2معنادار است .بابراین باید از الگوی داده های ترکیبی با اثرات ثابت برای آزمون
فرضیهها استفاده شود.
نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد احتمال آماره  tبرای عرض از مبدا و ضرایب متغیرهای کیوتوبین ،ارزش بازار به
ارزش دفتری داراییها ،نرخ رشد فروش ،سود تقسیمیبه قیمت ،اهرم مالی ،اندازه شرکت و بازده داراییها بر اقالم تعهدی اختیاری
کمتر از  %1است ،پس از لحاظ آماری این رابطهها معنیدار است .و ضریب برآورد شده برای متغیرهای کیوتوبین ،ارزش بازار به
ارزش دفتری داراییها ،نرخ رشد فروش و سود تقسیمیبه قیمت با اقالم تعهدی اختیاری منفی و معنی دار است .رابطه هزینههای
تحقیق و توسعه با اقالم تعهدی اختیاری بیشتر از  %1است پس این رابطه از لحاظ آماری معنیدار نیست .بنابراین با اطمینان %91
هزینههای تحقیق و توسعه در مدل معنی نیست .ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مستقل را نشان میدهد که قادر
است به میزان  %37/17تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .احتمال آماره  Fبیانگر این است که کل مدل از لحاظ آماری معنیدار
میباشد .برای بررسی استقالل باقیماندهای مدلهای برازش شده از آماره آزمون دوربین -واتسون استفاده شد .اگر مقدار این آماره
در محدوده مطلوب  2/1تا  )1/23( 1/1قرار دارد پس پسماندهای مدل ،استقالل دارند ،و همبستگی سریالی پسماندهای مدل وجود
ندارد.بنابراین ،ازانجاییکه متغیرهای کیوتوبین ،ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها ،نرخ رشد فروش بر اقالم تعهدی اختیاری
مثبت و معنی دار و متغیر سود تقسیمیبه قیمت ،بر اقالم تعهدی اختیاری منفی و معنادار میباشد پس فرضیه فرعی اول ،دوم ،سوم
و چهارم رد میشود و برای فرضیه فرعی پنجم تائید میشود .یعنی بین عملکرد مالی و اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
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بحث و نتیجه گیری
نظریههای اقتصادی بیان میکنند که اطالعات عملکردی باید به شیوهای جمع آوری شوند که خطای اندازه گیری را به حداقل
برسانند .این موضوع همان چیزی است که اقالم تعهدی در نظر دارند ،انجام دهند.
فاکتورهای عملکرد مالی مشتمل بر کیوتوبین؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها؛ نرخ رشد فروش؛ نسبت سود تقسیمیبه
قیمت و نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش بر اقالم تعهدی اختیاری تاثیر معنادار دارند و با توجه به ضرایب معنادار متغیر
عملکرد مالی ،وجود رابطهی معنادار بین عملکرد مالی با اقالم تعهدی اختیاری شرکت استنتاج میشود؛ نتایج نشان میدهد که
شرکت های با عملکرد ضعیف تجاری ،به منظور گمراهی بازار و یا دالیل دیگر ،سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقالم
تعهدی اختیاری ،افزایش میدهند؛ بر این اساس نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق
مدیریت سود اعمال شده است .در واقع مدیریت این شرکتها ،به هنگام کاهش عملکرد واحد تجاری بوده است ،به منظور جبران
این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری کرده است؛ در این راستا اشرفی و همکاران ( ،)2492پریم
( )1722و مصطفی ( )1717نشان دادند که بین اجزای اقالم تعهدی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
شرکت هایی که عملکردی ضعیف دارند (نسبت کیوتوبین پایینی دارند) از رویه های حسابداری به منظور بهبود سود شرکت استفاده
میکننـد و بنابراین سطح اقالم تعهدی اختیاری باالیی دارند .به طور خاص ،عملکـرد ضـعیف شـرکت انگیـزه مـدیریت سـود و
افزایش سطح اقالم تعهدی اختیاری را فراهم میکند.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها بر اقالم تعهدی اختیاری تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب منفی متغیر نسبت ارزش
بازار به ارزش دفتری داراییها ،وجود رابطه معکوس بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی با اقالم تعهدی اختیاری شرکت
استنتاج میشود؛ نتایج فرضیه فرعی دوم حاکی از آن است که هنگامی که مدیر شرکت با میزان قابل مالحظه ای از نسبت ارزش
بازار به ارزش دفتری داراییهای تدریجاً افزایشی روبه رو است به سرمایهگذاریهایی دست خواهد زد که سود را کمتر دچار نوسان
میکند که این اقدام در نهایت منجر به مدیریت سود پایین تری خواهد شد و در نتیجه چنین شرکتهایی دارای سطح پایین تری از
اقالم تعهدی اختیاری هستند .رابین و وو ( )1723نشان دادند که در شرکتهای با رشد باال در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین،
اقالم تعهدی اختیاری مثبت بیشتر ارزش گذاری میشوند؛که در راستای نتایج پژوهش حاضر میباشد.
نرخ رشد فروش بر اقالم تعهدی اختیاری تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب منفی متغیر نرخ رشد فروش ،وجود رابطهی
معکوس بین نرخ رشد فروش با اقالم تعهدی اختیاری شرکت استنتاج میشود؛تأیید فرضیه فرعی سوم بر نقش میزان نرخ رشد
فروش در میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و در نتیجه بر مدیریت سود تأکید دارد؛هنگامی که شرکت نرخ رشد مناسبی
پیشرو دارد که در راستای جریان عملیات فعلی شرکت است و میتواند نسبت به سرمایه گذاریهایی اقدام کند که دارای بازدهی
متناسب با بازده فعلی است و بنابراین سود را دچار نوسان نمیکند؛در چنین موقعیتی مدیریت سود تحت تأثیر میزان رفتارهای
فرصت طلبانه مدیران قرارمی گیرد .در این راستا چو ( )1729نشان داد که بین اقالم تعهدی و رشد شرکت رابطه معناداری وجود
دارد؛که در راستای نتایج پژوهش حاضر میباشد.
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گردش و تأثیر آن بر عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی” .پژوهش های حسابداری مالی17-29 ،)4(22 ،
 .2حاجیها ،زهره و نوری ،مژگان“ .)2491( .بررسی تأثیر اقالم تعهدی و جریان وجوه نقد بر عملکرد آتی شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران” ،یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران.
 .0رخنام ،وحید” .)2490( .بررسی تاثیر عملکرد سود برکیفیت اقالم تعهدی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار
تهران” ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته :حسابداری دانشگاه آزاد اسالمیواحد بندرعباس.
 .3علی خانی ،رضیه ،مران جوری ،مهدی ،آقایی ،ندا “ .)2492( .بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقالم تعهدی
اختیاری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران” ،مطالعات حسابداری و حسابرسی.93-09 ،)1(14 ،
 .9گوگردچیان ،احمد ،پورفخریان ،پروین ”.)2492( .بررسی تاثیر رشد شرکت بر رابطه اقالم تعهدی اختیاری و عملکرد آتی
شرکت” ،مجله بررسی های حسابداری.227-94 ،)3( 2 ،
 .27ودیعی ،محمد حسین ،عظیمیفر ،فرهاد”.)2492( .ارزش گذاری باالی حقوق صاحبان سهام و ارتباط آن با اقالم تعهدی
اختیاری” ،مجله ی پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز.174-209 ،)4(1 ،
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که نسبت سود تقسیمیبه قیمت بر اقالم تعهدی اختیاری تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب منفی متغیر نسبت سود تقسیمیبه
قیمت ،وجود رابطهی معکوس بین نسبت سود تقسیمیبه قیمت با اقالم تعهدی اختیاری شرکت استنتاج میشود؛ این گونه استدالل
میشود که یک جریان ثابت سود میتواند سطح باالتری از سود تقسیمی (در مقایسه با جریان سود متغیر) را تضمین کند که حاصل
آن افزایش ارزش شرکت است ،زیرا میزان ریسک کل شرکت را کاهش میدهد .از آنجا که تغییرپذیری روند سودهای خالص
شرکت میتواند بر انتظارهای ذهنی سرمایهگذاران (در رابطه با دستاوردهای محتمل آینده ،از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر
بگذارد ،این امکان وجود دارد که مدیر بتواند از طریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری (یکی از ابزارهای مدیریت سود) اثری مطلوب
بر ارزش سهام شرکت بگذارد ؛بنابراین نسبت سود تقسیمی به قیمت میتواند منتج به افزایش سطح اقالم تعهدی اختیاری گردد.
نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش بر اقالم تعهدی اختیاری تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب منفی متغیر نسبت
هزینه تحقیق و توسعه به فروش ،وجود رابطه معکوس بین نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش با اقالم تعهدی اختیاری شرکت
استنتاج میشود؛ نتایج فرضیۀ فرعی پنجم بیانگر این است که تأثیر میزان هزینه تحقیق و توسعه در رفتارهای فرصت طلبانۀ
مدیران قابل توجه است .بنابرآنچه ذکر شد مشخص میشود در صورتی که مدیران با میزان قابل توجهی از هزینه تحقیق و توسعه
روبرو باشند ،احتماالً به سرمایه گذاری هایی دست خواهند زد که سود شرکت را کمتر دچار نوسان می کند؛ نتایج آزمون این
فرضیه نشان می دهد که افزایش تدریجی هزینه تحقیق و توسعه تأثیر کاهش رفتارهای فرصت طلبانۀ مدیران بر نیاز به مدیریت
نمودن سود به منظور حفظ شرایط مالی غالب می شود و مدیریت سود کاهش می یابد.
یافتهها نتایج متفاوتی را در مورد رابطه بین فرصتهای رشد و کیفیت سود نشان میدهد .اول از همه ،بین  Qتوبین و اقالم
تعهدی اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد .این حاکی از ارتباط منفی بین فرصتهای رشد و کیفیت سود است .دوم ،نرخ رشد فروش به
میزان قابل توجهی با اقالم تعهدی اختیاری مرتبط است .این یافتهها رابطه منفی بین نرخ فروش رشد و کیفیت سود نشان میدهد.
عالوه بر این ،نسبت سود سهام به قیمت با سطح اقالم تعهدی اختیاری مرتبط است .این ایده ایجاد ارتباط مثبت بین گزینه های
رشد و کیفیت سود را باال میبرد .آخرین سنجش برای گزینه های رشد ،میزان هزینههای تحقیق و توسعه است که توسط فروش
کاهش مییابد .نتایج حاکی از ارتباط منفی بین فرصتهای رشد و کیفیت سود است.
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چکـیده
هدف این پژوهش اوالً :بررسی قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی ،شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران بود .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی -همبستگی جامعه آماری
شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بودند .به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده
شد .به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیهها ،برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش
دادههای تلفیقی استفاده شود ،آماره چاو ( Fلیمر) محاسبه شد .نتایج پژوهش نشان داد که توانایی سهامداران بزرگ بدون
سهامداران اصلی ،برای به چالش کشیدن قدرت آنها برای شکل دادن سیستم حاکمیت شرکتی ،کافی نیست .ثانیاً:
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکتها بود ،این پژوهش از لحاظ هدف و از لحاظ ماهیت
توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بودند .به منظور بررسی مانایی متغیرها از
آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد .به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیهها ،برای تشخیص بین اینکه باید از
روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش دادههای تلفیقی استفاده شود ،آماره چاو ( Fلیمر) محاسبه شد .نتایج پژوهش
نشان داد که تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکتها تأثیر منفی دارد.

واژگـان کلـیدی :قدرت سهامداران عمده ،کیفیت حاکمیت شرکتی ،تمرکز مالکیت رای دهی ،کنترل بیش از حد بر
جریان وجوه نقد ،کیفیت سیستم مدیریت شرکتها

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شرق ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شرق ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول)
m.samadi53@gmail.com

 -0استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شرق ،تهران ،ایران
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تحقیقات اخیر بر حاکمیت شرکتی و اهمیت درک اینکه چگونه حاکمیت شرکتی در سراسر جهان متفاوت است ،تأکید کرده
است که نیازمند نگاهی غنی از نهادهای ملی است (اسچیل و همکاران .)2304 ،0قوانین محلی هر کشوری انگیزهی خاص
تحقیقاتی را ایجاد میکند ،محیط نهادی و حقوقی ملی ،تفاوتهای آشکاری را در حاکمیت شرکتی ایجاد میکند .در بازارهایی با
حمایت قوی از سهامدار ،محیط نهادی به ترویج سیستمهای راهبری شرکتی بهتر با تغییرپذیری کمتر در میان شرکتها تمایل
دارد (درنو و کیم .)2332 ،2در مقابل ،حمایت قانونی ضعیف میتواند به فشارهای بازار منجر شود تا سیستم حاکمیت شرکتی را از
طریق سیستم قانونی بهبود بخشد یا پذیرش داوطلبانه اعمال حکمرانی خوب را ارتقا دهد (شررو ویکتین.)02323 ،
در بازارهای با مالکیت بسیار متمرکز ،مشکل نمایندگی توسط مکانیسمهای مختلف کنترل نظارتی مانند سهام کالس دوگانه،
اهرام مالکیت و ائتالفها سهامداران تشدید میشود .این مکانیزمها منجر به شکاف بین کنترل و حقوق جریان نقدینگی در دستان
بزرگترین سهامداران میشود( .ستایش و منصوری .)0090 ،اثرات این مکانیزمها بر اساس قدرت بزرگترین سهامداران بر اساس
دو بخش کلی در نظر گرفت .اول اینکه ،آنها میتوانند منافع خصوصی را با هزینه کمتر کسب کنند و دوم ،آنها میتوانند بدون
هیئتهای مستقل قوی ،مدیران را تحت نظارت قرار دهند (بورتی و همکاران.)2323،4
حاکمیت شرکتی میتواند بهطور گسترده بهعنوان یک سیستم از قوانین ،سیاستها و فرایندهایی که یک شرکت را هدایت و
کنترل میکنند ،تعریف شود .ایده حاکمیت شرکتی از نظریه نمایندگی نشات میگیرد و مبتنی بر فرض بیشینهسازی ارزش سهام
است (جنسن و مکلینگ ،09۹0 ،نقل از غفاری .)0094 ،با توجه به این نظریه ،مدیران به عنوان نماینده ،شرکتها را به "نیابت" از
سهامداران اداره میکنند و تفکیک مالکیت و کنترل ،هزینههای نمایندگی قابلتوجهی را برای سازمانهای امروزی ایجاد کردهاست
شورورزی و همکاران ( )0094رابطه بین حاکمیت شرکتی و اعمال نفوذ در اندونزی و تایلند را مورد مطالعه قرار دادند .نویسندگان
ادعا میکنند که شرکتهایی با حاکمیت شرکتی ضعیف اعمال نفوذ بیشتری را به کار میگیرند و این رابطه به طور خاص در طول
بحران مالی ،قوی است .نویسندگان این یافتهها را به عنوان یک دین (قرض) تعبیر میکنند که میتوان از آن برای تسهیل سلب
مالکیت هنگامی که کیفیت حاکمیت ضعیف وجود دارد استفاده کرد .عالوه بر این ،شرکتهایی با کیفیت حاکمیتی بهتر مایل به
استفاده بیشتر از اعمال نفوذ برای جلوگیری از ریسک پیشفرض در طول زمان بحران هستند .چونگ و وانگ ( )2304رابطه پویای
بین مالکیت سازمانی و ساختار سرمایه شرکتی را در طول چرخه تجاری بررسی میکنند .نویسندگان رابطه معکوسی بین مالکیت
نهادی و اعمال نفوذ را به ویژه در طول انقباضات اقتصادی پیدا میکنند(االهدل و همکاران.)2323 ،2
در ارتباط با عنوان این پژوهش ،چندین پژوهش انجام شده است .برای نمونه ،ناصری ملکی و پاک مرام( ،)0092در تحقیق
خود اقالم تعهدی و بازده آتی سهام با تأکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت را مورد بررسی قراردادند و به این نتیجه
رسیدند که توانایی اقالم تعهدی برای پیشبینی بازده ،مستقل از درصد و تعداد مالکیت سرمایهگذاران نهادی بوده اما با اندازه
شرکت رابطه منفی دارد .همچنین ،در شرکتهایی که درصد بیشتری از سهامشان در اختیار مالکان نهادی است ،حضور سهامداران
نهادی سبب سازوکار صحیح قیمتگذاری از دیدگاه ایجاد تمایز از میان اقالم نقدی و تعهدی نشده است .ستایش و
منصوری( ،)0090نیز در تحقیق خود به بررسی هموارسازی سود ناخالص و مالکیت نهادی پرداختند که نتایج آنها نشان داد ،درصد
اعضای غیرموظف هیئت مدیره و مدیریتی بر هموارسازی سود عملیاتی و سود خالص تأثیر دارد .همچنین ،نتایج نشان داد که
استقالل هیئت مدیره تأثیری بر هموارسازی سود ندارد .مرادیزای و همکاران ( )0000به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و
ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و نشان دادند که بین جریان وجه نقد و حاکمیت
شرکتی رابطه معکوس و بین نسبت سهام در اختیار  2سهامدار عمده و حاکمیت شرکتی رابطه مستقیم وجود داشته و بین نسبت
سهام در اختیار بزرگترین سهامدار و سهامداران عمده دولتی با حاکمیت شرکتی رابطه معناداری مشاهده نشده است .گودرزوند
چگینی و همکاران ( )009۹هم به بررسی تأثیر انواع تضاد نمایندگی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام شرکت ها
پرداختند و نشان دادند که معیارهای نسبت اعضای مستقل هییت مدیره ،جدایی وظیفه مدیر عامل از رییس هییت مدیره،
سهامداران نهادی و کیفیت حسابرسی دارای رابطه مثبتی با نقدشوندگی سهام میباشند .عالوه براین براساس نتایج تحقیق نسبت
اعضای مستقل هییت مدیره و سرمایه گذاران نهادی سبب بیشتر شدن رابطه بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام در
شرکتهای دولتی خواهند شد .نتایج تحقیق همچنین نشان دهنده این میباشد که جدایی وظیفه مدیرعامل از رییس هییت مدیره و
کیفیت حسابرسی در شرکتهای دولتی تأثیر معناداری بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نقد شوندگی سهام ندارند .االهدل و
1 Schiehll et al
2 Durnev and Kim
3 Scherer & Voegtlin
4 Buertey, et al
5 Al-ahdal et al
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همکاران )2323( 0به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای بورس پرداختند و نشان دادند که مسئولیت پذیری
هیئت مدیره ( )BAو کمیته حسابرسی ( )ACبر عملکرد شرکتها که از روش  ROEو  Tobin Qاندازه گیری می شوند ،تأثیر
اندکی دارد .به طور مشابه ،شفافیت و افشاء ( )TDبر عملکرد شرکتها که از روش  Tobin Qاندازه گیری می شود ،تأثیر منفی
اندکی دارد .عالوه بر این ،نتایج متغیرهای ساختگی کشور نشان می دهد که شرکتهای هندی از نظر شیوه های حاکمیت شرکتی
و عملکرد مالی عملکرد بهتری نسبت به کشورهای خلیج فارس دارند .مطالعه حاضر به عنوان یک محرک برای تحقیقات و
مطالعات بیشتر بویژه در شرکتهای بورسی هند و  GCCدر زمینه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی عمل میکند .کریستمو و
همکاران ( )2323به بررسی قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی :تجزیه و تحلیل شرکتهای برزیلی پرداختند و نشان
دادند که تمرکز مالکیت برای کیفیت مدیریت شرکت و کیفیت ترکیب هیئت مدیره مضر است .بر اساس تأثیر سلب مالکیت بر
تعارض های مالک-مالک(تعارض بین سهامداران عمده و اقلیت) ،با تضعیف سیستم حاکمیت شرکتی و ترکیب هیئت مدیره،
سهامداران عمده(کنترل کننده) ممکن است از مزایای شخصی کنترل استفاده کنند .بر اساس پیشنهاد اثر جانشینی ،به روش متمم،
سهامداران کنترل کننده ممکن است از استخدام هیئت مدیره قوی خودداری کنند و مستقیماً نظارت بر مدیریت را انجام دهند که
تعارض نمایندگی با مدیران را کاهش دهد .در نهایت ،توانایی سهامداران بزرگ بدون سهامداران اصلی ،برای به چالش کشیدن
قدرت آنها برای شکل دادن سیستم حاکمیت شرکتی ،کافی نیست .این مطالعه شواهدی از اهمیت تعارض مالک-مالک در یک
بازار نوظهور را با تجزیه و تحلیل تأثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سیستم حاکمیت شرکتی و همچنین اینکه سایر سهامداران بزرگ
غیره کنترل کننده قادر به رقابت با قدرت سهامداران اصلی نیستند ،ارائه می دهد.
ساختار مالکیت در حاکمیت شرکتی دارای جایگاه هستهای و مشخص میباشد .تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامدارن
شرکت به عنوان ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتهاست .این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعییین کننده نوع
مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت ،تمرکز مالکیت ،وجود سهامداران اقلیت و عمده در ترکیب شرکت و درصد مالکیت آنها قابل
بررسی است .همچنین ترکیب سهامداران شرکتها از الگوی متفاوتی نظیر سهامداران نهادی ،مالکیت مدیریتی ،سهامداران
خصوصی و دولتی تبعیت میکند یکی از ساز و کارهای کنترل بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده،
ظهور سرمایه گذاران نهادی است (بت شکن و رهبری .)000۹ ،به دلیل مشکالت نمایندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع
شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند .صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت
شرکتها می دانند .حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی می شود که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها ،از قدرت
مدیران در پیگیر ی منافع شخصی بکاهد .از موثرترین این معیارها حضور سهامداران نهادی در شرکت است که دارای توان بالقوه در
کنترل مدیران هستند .بدین منظور تحقیق حاضر در صدد پاسخ به پرسش زیر است:
آیا قدرت سهامداران عمده وکیفیت حاکمیت شرکتی ،شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،تأثیر دارد؟
ایده حاکمیت شرکتی از نظریه نمایندگی نشات میگیرد و مبتنی بر فرض بیشینهسازی ارزش سهام است .با توجه به این
نظریه ،مدیران به عنوان نماینده ،شرکتها را به "نیابت" از سهامداران اداره میکنند و تفکیک مالکیت و کنترل ،هزینههای
نمایندگی قابلتوجهی را برای سازمانهای امروزی ایجاد کردهاست (القمره و همکاران.)2323 ،2
امروزه حفظ منافع عمومی ،رعایت حقوق سهامداران ،ارتقای شفافیت اطالعات و الزام شرکت ها به ایفای مسؤولیتهای
اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از گذشته ،توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرارگرفته است .تحقق
این آرمان ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنان نظام راهبری بنگاه یا حاکمیت
شرکتی است .حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز ،حیات شرکت را در درازمدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از
منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکت ها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروههای مختلف و تضییع حقوق عموم و
سهامداران جزء جلوگیری کند .وجود یک نظام راهبری مناسب میتواند به تحقق استقالل حسابرسان مستقل به معنای واقعی آن
کمک کند و منجر به ایجاد فضای شفاف اطالعاتی شود تا در سایه آن بازیگران عرصه اقتصادی تصمیمات آگاهانهتری را اتخاذ
کنند .امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست ،چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای
سال های اخیر و بحرانهای مالی شرکت ها اهمیتی بیش از پیش یافته است(حساس یگانه .)0092 ،بررسی علل و آسیبشناسی
فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کالنی به ویژه برای سهامداران داشته است ،مشخص می که این امر ،ناشی از
ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنان بوده است .پژوهشات نشان میدهد که حاکمیت شرکتی میتواند باعث ارتقاء
استانداردهای تجاری شرکت ها ،تشویق ،تأمین و تجهیز سرمایهها و سرمایهگذاران و بهبود امور اجرایی آنان گردیده و یکی از
عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکت ها باشد ،چرا که ناظر بر روابط سهامداران ،هیأت مدیره ،مدیران و سایر ذینفعان
آنان است (شورورزی و همکاران.)0009 ،
1 Al-ahdal
2 Al-Gamrh, et al
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حاکمیت شرکتی به معنای مجموعه ای از فرآیندها،عرف ها ،سیاست ها ،قوانین و مؤسساتی است که در روش مدیریت،
کارهای اجرایی و کنترل یک شرکت نقش دارند .به تعریفی دیگر حاکمیت شرکتی به کارگیری بهترین راهکارهای مدیریتی،
مطابقت با قانون در بهترین شکل و حالت و پیوستگی با استانداردهای اخالقی به منظور رسیدن به مدیریت کارآمد ،توزیع ثروت و
ادای مسؤولیت اجتماعی برای حفظ جریان رشد و ترقی سهامداران و عوامل ذینفع است .فعالیت اقتصادی با توجه به خواست
سهامدارن (به حداکثر رساندن بازده مالی) در عین تطابق با قواعد رایج جامعه که در قانون و عرف وجود دارد ،نیز نگاهی دیگر به
معنای این عبارت است .حاکمیت شرکتی از آن نظر حائز اهمیت است که باعث دسترسی بهتر به منابع مالی خارجی و نرخ سود
کمتر وام هایشان می شود .بهبود عملکرد شرکت و دوام آن نیز از دیگر مزایای داشتن حاکمیت شرکتی و بکارگیری آن است .باال
رفتن ارزش و اعتبار شرکت ،تقسیم کار و کاهش ریسک بحران شرکتی و شکست های سخت هم در گرو داشتن حاکمیت شرکتی
و تقویت آن است(حساس یگانه و همکاران.)0000 ،
چهار رکن اصلی حاکمیت شرکتی عبارتند از پاسخگویی ،عدالت ،شفافیت و استقالل .منظور از پاسخگویی ،اطمینان حاصل
کردن از این که بخش مدیریت در مقابل هیأت مدیره پاسخگوست و هیأت مدیره نیز در مقابل سهامداران پاسخگوست .عدالت در
حاکمیت شرکتی از حقوق سهامداران حمایت میکند .با تمامی سهامداران حتی بخش اقلیت آن ها ،به شکلی برابر برخورد میکند.
شفافیت هم به معنای داشتن صداقت و بی پرده بودن در زمان مناسب آن و به شکلی دقیق در مورد موارد مهم از جمله وضعیت
اقتصادی ،عملکرد ،مالکیت و حاکمیت شرکتی است.اما استقالل اشاره به فرآیندها و ساختارهایی دارد که با هم هماهنگ هستند تا
موانع و اختالف بر سر منافع را از بین برده یا به حداقل برسانند .استقالل باعث حضورمدیران و مشاورانی می شود که نفوذ و فشار
دیگران را روی خود نمی بینند.حاکمیت شرکتی به دالیل زیرحائزاهمیت است(دیدار و همکاران:)0090 ،
 چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم میکند. با منصوب کردن مدیرانی که بانی تجربیات و ایده های جدید هستند ،تفاراستراتژیک را به صدر شرکت هدیه میکند. مدیریت و نظارت برریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد. با تقسیم فرایند تصمیم گیری ،اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد.حاکمیت شرکتی به عنوان داشتن مشروعیت ،مسئولیت پذیری و شایستگی در حوزه سیاست و ارائه خدمات با احترام به قانون
و حقوق بشر تعریف می شود .این مفهوم با گزارش کادبری که در آن ذکر شده است که چگونه حاکمیت شرکتی فعالیت های
شرکت ها را کنترل و مدیریت می کنند ،به راحتی قابل درک است .با این حال؛ گفته می شود که حاکمیت می تواند خوب یا بد،
مؤثر یا ناکارآمد باشد ،اما به آنچه در طول حاکمیت در نظر گرفته می شود و همچنین به ویژگی ها یا میزان کیفیت مرتبط با آن،
بستگی دارد (االهدل و همکاران.)2323 ،
کریسوستومو و همکاران)2323( 0دریافتند که حضور سهامداران بزرگ عالوه بر سهامدار کنترلکننده ،با یک قدرت رایدهی
قابلمقایسه است که هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش میدهد .کویراال و همکاران )2323( 2دریافتند که در اسپانیا ،ائتالف
تأثیر منفی بر سود سهام دارد و این نتیجه را به عنوان مکانیسمی برای سهامدار عمده برای تامین منافع خصوصی در کنترل تفسیر
میکنند .در عوض ،گوتیرز و همکاران)2302( 0دریافتند که در اسپانیا ،ائتالف خارج از گروه کنترل ،تأثیر مثبتی بر عملکرد دارد
(شیوه و فارستر.)2323 ،4
بیشتر تحقیقات قبلی در مورد میزان ساختار مالکیت بر روی موضوعات شرکتی مثل ارزش شرکت ،عملکرد شرکت ،کیفیت
بیانیه حسابداری و هزینه بدهی بوده است .با این حال ،مطالعات قبلی اشاره کرده اند که ساختار مالکیت ،مکانیسمهای حاکمیت
شرکتی را تعدیل میکند .در این راستا قدرت رقابت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی کمتر مورد مطالعه قرار داده شده
است .رویکرد اصلی نمایندگی به تعارض منافع بین سهامداران بزرگ و اقلیت تأکید میکند ادبیات موجود ،شیوههای متفاوتی از
سلب مالکیت توسط سهامداران را گزارش میکند .سهامداران عمده میتوانند تصمیمات سرمایهگذاری بهینه را از طریق ادغام
شرکتها در راستای منافع خود یا شرکت و یا یک حزب ،ایجاد کنند .سهامدار عمده ،اگر یک موقعیت مدیریتی را در دست داشته
باشد ،میتواند از طریق اتخاذ قوانین تصاحبی ،فشار وارد کنند و مسئولیت خودر را برای پاسخگویی کاهش دهند .این مشکل به
ویژه در کشورهایی با حمایت قانونی ضعیف از سهامداران و تمرکز مالکیت باالی شرکت ها ،بسیار زیاد است .سهامداران عمده،
برای حفظ سیستمهای کنترل داخلی ضعیف انگیزه دارند تا مزایای خصوصی کنترلی خود را افزایش دهند.
تمرکز مالکیت در قالب چگونگی توزیع سهام بین سهامداران یک شرکت مطرح می شود که هرچه تعداد سهام داران کمتر
باشد مالکیت متمرکزتر است (باقرزادگان و خان محمدی.)0090 ،
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درباره مالکان عمده دو فرضیه ارائه شده است .طرفداران فرضیه نظارت فعال این گونه استدالل می کنند که مالکان عمده،
سرمایه گذاران بلندمدتی هستند که انگیزه و توانایی زیادی برای نظارت فعاالنه مدیران دارند .در حمایت از این فرضیه ،طرفداران
آن دو دلیل را ذکر می کنند :اول این که اگر چه مالکان عمده اختیار فروش سرمایه گذاری هایشان را دارند ،ولی بزرگی اندازه
سرمایه آن ها به حدی است که سهام در اختیارشان بدون تحت تأثیر قرار دادن قیمت های سهام و کاهش ارزش آن قابل فروش
نیست و بنابراین ،آنها مجبورند که استراتژی بلندمدتی را بپذیرند و این باعث انگیزه بیشتر آنها برای نظارت فعاالنه مدیر می
شود .دوم این که مالکان عمده نسبت به سهامداران کوچک توانایی باالتری برای ارزیابی دقیق تر و کاراتر صورت های مالی دارند،
چون اکثر آنها از میان سرمایه گذاران نهادی و سازمان ها و شرکتهای بزرگ هستند که امکانات باالتری را در اختیار دارند (تقی
نتاج و همکاران.)009۹ ،
در برابر فرضیه نظارت فعال ،فرضیه اتحاد استراتژیک وجود دارد .فرضیه اتحاد استراتژیک حاکی از آن است که مالکان عمده و
مدیران با هم کار کرده و به طور متقابل از هم حمایت می کنند .این همکاری کاهش نظارتی را که احتماال منجر به افزایش ارزش
شرکت می شود ،در پی دارد و کیفیت سود از نظر سایر سهامداران تقلیل می یابد .در نتیجه ارتباط منفی بین محتوای اطالعاتی
سود و تمرکز مالکیت وجود دارد .به دیگر سخن ،چنانچه سهام شرکت در اختیار مالکان محدودی متمرکز شده باشد ،احتمال این
که صورت های مالی جهت تحقق انتظارات و نیازهای این مالکان مدیریت شود ،افزایش می یابد .این موضوع سبب کاهش
محتوای اطالعاتی سود از نظر سایر مالکان خواهد شد .برای مثال ،مالکان عمده ممکن است دارایی های شرکت را به نفع خود
مصادره کنند و جهت پنهان نمودن این موضوع صورت های مالی را گمراهانه ارائه کنند (جونگ و ون .)2332 ،در تایید این
موضوع نتایج تحقیق فیرت و همکاران ( ،)233۹نشان داد که هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشد محتوای اطالعاتی سود پایین تر
است(به نقل از یمک.)230۹ ،0
جنسن ()0990بیان میکند که هیئت مدیره در راس سیستمهای کنترل داخلی قرار دارد ،بنابراین توجه ویژهای به اثر
جایگزینی احتمالی بین ساختار مالکیت و کیفیت هیاتمدیره وجود دارد .یکی از وظایف اصلی هیاتمدیره نظارت مدیریتی است که
این سوال را مطرح میکند که چگونه سهامداران با انگیزه باال میتوانند مدیران را جایگزین هیاتمدیره کنند و نظارت مدیریتی
موثر را انجام دهند .سهام داران از سیستم حاکمیت شرکتی برای نظارت موثر بر مدیریت استفاده می کنند .از این نقطهنظر ،توانمند
شدن سهامداران بزرگ میتواند منجر به یک هیئت مدیره با کیفیت پایینتر می شود .سهامداران کنترلکننده قدرتمند به عنوان
جایگزینی برای نظام رسمی حاکمیت شرکتی عمل میکنند ،کنترل اعمالشده توسط هیاتمدیره را کاهش میدهند .بدین ترتیب،
2
تمرکز باالی مالکیت به یک مکانیسم کنترل داخلی تبدیل میشود که جایگزین عملکرد هئیت مدیره می شود .هایگبرت و وانگ
()2302دریافتند که در یک محیط حقوقی و نهادی با حمایت ضعیف از سهامدارن ،معامالت مربوط به احزاب افزایش مییابد .این
معامالت به ویژه برای سرمایه گذاران اقلیت مضر است(کریستمو و همکاران.)2323،
در راستای پژوهش حاضر ،گودرزوند چگینی و همکاران ( )009۹به بررسی تأثیر انواع تضاد نمایندگی بر رابطه بین حاکمیت
شرکتی و نقدشوندگی سهام شرکت ها پرداختند و نشان دادند که معیارهای نسبت اعضای مستقل هییت مدیره ،جدایی وظیفه مدیر
عامل از رییس هییت مدیره ،سهامداران نهادی و کیفیت حسابرسی دارای رابطه مثبتی با نقدشوندگی سهام میباشند .عالوه براین
براساس نتایج تحقیق نسبت اعضای مستقل هییت مدیره و سرمایه گذاران نهادی سبب بیشتر شدن رابطه بین حاکمیت شرکتی و
نقدشوندگی سهام در شرکتهای دولتی خواهند شد .نتایج تحقیق همچنین نشان دهنده این میباشد که جدایی وظیفه مدیرعامل از
رییس هییت مدیره و کیفیت حسابرسی در شرکتهای دولتی تأثیر معناداری بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نقد شوندگی سهام
ندارند.
از زمانی که صاحب کار ،عاملی را از جانب خود منصوب نمود و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض کرد ،رابطه نمایندگی
بوجود آمد .در رابطه نمایندگی ،فرض میشود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حداکثر نمایند .بنابراین بررسی قدرت
سهامداران عمده بر کیفیت حاکمیت شرکتی ،ضرورت دارد .بنابراین این پژوهش قصد دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که
حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت رای دهی و کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد) چه تاثیری بر کیفیت سیستم مدیریت شرکتها
دارد؟

 -2روش شناسی پژوهش
این تحقیق از صورت های مالی به تحلیل و بررسی قدرت سهامداران عمده وکیفیت حاکمیت شرکتی و بررسی تأثیر حاکمیت
شرکتی (تمرکز مالکیت رای دهی و کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد) بر کیفیت سیستم مدیریت شرکتها ،شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار
1 Yemack
2 Huyghebaert and Wang
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گرفته و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل های رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود ،.این
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است .همچنین پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی -علّی است.
جامعه آماری این تحقیق شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد .دلیل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان
بورس و اوراق بهادار تهران اطالعات نسبتاً جامعی درخصوص وضعیت شرکتها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آنها دارد و
میتوان گفت تنها منبع اطالعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطالعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدل تحقیق را
مورد آزمون قرار داد.
به منظور انتخاب نمونه تحقیق از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک استفاده شد .در انتخاب نمونه آماری به دو موضوع
توجه شده است .اول اینکه نماینده مطلوبی از جامعه آماری باشد و دوم این که با متغیرهای اساسی تحقیق تناسب داشته باشد .بر
این اساس نمونه آماری تحقیق با توجه به ضوابط ذیل انتخاب شدند:
 : 0اطالعات در دسترس باشد.
 :2در دوره زمانی  000۹لغایت  0090فعال باشد.
 : 0شرکتهای مالی ،واسطه گری مالی ،بیمه ،بانک ،هلدینگ و سرمایه گذاری نباشد.
 : 4دوره مالی آن منتهی به اسفند ماه باشد.
 : 2فعال باشد و در حال انحالل نباشد.
بازه زمانی این تحقیق بین سال های  000۹-0090بوده است بر اساس شاخص های تعیین شده 020 ،شرکت به عنوان نمونه،
در نظر گرفته شد.
در این پژوهش اطالعات مورد نیاز به روشهای زیر جمعآوری گردید:
 .0روش کتابخانهای ،روش اسنادکاوی و همچنین برای آمادهسازی متغیرهای الزم جهت استفاده در مدلهای مربوط به
آزمون فرضیه ها ،از نرم افزار صفحه گسترده(اکسل) استفاده شده است .ابتدا اطالعات گردآوری شده در صفحات کاری ایجاد شده
در محیط این نرمافزار وارد گردید و سپس محاسبههای الزم برای دستیابی به متغیرهای این پژوهش انجام شد .بعد از محاسبه
کلیه متغیرهای الزم جهت استفاده در مدلهای این پژوهش ،این متغیرها در صفحات کاری واحدی ترکیب شدند تا به طور
الکترونیکی به نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نهایی منتقل شوند .در این پژوهش جهت انجام تحلیلهای نهایی ،از نرم
افزار  Eviews03استفاده شده است

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق با استفاده از دادههای پنل دیتا و رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز ،به آزمون فرضیهها پرداخته شد.

 -4یافتههای پژوهش
در این بخش به تحلیل کمی دادهها با استفاده از نرمافزار  Eviews03پرداخته میشود.

 -1-4آمار توصیفی
اولین گام در تحلیل آماری تعیین مشخصات خالصه شده داده ها و محاسبه شاخصهای توصیفی میباشد .هدف از این تحلیل
شناخت روابط درونی متغیرها و نشان دادن رفتار آزمودنیها میباشد تا مقدمات تحلیل آماری فراهم شده و خصوصیات توصیفی
برای تحلیل بیشتر آشکار گردد (هومن .)00۹3تحلیل داده ها در این بخش با محاسبه شاخصهای مرکزی از جمله میانگین و میانه
و شاخصهای پراکندگی از قبیل انحراف معیار ،حدکثر و حداقل مقدار متغیرها انجام شده است.
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جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر
BOARDC
CONTEST
OWNSTR
GOPP
ICGQ
ROA
SIZE
VOC1
VOC3
VOC5

WEDGE3
WEDGE5

333333
0333333
333333 332۹2209
333333
03۹04002 330002۹2 33009099
33302020 3302022۹3 33000202 3324000۹2
0330900 03000000 03022۹02 0300000۹
33390400 33000022 332300۹3 33203۹22
332022- 23۹09033 33030420 33029202
43200229 03304۹02 23۹40024 23022020
3303300۹ 3399000۹ 33043000 33090002
33303000 33200092 33209۹93 33224۹۹۹
33333۹20 33322320 33330040 33332030
33302۹04 03303430 33000004 3302002۹
33333290 23002330 33433042 33423090
33323200 03030000 33240200 33022004

33440992
3300002۹
33022024
33229422
33309002
3302039۹
33000044
332000۹3
3330۹002
33332020
33240304
330042۹9
33423204

03334۹00
0۹302423
00322420
03290940
23003343
43200009
33929۹02
33۹۹9202
33000402
232۹۹230
2320۹00۹
33000393
03340000

23339200
00032420
93020200
03330220
03۹40202
۹23۹9000
03930003
232۹0224
23203003
4330۹200
24322400
2322۹029
0۹430000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

 -2-4آمار استنباطی
فرضیه  .a1تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکتها تأثیر منفی دارد.
جدول -2تخمین مدل های اول و دوم تحقیق
آزمون نرمالیته
جارک-برا
معنی داری
تعداد مشاهده

BOARDC
00۹32242
333333
0000

ICGQ
02223220
333333
0000

طبق جدول  2مشاهده میگردد که در مدل اول مقدار ضریب تأثیر شاخص اول متغیر مستقل تمرکز مالکیت رای دهی
( )VOC1بر متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  33332240-محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز 33902224
بهدستآمده است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد ضریب
مشاهده شده معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر  3302020محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32بزرگتر بوده و عدم
معناداری را نشان می دهد .همچنین در مدل اول مقدار ضریب تأثیر شاخص دوم متغیر مستقل تمرکز مالکیت رای دهی ()VOC3
بر متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  33342022محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز  932422بهدستآمده
است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد ضریب مشاهده شده
معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر  3309220محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32بزرگتر بوده و عدم معناداری را
نشان می دهد .عالوه بر این ،در مدل اول مقدار ضریب تأثیر شاخص سوم متغیر مستقل تمرکز مالکیت رای دهی ( )VOC5بر
متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  03490220محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز  23002224بهدستآمده
است که قدر مطلق آن بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد ضریب مشاهده شده معنی
دار است .مقدار معناداری نیز برابر  33333024محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32کوچکتر بوده و معناداری را تایید میکند.
با توجه به تایید تأثیر معنادار یکی از شاخص های تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت ،در مجموع می توان نتیجه
گرفت که تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکتها تأثیر منفی دارد و فرضیه فرعی  a0تایید می گردد.
فرضیه  .b1تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت ترکیب هیئت مدیره شرکت تأثیر منفی دارد.
طبق جدول  2مشاهده می گردد که در مدل دوم مقدار ضریب تأثیر شاخص اول متغیر مستقل تمرکز مالکیت رای دهی
( )VOC1بر متغیر وابسته کیفیت ترکیب هیئت مدیره ( )BOARDCبرابر  33020224محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز
 232224بهدستآمده است که قدر مطلق آن بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد
ضریب مشاهده شده معنی دار است .مقدار معناداری نیز برابر  333333محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32کوچکتر بوده و
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WEDGE1

میانگین

میانه

ماکزیمم

مینیمم

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

تعداد
مشاهده
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معناداری را نشان می دهد .در مدل دوم مقدار ضریب تأثیر شاخص دوم متغیر مستقل تمرکز مالکیت رای دهی ( )VOC3بر متغیر
وابسته کیفیت ترکیب هیئت مدیره ( )BOARDCبرابر  333922442محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز 3322402
بهدستآمده است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد ضریب
مشاهده شده معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر  33222۹محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32بزرگتر بوده و عدم
معناداری را نشان می دهد .در مدل دوم مقدار ضریب تأثیر شاخص سوم متغیر مستقل تمرکز مالکیت رای دهی ( )VOC5بر متغیر
وابسته کیفیت ترکیب هیئت مدیره ( )BOARDCبرابر  93240220محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز  0322020بهدستآمده
است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد ضریب مشاهده شده
معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر  330023محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32بزرگتر بوده و عدم معناداری را نشان
می دهد.
با توجه به تایید تأثیر معنادار یکی از شاخص های تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت ترکیب هیئت مدیره ،در مجموع می
توان نتیجه گرفت که تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت ترکیب هیئت مدیره شرکتها تأثیر منفی دارد و فرضیه فرعی  b0تایید
می گردد.
فرضیه  .a2کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت تأثیر منفی دارد.
طبق جدول  2مشاهده می گردد که در مدل اول مقدار ضریب تأثیر شاخص اول متغیر مستقل کنترل بیش از بر جریان وجوه
نقد ( )WEDGE1بر متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  33332302محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز
 332240224بهدستآمده است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد
ضریب مشاهده شده معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر  3392240محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32بزرگتر بوده و
عدم معناداری را نشان می دهد .همچنین ،در مدل اول مقدار ضریب تأثیر شاخص دوم متغیر مستقل کنترل بیش از بر جریان وجوه
نقد ( )WEDGE3بر متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  333۹4202محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز
 032۹242بهدستآمده است که قدر مطلق آن بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد
ضریب مشاهده شده معنی دار است .مقدار معناداری نیز برابر  333333محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32کوچکتر بوده و
معناداری را نشان می دهد .همچنین ،در مدل اول مقدار ضریب تأثیر شاخص سوم متغیر مستقل کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد
( )WEDGE5بر متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  33332042محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز
 03000020بهدستآمده است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد
ضریب مشاهده شده معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر  0224محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32بزرگتر بوده و
عدم معناداری را نشان می دهد .با توجه به تایید تأثیر معنادار یکی از شاخص های کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد بر کیفیت
سیستم مدیریت ،در مجموع می توان نتیجه گرفت که کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت تأثیر
منفی دارد و فرضیه فرعی  a2تایید می گردد.
فرضیه  .b2کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد بر کیفیت هیئت مدیره شرکت تأثیر منفی دارد.
جدول -3تخمین مدل های سوم و چهارم تحقیق
آزمون فیلیپس پرون
نتیجه آزمون
متغیر
معنا داری
آماره
مانا
333333
2403022
BOARDC
مانا
333333
202320۹
CONTEST
مانا
333333
0923222
GOPP
مانا
333333
۹42320۹
ICGQ
مانا
333333
020324۹
ROA
مانا
333333
2343020
SIZE
مانا
333333
4۹03202
VOC1
مانا
333333
0023092
VOC3
مانا
333333
۹423020
VOC5
مانا
333333
2423202
WEDGE1
مانا
333333
0303022
WEDGE3
مانا
333333
0043020
WEDGE5
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شرکت تأثیر مثبتی دارد.
طبق جدول  0مشاهده می گردد که در مدل سوم مقدار ضریب تأثیر نسبت حق رأی دارندگان بلوک دوم و دیگر سهامدران
بزرگ ( )CONTESTبر متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  3333۹422محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز
 43220بهدستآمده است که قدر مطلق آن بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد ضریب
مشاهده شده معنی دار است .مقدار معناداری نیز برابر  33333محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32کوچکتر بوده و معناداری
را نشان می دهد .بنابراین می توان گفت نسبت حق رأی دارندگان بلوک دوم و دیگر سهامدران بزرگ بر کیفیت سیستم مدیریت
شرکت تأثیر مثبتی دارد فرضیه  a0تایید می گردد.
فرضیه  .b3نسبت حق رأی دارندگان بلوك دوم و دیگر سهامدران بزرگ بر کیفیت هیئت مدیره تأثیر
مثبتی دارد.
طبق جدول  0مشاهده می گردد که در مدل سوم مقدار ضریب تأثیر نسبت حق رأی دارندگان بلوک دوم و دیگر سهامدران
بزرگ ( )CONTESTبر متغیر وابسته کیفیت هیئت مدیره ( )BOARDCبرابر  3333422محاسبه شده است وآماره تی آزمون
نیز  333۹0422بهدستآمده است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان
میدهد ضریب مشاهده شده معنی دار است .مقدار معناداری نیز برابر  339202محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32بزرگتر
بوده و عدم معناداری را نشان می دهد .بنابراین می توان گفت نسبت حق رأی دارندگان بلوک دوم و دیگر سهامدران بزرگ بر
کیفیت هیئت مدیره تأثیر معناداری ندارد فرضیه  b0رد می گردد.
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طبق جدول  0مشاهده می گردد که در مدل دوم مقدار ضریب تأثیر شاخص اول متغیر مستقل کنترل بیش از بر جریان وجوه
نقد ( )WEDGE1بر متغیر وابسته کیفیت ترکیب هیئت مدیره ( )BOARDCبرابر  33323222محاسبه شده است وآماره تی
آزمون نیز  2402۹بهدستآمده است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان
میدهد ضریب مشاهده شده معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر  33223۹محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32برگتر
بوده و عدم معناداری را نشان می دهد .در مدل دوم مقدار ضریب تأثیر شاخص دوم متغیر مستقل کنترل بیش از بر جریان وجوه
نقد ( )WEDGE3بر متغیر وابسته کیفیت ترکیب هیئت مدیره ( )BOARDCبرابر  ۹4202محاسبه شده است وآماره تی آزمون
نیز  2324202بهدستآمده است که قدر مطلق آن بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد
ضریب مشاهده شده معنی دار است .مقدار معناداری نیز برابر  333032محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32کوچکتر بوده و
معناداری را نشان می دهد.در مدل دوم مقدار ضریب تأثیر شاخص سوم متغیر مستقل کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد
( )WEDGE5بر متغیر وابسته کیفیت ترکیب هیئت مدیره ( )BOARDCبرابر  33322020-محاسبه شده است وآماره تی آزمون
نیز  0320202-بهدستآمده است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان
میدهد ضریب مشاهده شده معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر  3324220محاسبه شده است که از سطح خطای 3/32
بزرگتر بوده و عدم معناداری را نشان می دهد.
با توجه به تایید تأثیر معنادار یکی از شاخص های کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد بر کیفیت ترکیب هیئت مدیره ،در
مجموع می توان نتیجه گرفت که کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد بر کیفیت ترکیب هیئت مدیره شرکتها تأثیر منفی دارد و
فرضیه فرعی  b2تایید می گردد.
فرضیه  .a3نسبت حق رأی دارندگان بلوك دوم و دیگر سهامدران بزرگ بر کیفیت سیستم مدیریت

 -5بحث و نتیجهگیری
قدرت سهامداران به عنوان مکانیسم حاکمیت خارجی و مهم برای همسوسازی اقدامهای مدیران با منافع مالکان در نظر گرفته
شده است .اگر مدیران در جهت منابع سهامداران عمل نکنند ،سهامداران باید حق برکناری مدیریان را داشته باشند .با این وجود،
توانایی سهامداران برای حاکمیت بر مدیران اغلب محدود شده و در سالهای اخیر ماهیت این محدودیت های به زیر سوال رفته
است .این پژوهش به آنالیز انگیزه سهامداران عمده برای پیاده سازی سیستم حاکمیت شرکتی می پردازد که در چارچوب مالکیت
متمرکز و حمایت ضعیف قانونی از سرمایه گذاران ،از منافع آنها حمایت میکند .از یک معیار استاندارد برای حاکمیت شرکتی
مبتنی بر اجرای قوانین غیر اجباری حاکمیت شرکتی خوب ،استفاده شده است .برآوردهای سیستم(  GMMروش گشتاورهای
تعمیم یافته) برای دادههای پانل متوازن شرکتهای برزیلی نشان می دهد که تمرکز مالکیت برای کیفیت مدیریت شرکت و
کیفیت ترکیب هیئت مدیره مضر است .بر اساس تأثیر سلب مالکیت بر تعارض های مالک-مالک(تعارض بین سهامداران عمده و
اقلیت) ،با تضعیف سیستم حاکمیت شرکتی و ترکیب هیئت مدیره ،سهامداران عمده( کنترل کننده) ممکن است از مزایای شخصی
کنترل استفاده کنند .بر اساس پیشنهاد اثر جانشینی ،به روش متمم ،سهامداران کنترل کننده ممکن است از استخدام هیئت مدیره
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قوی خودداری کنند و مستقیماً نظارت بر مدیریت را انجام دهند که تعارض نمایندگی با مدیران را کاهش دهد .در نهایت ،توانایی
سهامداران بزرگ بدون سهامداران اصلی ،برای به چالش کشیدن قدرت آنها برای شکل دادن سیستم حاکمیت شرکتی،کافی
نیست .این مطالعه شواهدی از اهمیت تعارض مالک-مالک در یک بازار نوظهور را با تجزیه و تحلیل تأثیر تمرکز مالکیت بر
کیفیت سیستم حاکمیت شرکتی و همچنین اینکه سایر سهامداران بزرگ غیره کنترل کننده قادر به رقابت با قدرت سهامداران
اصلی نیستند ،ارائه میدهد .این توزیع مالکیت یک تعارض مالک-مالک را در بین سهامداران ایجاد میکند ،به طوری که احتماالً
بین بزرگترین سهام دار کنترل کننده و سایر سهام داران عمده تعارض منافع ایجاد می شود .اگرچه تأثیر چنین تعارضاتی بر ارزش
شرکت ها بطور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است ،اما هنوز هم در مورد تأثیر این تعارضات بر طراحی سازوکارهای کنترل
شرکت ها و کیفیت حاکمیت شرکت ها نیاز به تحقیقات جدید وجود دارد.
یکی از محدودیت های این تحقیق ،عدم امکان دسترسی به اطالعات دقیق در مورد ترکیب مالکیت شرکت هاست .یادداشت-
های همراه صورت های مالی دربرگیرنده ترکیب سهامداران شرکت هاست که این اطالعات معموالً به شکل سلیقهای و به شکلی
ناهماهنگ ارائه می شود .سایر سهامداران ،یک گروه و عنوان کلی است که اشخاص حقوقی و حقیقی نامتجانس در آن جای
گرفتهاند .همچنین تعداد اندک شرکتهای نمونه میتواند تعمیم نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد.
ضریب تأثیر شاخص اول متغیر مستقل تمرکز مالکیت رای دهی ( )VOC1بر متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ()ICGQ
برابر  33332240-محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز  33902224بهدستآمده است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی
 tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد ضریب مشاهده شده معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر 3302020
محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32بزرگتر بوده و عدم معناداری را نشان می دهد .در مدل اول مقدار ضریب تأثیر شاخص
دوم متغیر مستقل تمرکز مالکیت رای دهی ( )VOC3بر متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  33342022محاسبه
شده است وآماره تی آزمون نیز  932422بهدستآمده است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی
 0/90بوده که نشان میدهد ضریب مشاهده شده معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر  3309220محاسبه شده است که از
سطح خطای  3/32بزرگتر بوده و عدم معناداری را نشان می دهد .در مدل اول مقدار ضریب تأثیر شاخص سوم متغیر مستقل تمرکز
مالکیت رای دهی ( )VOC5بر متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  03490220محاسبه شده است وآماره تی
آزمون نیز  23002224بهدستآمده است که قدر مطلق آن بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان
میدهد ضریب مشاهده شده معنی دار است .مقدار معناداری نیز برابر  33333024محاسبه شده است که از سطح خطای 3/32
کوچکتر بوده و معناداری را تایید میکند.
با توجه به فرض دوم و تایید تأثیر معنادار یکی از شاخص های تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت ،در مجموع
می توان نتیجه گرفت که تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکتها تأثیر منفی دارد و فرضیه فرعی  a0تایید
می گردد .همچنین یافته ها نشان داد که ضریب تأثیر شاخص اول متغیر مستقل کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد ()WEDGE1
بر متغیر وابسته کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  33332302محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز 332240224
بهدستآمده است که قدر مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد ضریب
مشاهده شده معنی دار نیست .مقدار معناداری نیز برابر  3392240محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32بزرگتر بوده و عدم
معناداری را نشان می دهد.
در مدل اول مقدار ضریب تأثیر شاخص دوم متغیر مستقل کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد ( )WEDGE3بر متغیر وابسته
کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  333۹4202محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز  032۹242بهدستآمده است که قدر
مطلق آن بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد ضریب مشاهده شده معنی دار است.
مقدار معناداری نیز برابر  333333محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32کوچکتر بوده و معناداری را نشان می دهد.
در مدل اول مقدار ضریب تأثیر شاخص سوم متغیر مستقل کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد ( )WEDGE5بر متغیر وابسته
کیفیت سیستم مدیریت ( )ICGQبرابر  33332042محاسبه شده است وآماره تی آزمون نیز  03000020بهدستآمده است که قدر
مطلق آن کوچکتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/90بوده که نشان میدهد ضریب مشاهده شده معنی دار نیست.
مقدار معناداری نیز برابر  0224محاسبه شده است که از سطح خطای  3/32بزرگتر بوده و عدم معناداری را نشان می دهد.
با توجه به تایید تأثیر معنادار یکی از شاخص های کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد بر کیفیت سیستم مدیریت ،در مجموع
می توان نتیجه گرفت که کنترل بیش از بر جریان وجوه نقد بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت تأثیر منفی دارد و فرضیه فرعی a2
تایید می گردد.
باید ذکر شود که قدرت سهامداران به عنوان مکانیسم حاکمیت خارجی و مهم برای همسوسازی اقدامهای مدیران با منافع
مالکان در نظر گرفته شده است .اگر مدیران در جهت منابع سهامداران عمل نکنند ،سهامداران باید حق برکناری مدیریان را داشته
باشند .با این وجود ،توانایی سهامداران برای حاکمیت بر مدیران اغلب محدود شده و در سالهای اخیر ماهیت این محدودیت های به

زیر سوال رفته است .این پژوهش ب ه آنالیز انگیزه سهامداران عمده برای پیاده سازی سیستم حاکمیت شرکتی می پردازد که در
چارچوب مالکیت متمرکز و حمایت ضعیف قانونی از سرمایه گذاران ،از منافع آنها حمایت میکند .از یک معیار استاندارد برای
حاکمیت شرکتی مبتنی بر اجرای قوانین غیر اجباری حاکمیت شرکتی خوب ،استفاده شده است .برآوردهای سیستم(  GMMروش
گشتاورهای تعمیم یافته) برای دادههای پانل متوازن شرکتهای برزیلی نشان می دهد که تمرکز مالکیت برای کیفیت مدیریت
شرکت و کیفیت ترکیب هیئت مدیره مضر است .بر اساس تأثیر سلب مالکیت بر تعارض های مالک-مالک(تعارض بین سهامداران
عمده و اقلیت) ،با تضعیف سیستم حاکمیت شرکتی و ترکیب هیئت مدیره ،سهامداران عمده( کنترل کننده) ممکن است از مزایای
شخصی کنترل استفاده کنند .بر اساس پیشنهاد اثر جانشینی ،به روش متمم ،سهامداران کنترل کننده ممکن است از استخدام
هیئت مدیره قوی خودداری کنند و مستقیماً نظارت بر مدیریت را انجام دهند که تعارض نمایندگی با مدیران را کاهش دهد.
یکی از محدودیتهای این تحقیق ،عدم امکان دسترسی به اطالعات دقیق در مورد ترکیب مالکیت شرکت هاست .یادداشت-
های همراه صورتهای مالی دربرگیرنده ترکیب سهامداران شرکت هاست که این اطالعات معموالً به شکل سلیقهای و به شکلی
ناهماهنگ ارائه می شود .سایر سهامداران ،یک گروه و عنوان کلی است که اشخاص حقوقی و حقیقی نامتجانس در آن جای
گرفتهاند .همچنین تعداد اندک شرکتهای نمونه میتواند تعمیم نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر می توان چندین پیشنهاد ارائه داد :
 پیشنهاد می شود شرکت ها بر مبنای گردش موجودی سهامداران برای آنان حق رای تعریف نمایند ،این روش باعثمی شود که سهامداران فعال تر حق رای بیشتری داشته باشند چراکه این دسته از سهامداران از ویزگی ها و پتانسیل
های شرکت بیشتر مطلع می باشند.
 پیشنهاد می شود شرکت ها برای انتخاب هیات مدیره و اعضاء کنترل داخلی شرکت از آراء سهامداران به صورت غیرمستقیم استفاده نمایند (استفاده از نمایندگان).
 پیشنهاد می شود شرکت ها جهت افزایش شفافیت اطالعاتی اختیارات حسابرسان داخلی برای دسترسی به اطالعاتجریان وجوه نقد شرکت را افزایش دهند.
 پیشنهاد می شود اختیارات هیات مدیره در کنترل جریان وجوه نقد محدود شود با تایید بازرسان و سیستم کنترل داخلیانجام شود.
 پیشنهاد می شود شرکت ها از سیستم رای دهی وزن دار استفاده نمایند به صورتی که رای هر سهامدار با تعداد سهاموی وزن دار شود.
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چکـیده
امروزه کیفیت سود یکی از موضوعات بحثانگیز و جذاب در پژوهشهای مالی و حسابداری به شمار میرود .به دلیل اینکه
سرمایهگذاران بهعنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیمگیری به رقم سود توجه خاصی دارند .بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد
کیفیت سود ،در کشورهای غربی صورت گرفته است ،نتایج پژوهشهای قبلی با هم در تناقض است ،زیرا هر کدام از آنها برای
بررسی کیفیت سود از معیارهای متفاوت استفاده کردهاند .در ایران نیز با توجه به وجود چندین روش قابلقبول حسابداری و آزادی
عمل در انتخاب این روشها (مثل برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی در اجرای روش خط مستقیم) امکان تناقض در نتایج
تحقیقات وجود دارد .با توجه به حساسیت کیفیت صورتهای مالی و بهخصوص اقالمی نظیر بدهیها که مدیران اختیار عمل و
انعطاف زیادی در گزارشگری آن دارند در این پژوهش به بررسی رابطه بین مؤلفههای کیفیت سود (پیشبینی سود و هموارسازی
سود) و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم .در راستای پاسخ به سؤال پژوهش ،با
انتخاب  201شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکتهای نمونه ،طی بازه زمانی 0
ساله 2992 ،الی  ،2990اقدام به جمعآوری دادهها شده است .روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-
همبستگی است و برای آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیون ترکیبی و دادههای پانل استفاده شده است .نتایج حاصل از بررسی
فرضیه پژوهش حاکی از آن است که ،بین پیشبینی سود با هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه
معناداری وجود ندارد .همچنین بین هموارسازی سود و هزینه بدهی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
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در دنیای سرمایهگذاری امروز فرآیند تصمیمگیری شاید مهمترین بخش از فرآیند انتخاب یک سرمایهگذاری باشد .سرمایهگذاران
در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینهترین تصمیمات میباشند .در این راستا مهمترین عامل فرآیند
تصمیمگیری ،اطالعات مالی صحیح،بهموقع و مربوط است .در بازارهای اوراق بهادار تصمیمات سرمایهگذاری متأثر از منابع اطالعاتی
است .اخذ اطالعات از منابعی چون رسانههای خبری ،تحلیلگران مالی ،گزارشهای مالی شرکتها و حتی خود قیمت بازار اوراق
بهادار صورت میگیرد .نظریهپردازان بازارهای اوراق بهادار ،حسابداری و گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطالعاتی میدانند و به
همین علت یکی از اهداف حسابداری تهیه صورتهای مالی و فراهم کردن اطالعات بهمنظور تسهیل تصمیمگیری است] .[2مدیران
برای نشان دادن تصویری مطلوب از شرکت و کاهش ریسک سرمایهگذاری انگیزههای قوی دارند تا سود را هموار نمایند].[1
سرمایهگذاران معتقدند سود با ثبات در مقایسه با سود دارای نوسان ،پرداخت سود تقسیمی باالتری را تضمین میکند .همچنین
نوسانات سود به عنوان معیاری مهم ریسک کلی شرکت قلمداد میشود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری
میباشند .بنابراین شرکتهایی که دارای سود همواری هستند؛ بیشتر مورد عالقه سرمایهگذاران بوده و از نظر آنها محل مناسب
تری برای سرمایهگذاری محسوب میشوند .از طرف دیگر مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی
در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل مالحظه ای دارد .به علت این انعطاف پذیری ،مدیر میتواند به طور نظامند
بر روی سود گذارش شده از سالی به سال دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار کند .از اینرو هموارسازی میتواند بر تصمیمات
سرمایهگذاران موثر باشد .یعنی سود داری محتوای اطالعاتی میباشد .و از سوی دیگر ،اگر مدیران سودهای شرکت را به صورت
غیر واقعی گزارش کنند ،آنگاه هموارسازی سود باعث نشان دادن سودهای غیرواقعی شده و موجب بروز مشکالتی در واحدهایی
دارای ،عملکرد ضعیف در آیندهای نزدیک میگردد].[9
کیفیت صورتهای مالی و نحوه گزارش اقالم با اهمیت مندرج در صورتهای مالی که تصمیمات ذینفعان شرکت را تحت تأثیر
قرار میدهد ،از دیرباز دارای حساسیت زیادی بوده است .بهخصوص اقالمی نظیر بدهیها که مدیران اختیار عمل و انعطاف زیادی در
گزارشگری آنها دارند .بدین لحاظ استفادهکنندگان صورتهای مالی عالقه زیادی به شناسایی عواملی دارند که این اقالم را تحت
تأثیر قرار میدهد .مطالعات زیادی نشان میدهد که پیروی از استانداردهای حسابداری به تنهایی نمیتواند کیفیت صورتهای مالی
و اقالم مندرج در آن را تضمین کند ] ،[1زیرا عوامل دیگری نیز بر روی کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارند .صورتهای مالی تهیه
شده توسط یک واحد اقتصادی عالوه بر استانداردهای حسابداری تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی متنوعی قرار
دارد .برخی از این عوامل عبارتند از انگیزههای مدیریت ،نوع نگرش مدیریت به گزارشگری مالی ،دیدگاه مدیریت به بنگاه اقتصادی
و کسب و کار ،نفوذ مدیریت در فضای سیاسی جامعه ،قوانین و مقررات حاکم بر نظام اقتصادی جامعه ،فشارهای سیاسی و نظام
حقوقی ] .[0یکی از عوامل بااهمیت و قابل توجه ،ارتباطات سیاسی بنگاههای اقتصادی است .روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت
مالی بنگاههای اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزههای مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار میدهد .از طرفی
اعتباردهندگان همواره به عنوان یکی از منابع تأمین مالی در شرکت ،در نظر گرفته میشوند .لذا آنان بهمنظور کاهش ریسک زیانهای
وام دهی ،اطالعات مالی شرکتهایی را که متقاضی دریافت وام میباشند ،بررسی مینمایند .به همین خاطر آنها نیاز به اطالعات
قابلاتکا دارند تا بتوانند با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ،میزان وام پرداختی و هزینه بدهی را مشخص کنند ].[0
هموارسازی سود نوع خاصی از مدیریت سود است که میکوشد نوسانهای سود را در طول زمان کاهش دهد] .[7هموارسازی
سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است  .هموارسازی سود ،فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها
یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده ،تغییر کمی داشته باشد مادامی که درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزایش
ندهد .وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر الزم را برای منظم کردن جریانها
در هنگام نیاز تامین کند و به طور کلی هدف آن ،کاهش تغییرات سود است .هموار سازی سود نوعی اقدام آگاهانه است که مدیریت
با هدف عادی جلوه دادن سود انجام میدهد و بدین وسیله تغییرهای غیرعادی سود را تا آن حد کاهش میدهد که با توجه به اصول
حسابداری و مدیریت سالم ،مجاز است .بسیاری از سازمانها تغییر در روشهای حسابداری را به عنوان بخشی از سیاستهای
حسابداری خود مطرح میکنند .باور عموم مردم بر این است که سازمانها برای مخفی کردن نارساییهای عملکردی خود اقدام به
تغییر در روشهای حسابداری مینمایند .از سوی دیگر ،تدوین کنندگان قوانین و مقررات حسابداری کوشیده اند تواناییهای مدیریت
در انجام تغییرهای حسابداری را (با هدف افزایش یا کاهش سود خالص) محدود کنند ].[5
هزینه بدهی در واقع هزینهای است که شرکت بابت وجوه تأمین شده از طریق وام یا انتشار اوراق مشارکت بلند مدت متحمل
میشود .این نرخ نشاندهنده بازده مورد انتظار وام دهندگان نیز است .مزیت مهم هزینه بدهی نسبت به سایر منابع تأمین مالی این
است که جزء هزینههای قابلقبول مالیاتی میباشد؛ بنابراین قسمتی از این هزینهها از طریق صرفه جویی در مالیات پرداختی به واحد
تجاری برگشت داده میشود و مزیت دیگر آن این است که نسبت به سهام عادی و ممتاز یک منبع تأمین مالی نسبتاً ارزان قیمتتر

محسوب میشود .از طرفی هزینه بدهی نشاندهنده فشار و ضعف مالی ،نماینده بدهی و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایهگذاران
و اعتبار دهندگان یا بین گروههای مختلف سرمایهگذاران است ] .[9با توجه به اینکه هر چه کیفیت سود افزایش یابد ،اعتبار و ارزش
شرکت نزد سهامداران و تأمین کنندگان مالی افزایش مییابد ،به بررسی رابطه بین دو تا مؤلفههای کیفیت سود(قابلیت پیشبینی
سود و هموارسازی سود) با هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت.بنابر این در این
مقاله به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که آیا پیشبینی و هموارسازی سود با هزینه بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد یا خیر؟

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2هموارسازی سود

 -2-2پیشبینی سود
قابلیت پیشبینی سود توانایی سود جاری برای پیشبینی سود آتی است .شرکتهای سالم قابلیت پیشبینی سود بیشتر نسبت به
شرکتهای ورشکسته است .الیپ ( )2950عنوان میکند معیار اندازه گیری قابلیت پیشبینی سود در واریانس شوکهای سود منعکس
شده است .بدین معنی که با افزایش واریانس ها،قابلیت پیشبینی کاهش مییابد] .[22قابلیت پیشبینی یکی از خصوصیات کیفی
اطالعات حسابداری است که سبب بهبود مربوط بودن اطالعات میگردد .مطالعه ادبیات موضوعی بیانگر آن است که قابلیت
پیشبینی توسط بسیاری از محققین ،به عنوان یکی از معیارهای مرتبط با خصوصیات سری زمانی سود معرفی؛ شده است .برخی
محققین (از جمله شیپر و وینسنت 1669 ،؛ فرانسیس و همکاران 1661 ،جینگ )1667 ،قابلیت پیشبینی را به عنوان یک معیار
مجزای کیفیت سود در نظر میگیرند ]  .[21-29-21بر اساس مفهوم قابلیت پیش بینی ،سودهایی با کیفیت باالتر در پیش بینی
سودهای آتی مفیدتر هستند .همانند پایداری ،قابلیت پیش بینی به عنوان یک ویژگی مطلوب سود در نظر گرفته می شود زیرا دقت
پیش بینی سود را افزایش می دهد] .[20-20
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هموارسازی سود ،یکی از معیارهای مرتبط با خصوصیات سری زمانی سود است) یک طبقه از معیارهای کیفیت سود که توسط
شیپر و وینست ( )1669معرفی گردیده است ،معیارهای مرتبط با تصمیمات اجرایی نام دارد .این طبقه دارای دو معیار کیفیت سود
است که عبارتند از )2:برآوردها و قضاوتهای موردنیاز به عنوان معیاری معکوس برای کیفیت سود و  )1دستکاری برآوردها و
قضاوتها به عنوان معیاری معکوس برای کیفیت سود .به نظر میرسد که معیار دستکاری برآوردها و قضاوتها ،با معیار هموارسازی
سود همخوانی دارد  .تغییرپذیری یا هموارسازی سود ،به معنای وجود سودهای کم کیفیت است .محیطی که شرکتها در آن فعالیت
میکنند ،همواره دستخوش تغییرات است لذا مدیریت با استفاده از انتخابهای حسابداری ،اقدام به هموارسازی سود نموده و بدین
شیوه کیفیت سود را متأثر میسازد ].[26

 -3-2هزینه بدهی
تأمین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران ،راه حل
مطلوب تری برای تأمین مالی محسوب میشود .اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد ،توان
پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وام گیرنده میباشد] .[27
پژوهشهای زیادی درباره تصمیمات مالی شرکتها و همچنین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتها انجام شده است .
فعالیتها و کارهای تئوریکی زیادی انتخاب بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکتهایی که حد مطلوب
نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه و منفعت انتخاب میکنند ،توصیف کرده است .به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از
کسر هزینه بهره از سود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق اعتبارگیری مدل سازی و ارائه شده است] .[96سایر مزایای بدهی
شامل متعهد شدن مدیریت به مؤثر و با کیفیت عمل کردن ] ،[25همچنین سرگرم کردن و مشغول کردن اعتباردهندگان به مراقبت
و نظارت بر شرکت است ] .[29از طرفی نیز هزینه بدهی نشان دهنده فشار وضعیت مالی (اسکات ،2)2970 ،نماینده بدهی (مایزر،
 ،)2977و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایهگذاران و اعتباردهندگان یا بین گروههای مختلف سرمایهگذاران است .اما هنگامی که
سرمایهگذاران مشغول تصمیم برای سرمایهگذاری در شرکتها و موسسات هستند ،اعتباردهندگان منحنی ریسک شرکت را رزیابی
میکنند .این منحنی ریسک بازده موردا نتظار اعتباردهندگان را تعیین میکند که این همان هزینه بهره شرکت است ].[9

1 . Scott
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 -4-2پیشینه تحقیق

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)33پاییز  ،3311جلد یک

سلیمانیان و عسگری ( )2992به بررسی این موضوع پرداختند که ،آیا هموارسازی سود بر محتوای اطالعاتی سودها در جهت
تصمیمگیری استفاده کنندگان از مالی اثر دارد یا خیر .آنها برای بررسی این پژوهش از  221شرکت که با استفاده از تجزیه و تحلیل
های رگرسیونی در دوره زمانی 2955-2956به بررسی این موضوع پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد که ،هموارسازی سود باعث
بهبود محتوای اطالعاتی سودها گزارش شده شرکتها نمی گردد ].[16
پیرایش و چغاله( )2999در تحقیقی تخت عنوان "تأثیرانگیزههای هموارسازی سود بر ضریب واکنش بازده غیر عادی نسبت به
سود غیرمنتظره" به بررسی پرداختند .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بوده ،که براساس شرایط در نظر گرفته شده (روش حذف سیستماتیک) برای انتخاب نمونه 99 ،شرکت طی دوره  2957تا 2992
انتخاب گردید .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از تجزیه و تحلیل داده های تابلویی ،استفاده شده است .نتایج پژوهش بیانگر این
است که ،سود دارای محتوای اطالعاتی میباشد و اعالن سودهای غیرمنتظره که به واسطه انگیزههای هموارسازی سود ،توسط
مدیریت انجام میشود ،باعث میشود که سرمایهگذاران بتوانند به خوبی اطالعات مربوط به سود را تفسیر و معانی مربوط به آن را
بفهمند .در نتیجه اطمینان سرمایهگذاران به دستیابی به سود اعالمی باال میرود .افزایش اطمینان سرمایهگذاران منجر به افزایش
اثرگذاری سود غیرمنتظره بر بازده غیرعادی و در نتیجه قیمت سهام میشود ].[12
نوروزی و همکاران( )2999در تحقیقی بررسی تاثیر هزینه سرمایه بدهی بر کیفیت سود براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت
سودباال و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد .بهمنظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطالعات
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره  1ساله از  2999-2996استفاده شده است .بهمنظور بررسی روابط
بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر هزینه سرمایه بدهی بر کیفیت سود با متغیر مجازی آزمون
شده است .براساس نتایج بدست آمده میتوان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ،هزینه
سرمایه بدهی کاهش می یابد .این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه سرمایه بدهی شرکتها
یک عامل موثر و معنادار میباشد.
عطری و همکاران( )2991در تحقیقی ارتباط بین کیفیت سود با هزینه بدهی را مورد بررسی قرار دادند .ابعاد کیفیت سود شامل
کیفیت اقالم تعهدی ،تغییرپذیری سود ،اقالم تعهد دینی اختیاری ،عامل مشترک ،هموار بودن سود ،از این رو به عنوان متغیر مستقل
پژوهش شناخته شده است ،متغیر وابسته پژوهش با توجه به مدل رگرسیون فرانسیس و همکاران ( )1660هزینه بدهی میباشد ].[11
فرضیات پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از  292شرکت یک دوره هفت ساله بین سالهای  2950و  2991با استفاده از
الگوی رگرسیون خطی چندگانه و با استفاده از نرم افزار  spssمورد آزمون قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین پنج بعداز
کیفیت سود چهار بعد آن با هزینه بدهی رابطه ندارد و فقط بعد هموار بودن سود با هزینه بدهی رابطه معناداری دارد.
ایمانی و عبدی ( )2990در تحقیقی تحت عنوان" تأثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی با اثر تعدیلگر محیط
های مختلف اطالعاتی" به بررسی پرداختند .برای دستیابی به هدف پژوهش 220 ،شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بازار
اوراق بهادار تهران طی سالهای  2999-2951برای نمونة آماری انتخاب شدند؛ همچنین ،برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چند
متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است .یافتهها حاکی از آن است که هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی تأثیر
منفی و معناداری دارد .از معیارهای محیط اطالعاتی نیز کیفیت افشا ،تعداد و دقت سود پیش بینی شده بر ضریب واکنش سودهای
آتی اثر مثبت و معنا داری می گذارد .از یافته های دیگر اینکه محیط اطالعاتی قوی موجب می شود هموارسازی سود ،ضریب
واکنش سودهای آتی را به طور معناداری افزایش دهد ].[19
لی و همکاران ،)1629( 2در تحلیل کیفیت سود از چهار ویژگی (اقالم تعهدی ،پایداری سود ،قابلیت پیشبینی سود ،یکنواختی
سود) استفاده کردند و یافتهها نشان میدهد که سطوح کیفیت سود با سطوح وضعیت مالی شرکتها موازی است .شرکتهای
ورشکسته و بحران زده مالی دارای کمترین کیفیت سود و شرکتهای سالم دارای باالترین کیفیت سود میباشند ].[11
هدلی ( )1629به بررسی رابطه ی بین سطوح محافظه کاری حسابداری و هزینههای بدهی شرکت پرداخت .نتایج تحقیق او
نشان میدهد که سطح محافظه کاری اتخاذ شده در یک شرکت روی هزینه بدهی اثر میگذارد و این تأثیر در طول زمان پایدار
نیست .سطوح مختلف محافظه کاری ،تأثیرات مختلفی روی هزینه ی بدهی دارند .به این دلیل ،باید با تضمین از محافظه کاری
حسابداری استفاده کرد به طوری که سطحی که شرکت اتخاذ کرده ،حد و مرز مورد قبول برای کسب سود و مزایا را افزایش ندهد
].[10
چنگ و همکارانش ( )1621در پژوهشی به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش سود فعلی و سودهای آتی پرداختند؛
همان گونه که به وسیلة محیط های مختلف اطالعاتی تحت تأثیر قرار می گیرند .نتایج این پژوهش نشان میدهد در شرکتهایی
1. Li, F., Abeysekera, I .& Ma,S
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 -3روش شناسی تحقیق
در این تحقیق با برداشت مستقیم اطالعات مورد نیاز از صورتهای مالی ،پایگاه اطالعاتی ره آورد نوین و سایت سازمان بورس
مجموع دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها جمعآوری شده است .پس از انتخاب شرکتهای نمونه جهت انجام برخی محاسبات
از نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شده است .برای گروه بندی شرکتها طبقه بندی بورس در نظر گرفته شده است .در تجزیه
وتحلیل اطالعات با توجه به نیاز ،از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار
ایویوز 7استفاده شده است.

 -1-3جامعه آماری روش و طرح نمونه برداری
جامعه آماری این پژوهش ،شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .قلمرو زمانی پژوهش یک
دوره  0ساله از سال  2992تا  2990میباشد .روش نمونه گیری در این مطالعه ،روش غربالگری است .شرکتهایی به عنوان نمونه
انتخاب شدند که:
 .2سال مالی آنها منتهی به  19اسفند ماه هر سال باشد.
 .1طی بازه زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 .9اطالعات مالی آنها در قلمرو زمانی پژوهش در دسترس باشد.
 .1جزء شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی ( بانکها و لیزینگ ) نباشند.
 .0در طی بازه زمانی پژوهش بیش از  0ماه وقفه معامالتی در طی هر سال نداشته باشند.
با اعمال شرایط فوق ،تعداد  201شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
با توجه به مطالب ارائه شده در مبانی نظری ،فرضیههای پژوهش عبارتست از:
 فرضیه اول :بین قابلیت پیشبینی سود و هزینه بدهی رابطه معناداری جود دارد. -فرضیه دوم :بین هموارسازی سود و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد.

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)33پاییز  ،3311جلد یک

با محیط اطالعاتی ضعیف ،هموارسازی سود فقط موجب افزایش ضریب واکنش سود جاری می شود و ضریب واکنش سودهای آتی
افزایش نمییابد و در شرکتهایی که محیط اطالعاتی قوی دارند ،ضریب واکنش سودهای آتی نیز با افزایش هموارسازی سود
افزایش می یابد ].[10
چنگ و لی ( )1621در پژوهشی با عنوان "آیا هموارسازی سود ارزش اطالعاتی سود را بهبود نشان دادند هموارسازی ،ضریب
واکنش « می بخشد؟ مقایسه ای بین بازار ایاالت متحده و چین سودهای آتی را در ایاالت متحده بهبود می بخشد ،اما در بازار چین
تأثیر کمی دارد .آنها استدالل می کنند که اختالف سطح بازار در محیط اطالعاتی می تواند عامل این اختالف باشد].[17
پروتی و واگنهوفر ( )1621در پژوهشی با عنوان"معیارهای کیفیت سود و مازاد بازده" چگونگی تاثیر معیارهای کیفیت سود را
بر مازاد بازده سهام بررسی کردند .معیارهای کیفیت سود شامل معیارهای پایداری سود ،قابلیت پیشبینی ،هموارسازی ،اقالم تعهدی
غیرعادی ،کیفیت اقالم تعهدی ،ضریب واکنش سود و ارتباط ارزشی هستند .نتایج آنها نشان داد که همه معیارها به جز معیارهای
هموارسازی با قدر مطلق مازاد بازده رابطه معکوس دارند .همچنین معیارهای مبتنی بر اقالم تعهدی توانایی بهتری در توضیح مازاد
بازده دارند ].[15
پترسون و همکاران ( )1620در پژوهشی با عنوان" تاثیر کیفیت سود و پردازش اطالعات بر یکنواختی حسابداری " ارتباط بین
معیار یکنواختی( ثبات رویه )حسابداری بر کیفیت سود را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ثبات رویه حسابداری در طی
زمان با معیارهای کیفیت سود از جمله هموارسازی سود ،قابلیت پیش بینی ،کیفیت اقالم تعهدی و قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری
رابطه مثبت دارد .همچنین ،ثبات رویه بیشتر منجر به پردازش بهتر اطالعات و عدم تقارن اطالعاتی کمتر می شود ].[19

 -2-3آزمون آماری فرضیه اول
مدل تحقیق برای آزمون فرضیه اول به شرح زیر میباشد:

مدل()3

𝐼𝑁𝑇𝑖 𝑡 = β0 + β1 pred i;t + β2 IC i;t + β3 LIQ i;t + β4 COLi;t + β5 LEVi;t +
𝑡;𝑖∈β6 SIZEi;t + β7 LnYeari;t +
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که در آن:

 -1-2-3متغیر وابسته
 : INTهزینه بدهی که متغیر وابسته پژوهش است و از تقسیم هزینه مالی بر کل بدهی محاسبه میشود:
 :FCهزینه مالی
مدل()5
 : TLکل بدهی پایان دوره شرکت

𝐶𝐹
𝐿𝑇

= 𝑇𝑁𝐼

 -2-2-3متغیرمستقل
 :Predپیشبینی سود و متغیر مستقل پژوهش است .قابلیت پیشبینی سود توانایی سود جاری برای پیشبینی سود آتی است.
شرکتهای سالم قابلیت پیشبینی سود بیشتر نسبت به شرکتهای ورشکسته است .الیپ( )2996عنوان میکند معیار اندازه گیری
قابلیت پیشبینی سود در واریانس شوکهای سود منعکس شده است .بدین معنی که با افزایش واریانس ها ،قابلیت پیشبینی کاهش
مییابد .فرانسیس و همکاران ( )1661از جذر واریانس خطای معادله پایداری سود برای قابلیت پیش بینی سود استفاده میکنند.

Earning j,t = α0 + β1 Earning j,t−1 + εj,t

مدل()3
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)33پاییز  ،3311جلد یک

مدل()4

̂𝜀( 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑗,𝑡 = √𝜎 2
) 𝑡𝑗,

که در آن:
̂𝜀(  :𝜎 2واریانس باقی ماندههای مدل پایداری سود (مدل  )9را نشان میدهد و قابلیت پیشبینی سود با استفاده از انحراف
) 𝑡𝑗,
)̂ (εحاصل از رابطه  9محاسبه میشود .هرچه این مقدار Predبزرگتر باشد ،قابلیت پیشبینی پایین است در
معیار باقی ماندههای j,t
نتیجه کیفیت سود در سطح پایینی است.

 -3-3آزمون آماری فرضیه دوم
مدل تحقیق برای آزمون فرضیه دوم به شرح زیر میباشد:

مدل()2

𝐼𝑁𝑇𝑖 𝑡 = β0 + β1 SE i;t + β2 IC i;t + β3 LIQ i;t + β4 COLi;t + β5 LEVi;t
𝑡;𝑖∈+ β6 SIZEi;t + β7 LnYeari;t +

که در آن:

 1-3-3متغیرمستقل
 :SEهموارسازی سود و متغیر مستقل پژوهش است .ایم هوف ()2952در پژوهشی که انجام داده بود بیان کرد زمانی که
تغییرپذیری سود نسبت به تغییرپذیری درآمدها) فروش (کمتر است ،هموارسازی رخ داده است .در شاخص ایکل شرکتی بعنوان
هموارساز سود معرفی میشود که ضریب تغییرات سود به ضریب تغییرات درآمدها) فروش (آن کوچکتر از  1باشد .به عبارت دیگر:

مدل()2

𝐼∆𝑉𝐶

𝑆𝐸 = 𝐶𝑉∆𝑆 < 1

که در آن:
𝐼∆𝑉𝐶 :ضریب تغییرات سود که برابر است با انحراف معیار سود تقسیم بر میانگین سود .ضریب تغییرات سود برای شرکت i

در دوره  tاز طریق تقسیم انحراف معیار سود دورههای  tو  t-1بر میانگین سود دورههای  tو  t-1بدست میآید.
𝑆∆𝑉𝐶 :ضریب تغییرات فروش که برابر است با انحراف معیار فروش تقسیم بر میانگین فروش .ضریب تغییرات فروش برای
شرکت  iدر دوره  tاز طریق تقسیم انحراف معیار فروش  tدر دوره  tو  t-1بر میانگین فروش دورههای tو t-1بدست میآید.
در این پژوهش از سود خالص برای تعیین شرکتهای هموارساز سود استفاده شده است .اگر شاخص ایکل برای شرکتی کوچکتر
از یک باشد آن شرکت به عنوان یک شرکت هموارکننده سود در نظر گفته میشود و اگر شاخص ایکل بزرگتر یا مساوی یک باشد
آن شرکت بعنوان شرکت غیرهموارساز تلقی خواهد شد.

 -4-3متغیرهای کنترلی
 :ICنسبت پوشش بهره که از تقسیم سود قبل از مالیات بر هزینه مالی محاسبه میشود.
 LIQ:نسبت نقدینگی از تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای جاری بدست میآید.
33

 :COLنسبت اموال و ماشین آالت و تجهیزات بر کل دارایی میباشد.
 :Levاهرم مالی از تقسیم مجموع بدهیهای شرکت بر مجموع داراییهای شرکت بدست میآید.
 :SIZEبیانگر اندازه شرکت بوده که با لگاریتمگیری از ارزش دفتری کل داراییها بدست میآید.
 :YEARنشان دهنده سن شرکت میباشد .سن شرکت از طریق رابطه زیر بدست میآید:
سال تأسیس شرکت – سال مورد مطالعه = سن شرکت

 -4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

 -1-4آزمون ناهمسانی واریانس
یکی از فروض کالسیک همگن یا همسان بودن توزیع واریانس خطاهاست که در صورت منفی شدن این فرض ،اجزای اخالل
دارای ناهمسانی واریانس خواهند بود.
جدول  -1نتایج آزمون ناهمسانی واریانس جمالت خطا

روش

Df

ارزش

احتمال

مدل اول تحقیق

برتلیت

3

5395122

39333

مدل دوم تحقیق

برتلیت

3

5391123

39333
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در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیهها استفاده شده است .برای
انتخاب اینکه در تخمین الگوها از روش تلفیقی یا تابلویی استفاده شود ،از آزمون  Fلیمر استفاده شد .با توجه به اینکه سطح معناداری
در همه الگوها کوچکتر از  0درصد است ،دادهها از نوع تابلویی هستند .قبل از برآورد الگو ،مفروضات الگوی رگرسیون از جمله همسانی
واریانس اجزای اخالل ،نبود خود همبستگی بین اجزای اخالل و نبود هم خطی بین متغیرهای توضیحی بررسی شد .بهمنظور بررسی
همسانی واریانس جمله اخالل الگوها ،از آزمون وایت استفاده شده است .در این پژوهش ،با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در
تمامی مدلهای رگرسیونی موجود در این پژوهش از حداقل مربعات تعمیم یافته ( )EGLSبرای رفع آن استفاده شده است .بهمنظور
خود همبستگی میان اجزای خطا ،از آزمون دوربین واتسون استفاده شد.آماره دوربین واتسون در دامنه  2/0تا  1/0قرار گرفته که
حاکی از عدم خودهمبستگی میان اجزای خطا است.

با توجه به  P-Valueهای بدست آمده که کمتر از  6060است است در این مدلها ما با ناهمسانی واریانس روبرو هستیم .با
توجه به وجود ناهمسانی واریانس از تخمین زن  EGLSبرای رفع آن استفاده میشود.

 -2-4نتایج آزمون چاو و هاسمن
در این مدل برای این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش دادههای پانل در برآورد مدل ،کارآمد خواهد بود یا نه ،از
آزمون  Fلیمر استفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمونها در جدول زیرآمده است.

جدول  -2نتایج آزمون چاو فرضیههای تحقیق
نوع آزمون

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

درجه آزادی

P-Value

نتیجه

فرضیه اول

آزمون  Fلیمر

فرضیه دوم

آزمون  Fلیمر

F
F

3395352

)(3239233

39333

panel

3395542

)(3239233

39333

panel
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همان طوری که مالحظه میگردد ،نتایج آزمون چاو برای مدل حاکی از انتخاب مدل پانل میباشد .حال میبایست مدل اثرات
ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی آزمون گردد .برای این کار از آزمون هاسمن استفاده میشود .برای انجام آزمون هاسمن ،ابتدا
میبایست مدل تصادفی  -زمانی را برآورد کنیم آزمون هاسمن برای بررسی وجود اثرات تصادفی به شکل زیر تنظیم میشود:
 :H0مدل اثرات تصادفی .بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد.
 :H1مدل اثرات ثابت .بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد.
جدول  -3نتایج آزمون هاسمن مدلهای تحقیق
نتیجه

معنیداری P-Value

آماره

اثر تست

اثرات ثابت

3.332

5393253

Cross-section random

فرضیه اول

اثرات ثابت

39332

3192321

Cross-section random

فرضیه دوم

بر اساس نتایج مندرج در جدول باال مشاهده میگردد p-value ،بدست آمده کوچکتر از  6060است ،در نتیجه فرضیه  H1مبنی
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بر وجود همبستگی بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی پذیرفته میشود .بنابراین برای برآورد مدل از روش اثرات ثابت استفاده
میگردد.

 -3-4نتایج برآورد مدل فرضیه اول تحقیق
جدول  -4نتایج برآورد مدل فرضیه اول تحقیق
ضریب

آماره t

P-Value

pred

قابلیت پیشبینی سود

60621

20091

60210

IC

نسبت پوشش بهره

-2017

-60710

60100

LIQ

نسبت نقدینگی

-606662

-60095

60019

COL

نسبت اموال و ماشین آالت

-60611

-90952

60666

LEV

اهرم مالی

60609

220117

60666

SIZE

اندازه شرکت

60621

00977

60666

LNYEAR

سن شرکت

60669

60799

60111

C

عرض از مبدأ

-60219

-00561

60666

متغیر

آماره F
احتمال آماره F

7101571
606666

آماره دوربین واتسون

20509

ضریب تعیین تعدیل شده

6009

Dependent Variable: INT
)Method: Panel EGLS (Cross-section weights
Cross-sections included: 154
Total panel (balanced) observations: 770
Linear estimation after one-step weighting matrix

همانطور که در جدول  7-1مشاهده میشود متغیر مستقل قابلیت پیشبینی سود دارای  p-valueکوچکتر از  0درصد است.
بنابراین رابطه معناداری بینقابلیت پیشبینی سود و هزینه بدهی وجود ندارد .فرضیه اول پژوهش رذ شده است.
در بررسی معنی دار بودن مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره  Fاز  6/60کوچکتر میباشد ( ،)6/66با اطمینان %90
معنی دار بودن کل مدل تایید می شود و از اعتبار باالیی برخوردار است .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  6/09درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی وارد شده در مدل تبیین میگردد .همچنین مقدار آماره دوربین -واتسن مابین
عدد میباشد  .)2از این رو خود همبستگی میان متغیرهای پژوهش وجود ندارد.

 -4-4نتایج برآورد مدل فرضیه دوم تحقیق
جدول  -5نتایج برآورد مدل فرضیه دوم تحقیق
متغیر

35

ضریب

آماره t

P-Value

pred

هموارسازی سود

-606669

-10156

60666

IC

نسبت پوشش بهره

-2017

-60710

60107

LIQ

نسبت نقدینگی

-606662

60005

60026

COL

نسبت اموال و ماشین آالت

-60619

-90022

60666

LEV

اهرم مالی

60609

220170

60666

SIZE

اندازه شرکت

60622

00601

60666

LNYEAR

سن شرکت

60661

20610

60190

C

عرض از مبدأ

-60295

-00079

60666

آماره F
احتمال آماره F

7201109
606666

آماره دوربین واتسون

20509

ضریب تعیین تعدیل شده

6009

همانطور که در جدول  7-1مشاهده میشود ضریب متغیر مستقل هموارسازی سود منفی و دارای  p-valueکوچکتر از  0درصد
است .بنابراین رابطه معناداری بین هموارسازی سود و هزینه بدهی وجود دارد .فرضیه دوم تحقیق پذیزفته شده است.
در بررسی معنی دار بودن مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره  Fاز  6/60کوچکتر میباشد ( ،)6/66با اطمینان %90
معنی دار بودن کل مدل تایید می شود و از اعتبار باالیی برخوردار است .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  6/09درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی وارد شده در مدل تبیین میگردد .همچنین مقدار آماره دوربین -واتسن مابین
عدد میباشد  .)2از این رو خود همبستگی میان متغیرهای پژوهش وجود ندارد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه فرضیه اول تحقیق نشان دهنده عدم رابطه معنادار بین قابلیت پیشبینی سود و هزینه بدهی میباشد .اما نتیجه حاصل از
آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان میدهد در مورد متغیر هموارسازی سود با توجه به آن که  P-Valueبدست آمده آنها کوچکتر از
 6/60میباشد و ضریب آنها منفی میباشد حاکی از آن است که شرکت که هموارسازی سود داشته اند ،از هزینه بدهی کمتری
برخوردار می باشد و فرضیه دوم تحقیق پذیرفته میشود .میزان رابطه معنادار بودن این دو متغیر ( )-6/6669است که نشان میدهد
در صورتی که هموارسازی سود یک درصد افزایش یابد در اثر این افزایش ،متغیر وابسته هزینه بدهی  6/6669درصد کاهش مییابد.
نوروزی و همکاران( )2999در تحقیقی بررسی تاثیر هزینه سرمایه بدهی بر کیفیت سود براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت
سودباال و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد .براساس نتایج بدست آمده میتوان بیان نمود که
با افزایش کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ،هزینه سرمایه بدهی کاهش مییابد .این نتیجه حاکی از این است
که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه سرمایه بدهی شرکتها یک عامل موثر و معنادار میباشد .و این نشان دهنده مطابقت
تحقیق حاضر با تحقیقات نوروزی( )2992میباشد.
براساس نتایج بدست آمده میتوان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ،هزینه سرمایه
بدهی کاهش مییابد .این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه سرمایه بدهی شرکتها یک عامل
موثر و معنادار میباشد .عطری و همکاران( )2991به بررسی ارتباط بین کیفیت سود با هزینه بدهی شرکتها پرداختند .ابعاد کیفیت
سود شامل کیفیت اقالم تعهدی ،تغییرپذیری سود ،اقالم تعهد دینی اختیاری ،عامل مشترک ،هموار بودن سود ،از این رو به عنوان
متغیر مستقل پژوهش شناخته شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین پنج بعداز کیفیت سود چهار بعد آن با هزینه بدهی
رابطه ندارد و فقط بعد هموار بودن سود با هزینه بدهی رابطه معناداری دارد  .و این نشان دهنده مغایرت پژوهش حاضر با پژوهش
عطری و همکاران ( )2991میباشد.
با توجه به نوسانات نسبتا زیاد در عوامل اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی حاکم بر شرکتها در کشورمان ،پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی از طراحی رگرسیون غیر خطی در تعیین رابطه بین معیارهای کیفیت سود و هزینه بدهی شرکتها استفاده شود.
پیشنهاد میشود مطالعه های مشابه در شرکت های خارج از بورس در ایران انجام شود.

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)33پاییز  ،3311جلد یک

Dependent Variable: INT
)Method: Panel EGLS (Cross-section weights
Cross-sections included: 154
Total panel (balanced) observations: 770
Linear estimation after one-step weighting matrix
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همچنین پیشنهاد می شود اجرای این پژوهش در صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک انجام شود تا
رهنمودهایی بیشتر و تکمیل کننده تری را در خصوص وضعیت و تفاوت عوامل تأثیر گذار بر هزینه بدهی شرکتها به ارمغان آورد.
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نقدشوندگی سهام ،سرمایهگذاری آتی و محدودیت مالی شرکتها

مجید مرادپور ،1میثم
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چکـیده
هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین سرمایهگذاری آتی شرکتها با نقد شوندگی سهام و به دنبال پاسخ این سؤال
است که آیا بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق 000
شرکت موجود در بازار سرمایه تهران با روش غربالگری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .دادههای جمعآوری شده در
یک دوره  4ساله بین سالهای  0991تا  0990در نظر گرفته شده است .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد
که بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری آتی رابطه مثبت و معناداری مثبت وجود دارد و رابطه بین این دو متغیر نیز به
محدودیت مالی بستگی ندارد .بهعبارتیدیگر محدودیت مالی تأثیر معناداری بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و
سرمایهگذاریآتی ندارد.

واژگـان کلـیدی :سرمایهگذاری آتی ،نقدشوندگی سهام ،محدودیت مالی

 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،موسسه آموزش عالی طبرستان ،چالوس ،ایران
 -2گروه مدیریت مالی ،موسسه آموزش عالی آیندگان ،تنکابن ،ایران( .نویسنده مسئول) meysamkaviani@gmail.com
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی  ،)37پاییز  ،3711جلد یک

یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه تأمین نقدشوندگی است و به نظر میرسد در بسیاری از ادبیات مالی به عنوان یک
مفهوم ساده در عین سادگی ،درك آن در بطن معامالت و سنجش آن پیچیده باشد (کاظمی و حیدری .)0990 ،ازاینرو میتوان
بیان کرد که نقدشوندگی سهام موضوعی بسیار پیچیده است و بهترین تعریف آن میتواند امکان سریع خریدوفروش مقادیر زیادی
از اوراق بهادار باشد (نوروزی نصر و همکاران .)0994 ،از بین اوراق بهادار ،مزایای سرمایهگذاری در سهام در مقایسه با سایر
فرصتهای سرمایهگذاری ،نقدشوندگی باالی این نوع سرمایهگذاری است که این امر به عواملی مانند نماد معامالتی بدون وقفه
بلندمدت ،درصد سهام شناور آزاد و بازده سهام بستگی دارد .در بازارهای ثانویه ضمن تأمین نقدشوندگی ،از طریق کشف قیمت و
امکان انتقال ریسک ،هزینه سرمایه سهام کاهش مییابد .همچنین نقدشوندگی جنبه اساسی معامله اوراق بهادار است و یکی از
عوامل مهم در قیمتگذاری داراییها محسوب میشود و تأثیر بسزایی بر قیمت دارد .کاهش نقدشوندگی به این معنی است که
ریسک نقدشوندگی تأثیر منفی بر سهام خواهد داشت (کاظمی و حیدری .)0990 ،از طرفی امروزه ارتباط بین نقدشوندگی بازار
سهام و تصمیمات شرکتها در خصوص پرداخت سود و سرمایهگذاری مجدد نگرانی زیادی در ادبیات امور مالی شرکت ایجاد کرده
است .از آنجایی که از هزینه سهام جهت تنزیل جریان نقد استفاده میشود ،کاهش آن نیز منجر به افزایش نقدشوندگی سهام و لذا
رشد سرمایهگذاریهای آتی میشود .انتظار میرود شرکتهایی که در بازارهای نوظهور فعالیت میکنند از محدودیتهای مالی رنج
بیشتری ببرند و لذا این سؤال مطرح میگردد که آیا چنین شرکتهایی که با سطوح مختلفی از محدودیت مالی مواجه هستند ،با
نقدشوندگی سهام متفاوتی برخوردار میباشند؟ شرکتی که از لحاظ اقتصادی محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی را دارند ،انتظار
میرود حساسیت بیشتری به کاهش هزینه سهام از طریق نقدشوندگی باالتر داشته باشند .این ناهمگونیها در رابطه بین
نقدشوندگی سهام و رشد شرکتها نقش مهمی در رشد بازار سرمایه تمامی کشورها دارد .لذا عدم توسعه سیستمهای مالی ممکن
است مانع از نقش اساسی آنها در جذب سرمایه برای سرمایهگذاریهای سودآور شود (لوین )0990 ،0و این گونه استدالل میشود
که یک سیستم مالی توسعهیافته پیششرط رشد سرمایهگذاری شرکتها است که به افزایش سطح نقدشوندگی سهام بستگی دارد
(الحسن و نایاکا .)1111 ،1ازاینرو هدف پژوهش حاضر نیز پاسخ به این سؤال است که با توجه به نقش نقدشوندگی سهام
شرکتها ،آیا نقدشوندگی باالتر میتواند بر سرمایهگذاری آتی شرکتهای موجود در بازار سرمایه کشور تأثیر داشته باشد؟

 -2پیشینه پژوهش
الحسن و نایاکا ( )1111در پژوهشی با عنوان سرمایهگذاری آتی شرکتها و نقدشوندگی سهام در بازارهای نوظهور بدین
نتیجه رسیدند که این رابطه تحت تأثیر محدودیتهای مالی و درجه توسعه بازار مالی قرار دارد .آمیهود و لوی )1109( 9در پژوهشی
با عنوان تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایهگذاری و تولید شرکت بدین نتیجه رسیدند که نقدشوندگی بازار سهام بر سرمایهگذاری و
تولید شرکتها تأثیر میگذارد .نقدشوندگی سهام بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مالی شرکتها منجربه افزایش هزینه سرمایه و
همچنین کاهش سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای ،تحقیق و توسعه و موجودی میشود .کانگ 8و همکاران ( )1100در
پژوهشی با عنوان سرمایهگذاری شرکتها و نقدشوندگی سهام در چین بدین نتیجه رسیدند که سرمایهگذاری شرکتها ریسک
شرکت را کاهش میدهد و تغییر ریسک بر رفتار بازار تأثیر میگذارد و منجر به افزایش نقدشوندگی سهام میگردد .الحسن ()1100
در پژوهشی با عنوان نقدشوندگی بازار جهانی و سرمایهگذاری شرکتها بدین نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت بین نقدشوندگی سهام
و سرمایهگذاریهای آتی وجود دارد .عالوه بر این ،یافتهها نشان میدهد که اثر نقدشوندگی بر سرمایهگذاریهای شرکتها به
شدت تحت تأثیر سطح محدودیت مالی شرکتها است .در کشورمان مسیبی و دارابی ( )0990در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه
بین سرمایهگذاری شرکتی و نقدشوندگی سهام بدین نتیجه رسیدند که بین سرمایهگذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام ارتباط
معناداری وجود دارد .ابزری و همکاران ( )0991در پژوهشی با عنوان تحلیل تأثیر نقدشوندگی بر بازده سهام با کنترل سبکهای
سرمایهگذاری :رویکردی جدید با معیاری چند بعدی بدین نتیجه رسیدند که نقدشوندگی در قالب الگوی قیمتگذاری داراییهای
سرمایه ای ،بازده مازاد سهام را به طور معناداری تحت تاثیر قرار میدهد و با وجود این که عامل بازار و نقدشوندگی هر دو دارای
سطح معناداری باالیی هستند ،اما بتای نقدشوندگی بزرگتر از بتای بازار است .همچنین ،یافتهها نشان میدهد که تاثیرات
نقدشوندگی حتی پس از کنترل سبکهای سرمایهگذاری ،اندازه ،ارزش و روند حرکت سهام از نظر آماری معنادار است و الگوی
چهار عاملی متشکل از عوامل بتا بازار ،نقدشوندگی ،اندازه و ارزش ،بهترین الگو جهت تبیین مازاد بازده سهام در بورس اوراق تهران
محسوب میشود .عالیی ( )0999در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین افق سرمایهگذاری و نقدشوندگی سهام بدین نتیجه
1 Levine
2 Alhassan & Naka
3 Amihud & Levi
4 Kang
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رسیدند که عامل نقد شوندگی سهام در تصمیم گیری سرمایهگذاران برای تعیین افق سرمایهگذاری آنها نقش زیادی دارد.سهام با
نقد شوندگی باالتر افقهای سرمایهگذاری کوتاه مدت دارند و سهام شرکتهای کوچک که به طور معمول میزان نقد شوندگی
کمتری دارند توسط سرمایهگذاران با افقهای سرمایهگذاری بلند مدت تر خریداری میگردد .همچنین رابطه معناداری بین انحراف
معیار بازده سهام و افق سرمایهگذاری یافت نشد .کاظمیو حیدری ( )0990در پژوهشی با عنوان رابطه بین نقدشوندگی سهام و
فرصتهای سرمایهگذاری بدین نتیجه رسیدند که بین نقد شوندگی سهام و فرصتهای سرمایهگذاری شرکت رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج بیانگر این است که بین نقد شوندگی سهام و بازده مورد انتظار سهامداران رابطه منفی و معنی
داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،نقد شوندگی سهام یکی از عواملی است که فرصتهای سرمایهگذاری شرکت را افزایش و هزینه
سرمایه سهام عادی را کاهش میدهد.

 -3فرضیه و مدل پژوهش

مدل ()0
مدل ()1

𝐽𝐼𝑖,𝑡+
𝐽𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡+
= 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽2
𝑡+ 𝛽3 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝑞𝑖,
𝑡𝐾𝑖,
𝑡𝑇𝐴𝑖,
𝑡+ 𝜀𝑖,
𝐽𝐼𝑖,𝑡+
𝐽𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡+
= 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐹𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 × 𝐹𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽4
𝑡𝐾𝑖,
𝑡𝑇𝐴𝑖,
𝑡+ 𝛽5 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝑞𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

در مدل ( )0و ( )I/K( )1بیانگر متغیر وابسته سرمایهگذاری آتی است و با معیار مخارج سرمایهای 0شرکت ( )CAPXدر زمان
 t + jکه با سرمایه اول دوره ( )Kمقیاس میگردد ،مورد سنجش قرار گرفته است .طبق پژوهش الو ،)1119( 1سرمایه ( )Kبه
مجموع دارایی خالص ،استهالك ،و کارخانه و تجهیزات منهای مخارج سرمایهای تعریف شده است .از تفاوت دورههای آتی
( )j=0،1استفاده میکنیم ،زیرا ممکن است سرمایه گذاری بالفاصله انجام نشود .همچنین از کل داراییها ( )TAبرای مقیاس متغیر
سرمایهگذاری استفاده میکنیم .در مدل ( FC )1شاخص محدودیت مالی 9است و با شاخص بومیسازی شده کاپالن و زینگالس8
( KZ )0900که توسط تهرانی و حصارزاده ( )0944پیشنهاد شد مورد سنجش قرار گرفته است .ضرایب این مدل بر اساس
شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران به شرح زیر برآورد گردید:
𝑡𝑖𝐶
𝑡𝑖𝑉𝐼𝐷
𝑡𝑖𝑣𝑒𝐿
− 15.216
+ 3.394
𝑄− 1.402
𝐴𝑡−1
𝐴𝑡−1
𝐴𝑡−1
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مبتنی بر مبانی نظری و پژوهشهای انجام گرفته ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
 نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاریهای آتی تأثیر معناداری دارد. رابطه بین نقدینگی سهام با سرمایه گذاریهای آتی به محدودیت مالی بستگی دارد.جهت بررسی و آزمون فرضیههای فوق از مدلهای رگرسیونی زیر که برگرفته از پژوهش پژوهش الحسن و نایاکا ()1111
است استفاده میگردد:

𝐾𝑍 = 17.33 + 37.486

برای سنجش  KZبرای هر شرکت در هر سال ،اگر این مقدار از میانه آن بیشتر باشد عدد یک در غیر این صورت صفر قرار
داده میشود .همچنین نقش تعاملی  FCبه صورت (𝑖𝐶𝐹 ×𝑦𝑡𝑖𝑑𝑖𝑢𝑞𝑖𝐿) در مدل قرار گرفته است .همچنین در این مدل
نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر مستقل است که از طریق نسبت گردش حجم معامالت 5به شرح ذیل محاسبه می شود:
حجم معامالت

 = log(1 +گردش معامالت

)
تعداد سهم منتشره
و متغیرهای کنترلی شامل نسبت جریان نقد آزاد به کل داراییها ( ،)FCF/TAاهرم ( )Leverageنسبت بدهی به داراییها،
نسبت فروش به کل داراییها ( ،)Salesنسبت انباشت وجه نقد به کل داراییها ( )Cashو نسبت کیوتوبین ( )qاست.

 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی همبستگی و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری شامل تمامیشرکتهای موجود
در بازار سرمایه کشور است که تعداد نمونه بعد از حذف سیستماتیک 000 ،شرکت برای دوره زمانی  91الی  90انتخاب شده است.
1 capital expenditure
2 Love
3 financial constraint
4 Kaplan and Zingales
5 Amihud and Turnover
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روش گردآوری دادهها از نوع میدانی و ابزار گردآوری ،بانکهای اطالعاتی بورس اوراق بهادار و شرکتهای مربوطه بوده است.
همچنین جهت تحلیل دادهها از آمارههای توصیفی و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرمافزار ایویوز استفاده شده است.

 -5تجزیه و تحلیل یافتهها
 -1-5آمار توصیفی دادهها
در آمار توصیفی به وضعیت دادهها با شاخصهای مرکزی و پراکندگی پرداخته میشود .جدول ( )0وضعیت دادهها را به شرح
زیر نشان میدهد:
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جدول  -1آمار توصیفی دادههای پژوهش
متغیرها و تعداد مشاهدات
شاخصهای پراکندگی
شاخصهای مرکزی
تعداد
انحراف معیار
بیشترین کمترین
میانه
میانگین
نماد
متغیر
مشاهدات
1/086
1/11111 9/069
1/111
1/110
995
مخارج سرمایهای
IK
1/109
1/110
0/640
1/180
1/909
995
نقدشوندگی
LIQ
1/5
1/1111
0
1/1111
1/899
995
محدودیت مالی
FC
1/065
-1/415
1/916
1/018
1/010
995
جریان نقد آزاد
FCF
1/910
1/186
9/905
1/695
1/65
995
اهرم مالی
LEV
1/654
1/1111
9/495
1/099
1/461
995
فروش
SALE
1/184
1/1111
1/86
1/119
1/199
995
نقد
وجوه
CASH
1/616
-1/991
1/954
1/509
1/589
995
توبین
Q
منبع :یافتههای پژوهش (خروجی نرمافزار ایویوز)

میانگین اصلیترین و مورد استفادهترین شاخص مرکزی است .مقدار میانگین دقیقاً در نقطه تعادل و مرکز ثقل دادهها قرار
میگیرد .متغیرهایی دارای کیفیت مناسب میباشند که بین میانگین و میانه آنها اختالف چندانی وجود نداشته باشند .بنابراین با
توجه به جدول ( )0میانگین مخارج سرمایهای ( )IKبرابر با  1/110بوده و میانه آن معادل  1/111می باشد .انحراف معیار این متغیر
برابر با  1/086و چولگی و کشیدگی به ترتیب برابر  6/884و  51/100می باشد .همچنین اهرم مالی  1/65بیانگر این است به طور
متوسط ساختار مالی شرکتها از  65درصد بدهی تشکیل شده است.

 -2-5آمار استنباطی دادهها
-1-2-5آزمون فرضیهها
در این پژوهش آزمون فرضیهها با رگرسیونهای پنل مورد تحلیل قرار گرفته که نتایج به تفکیک هر مدل در جداول ( )1نشان
داده شده است.
مطابق با جدول ( )1در بررسی سطح معنیداری کلی دو مدل ،با توجه به اینکه سطح معنیداری برای ( )1/111است لذا با
اطمینان  99درصد معنیدار بودن کلی مدلها تایید میشود .همچنین ضرایب تعیین تعدیل شده مدل ( )0و ( 1/664 )1و 1/689
است و بیانگر آن است که به ترتیب  66/4و  68/9درصد از تغییرات سرمایهگذاری آتی توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین
میشود .در خصوص فرضیههای پژوهش با توجه به این که سطح معنیداری بین دو متغیر نقدشوندگی و سرمایهگذاری آتی برابر با
 1/1118است ،و این مقدار کمتر از سطح معنیداری ( )%0است؛ بنابراین در سطح اطمینان  ،%99نقدشوندگی سهام بر
سرمایهگذاریهای آتی تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین در مدل ( )1رابطه نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاریهای به
محدودیت مالی بستگی ندارد .ازاینرو فرضیه دوم پژوهش با سطح معنیداری ( )1/0014در هیچ از سطوح اطمینان  95 ،91و 99
درصد مورد پذیرش واقع نشده است.
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()1
سرمایهگذاری آتی

FC
LIQ*FC

( -1/115 )1/1555
(-1/118 )1/111
(-1/114 )1/1111
(1/115 )1/9188
(1/116 )1/1050
1/51
1/664
(5/86 )1/111

FCF
LEV
SALE
CASH
Q

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره F

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش ،رابطه بین نقدشوندگی سهام و تصمیمات سرمایهگذاری آتی مورد بررسی قرار گرفته است .که مبتنی بر نتیجه
بدست آمده از فرضیه اول نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی تأثیر مثبت و معنیداری داشته است و این بیانگر آن است که
نقدشوندگی بیشتر سهام به عنوان یکی از ویژگیهای مهم میتواند مورد توجه متقاضیان بازار سرمایه قرار گیرد .ازاینرو
شرکتهایی که نیاز به منابع مالی زیادی دارند جهت تأمین مالی طرحهای خود توجه ویژهای به بازار سرمایه میکنند .لذا قدرت
نقدشوندگی بیشتر انگیزه بیشتری برای شرکتها ایجاد میکند که نهایتاً منجربه افزایش سرمایهگذاری آتی میگردد و با این روش
نیز شرکتها میتوانند ضمن تأمین مالی با هزینه سهام کمنر ،از طریق کاهش ریسک مالی بدهی ،نرخ تنزیل سرمایهگذاریهای
خود را کاهش دهند .همچنین نتایج نشان داد که شرکتها هرچه با کسری مالی بیشتری برخوردار شوند اقدام به سرمایهگذاری آتی
بیشتری مینمایند .این بدان معناست که وقتی شرکتها با محدودیت اعتباری بیشتری مواجه گردند و یا با سیاست پولی
سختگیرانه دولت مواجه گردند برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای آتی خود اقدام به انتشار سهام یا تأمین مالی از طریق حقوق
صاحبان سهام میکنند و لذا به جهت حجم باالی منابع پولی برای تأمین مالی سرمایهگذاری آتی ،منابع بدست آمده از بانک
نمیتواند کافی باشد ازاینرو مالحظه میگردد در بازار سرمایه کشور ،افزایش سرمایه شرکتها با درصدی باالیی از طریق آورده
نقدی و سود انباشته انجام میگیرد .همچنین استدالل بدست آمده از نتیجه فرضیه دوم آن است که مدیران شرکتهای بورسی در
راستای توسعه خود بدون لحاظ کردن محدودیت مالی بوجود آمده از طریق اعتبارات اقدام به سرمایهگذاری و شناسایی فرصتهای
موجود اقدام به سرمایهگذاری میکنند ،یعنی ابتدا به نوع سرمایهگذاری و اندازه آن توجه کرده و سپس اقدام به تأمین مالی آن از
محلی که قصد آن را دارند اقدام مینمایند .با توجه به نتایج بدست آمده ،نتیجه پژوهش حاضر در فرضیه اول با نتایج پژوهش
الحسن و نایاکا ( ،)1111آمیهود و لوی ( ،)1109الحسن ( ،)1100مسیبی و دارابی ( ،)0990عالیی ( )0999و کاظمی و حیدری
( )0990مشابهت دارد در حالی که در فرضیه دوم مشابه پژوهش الحسن و نایاکا ( )1111نبوده است .همچنین مبتنی بر نتایج
بدست آمده در این پژوهش به مدیران بورس پیشنهاد میگردد شرکتهایی که محدودیت های مالی بیشتری دارند را تشویق نمایند
تا راهی برای افزایش نقدشوندگی سهام خود برای دستیابی به اهداف رشد پیدا کنند .ازاینرو سیاستگذاران بازار باید به اهمیت
یافتن روشهایی برای افزایش نقدشوندگی پی ببرند تا به تحریک رشد در بازار سرمایه کمک نمایند ،به خصوص برای شرکتهای
کم رشد که رشد آنها اساساً با دسترسی محدود به سرمایه کم میشود.
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(1/119 )1/111
(1/1110)1/110
(1/111)1/1114
(-1/116 )1/0014
( -1/118 )1/6601
(-1/110 )1/1115
(-1/114 )1/1618
(1/196 )1/9550
(-1/114 )1/1065
1/095
1/689
(8/91 )1/111

جدول  -2نتایج مدلهای رگرسیون
مدل ()0
()0
متغیر وابسته
سرمایهگذاری آتی
متغیرهای مستقل و کنترلی
(1/1191 )1/111
C
(1/119 )1/1118
LIQ
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چکـیده
در دنیای کسبوکار امروزی ،برندها به طور معمول به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف بازاریابی مانند توسعه سهم
بازار یا افزایش تکرار خرید مصرفکنندگان قلمداد میشود .اهمیت مفهوم برند بهگونهای است که عالوه بر پوشش
محصوالت و خدمات ،وارد سایر حوزهها همچون برندسازی اشخاص ،برندسازی مکانها (مانند شهرها ،کشورها و،)...
برندسازی سازمانها و ...نیز شده است .در این تحقیق به بررسی نقش تجارت الکترونیک در برند سازی محصول پرداخته
میشود .جامعه آماری این تحقیق کارشناسان صنعت خرما در استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان هستند .ابزار
جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است و روش تجزیهوتحلیل اطالعات نرمافزار  SPSS22میباشد .نتایج
حاصل از تحقیق نشان میدهد که بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود دارد.
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)34پاییز  ،3411جلد یک

جهانیشدن اقتصاد بر همه صنایع تاثیرگذار بوده است .مدت زمانی که یک شرکت میتواند برای حفظ رهبری بازار ،بر
نوآوریهای پیشین تکیه کند ،روز به روز کمتر میشود .همین مسئله ،سرمایهگذاری در نوآوری را حتی برای با ثبات ترین سازمان
ها ضروری می کند (پوپا .)0205 ،0جهانیشدن اقتصاد بر شرکت های کوچک و متوسط تاثیر بسیاری داشته است .فن آوری ،این
شرکت ها را در تطبیق با کسبوکار الکترونیکی برای افزایش بهره وری و کیفیت ،کاهش هزینه ها و پاسخ گویی سریع به
مشتریان و شرکای تجاری ،تحت تاثیر قرار می دهد؛ در نتیجه ،کاربرد و تطبیق اثربخش کسبوکار الکترونیکی به چالش اساسی
سازمان ها تبدیل شده است (سوتو  -آکوستا ،پوپا و پاالشس مارکوس.)0206،0
شرکت های کوچک و متوسط در بر گیرنده بخش قابل توجهی از شرکت های فعال در اقتصاد کشور هستند و در ایجاد شغل و
کارآفرینی نقش مهمی ایفا می نمایند .کسبوکار نوپا یا بنگاه نوظهور ،سازمانی انسانی است که طراحی شده تا محصول یا خدمت
جدیدی را در شرایط عدم قطعیت بسیار باال عرضه کند (ونگ و کاوسگلو.)2015 ،1
در دنیای کسبوکار امروزی ،برندها به طور معمول به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف بازاریابی مانند توسعه سهم بازار یا
افزایش تکرار خرید مصرف کنندگان قلمداد می شود .اهمیت مفهوم برند به گونه ای است که عالوه بر پوشش محصوالت و
خدمات ،وارد سایر حوزه ها همچون برندسازی اشخاص ،برندسازی مکان ها (مانند شهرها ،کشورها و ،)...برندسازی سازمان ها و...
نیز شده است .بدیهی است بگوییم شرکت ها به سوی دارایی های ناملموس مانند خدمات و برندینگ بهتر برای ماندن در عرصه
رقابت در حرکت اند .امروزه برندها از حالت یک ابزار تشخیص درآمده اند و به یکی از سرمایه های اصلی شرکت ها تبدیل شده
اند ،به طوری که ارزش ویژه برند درصد باالیی از ارزش دارایی های یک شرکت را به خود اختصاص میدهد .بنابر گزارش سالیانه
موسسه اینتربرند در سال  0205ارزش سه برند اپل ،گوگل و کوکاکوال به ترتیب  011 ، 070و  71میلیارد دالر برآورد شده است که
سهم قابل توجهی ( 62تا  72درصد) از آن مربوط به دارایی های ناملموس که قسمت اعظم آن را برند تشکیل می دهد ،است
(.)Best global brands report, 2016
با توسعه شبکه های کامپیوتری و تغییرات تکنولوژیکی در این حوزه ،اشکال مختلفی از تجارت مانند انتقال الکترونیکی پول،
بازار الکترونیکی ،مدیریت زنجیره های تامین ،فرآیند تبادالت و تبدیل در لحظه ( ،)Onlineتبادل الکترونیکی داده ها ،سیستم
های مدیریت خودکار موجودی و  ...ایجاد شده است .با وجود اینترنت و توسعه روز افزون فناوری پیرامون آن و همچنین فراگیر
شدن آن ،داد و ستدهای الکترونیکی و حجم مبادالت به شکل چشمگیری افزایش یافته است .1تجارت الکترونیکی مدرن بر پایه
 World Wide Webدامنه وسیع تری از تکنولوژی مانند پست الکترونیک را نیز در بر گرفته است .بطور کلی می توان تجارت
الکترونیکی (  ) e - commerceرا شامل خرید و فروش کاالها یا خدمات بر پایه سیستم های الکترونیکی مانند اینترنت یا دیگر
شبکه های کامپیوتری و به طور عام ،سیمای فروش (تجارت) کسبوکار الکترونیکی تعریف کرد.
با توسعه وب سایت های شرکتها و پدیدار شدن شرکت های تجارت الکترونیکی و فراگیر شدن دات کام ،بسیاری از
شبکههای کوچک و حتی خرده فروشان ( )Brick- and -mortarنیز در اوایل دهه اخیر میالدی به فکر افتادند که قابلیت های
تجارت الکترونیکی را به وب سایت های خود اضافه کنند .این رویه تا آنجا پیش رفت که عدم وجود آن سدی در راه ورود به بازار
فروش بسیاری از کاالها شده است و حتی برای رفع نیازهای روزمزه خانگی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

 -2بیان مسئله
یکی از مواردی که باید در فرآیند گسترش تجارت الکترونیک بر تجارت بین الملل مورد توجه قرار گیرد این است که ورود به
برخی از بازارهای بین المللی به دلیل باال بودن هزینه های ورود توجیه پذیر نبوده است با گسترش تجارت الکترونیک و با کاهش
هزینه های ورود ،انجام تجارت در چنین فاصله های جغرافیایی را توجیه پذیر نموده است .تجارت الکترونیک با رفع موانع فرا روی
تجارت بینالملل روند تجارت جهانی را تسریع مینماید .از مزایا و پیامدهای مهم اقتصادی تجارت الکترونیک می توان به گسترش
بازار ،کاهش هزینه های مبادالتی ،کاهش قیمت منابع تولید ،ارتقای بهرهوری ،ایجاد اشتغال ،کاهش تورم اشاره نمود .تعامل بین
فناوری و فرآیند کسبوکار ،کلید فهم اثرات ی است که تجارت الکترونیک بر معامالت اقتصادی و در نهایت بر کل اقتصاد می تواند
داشته باشد .آنچه تجارت الکترونیک را از تجارت به روش سنتی متمایز میکند ،اساساً روش یا مسیری است که از طریق آن،
اطالعات بین خریداران و فروشندگان مبادله و پردازش می شود ،در تجارت الکترونیک ،اطالعات به جای این که از طریق تماس
مستقیم اشخاص منتقل شود ،از طریق یک شبکه دیجیتالی یا سایر کانال های الکترونیکی مبادله می شود .تجارت الکترونیک
1. Popa
2. Soto – Acosta, Popa, Palacios - Marques
3. Wang & Cavusoglu
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ممکن است یک کانال فروش ،بازاریابی یا توزیع اضافی در کنار کانال های سنتی تجارت ایجاد نماید و یا کاالها ،خدمات و
بازارهای جدیدی ایجاد کند (هژبر کیان.)0101 ،
مزایای فراوان تجارت الکترونیک سبب شده است که نه تنها کشور های توسعه یافته بلکه کشورهای درحال توسعه نیز آن را
ب ه عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین المللی استفاده نمایند .نبود راهبرد تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات و
ارتباطات ( ،) ICTنتیجه ای جز انزوا در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت .گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان،
بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیک از این طریق در عرصه های اقتصادی و تجاری است .بنابراین راهی جز تالش مستمر برای
استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست (همان منبع).
برندسازی یک فرآیند نظام مند است که یک کاال را از کاالهای مشابه خود در بازار متمایز می کند و به آن محصول هویت و
اعتبار می بخشد ،اثر مطلوب خود را در ذهن مخاطب می گذارد و با آن به نیاز مشتریان پاسخ می دهد و تأثیر مستقیم روی فروش
محصوالت دارد .یک محصول عالوه بر داشتن کیفیت باید این مسیر را بشناسد و طی کند در غیر این صورت حتی اگر از کیفیت
باال هم برخوردار باشد ممکن است از دید مشتریان پنهان بماند و ذهنیتی در مشتریان ایجاد نکند و با شکست مواجه شود.
موضوعات مختلفی در فرآیند برندسازی تأثیر گذار هستند که از نام و لوگو شروع می شوند و مسیری نظام مند را طی می کنند که
در این پژوهش این عوامل تأثیر گذار و میزان تأثیر هر کدام بررسی می گردد.

چاوشی و همکاران( )0190ارزیابی کارایی تجارت الکترونیکی در استان های ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها را مورد
ارزیابی قرار دادند .در این مطالعه روند صعودی کارایی نشان می دهد که پذیرش تجارت الکترونیکی هنوز در مراحل رشد قرار دارد
و به مرحله اشباع نرسیده است .همچنین این موضوع داللت بر اثر گذاری با وقفه فناوری بر رفتارهای بازیگران اقتصادی است که
در ادبیات اقتصاد فناوری اطالعات بر آن تأکید می شود .بر این اساس ،به نظر می رسد حجم تجارت الکترونیکی همچنان افزایش
خواهد یافت .گسترش شبکه تجارت الکترونیکی می تواند پیامدهای مهم اقتصادی از قبیل صرفه جویی هزینه های اشتغال ،بهبود
بهره وری و آثار زیست محیطی را در پی داشته باشد.
صادقی مال امیری( )0190الگوی علی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار  /مصرفکننده را مورد ارزیابی قرار داد .در این
مطالعه بیشترین کاربردهای تجارت الکترونیک معطوف به افزایش رضایت هستند .به این نحو که بهره گیری از تجارت الکترونیک
موجب گسترش آسان و سریع خدمات ،بهبود خدمات ،ارائه خدمات بهتر و بیشتر و ارائه محصوالت و خدمات جدید به مشتریان می
شود .در حقیقت ،برآیند تجارت الکترونیک برای خریدار مصرف کننده ،افزایش رضایت مشتری است.
بهمنی و بهمنی ( )0196به کارگیری تجارت الکترونیکی بین بنگاه ها را در شرکت های کوچک و متوسط مورد ارزیابی قرار
دادند .در این مطالعه مطرح شده است که راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در ایران ،با چالش هایی نظیر فقدان زمینه های
حقوقی الزم برای استفاده از تجارت الکترونیکی ،محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین در انتقال داده های الکترونیکی ،ضعف
دانش استفاده از تجارت الکترونیکی ،تامین امنیت الزم برای مبادالت الکترونیکی و محرمانه ماندن اطالعات روبرو است.
چوشین و غفاری )0207( 3مطالعه ای در مورد عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیکی در بنگاه های اقتصادی کوچک و
متوسط انجام دادند .آنها دریافتند که جذب و حفظ مشتری الزمه حفظ و بقای سازمان هاست .تجارت الکترونیکی ،به عنوان یک
راهبرد مناسب برای بازاریابی ،فروش و یکپارچه سازی خدمات بر خط می تواند نقش موثری در شناسایی ،به دست آوردن و حفظ
مشتریان داشته باشد .در این مقاله ،مدل و چارچوبی برای تعیین عوامل موثر بر تجارت الکترونیکی ارائه شده است .نتایج بدست
آمده بر اساس داده های جمعآوری شده از  002نفر از کارکنان پست بانک های استان آذربایجان شرقی نشان می دهد که رضایت
مشتری ،کنترل هزینه ها ،زیر ساخت ها ،مدیریت دانش و اطالعات عوامل موثری هستند که تاثیر معناداری بر موفقیت تجارت
الکترونیکی دارند.
ونگ و کاوسگلو ( )0206در مقاله خود به بررسی و تعیین کارایی تولید کننده های کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی
پرداخته اند .بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع ،نتایج نشان می دهد که عملکرد شرکت های تولیدی با قابلیت تجارت الکترونیکی
عمدتا با قابلیت های بازاریابی برخط ،تولید انعطاف پذیر و مدیریت محتوا تعیین می گردد .اطالعات از  160تولید کننده آنالین در
بازار بنگاه با بنگاه ( ،)B2Bجمعآوری و تجزیهوتحلیل گردید .نتایج نشان می دهد که فناوری اطالعات بر عملکرد بر خط شرکت
ها موثر است.
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 -3پیشینه تحقیق

1. Choshin & Ghaffari
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 -4ساختار پژوهش
 -1-4اهداف پژوهش
هدف کلی :بررسی نقش تجارت الکترونیک در برند سازی محصول

 -2-4سؤاالت پژوهش
تجارت الکترونیک در برند سازی محصول چه نقشی دارد؟
 B2Cدر برندینگ اسمی چه نقشی دارد؟

 -3-4فرضیات پژوهش
بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود دارد.
بین  B2Cو برندینگ اسمی رابطه معنادار وجود دارد.
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 -4-4روش پژوهش
با توجه به محتوا و هستی شناسی پژوهش ،روش شناسی این پژوهش از نوع آمیخته کیفی-کمی میباشد و روش تحقیق در
این مطالعه از رویکرد توصیفی تبعیت می کند و از لحاظ هدف کاربردی است که در انجام آن با توجه به ماهیت مطالب و نوع
موضوع مورد مطالعه اطالعات بصورت مطالعات کتابخانه ای ،به یک نتیجه گیری منطقی دست خواهد یافت و در نهایت پژوهش
انجام شده از نوع پژوهش توصیفی-پیمایشی نیز میباشد .بدین منظور از پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری اطالعات استفاده
خواهد شد .در مرحله بعد با کمک نرمافزار  SPSS 22فرضیات پژوهش تجزیهوتحلیل شده است.

 -5-4جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان صنعت خرما در استان سیستان و بلوچستان – شهر سراوان که در امر بازاریابی
دخالت دارند به تعداد  022نفر در نظر گرفته خواهد شد.

 -6-4حجم نمونه و روش اندازه گیری
در این مطالعه محاسبه حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انجام شد که حجم نمونه مورد نظر برابر  02نفر از کارشناسان در
نظر گرفته خواهد شد.

 -7-4روش تجزیهوتحلیل اطالعات
پس از جمعآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ابتدا ویژگیهای آزمودنیها و داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی به
صورت شکل ،جدول و نمودار جمع بندی خواهند شد  .سپس فرضیههای تحقیق (پس از تایید نرمالیتی داده ها :نتایج کلموگروف
اسمیرنف) با استفاده از نرمافزار انجام شده است.
 -8-4قلمرو مکانی و زمانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق حاضر را استان سیستان و بلوچستان -شهر سراوان شکل می دهد.
قلمرو زمانی پژوهش اطالعات سال  0190میباشد.

 -5آزمون فرضیات
فرضیه اول :بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود دارد.
 :H0به نظر می رسد بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود ندارد.
 :H1به نظر می رسد بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود دارد.
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جدول  -۱ضریب همبستگی فرضیه اول
برند سازی محصول تجارت الکترونیک
ضریب پیرسون
0
2/427
سطح معناداری
2/222
تعداد
02
02
ضریب پیرسون
2/427
0
سطح معناداری
2/222
تعداد
02
02

تجارت
الکترونیک
برند سازی
محصول

همانطور که در جدول  0مشاهده میکنید ،مقدار سطح معناداری فرضیه اول کمتر از  2/26است؛ بنابراین بین تجارت
الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین می توان گفت که فرضیه اول تایید و فرض صفر آن رد می
شود .مقدار و عالمت ضریب این آزمون نیز جهت و قدرت رابطه را نشان می دهد .از آنجایی که عالمت ضریب مثبت است
بنابراین رابطه مستقیم و مثبت بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود دارد.وجود دارد .پس می توان گفت
که بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود دارد.

تعیین خطای استاندارد
2/71064

ضریب تعیین تعدیل شده
2/066

ضریب همبستگی
27427

ضریب تعیین
2/055

مقدارضریب همبستگی برابر است با  2/427که اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین
تجارت الکترونیک و برند سازی محصول نشان میدهد .همانطور که از مقدار ( Rهمبستگی پیرسون بین دو متغیر) نمایان است،
بین دو متغیر یعنی تجارت الکترونیک و برند سازی محصول ،همبستگی ساده وجود دارد .مقدار ضریب تعیین نشان میدهد که چه
مقدار از متغیر وابسته برند سازی محصول میتواند توسط متغیر مستقل تجارت الکترونیک تبیین شود.
جدول  -۳آزمون  Fجهت معنادار بودن رگرسیون

متغیر

مجموع مربعات میانگین مربعات درجه آزادی

رگرسیون

0/450

0/450

0

باقی مانده
کل

40/644
60/201

2/646

70
79

F

سطح معناداری

06/605

2/222
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جدول  -۲خالصه مدل

جدول  1میزان تاثیر متغیر مستقل یعنی تجارت الکترونیک بر متغیر وابسته یعنی مربوط به برند سازی محصول نشان می
دهد .همانطور که مشاهده می کنید مقدار معنی داری کوچکتر از  2/26است بنابراین به طور کلی می توان گفت متغیر مستقل بر
متغیر وابسته اثرگذار است.
جدول -۴ضرایب تاثیر رگرسیون

متغیر
مقدار ثابت
تجارت الکترونیک

بتا
2/427

T
4/114
1/942

سطح معناداری
2/222
2/222

مقدار ثابت همان عرض از مبدا است و میزان متغیر وابسته را بدون دخالت متغیر مستقل نشان می دهد .با توجه به نتایج
جدول فوق می توان گفت با ارتقا یک واحد از متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد .آماره t
اهمیت نسبی متغیر مستقل را نشان می دهد .با توجه به مقدار این آماره و سطح خطای کمتر از  2726می توان گفت متغیر مورد
نظر تاثیر آم اری معنی داری در تبیین تغییرات متغیر وابسته داشته است .ضرایب رگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را
تایید می کند .با توجه به ضریب تجارت الکترونیک  ،فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد .در فرضیه دوم :بین  B2Cو
برندینگ اسمی رابطه معنادار وجود دارد.
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 :H0به نظر می رسد بین  B2Cو برندینگ اسمی رابطه معنادار وجود ندارد.
 :H1به نظر می رسد بین  B2Cو برندینگ اسمی رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  -۵ضریب همبستگی فرضیه دوم

B2C
0

برندینگ اسمی
2/500
2/222
02
0

02
2/500
2/222
02

02

ضریب پیرسون
سطح معناداری
تعداد
ضریب پیرسون
سطح معناداری
تعداد

B2C

برندینگ اسمی
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همانطور که در جدول 6مشاهده میکنید ،مقدار سطح معناداری فرضیه دوم کمتر از  2/26است؛ بنابراین بین  B2Cو برندینگ
اسمی رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین می توان گفت که فرضیه دوم تایید و فرض صفر آن رد می شود .مقدار و عالمت ضریب
این آزمون نیز جهت و قدرت رابطه را نشان می دهد .از آنجایی که عالمت ضریب مثبت است بنابراین رابطه مستقیم و مثبت بین
 B2Cو برندینگ اسمی رابطه معنادار وجود دارد.وجود دارد .پس می توان گفت که بین  B2Cو برندینگ اسمی رابطه معنادار
وجود دارد.
تعیین خطای استاندارد
2/70665

جدول  -۶خالصه مدل
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
27100
2/174

ضریب همبستگی
27500

مقدارضریب همبستگی برابر است با  2/500که اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین
 B2Cو برندینگ اسمی نشان میدهد .همانطور که از مقدار ( Rهمبستگی پیرسون بین دو متغیر) نمایان است ،بین دو متغیر
یعنی  B2Cو برندینگ اسمی ،همبستگی ساده وجود دارد .مقدار ضریب تعیین نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته برندینگ
اسمی میتواند توسط متغیر مستقل  B2Cتبیین شود.
جدول  -7آزمون  Fجهت معنادار بودن رگرسیون

متغیر
رگرسیون
باقی مانده
کل

مجموع مربعات
04/569
19/910
54/697

میانگین مربعات
04/569
2/600

درجه آزادی
0
70
79

F
40/052

سطح معناداری
2/222

جدول  0میزان تاثیر متغیر مستقل یعنی  B2Cبر متغیر وابسته یعنی مربوط به برندینگ اسمی نشان می دهد .همانطور که
مشاهده می کنید مقدار معنی داری کوچکتر از  2/26است بنابراین به طور کلی می توان گفت متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثرگذار
است.
جدول  .۹ضرایب تاثیر رگرسیون

متغیر
مقدار ثابت
B2C

بتا
2/500

T
0/697
5/942

سطح معناداری
2/004
2/222

مقدار ثابت همان عرض از مبدا است و میزان متغیر وابسته را بدون دخالت متغیر مستقل نشان می دهد .با توجه به نتایج
جدول فوق می توان گفت با ارتقا یک واحد از متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد .آماره t
اهمیت نسبی متغیر مستقل را نشان می دهد .با توجه به مقدار این آماره و سطح خطای کمتر از  2726می توان گفت متغیر مورد
نظر تاثیر آماری معنی داری در تبیین تغییرات متغیر وابسته داشته است .ضرایب رگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را
34

تایید می کند .با توجه به ضریب  ،B2Cفرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد .در نتیجه می توان گفت بین  B2Cو برندینگ
اسمی رابطه معنادار وجود دارد .یعنی فرض صفر فرضیه دوم رد و فرض یک تایید می گردد.

 -6بحث و نتیجه گیری

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)34پاییز  ،3411جلد یک

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرضیه اول مبنی بر بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود
دارد ،به علت داشتن سطح معناداری کمتر از  2726مورد تایید میباشد .لذا می توان گفت بین متغیر فرضیه اول رابطه معناداری
وجود دارد و فرضیه اول مورد تایید میباشد .لذا می توان گفت بین تجارت الکترونیک و برند سازی محصول رابطه معنادار وجود
دارد نتایج حاصل از سایر مطالعات و تحقیقات مشابه بدین قرار میباشد:
چاوشی و همکاران ( )0190ارزیابی کارایی تجارت الکترونیکی در استان های ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها را مورد
ارزیابی قرار دادند .نتایج بیانگر آن است که حجم تجارت الکترونیکی همچنان افزایش خواهد یافت .گسترش شبکه تجارت
الکترونیکی می تواند پیامدهای مهم اقتصادی از قبیل صرفه جویی هزینه های اشتغال ،بهبود بهره وری و آثار زیست محیطی را در
پی داشته باشد .صادقی مال امیری ( )0190الگوی علی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار  /مصرف کننده را مورد ارزیابی قرار
داد .نتایج بیانگر آن است که بهره گیری از تجارت الکترونیک موجب گسترش آسان و سریع خدمات ،بهبود خدمات ،ارائه خدمات
بهتر و بیشتر و ارائه محصوالت و خدمات جدید به مشتریان می شود .در حقیقت ،برآیند تجارت الکترونیک برای خریدار مصرف
کننده ،افزایش رضایت مشتری است .با توجه به اینکه نتایج حاصل از پژ وهش نشان داد که بین تجارت الکترونیک و برند سازی
محصول رابطه معنادار وجود دارد ،لذا می توان گفت که نتایج حاصل با پژوهش چاوشی و همکاران( )0190و صادقی مال امیری
( )0190همسو میباشد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرضیه دوم مبنی بر بین  B2Cو برندینگ اسمی رابطه معنادار وجود دارد ،به علت
داشتن سطح معناداری کمتر از  2726مورد تایید میباشد .لذا می توان گفت بین متغیر فرضیه دوم رابطه معناداری وجود دارد و
فرضیه دوم مورد تایید میباشد .لذا می توان گفت بین  B2Cو برندینگ اسمی رابطه معنادار وجود دارد نتایج حاصل از سایر
مطالعات و تحقیقات مشابه بدین قرار میباشد:
بهمنی و بهمنی ( )0196به کارگیری تجارت الکترونیکی بین بنگاه ها را در شرکت های کوچک و متوسط مورد ارزیابی قرار
دادند .نتایج نشان داد ک ه به کارگیری تجارت الکترونیکی بین بنگاه ها را در شرکت های کوچک و متوسط که دارای اهمیت
میباشد .منصوری ،رحیم زاده و آراسته ( )0194تاثیر تجارت الکترونیکی بر کار آفرینی و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط را
مورد ارزیابی قرار داده اند .در نتیجه پژوهش بیانگر رابطه مستقیم بین تجارت الکترونیکی با توسعه و عملکرد بنگاه های کوچک و
متوسط بوده است .ایمانی ،زور و گرگی ( )0194نقش تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تامین شرکت های کوچک و متوسط
را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که پیشرفت فناوری اطالعات ،عامل مهمی برای تغییر فضای کسبوکار است .با
توجه به اینکه نتایج حاصل از پژ وهش نشان داد که ن  B2Cو برندینگ اسمی رابطه معنادار وجود دارد ،لذا می توان گفت که
نتایج حاصل با پژوهش بهمنی و بهمنی ( )0196و ایمانی ،زور و گرگی ( )0194همسو میباشد.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)53پاییز  ،5311جلد یک

تأثیر دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود

علی تامرادی ،*1طاهر قیصری ،2رضا رستمینیا،3
زینب رضائی

4

تاریخ دریافت99/70/22 :
تاریخ پذیرش99/79/22 :
کد مقاله39991 :

چکـیده
کمیته حسابرسی بهعنوان یکی از مکانیزمهای نظارتی حاکمیت شرکتی ،در شرکتها تبدیل به عامل مهمی در روند
گزارشگری مالی گردیده تا مانع از مدیریت سود شود و از این طریق اعتبار صورتهای مالی را افزایش دهد .منشور کمیته
حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بندهایی درباره استقالل و تخصص اعضای کمیته حسابرسی دارد ،لیکن
دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگیهای اعضای کمیته حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته
است .ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود صورت گرفته
است .برای اندازهگیری دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی از میانگین تعداد سالهای تصدی اعضای کمیته حسابرسی
و برای اندازهگیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز ( )3993استفاده شده است .نمونه پژوهش  337شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  3192تا  3190میباشد .برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون
چند متغیره با دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان
میدهد دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر مثبت معناداری دارد.

واژگـان کلـیدی :کمیته حسابرسی ،دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی ،مدیریت سود.

 -5حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره ،عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (نویسنده مسئول).
Tamoradi001@gmail.com

 -2مربی حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز ،رامهرمز ،ایران.
 -3مربی حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایران.
 -4مربی حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوش ،شوش ،ایران.
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سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)53پاییز  ،5311جلد یک

یکی از اهداف گزارشگری مالی ،ارائهی اطالعات مالی با کیفیت باال درباره واحد تجاری به سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و
دیگر کاربران فعلی و بالقوه جهت تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاری و اعتباردهی و سایر تصمیمها ،است (آرمیتاژ و بردلی،3
 ،3991هوانگ .)2739 ،2یکی از معیارهای مهمی که گروههای مزبور برای برآورد کیفیت گزارشگری مالی شرکت و همچنین
ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده میکنند ،سود است (لیونگ و همکاران .)2739 ،1سود متشکل از دو بخش اقالم نقدی و اقالم
تعهدی است .اقالم تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی میتواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت در
اقالم تعهدی سود دست برده و بهاصطالح امروزی سود را مدیریت نماید و از این طریق کیفیت گزارشهای مالی کاهش پیدا کند
(نوراددین و کاماردین .)2739 ،1با توجه به شکست شرکتهای بزرگ (نظیر انرون و ورلدکام و  )...و متضرر شدن سهامداران چنین
شرکتهایی به دلیل تصمیمگیری بر اساس اطالعات مالی بیکیفیت ،باعث شد کیفیت گزارشگری مالی اهمیت ویژه نزد
سهامداران پیدا کند (تختایی و همکاران3197 ،؛ کامیبای و بوژمهرانی .)3191 ،پاسخ جهانی نسبت به شکست این شرکتها،
معرفی حاکمیت شرکتی قویتر به امید جلوگیری از رفتار غیرقابل قبول و افزایش شفافیت خارجی در مورد گزارشگری مالی است
(وانمحمد و همکاران .)2732 ،9از دهه  3917زمانی که کمیسیون اوراق بهادار و ارز ایاالت متحده تاسیس شده بود ،کمیته
حسابرسی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از حاکمیت شرکتی شرکتهای عمومی شناخته شده است (فیچنر ،2737 ،6لی و لی،0
 .)2739این کمیته همچنان به ایفای نقش حیاتی در بهبود حاکمیت شرکتی از طریق نظارت بر گزارشگری مالی شرکت و فعالیت-
های مربوط به ممیزی به کارش ادامه داده است (بیرکت3926 ،2؛ دیر و زامان .)2779 ،9وجود یک کمیته اثربخش و سختگیر در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس این انتظاری را ایجاد میکند که در بهبود شفافیت بازارهای اوراق بهادار (مکملن و راغوناندام،37
3996؛ دزورت و همکاران )2772 ،33و بهبود کیفیت اطالعات حسابداری (بیزلی3996 ،32؛ ابوت و همکاران2771 ،31؛ پوچتا،31
 )2770نقش مهمی ایفا نماید .اهمیت کمیته حسابرسی اثربخش برای کنترل صحیح و کنترل فعالیتهای شرکت به مدت طوالنی
توسط چندین دستگاه نظارتی شناخته شده است (اورادی و همکاران .)3199 ،به همین جهت برای افزایش کیفیت حاکمیت
شرکتی ،کمیته حسابرسی به عنوان یک مکانیزم مهم شناخته شده است که از طریق آن میتوان کیفیت گزارشگری مالی را
افزایش دهد (قانون ساربنز-آکسلی2772 ،39؛ کد حاکمیت شرکتی انگلیس .)2736 ،36این در حالی است که ادبیات پژوهشی
تالشهای زیادی در سالهای اخیر در کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه جهت بررسی اثر بخشی کمیته
حسابرسی صورت داده است .بنابراین همزمان با تکامل کمیته حسابرسی ،پژوهشهای علمی به دنبال درک استفاده و سودمندی
ویژگیهای مختلف کمیته حسابرسی با تأکید ویژه بر این که چه عواملی مدیریت سود شرکتها را تحت تأثیر قرار می دهند،
پرداختند (مجیبو و همکاران ،2732 ،30شپاردسون .)2739 ،32اما تا کنون در ادبیات پژوهشی کمتر به نقش دوره تصدی اعضای
کمیته حسابرسی توجه شده است .بنابراین با توجه به اهمیت نقش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان مکانیزم کنترل
رفتار فرصت طلبانه مدیران و فقدان پژوهش کافی درباره نقش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگیهای
کمیته حسابرسی ،این انگیزه را در به وجود آورد تا تأثیر دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک موضوع پژوهشی انتخاب گردد .بررسی این موضوع میتواند موجب
بازنگری و یا بسط نتایج پژوهشهای گذشته در زمینه نقش کمیته حسابرسی به عنوان یک نهاد نظارتی بر تهیه صورتهای مالی
شود و آنکه شواهد پژوهش میتواند نشان دهد که ارزیابی وظیفه مباشرت مدیران به عنوان یک هدف از اهداف صورتهای مالی،
تا چه میزان درست بوده است ،زیرا این فرض همیشه صحیح نیست که مدیریت در راستای منافع سهامداران تصمیمگیری مینماید
و ممکن است سعی مدیریت در جهت تقلب و یا دستکاری گزارشهای مالی باشد .همچنین موضوع پژوهش به عنوان یک دستاورد
علمی میتواند اطالعات سودمندی را در اختیار قانون گذاران حوزه بازار سرمایه و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری
قرار دهد .همچنین پژوهش میتواند ایدههای جدیدی برای انجام پژوهشهای جدید در حوزه حسابداری و حسابرسی ،پیشنهاد
1 . Armitage & Bradley
2 . Huang
3 . Leong et al
4 . Nuraddeen & Kamardin
5 . Wan Mohammad et al
6 . Fichtner
7 . Li & Li
8 . Birkett
9 . Deaer & Zaman
10 . McMullen & Raghunandam
11 . Dezoort et al
12 . Beasley
13 . Abbott et al
14 . Pucheta et al
15 . Sarbanes-Oxley
16 . UK Corporate Governance Code
17 . Majiyebo et al
18 . Shepardson
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نماید .در ادامه پژوهش ،ابتدا مبانی نظری پشتوانه فرضیه ارائه میگردد ،سپس بهصورت مختصر پیشینه پژوهش ارائه میگردد.
سپس فرضیه پژوهش ،روششناسی پژوهش ،تعریف عملیاتی متغیرها ،مدل آزمون فرضیه ،آمار توصیفی متغیرها و آزمون فرضیه
آماری ارائه میگردد .در انتها نیز نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش ارائه میشود.

 .2مبانی نظری پژوهش

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)53پاییز  ،5311جلد یک

هدف پژوهش بررسی تأثیر دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود است .بهطور ویژه ،نتایج برخی پژوهشها
نشان داده است که دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی با مدیریت سود ارتباط دارد (میشرا و مالوترا ،2732 ،3چن و کمال،2
 .)2732ارتباط بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت سود از دو دیدگاه قابل بررسی است .بر اساس دیدگاه اول دوره
تصدی اعضای کمیته حسابرسی با کاهش مدیریت سود ارتباط دارد (آدمی .)2776 ،1بر اساس این دیدگاه که دیدگاه خبرگی
شهرت دارد ،دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان شاخصی برای تجربه اعضای کمیته حسابرسی در نظر گرفته میشود
و با افزایش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و تعامل بلندمدت تعهد ،تخصص و تجمع دانش اعضای کمیته منجر به
مسئولیتپذیری بیشتر و در نتیجه افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی میشود (یانگ و کریشنان .)2779 ،1افزایش دوره تصدی
اعضای کمیته حسابرسی باعث میشود کمیته حسابرسی جهت افزایش شفافیت ،موسسات بزرگ حسابرسی را انتخاب نمایند تا
حسابرسی با کیفیت باالتر انجام شود و از این طریق اعتبار گزارشهای مالی افزایش پیدا کند (اسچرادر ،)2730 ،9همچنین تجربه
سنوات قبل به اعضای کمیته حسابرسی کمک میکند تا در شناخت الزامات و مسئولیتهای کمیته و اعضای آن کارآمدتر و
اثربخشتر باشند ،دوره تصدی بلندمدتتر باعث آشنایی بیشتر اعضای کمیته حسابرسی با عملیات تجاری و مسائل گزارشگری
صاحبکار میشود و لذا کارامدی کمیته حسابرسی افزایش مییابد (چان و همکاران .)2732 ،6لیو و سان )2737( 0نیز معتقدند
افزایش مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی باعث اثربخشی بیشتر در نظارت بر شرکت شده و مدیریت سود کاهش پیدا
کند .با توجه به این موارد میتوان متصور بود که بر اساس دیدگاه خبرگی افزایش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت
سود تأثیر منفی داشته باشد.
2
بر اساس دیدگاه دوم دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی با افزایش مدیریت سود ارتباط دارد (پیج و اسپیرا  .)2779 ،بر
اساس این دیدگاه ،که به دیدگاه سازگاری مدیریتی شهرت دارد ،با افزایش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی روابط صمیمانه
بین مدیریت و اعضای کمیته حسابرسی ایجا د شده و همین امر ممکن است استقالل اعضای کمیته حسابرسی را مخدوش نماید
(کاسترال و جانستون .)2731 ،9در واقع با افزایش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی میتواند فرض کرد که کمیته حسابرسی از
نقش نظارت خود فاصله گرفته که این امر میتواند اثربخشی کمیته حسابرسی را کاهش دهد ،همین امر باعث میشود مدیران به
دستکاری سود بپردازند و کیفیت گزارشگری مالی کاهش پیدا کند در نتیجه سرمایهگذاران ،دوره تصدی بلندمدتتر را بهعنوان
عالمتی منفی ارزیابی کرده و سبب عدم اطمینان اطالعاتی گردد (وافیس2779 ،37؛ توماس و ویلسون .)2739 ،33ازاینرو متصور بود
که بر اساس دیدگاه سازگاری مدیریتی افزایش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر مثبت داشته باشد و با
افزایش دوره تصدای اعضای کمیته حسابرسی مدیریت سود افزایش پیدا میکند (مجیبو و همکاران .)2732 ،

 .3مروری بر پیشینة پژوهش
نلوان و تانسوریا )2739( 32در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود پرداختند .در این پژوهش
از اطالعات  619شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی طی سالهای  2779تا  2739استفاده شد .نتایج حاصل از
آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد استقالل ،تجربه و تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر منفی دارد.
مجیبو و همکاران ( )2732در پژوهشی به بررسی تأثیر دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی
پرداختند .در این پژوهش از اطالعات  31بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیجریه طی سالهای  2770تا  2736استفاده

1 . Mishra & Malhotra
2 . Chen & Komal
3 . Adeyemi
4 . Yang & Krishnan
5 . Schrader
6 . Chan et al
7 . Liu & Sun
8 . Page & Spira
9 . Casterella & Johnston
10 . Vafeas
11 . Thomas & Wilson
12 . Nelwan & Tansuria
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سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)53پاییز  ،5311جلد یک

شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر
منفی دارد.
وان محمد و همکاران ( )2732در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشهای مالی در بورس
اوراق بهادار مالزی با استفاده از اطالعات  197شرکت طی سالهای  2772تا  2779پرداختند .در این پژوهش استقالل کمیته
حسابرسی ،تعداد جلسات کمیته حسابرسی ،اندازه کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی به عنوان ویژگیهای کمیته
حسابرسی در نظر گرفته شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد استقالل کمیته حسابرسی ،اندازه کمیته حسابرسی
و تخصص کمیته حسابرسی موجب افزایش کیفیت گزارشهای مالی میشود.
غفران و اوصلیوان )2730( 3در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند .در این
پژوهش از اطالعات  297شرکت انگلیسی طی سالهای  2737تا  2736استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش
نشان داد که تخصص مالی کمیته حسابرسی تأثیر مثبت بر حق الزحمه حسابرسی دارد .آنام )2736( 2در پژوهشی به بررسی روابط
بین کمیته حسابرسی ،کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداختند .در این پژوهش از اطالعات  29شرکت تونسی طی سالهای
 2773تا  2779استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد تخصص مالی با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت
دارد .همچنین نتایج نشان داد کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه منفی با مدیریت سود دارند.
آسمن و کاماردین )2739( 1در پژوهشی به بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر جلوگیری از مدیریت سود
پرداختند .در این پژوهش از اطالعات  332شرکت نیجریه طی سالهای  2771تا  2733استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه-
های پژوهش نشان داد که ویژگیهای کمیته حسابرسی (استقالل ،تخصص مالی و اندازه کمیته حسابرسی) و کیفیت حسابرسی
(حق الزحمه حسابرسی) مدیریت سود اندازه گیری شده توسط اقالم تعهدی را کاهش میدهد.
ماالی )2739( 1در پژوهشی به بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت پذیرفته
شده در سهام بورس تایلند پرداخت .در این پژوهش از اطالعات  96شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایلند طی سال
های  2776تا  2732استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که اثربخشی کمیته حسابرسی تأثیر مثبت بر
کیفیت گزارشگری مالی دارد و افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی تأثیر مثبت بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.
قدس مفیدی( )3192در پژوهشی به بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر کاهش تحریفات مالی با تاکید بر تخصص حسابرس در
صنعت پرداخت .دراین راستا اطالعات صورتهای مالی  373شرکت در بازه زمانی سالهای  3192تا  3199مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان دادند که برخالف تصور جامعه ،بین کمیته حسابرسی(شامل استقالل کمیته حسابرسی ،تخصص مالی کمیته
حسابرسی و تجربه کمیته حسابرسی) و تحریفات مالی ارتباط معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد همچنین تخصص حسابرس
در صنعت بر رابطه بین کمیته حسابرسی(شامل استقالل کمیته حسابرسی ،تخصص مالی کمیته حسابرسی و تجربه کمیته
حسابرسی) و تحریفات مالی تاثیر معنی داری به لحاظ آماری ندارد.
مرادی و عرب ( )3190در پژوهشی به بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نمونه آماری پژوهش شامل  01شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره
زمانی  3197الی  3191بود .نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته
حسابرسی سبب افزایش کیفیت سود شرکت ها میشود .کامیابی و بوژمهرانی ( )3196در پژوهشی به بررسی اثر ویژگی های کمیته
حسابرسی بر افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نمونه آماری پژوهش شامل 26
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  3193الی 3192بود .نتایج پژوهش نشان داد بین ویژگیهای
کمیته حسابرسی (استقالل ،تخصص مالی ،تجربه و مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و همچنین اندازه کمیته
حسابرسی) با افشای اختیاری توسط شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.
زارعی و قاسمی ( )3199در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی پرداختند .در این
پژوهش برای تعیین نمونة آماری ،از روش حذف سیستماتیک استفاده شد و در نهایت  323شرکت در بازه زمانی  3192و 3191
مورد بررسی قرار گرفت .در این پژوهش برای بررسی کیفیت گزارشگری مالی از متغیر مدیریت سود استفاده شده است ،نتایج به
دست آمده از آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد که بین ویژگیهای کمیته حسابرسی همچون استقالل ،تخصص اعضا ،سابقه
مدیریت اعضا و تعداد اعضای کمیتة حسابرسی با مدیریت سود رابطه معنادار وجود ندارد.
جامعی و رستمیان ( )3199در پژوهشی به بررسی تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگیهای سود پیشبینی
شده پرداختند .در این پژوهش دادههای  99شرکت پذیرفتهشده در بورس تهران که کمیته حسابرسی دارند ،جمعآوری شد و
1 . Ghafran & O'Sullivan
2 . Inaam
3 . Usman and Kamardin
4 . Malai
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فرضیهها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون ،آزمون شدهاند .نتایج نشان داد ،تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با صحت
پیشبینی سود رابطه مثبت دارد .به بیان دیگر میتوان گفت وجود اعضایی باتخصص مالی در کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری
مالی را افزایش میدهد و اطالعات قابل اتکاتری در اختیار مدیریت قرار میگیرد و پیشبینی سود با دقت بیشتری برآورد میشود.
همچنین نتایج نشان داد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با پراکندگی پیشبینیهای سود ارتباطی منفی دارد.
شیرخانی و سهیلی ( )3191در پژوهشی به بررسی تأثیر کمیته حسابرسی مستقل کارآمد و کیفیت سود پرداختند .در این راستا
دادههای مربوط به  91شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  3129تا  ،3192جمع
آوری شدند و از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد .نتایج نشان دهنده این امر است که کمیته
حسابرسی مستقل کار آمد ،باعث افزایش کیفیت سود گزارش شده میشود.

 .4فرضیه پژوهش
فرضیه پژوهش :دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر معناداری دارد.

با توجه به هدف ذکرشدهی پژوهش ،این پژوهش ازنظر نوع هدف کاربردی و ازنظر شیوهی انجام ،از نوع توصیفی است .از
آنجایی که این پژوهش در پی یافتن رابطه بین متغیرهای پژوهش در یک جامعه میباشد ،بنابراین پژوهش در زمره پژوهشهای
همبستگی قرار دارد .از طرف دیگر ،پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است ،یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته
(صورتهای مالی شرکتها) انجام گرفته است .همچنین در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات ،ابتدا از روش
کتابخانهای استفاده شد .سپس دادههای پژوهش با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی شرکتها منتخب و با
استفاده از پایگاههای اطالعرسانی بورس اوراق بهادار تهران ،نرمافزار اطالعاتی ره آورد نوین و تارنمای رسمی شرکتها جمعآوری
گردید.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سالهای  3192تا
 3190است .به دلیل گستردگی و حجم آماری جامعه و وجود برخی ناهماهنگیها میان اعضاء جامعه ،شرایط زیر برای انتخاب نمونه
آماری قرارداده شدهاند.
 .3شرکتها باید از ابتدای سال  3192تا پایان سال  3190در بورس حضور داشته باشند.
 .2شرکتها جزء هلدینگ ،سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،بانک ،بیمه و لیزینگ نباشد.
 .1شرکتها در طول دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداده و سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه باشد.
 .1شرکتها در طول دوره زمانی پژوهش وقفه عملیاتی قابل مالحظهای نداشته باشند.
 .9اطالعات مورد نیاز شرکتها بهمنظور استخراج دادهها در دسترس باشد.
با توجه به مطالب مطرحشده محدودیتهای ذکرشده درنهایت از بین جامعه آماری بهصورت حذف سیستماتیک  337شرکت
بهعنوان نمونه انتخاب گردید .تلخیص داهها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 9
تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیههای پژوهش انجام شد.

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)53پاییز  ،5311جلد یک

 .5روششناسی پژوهش

 .1 .5مدل آزمون فرضیه پژوهش
برای آزمون فرضیه پژوهش از مدلهای رگرسیون چند متغیره ( )1استفاده میشود.
EMit = β0 + β1 TACMit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 ROAit + β5 BSIZEit + β5 BINDit
مدل ()1
+ μit

که در مدل فوق:
 :EMi,tمدیریت سود شرکت  iدر سال ،t
 :TACMi,tدوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی شرکت
 iدر سال ،t
 :SIZEi,tاندازه شرکت  iدر سال ،t

 :LEVi,tاهرم مالی شرکت  iدر سال ،t
 :ROAi,tبازده داراییهای شرکت  iدر سال ،t
 :BSIZEi,tاندازه هیئت مدیره شرکت  iدر سال ،t
 :BINDi,tاستقالل هیئت مدیره شرکت  iدر سال .t
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 .2 .5اندازهگیری متغیرهای پژوهش
 .1 .2 .5متغیر مستقل
دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی ( :)TACMجهت اندازه گیری دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی از میانگین تعداد
سالهای تصدی اعضای کمیته حسابرسی استفاده میشود ،به این صورت که تعداد سالهای متوالی عضویت اعضاء در کمیته
حسابرسی ،بر تعداد اعضای کمیته حسابرسی در سال مورد نظر تقسیم میشود (مجیبو و همکاران2732 ،؛ اسچرادر.)2730 ،

 .2 .2 .5متغیر وابسته
مدیریت سود ( :)EMاز مدل تعدیل شده جونز )3993( 3به عنوان شاخصی برای اندازهگیری مدیریت سود استفاده میشود.
()3
()2

NDAi,t = β1 (1/Ai,t−1 ) + β2 (∆Revi,t − ∆Reci,t )/Ai,t−1 + β3 (PPEi,t /Ai,t−1 ) + εit
TAi,t = NIit −CFOit

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)53پاییز  ،5311جلد یک

که در مدلهای فوق؛  NDAi,tجمع اقالم تعهدی غیر اختیاری سرکت  iدر سال  Ai,t−1 ،tجمع ارزش دفتری داراییها در
پایان سال  ∆Revi,t ،t − 1درامد در سال  tمنهای درامد در سال  t − 1شرکت  ∆Reci,t ،iحساب دریافتنی سال  tمنهای
سال  t − 1شرکت  PPE𝑖,𝑡 ،iمبلغ ناخالص امالک ،ماشین آالت و تجهیزات شرکت  iدر سال  TAi,t ،tجمع اقالم تعهدی
شرکت  iدر سال  NI𝑖𝑡 ،tسود خالص شرکت  iدر سال  CFOit ،tجریان نقد عملیاتی شرکت  iدر سال  tو  εخطای باقیمانده
مدل میباشد .اقالم تعهدی اختیاری از تفاوت اقالم تعهدی و اقالم تعهدی غیر اختیاری به دست میآید.

 .3 .2 .5متغیرهای کنترلی
-

اندازه شرکت ( :)SIZEاز لگاریتم مجموع ارزش داراییهای شرکت در پایان سال مالی مورد نظر به دست میآید.
اهرم مالی ( :)LEVاین متغیر از نسبت مجموع بدهیهای شرکت به مجموع داراییهای شرکت در سال موردنظر به
دست میآید.
بازده داراییها ( :)ROAاین متغیر از نسبت سود خالص به مجموع داراییهای شرکت در سال موردنظر به دست میآید.
اندازه هیئت مدیره ( :)BSIZEاین متغیر از مجموع تعداد مدیران (اعم از موظف و غیرموظف) که عضو هیئت مدیره
هستند به دست میآید.
استقالل هیئت مدیره ( :)BINDاین متغیر از نسبت تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بهکل اعضای موظف و غیر
موظف هیئت مدیره به دست میآید.

 .6یافتههای پژوهش
 .1 .6آمار توصیفی
اطالعات مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  3منعکس شده است .شاخصهای مرکزی (میانگین و میانه) و
پراکندگی (انحراف معیار ،حداکثر و حداقل) برای متغیرهای پژوهش بهمنظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیه به کار
گرفته میشوند .این اقدام بهمنظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بهتر آن صورت میگیرد .همانطور که در
جدول شماره  3نشان داده شده است میانگین متغیر دوره تصدی کمیته حسابرسی شرکتهای مورد بررسی طی سالهای مورد
آزمون  2/27بوده است .انحراف معیار نیز نشاندهندهی پراکندگی دادهها حول میانگین است و هر چه کمتر باشد ،نشان از توزیع
نرمال متغیر دارد .در بین متغیرهای پژوهش ،مدیریت سود و اندازه شرکت به ترتیب دارای کمترین ( )7/79و بیشترین ()3/23
میزان پراکندگی هستند.

1 . Jones
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جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

شرح
مدیریت سود
دوره تصدی کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره

میانگین
7/31
2/27
31/99
7/63
7/32
9/26
7/19

میانه
7/32
1/77
31/21
7/61
7/33
9/77
7/17

انحراف معیار
7/79
7/33
3/23
7/36
7/17
7/12
7/39

حداکثر
7/26
6/77
32/73
3/12
7/12
0/77
3/77

حداقل
-7/91
3/77
37/20
7/32
-7/29
9/77
7/277

 .2 .6آمار استنباطی

جدول  .2آزمون همخطی متغیرهای پژوهش

متغیر
دوره تصدی کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره

تورم واریانس
3/770
3/739
3/731
3/729
3/733
3/731

قبل از تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پژوهش بایستی پایایی متغیرهای مورد استفاده در مدل مورد بررسی قرار گیرد .پایایی
متغیرهای پژوهش به این معنا است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش بین سالهای مختلف ثابت بوده است .آزمون پایایی
با استفاده از آزمون لوین ،لین و چو ( )2772انجام شده است .جدول شماره  1نشان میدهدکه سطح خطای آزمون لوین ،لین و چو
برای تمامی متغیرها کمتر از  9درصد بوده و متغیرهای پژوهش پایا هستند.

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)53پاییز  ،5311جلد یک

یکی از پیشفرضهای در نظر گرفته در رگرسیون خطی ،عدم وجود مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی مدل
پژوهش میباشد .برای بررسی مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش از عامل تورم واریانس استفاده شد .جدول شماره  2نشان
میدهدکه میزان عامل تورم واریانس برای کلیه متغیرهای مستقل و کنترلی کمتر از  37است؛ بنابراین ،مشکل همخطی بین
متغیرها وجود ندارد.

جدول  .3آزمون لوین ،لین و چو

متغیر
مدیریت سود
دوره تصدی کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره

سطح معناداری
7/77
7/73
7/77
7/77
7/77
7/73
7/77

از مباحث مهمّی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد میکنیم موضوع ناهمسانی واریانس است .ناهمسانی واریانس به این
معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جمالت خطا دارای واریانسهای نابرابر هستند.آزمون همسانی واریانس باقیمانده-
های مدل پژوهش با استفاده از آزمونهای بروش پاگان ،آزمون هاروی و آزمون گلجسر انجام شده است.
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جدول  .4نتایج آزمون همسانی واریانس باقیماندهها

آزمون

آزمون بروش-پاگان

آزمون گلجسر

آزمون هاروی

نتیجه

آماره اف
سطح معنادار

33/21
7/77

1/29
7/77

33/76
7/77

ناهمسانی واریانس

جدول شماره  1نشان میدهدکه سطح خطای آزمونهای مزبور از  9درصد کوچکتر میباشد ،لذا آمارههای آزمون نشان
دهنده ناهمسانی واریانس بوده و سطح معناداری آنها فرض صفر این آزمون مبنی بر همسانی واریانس را تایید نکردهاند .به بیان
دیگـر ،باقی مانده های حاصل از تخمین مدل پژوهش ،دارای واریانس ثابت نبوده است .به همین دلیل برای تخمین رگرسیون از
روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده میشود.
برای انتخاب روش مناسب برای تخمین مدل مزبور در مقاطع و دورههای زمانی مختلف دادههای ترکیبی ،از آزمون  Fمقید
(چاو) استفاده شده است .اگر سطح خطای آزمون چاو کوچکتر از  9درصد باشد ،مدل دادههای تابلویی پذیرفته میشود و در غیر
این صورت از روش دادههای تلفیقی استفاده میشود.
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جدول  .5آزمون برآورد مدل پژوهش

نوع آزمون

آمارهی آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

آزمون چاو

9/11

7/77

داده تابلویی

آزمون هاسمن

37/29

7/71

اثرات ثابت

با توجه به جدول  9برای تخمین مدل پژوهش ،با توجه به اینکه سطح خطای آزمون چاو کمتر از  9درصد است از "دادههای
تابلویی" استفاده میشود .لذا برای تعیین روش اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود .از آنجا که سطح خطای
آزمون هاسمن در مدل پژوهش کمتر از  9درصد است نوع مدل منتخب "مدل اثرات ثابت" خواهد بود.
همانطور که در جدول  6نشان داده شده است ،ضریب تعیین مدل برازش شدهی پژوهش  7/12است ،پس میتوان ادعا کرد
 12درصد از تغییرات متغیر وابسته مدل پژوهش یعنی مدیریت سود را میتوان توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داد.
همچنین از آمارهی دوربین -واتسون برای تعیین وجود یا عدم وجود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده شد .آمارهی دوربین
–واتسون محاسبه شده برای مدل پژوهش  3/21میباشد و این مقدار بین  3/9تا  2/9است ،بنابراین فرض وجود همبستگی بین
خطاها رد میشود .همچنین سطح معناداری آماره اف برای مدل پژوهش کمتر از پنج درصد است از همین رو میتوان پذیرفت
یافتههای مدل پژوهش برای تبیین روابط متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته قابل اتکاست.
جدول  .6آزمون فرضیه پژوهش

شرح
مقدار ثابت
دوره تصدی کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره
ضریب تعیین
آماره دوربین واتسن

ضریب
7/21
7/76
-7/71
7/79
-7/71
-7/72
-7/76
7/12
3/21

آماره تی
1/09
1/76
-2/27
1/23
-2/16
-2/72
-2/07
آماره اف
سطح معناداری

سطح معناداری
7/77
7/77
7/72
7/77
7/73
7/71
7/77
21/13
7/77

همچنین ضریب و سطح خطای مربوط به متغیر مستقل یعنی دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به ترتیب  7/76و 7/77
میباشد .از آنجا که ضریب متغیر مثبت است و سطح خطای این متغیر کمتر از  9درصد است ،بنابراین میتوان در سطح اطمینان
 99پذیرفت دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود شرکتها تأثیر مثبت معناداری داشته و فرضیه پژوهش در سطح
اطمینان  99درصد مورد پذیرش قرار میگیرد .همچنین از بین متغیرهای کنترلی در سطح اطمینان  99درصد ،اندازه شرکت ،بازده
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داراییها ،اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره بر مدیریت سود تأثیر منفی معناداری دارند ،اهرم مالی نیز تأثیر مثبت معناداری
بر مدیریت سود دارد.

 .7نتیجهگیری و بحث

 .8منابع
.3
.2
.1
.1
.9
.6
.0
.2
.9
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هدف این پژوهش بررسی تأثیر دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران بوده است .یافتهها حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیانگر آن است که دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی
بر مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد .به بیان دیگر با افزایش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی ،مدیریت سود شرکتها
افزایش پیدا میکند .نتایج حاصل از فرضیه پژوهش با نتایج پژوهش مجیبو و همکاران ( .)2732همراستا است .آنها نیز در
پژوهش خود نشان دادند که با افزایش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی ،استفاده مدیران از اقالم تعهدی جهت دستکاری سود
افزایش پیدا کرده و در نهایت کیفیت گزارشهای مالی کاهش پیدا میکند .همانطور که در مبانی نظری پژوهش اشاره شد بر
اساس دیدگاه سازگاری مدیریتی ،با افزایش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی ،ممکن است روابط صمیمانه بین مدیریت و
اعضای کمیته حسابرسی ایجاد شده و همین امر ممکن است کمیته حسابرسی از نقش نظارت خود فاصله گرفته و استقالل اعضای
کمیته حسابرسی را مخدوش نماید .ازاینرو با افزایش دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی ،مدیریت سود افزایش پیدا میکند.
باتوجه به منشور کمیته حسابرسی ،یکی از مهمترین اهدف تشکیل کمیته حسابرسی ،کمک به ایفای مسئولیت نظارتی
هیئتمدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول نسبت به سالمت گزارشگری مالی است .ازاینرو کمیته حسابرسی باید بهطور
صحیح سازماندهی و مورد استفاده قرار گیرد ،در این صورت است که این کمیته میتواند برای کلیه گروههای استفاده کننده از
گزارشهای مالی منافع چشمگیری داشته باشد .از اینرو باتوجه به تأثیر مثبت دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت
سود ،به هیئت مدیره شرکتها پیشنهاد میشود در زمان انتخاب و انتصاب اعضای کمیته حسابرسی به نتایج این پژوهش توجه
نمایند و به منظور حصول اطمینان از اثربخشی کمیته حسابرسی به صورت دورههای ثابت (دو تا سه سال) نسبت به تغییر اعضای
کمیته حسابرسی تصمیمگیری نمایند .به سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز پیشنهاد میشود قوانین و مقرراتی را اتخاذ نماید تا
همانند حسابرسان مستقل که به صورت الزامی تغییر میکنند ،اعضای کمیته حسابرسی نیز به صورت دورههای ثابت با الزام قانونی
این سازمان تغییر کنند .همچنین به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود در زمان تصمیمگیری در خصوص خرید و فروش سهام یک
شرکت ،به دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر مدیریت سود توجه نمایند تا گریبانگیر
پیامدهای منفی دستکاری سود توسط مدیران نشوند.
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