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بررسی تأثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود
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کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،مدیریت بیمه ،واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران.

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

حسین مختاری

چکیده
یکی از مسائل مهم در حسابداری که از دیرباز تاکنون جایگاه ویژه خود را در مباحث نظری حفظ کرده ،سود است .در دوره
های مختلف از ابتدای پژوهش های تجربی حسابداری که بر اساس روش شناسی علمی اثباتی همواره بررسی شده است
سودمندی اطالعات مرتبط با سود است و سود هم یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است .از این
رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  8131تا  8131با نمونه مشتمل بر  811شرکت است .برای بررسی فرضیه از
رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است .نتایج آزمون
فرضیه ها نشان داد که اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مدیر عامل رابطه معنادار و معکوسی با خطای ریسک پیش بینی سود
دارد اما استقال ل هسئت مدیره با توجه به نتایج آزمون نشان داد که رابطه معنادار و مستقیمی با خطای ریسک پیش بینی سود
دارد و در حالت کلی ویژگی های هیئت مدیره بر خطای ریسک پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
واژگان کلیدی :ویژگی های هیئت مدیره ،اندازه هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره ،دوگانگی مدیرعامل ،ریسک خطای پیش بینی سود.
مقدمه
یکی از مسائل مهم در حسابداری که از دیرباز تاکنون جایگاه ویژه خود را در مباحث نظری حفظ کرده ،سود است .در دوره
های مختلف از ابتدای پژوهش های تجربی حسابداری که بر اساس روش شناسی علمی اثباتی همواره بررسی شده است
سودمندی اطالعات مرتبط با سود است و سود هم یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است .آگاهی
استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم های بهتر در مورد سودآوری و تحلیل صورتهای
مالی و همچنین برآوردهای آتی یاری دهد (مهام و ذوالقدر .)8138 ،برآورد و پیش بینی سود نوعی افشای اجباری است که
81

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،62تابستان ( 9311جلد دوم)

اطالعاتی درباره سود مورد انتظار شرکت ها ارائه می کند و جنبه کلیدی اصل افشا به شمار می رود (هیرست و همکاران،8
 .)6001وجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه ،رکن اصلی پاسخ گویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه است.
صاحبان سهام اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید ،فروش ،نگهداری سهام ،اعطای وام،
ارزیابی عملکرد مدیران و قابل فهم نیاز دارند .میزان اطالعات افشا شده برای مشارکت کنندگان در بازار سرمایه بر میزان
برآورد سود تاثیرگذار است .این یافته ها به افشای اطالعات در رابطه با تحلیل مدیریت راهبردی حسابداری گسترش یافته اند.
در نهایت این یافته ها داللت بر این دارند که شرکت هایی که اطالعات بیشتری افشا می کنند ،میزان دقت پیش بینی و
برآورد سود بیشتری دارند (حاجیها و چناری بوکت.)8131 ،
تئوری های نمایندگی استدالل می کنند که مدیران بیرونی ،به واسطه افزایش تمرکز بر عملکرد مالی شرکت ،ابزاری برای
نظارت بر فعالیت های مدیریت فراهم می نمایند که منتج به کمینه سازی هزینه های نمایندگی می گردد (فاما و جنسن،6
 .)8311رودرفورد و بوهلتز )6001( 1مضاف بر این ادعا نمودند که افزایش در نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره ،دارای
ارتباطی مستقیم با مراقبت و نظارت هیئت مدیره است که به کاهش درجه عدم تقارن اطالعاتی و در نهایت ،افزایش کیفیت
اطالعاتی هیئت مدیره کمک می کند .سایرین نیز ادها می کنند که حضور مدیران بیرونی در هیئت مدیره ،راهی ارزشمند
1
برای ایجاد محیط همدلی و کاهش عدم قطعیت پیرامون ایجاد و اجرای استراتژی است (پیرس و زهرا .)8336 ،4باثاال و رائو
( )8331و ردیکر و سث )8331( 2گزارش نمودند که مدیران بیرونی ،نقشی مهم در حاکمیت شرکتی اثربخش ایفا می کنند،
علی الخصوص به وسیله وظایف تصمیم گیری و کنترل .الومی و گوئل )6008( 1نیز یافتند که استقالل هیئت مدیره نقش
مهمی در بهبود وضعیت مالی شرکتی ایفا می کند .لذا انتظار می رود که استقالل هیئت مدیره به بهبود وضعیت مالی شرکت و
متعاقبا افزایش سود تقسیمی آن منجر می گردد .از سویی دیگر اندازه هیئت مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی های
هیئت مدیره مطرح است .تعداد بهینه اعضای هیئت مدیره باید به گونه ای تعیین شود که نسبت به این موضوع که اعضای
کافی برای پاسخگویی به وظایف هیئت مدیره و انجام وظایف مختلف هیئت مدیره وجود دارد ،اطمینان خاطر حاصل شود
(حساس یگانه و همکاران .)8111 ،شواهد تجربی حاکی از آن است که هیچ گونه اتفاق نظری در خصوص اندازه بهینه هیئت
مدیره وجود ندارد .گرین ) 6001( 1معتقد است که تعداد اعضای هیئت مدیره باید محدود باشد تا امکان بحث و تبادل نظر در
خصوص مسائل و مشکالت شرکت مهیا گردد و هیئت مدیره های بزرگ تر ،از قدرت کمتری برخوردارند .به بیان وی ،در این
3
گونه هیئت مدیره ها ،توافق و اجماع در خصوص یک موضوع خاص ،بسیار دشوار است .همچنین گودستین و همکاران
( )8334دریافتنه اند که هیئت مدیره های کوچکتر بین یک تا چهار عضو می توانند موثرتر باشند زیرا به واسطه کوچک بودن،
قادرند تصمیمات راهبردی به موقع تر اتخاذ نمایند .با توجه به توضیحات مذکور می توان انتظار داشت که کوچک شدن اندازه
هیئت مدیره موجب بهبود حاکمیت شرکتی و متعاقبا بهبود وضعیت مالی شرکت و افزایش سود تقسیمی آن گردد.
1
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با گسترش شرکتهای سهامی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکتها ،این سوال مطرح میگردد که مدیران
چگونه پیگیر منافع سهامداران خواهند بود و چه تضمینی برای تأمین منافع کلیدی و سهامداران و سایر گروههای ذینفع وجود
دارد؟ زیرا همواره به طور بالقوه این امکان وجود دارد که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان و عکس
منافع سهامداران باشد .این امر ناشی از وجود عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت میباشد .به این دلیل که
برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطالعات و نیز تهیه و ارائه اطالعاتی همچون اطالعات مالی وجود دارد و
سهامداران نمیتوانند اعمال و فعالیتهای مدیران را به طور مستمر مشاهده و کنترل نمایند .استفادهکنندگان از اطالعات مالی
نیز همواره از عدم تقارن اطالعات حسابداری ناراضی بودهاند و همواره به دنبال اطالعاتی هستند که بتوانند جهت
تصمیمگیریهای منطقی از آن استفاده نمایند .در صورتی که اطالعاتی قابل اتکاء وجود داشته باشد که بتوان از آنها در
فرآیند تصمیمگیری استفاده نمد ،آنگاه اطالعات مذکور ،مربوط تلقی خواهند .بنابراین شناسایی سازوکارهایی که بتواند به ایجاد
معیارهای با قابلیت اتکاء و کاهش تضاد منافع موجود بین ذینفعان کمک نماید ،بسیار حائز اهمیت خواهد بود .این امر منجر به
بحثهای متعددی شده است که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلیترین آنهاست .حاکمیت شرکتی راهکاری جهت از بین
بردن عدم تقارن اطالعاتی موجود بین مدیران و سهامداران ،از طریق تضاد منافع میباشد و یکی از مهمترین مکانیزمهای آن
بهبود ساختار هیئت مدیره میباشد (پروین .)8131 ،با توجه بهمراتب فوق پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال
است که :آیا بررسی تأثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سودتأثیر دارد؟
مبانی نظری
خطای پیش بینی سود
پ یش بینی سود توسط مدیریت در برخی کشورها به صورت افشای اجباری بوده و در برخی از کشورها نیز به صورت افشای
اختیاری و داوطلبانه می باشد .اگر چه ،افشای اختیاری و اجباری دو مجرای ارتباطی مهم مدیران برای انتقال اطالعات به
سهامداران بیرونی است (گونگ و یو.)6003 ،8
در ایران شرکتها موظف هستند که پیشبینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یکساله برآورد و حداکثر 60
روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکتها یا سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند .با این حال
اولین پیش بینی های سود هر سهم مربوط به ابتدای سال  8114است و تا قبل از سال مزبور شرکت ها عمدتاً به ارائه گزارش
های تولید و فروش اکتفا می کردند (کامیابی و همکاران.)8131 ،
به اعتقاد کالپی و آرمسترانگ )8338( 6نکته قابل توجه در پیش بینی ،دقت آن پیش بینی بوده که به عواملی از قبیل طبیعت
متغیر مورد پیش بینی ،افق پیش بینی ،ایدوئولوژی پیش بینی کننده تعریف می شود .به نظر کالپی و آرمسترانگ ،اگر Et
خطای پیش بینی در دوره  Rt ،tمقدار واقعی در دوره  tو  Ftمقدار پیش بینی در دوره  tباشد ،خطای پیش بینی به صورت
زیر محاصبه می شود:
Et=Rt-Ft

Gong, G., Yue, Li. L.,
Collopy & Armstrong
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ویژگی هیئت مدیره
اندازه هیئت مدیره :اندازه هیئت مدیره بعد مرتبط دیگری از عملیات هیئت مدیره است .به ویژه با رشد اندازه هیئت مدیره،
زیان های فرایند افزایش می یابد .زیرا هیئت مدیره های بزرگتر مانع از تبادل آزاد و اثر بخش افکار ایده ها بین مدیران می
شود .عالوه بر این ،ممکن است هزینه های ائتالف میان اعضای هیئت مدیره ،با رشد اندازه افزایش یابد که موجب سهولت
تسلط مدیر ارشد اجرایی بر سایر اعضای هیئت مدیره می شود (پاک مرام و دشتی.)8138 ،
زمانی که اندازه هیئت مدیره رشد می کند ،زیان های فرآیند و هزینه های ائتالف بر منافع ناشی از ورود زیاد فزونی می یابد.
یعنی هیئت مدیره بزرگتر نمی تواند وظایف خود را با همان اثربخشی هیئت مدیره کوچکتر انجام دهد .در ارتباط با این نگرش،
برمک نشان می دهد که شرکت هایی که دارای هیئت مدیره کوچکتر هستند توسط بازار به میزان باالتری ارزشگذاری می
شوند (نسبت کیوتوبین باالتری دارند) .به طور مشابه اسنبرگ و همکاران قابلیت کاربرد این نتیجه گیری در مورد طبقات
متفاوت از شرکت ها را مورد آزمون قرار دادند و رابطه معکوس بین اندازه هیئت مدیره و قابلیت سود آوری را برای نمونه ای از
شرکت های با اندازه متوسط و کوچک هیئت مدیره یافتند (پاک مرام و دشتی)8138 ،
استقالل هیئت مدیره :هیئت مدیره شرکت ،نهاد هدایت کننده ای است که نقش نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور
حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر عهده دارد .معموالً بیان می شود که موفقیت مطلوب شرکت در گروی هدایت مطلوب آن
است .در گزارش کاربردی توصیه شده است .باید بین اعضای هیئت مدیره فرایند تصمیم گیری در بی قید و شرط توازن قوا
وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل شرکت نباشد.
ترکیب هیئت مدیره به عنوان نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل تعداد اعضای هیئت مدیره نگریسته می شود.
هرچه ترکیب هیئت مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده است .مشکالت نمایندگی کمتر می گردد (هرمالین و ویسبچ،8
 .)8336اثر بخشی تفکیک تصمیم گیری توسط مدیریت و کنترل توسط هیئت مدیره از آنجا نشات می گیرد که مدیران
غیرموظف به دلیل منافعشان حاضر به تبانی بامدیران اجرایی نمی باشند .از آنجا که مدیران غیرموظف اکثرا در سایر شرکت ها
دارای سمت های اجرایی مدیریت با تصمیم گیری می باشند انگیزه باالیی برای کسب شهرت به عنوان تخصص امر تصمیم
گیری و بر خ ورداری از فرصت های شغلی بهتر در آینده دارند .عدم همسویی انگیزه مدیران برای استفاده از ثروت مدیران
غیرموظف برای کسب شهرت باعث بهبود نظارت بر مدیریت شرکت شده و کاهش هزینه های نمایندگی را در پی خواهد
داشت (فاما و جنسن.)8311 ،
دوگانگی مدیرعامل :اگر مدیرعامل رئیس هیئت مدیره نیز باشد به این مورد دوگانگی وظیفه مدیر عامل اطالق می گردد
که در این مورد مدیر عامل به طور بالقوه اختیارات بیشتری را دارد .همچنین ساختار دوگانه به مدیر اجازه می دهد تا اطالعات
در دسترس سایر اعضای هیئت مدیره را به طور مؤثری کنترل نماید ،بنابراین ممکن است از نظارت مؤثر جلوگیری به عمل
آورد (حاجیها و اخالقی .)8138 ،نقش رئیس هیئت مدیره ،نظارت بر مدیرعامل است .رئیس هیئت مدیره قدرت کنترل دستور
جلسات و هدایت جلسات هیئت مدیره را دارد .اگر منافع مدیرعامل با منافع سهامداران متفاوت باشد ،در این صورت نفوذ
مدیرعامل مشکل ساز می شود .نفوذ مدیرعامل بر حسب ضرورت عملکرد را ضعیف نمی سازد و احتمال دارد که بر درک بازار
از میزان کنترل اعمال شده بر عملکرد مدیریت و فرآیند گزارشگری مالی تأثیر گذارد .موضوع تفکیک نقش ها و مسئولیت ها
Hermalin and Weisbach
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در سطح مدیریت عالی واحدهای تجاری مورد توجه گزارش کادبری در سال  8338نیز قرار گرفته است .در این گزارش،
توصیه شده که دو نقش مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره همزمان به یک فرد سپرده نشود .دستورالعمل راهبری شرکتی
درایران ( )8112نیز در این خصوص رهنمودهای مشابهی دارد .دلیل اصلی تفکیک نقش ها و نسپردن مسئولیت ها به یک فرد
واحد آن است که چنانچه هر دو نقش به یک فرد سپرده شود ،آنگاه نقش نظارتی (به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره)
در برابر مسئولیت اجرایی (در قالب مدیرعامل) آسیب جدی خواهد دید .نقصان استقالل و نقش نظارتی رئیس هیأت مدیره،
سبب میشود انگیزه های او برای مطمئن شدن از این که مدیرعامل در حال پیگیری منافع سهامداران است ،کاهش یابد
(عباسی و احمدی.)8130 ،
پیشینه پژوهش
رحمان و سایما )6081( 8در پژوهشی به بررسی کارایی ترکیب هیئتمدیره بر عملکرد شرکت :شواهد تجربی از شرکتهای
تولیدی بنگالدش بین سالهای  6088تا  6082را موردبررسی قراردادند و آنها به دنبال یافتن کارایی هیئتمدیره از طریق
اندازه هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره و تنوع جنسیتی هیئتمدیره بر عملکرد شرکت بودند که نتایج یافتههای آنان نشان داد
هیئتمدیرههای بزرگ در بهبود عملکرد شرکت مؤثر هستند اما استقالل هیئتمدیره و تنوع جنسیتی هیئتمدیره ارتباط
معناداری با عملکرد شرکت ندارند که این امر نشان میدهد که سازوکار سازمانی اداره شرکت بهویژه کارایی ترکیب
هیئتمدیره بسیار ضعیف است.
چنگ و واستون ) 6084( 6به بررسی رابطه بین معامالت گزارش نشده سهام توسط افراد درون سازمانی و سودهای آتی و
خطای پیش بینی سود پرداختند .آن ها نشان دادند که این معامالت باعث کاهش سود آتی شرکت و افزایش خطاهای پیش
بینی سود می گردد.
گاریدو میرالس و سانابریا )6084( 1به بررسی پیروی داوطلبانه از استانداردهای حسابداری شرکت های اسپانیایی در مقایسه با
استاندارد های ملی اسپانیا روی نمونه ای از شرکت های فهرست شده در بازار سرمایه اسپانیا پرداختند .نتیجه بررسی نشان داد
پیش بینی های سود توسط تحلیل گران مالی در شرکت هایی که به طور داوطلبانه استانداردهای بین المللی را به کار گرفته
بودند خطای پیش بینی کمتری نسبت به سایر شرکت ها داشت .این نتایج خصوصا در مورد شرکت هایی که توسط چهار
موسسه بزرگ حسابرسی شده بودند بهتر بود.
لنیس و ریچاردسون )6088( 4در پژوهشی تحت عنوان تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر رویه مالیاتی متهورانه شرکت ،به این
نتیجه رسید که تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه منفی و معناداری با رویه مالیاتی متهورانه دارد .به بیان دیگر هر
چه تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره بیشتر باشد شرکت کمتر به مدیریت مالیات روی می آورد.
پروین ( )8131در بررسی تأثیر هیئت مدیره بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران بدین
سال های  8136تا 8132و با نمونه مشتمل بر  812شرکت انجام داد .و نتایج تجزیه وتحلیل آزمون فرضیه نشان داد کده ابعداد
کارایی هیئتمدیره بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
1

Rahman, M., & Saima, N. F
Chang and Watson
3
GarridoMiralles and Sanabria
4
Lanis, R., G. Richardson
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قایدامینی ( ) 8132به بررسی نقش تعدیلی استقالل هیئت مدیره بر رابطه میان عملکرد شرکت و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با
استفاده از گشتاور تعمیم یافته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  8138تا  8131پرداخدت
که به این نتیجه دست یافت که رابطه مثبت و معناداری بین تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عملکرد شدرکت
وجود دارد .یافته های دیگر رابطه دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد شرکت را با وجود نقش تعدیلی استقالل هیئت مددیره
مورد برر سی قرار می دهد که نتایج حاصل از این آزمون نشان داد نقش تعدیلی استقالل هیئت مدیره رابطه منفی و معناداری
بر روی تفیکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عملکرد شرکت ندارد.
حاجیها و چناری بوکت ( )8131به بررسی رابطه مدیریت سود و خطای پیش بینی سود (با تاکید بر صورت هدای مدالی میدان
دوره ای و پایان دوره ای) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  8111تا  8136پرداختند بده
این نتیجه دست یافتندبین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود در صورت های مالی ساالنه ارتباط وجود ندارد که این یافته
فرضیه بنیادی را رد می کند ،مبنی بر این که پیش بینی های خوش بینانه است که با سطح کمتری از دقت پیش بینی همدراه
است .همچنین در صورت های مالی میان دوره ای بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود ،ارتبداط معکدوس و معندی دار
وجود دارد.
کامیابی و همکاران ( )8131در بررسی خطای پیش بینی سود ،معامالت با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیرموظدف هیدت
مدیره ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  8111تا  8138انجام دادند به این نتیجه دسدت
یافتند که بین معامالت با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش
حاکی از این است که نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره بر ارتباط بین معامالت با اشخاص وابسته و خطای پدیش بیندی
سود اثر تعدیل کننده دارد.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :ویژگی هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی اول :اندازه هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم :دوگانگی هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم :استقالل هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
روش پژوهش
پژوشه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت ،یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است ،زیرا از یک طرف
وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین می نماید.
عالوه بر این در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار می گیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است که با روش استقرایی به کل جامعه آماری قابل تعمیم خواهد
بود .برای جمعآوری دادههای متغیرهای پژوهش از صورتهای مالی شرکتها و از منابع مختلفی همچون نرمافزار رهآورد
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نوین و سایت اینترنتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت کدال
استفاده شده است .قلمرو زمانی این پژوهش از سال  8131تا  8131است.
جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران هستند .نمونه آماری به روش حذفی و با
اعمال شرایط زیر تعیین شد:
 .8برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها ،سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.
 .6طی قلمرو زمانی پژوهش ،توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
 .1کلیه اطالعات موردنیاز از شرکتها برای پژوهش در دسترس باشد.
 .1جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،شرکتهای هلدینگ ،لیزینگ ها و بیمه) نباشند.
 .2شرکتها قبل از سال  8131در بورس پذیرفتهشده باشند.
با مد نظر دادن محدودیتهای باال تعداد  811شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
متغیر وابسته :خطای پیش بینی سود
 :در این پژوهش خطای پیش بینی سود شرکت  iدر سال tمتغیر وابسته است و مطابق با پژوهش کامیابی و
همکاران ( )8131به صورت زیر محاسبه می گردد:
|

(

| )

که در آن
 :سود خالص واقعی هر سهم شرکت  iدر سال t
 :سود خالص پیش بینی شده از سوی مدیران برای شرکت  iدر سال t+1
در فرمول باال ،اولین پیش بینی سود هر سهم سال  t+1سودی است که همزمان با اعالم سود سال tانتشار می یابد .از
آنجایی که مجامع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عمدتا در تیر ماه تشکیل می گردد و صورت های
مالی حسابرسی شده نیز در این تاریخ به عموم عرضه می گردد ،سودی به عنوان سود پیش بینی شده در فرمول فوق لحاظ
گردیده که قبل از پایان تیرماه به عموم ارایه شده باشد.
متغیر مستقل :ویژگی های هیئت مدیره
اندازه هیئت مدیره :عبارت است از تعداد اعضای هیئت مدیره
دوگانگی مدیرعامل :متغیر مجازی است که برابر با یک خواهد بود اگر دوگانگی وجود داشته باید و برابر با صفرخواهد بود
اگر وظایف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را شخص واحدی بر عهده داشته باشد
استقالل هیئت مدیره :برابر است با نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
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متغیرهای کنترلی
 )9اهرم مالی :از طریق نسبت کل بدهیها به کل داراییها اندازه گیری شده است.
 )6اندازه شرکت :از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت اندازه گیری شده است.
 )3شاخص رشد شرکت :که به صورت نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
اندازه گیری می شود.
یافتههای پژوهش
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم
است .جدول  ،8آمار توصیفی داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد .آمار توصیفی مربوط به
 811شرکت نمونه طی دوره زمانی  1ساله ( 8131تا  )8131میباشد.
جدول ( :)9آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر
خطای ریسک پیش بینی سود
اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره
دوگانگی مدیرعامل
اهرم مالی
اندازه شرکت
شاخص رشد شرکت

مشاهده
111
111
111
111
111
111
111

میانگین
-8/11
0/13
0/21
0/10
0/21
1/11
2/36

انحراف معیار
4/18
0/01
0/81
-0/81
0/81
0/12
1/11

کمترین
-1340
1
0/60
0
0/88
3/11
0

بیشترین
8130
3
8
8
8/68
84/68
441/86

مقدار میانگین برای متغیر اهرم مالی برابر با ( )0/21میباشد که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند و
بیانگر این است که در شرکت های عضو نمونه به طور میانگین  21درصد دارایی های آنها از بدهی تشکیل شده است .مقدار
انحراف میعار برای خطای ریسک پیش بینی سود برابر با  4/18و برای اندازه هیئت مدیره برابر است با  0/01میباشد که
نشان میدهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند .کمینه و بیشینه خطای پیش بینی سود
نیز متغیر وابسته پزوهش است برابر است با  --1340و  8130که نشان دهنده متفاوت بودن دادههای مورد بررسی در پژوهش
میباشد.
آزمون نرمال بودن
نرمال بودن متغیرها (بهخصوص متغیر وابسته در مدلهای رگرسیونی) ،شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای پارامتریک میباشد.
جدول ( :)6آزمون جارک -برا
نام متغیر

سطح معناداری

نتیجه

0000000

توزیع نرمال ندارد

خطای ریسک پیش بینی سود
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اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره
دوگانگی مدیرعامل
اهرم مالی

0000000

توزیع نرمال ندارد

0000000

توزیع نرمال ندارد

0000000

توزیع نرمال ندارد

0000000

توزیع نرمال ندارد

اندازه شرکت

0000000

توزیع نرمال ندارد

0000000

توزیع نرمال ندارد

شاخص رشد شرکت
بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون جارک -برا استفادهشده است .نتایج حاصل در جدول  6نشان میدهد
که سطح معنیداری متغیرهای پژوهش کمتر از  1درصد میباشد .لذا دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند .با توجه به قضیه
حد مرکزی وقتی تعداد مشاهدات بیشتر باشد نرمال بودن الزامی نیست و خللی در مدل رگرسیونی ایجاد نمیکند.
آزمون اف لیمر (چاو)
این آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی ( )poolو دادههای تابلویی ( )panelصورت میگیرد .نتایج حاصل از
آزمون اف لیمر برای مدل پژوهش بدین شرح میباشد:
جدول ( :)3نتایج آزمون اف لیمر (چاو)
مدل آزمون
مدل اول

آماره آزمون
83/11

سطح معنیداری
0/0000

نتیجه آزمون
پذیرش الگوی دادههای تابلویی

نتایج حاصل در جدول  1نشان میدهد که سطح معناداری آزمون برای مدل اول کمتر از  1درصد بوده و بیانگر پذیرش الگوی
دادههای تابلویی (پانل) میباشد.

آزمون هاسمن
درصورتیکه میزان معناداری آمارهی چاو ( )probکمتر از سطح  0001باشد ساختار دادهای  panelانتخاب میشود .در این
حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون هاسمن نیز انجام شود.
جدول ( :)4نتایج آزمون هاسمن
مدل آزمون
مدل اول

آماره آزمون
11/10

سطح معنیداری
0/0006

نتیجه آزمون
اثرات ثابت عرض از مبدأ

نتایج حاصل در جدول  4نشان میدهد که سطح معناداری آزمون مدل اول کمتر از  1درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات ثابت
میباشد.
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آزمون ناهمسانی واریانس
اگر خطاهای رگرسیون ناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن این موضوع به فرایند برآورد و استنباط ادامه دهد در این
حالت ،انحراف معیار میتواند اشتباه باشد و بنابراین هرگونه استنباطی که صورت گرفته ،میتواند گمراهکننده باشد بنابراین از
آزمون والد تعدیلشده برای بررسی ناهمسانی واریانس جمالت اخالل استفادهشده است.
جدول ( :)5نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
مدل آزمون
فرضیه اول

آماره آزمون
40/11

سطح معنی داری
000000

نتیجه آزمون
ناهمسانی واریانس

نتایج حاصل در جدول  1نشان میدهد که سطح معنیداری آزمون در مدلها کمتر از  1درصد میباشد و بیانگر وجود
ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با وزن دادن به مدل بصورت حداقل
مربعات تعمیم یافته تخمین زده شده تا این مشکل رفع گردد .برای تخمین الگوهای اقتصادی ،روشهای متفاوتی وجود دارد.
با لحاظ کردن فروض کالسیک ،روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSبر اساس قضیه گاوس-مارکف بهترین تخمین زننده
خطی بدون تورش است؛ اما در صورت وجود ناهمسانی واریانس دیگر روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSروش مناسبی
برای تخمین نیست که ازاینرو با وزن دادن ( )Cross-section weightsبه رفع آن پرداخته و مدل مناسب برای تخمین
آزمون فرضیهها روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSخواهد بود.
نتایج مدل پژوهش برای فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی :ویژگی هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی اول :اندازه هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم :دوگانگی هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم :استقالل هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
مدل :معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق به صورت زیر میباشد:

جدول  :2نتایج تخمین فرضیه اول تحقیق
متغیرها

ضرایب

انحراف استاندارد ضرایب

آماره t

سطح معناداری

عرض از مبدا
اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره
دوگانگی مدیرعامل
اهرم مالی
اندازه شرکت

0/94

0/030

13/11

0/000

0/94

0/10

9/94

0/000

-0/099

0/009

-10/33

0/000

0/030

0/013

3/34

0/033

-0/0000

0/000

-0/10

0/410

0/003

0/030

3/39

0/014
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شاخص رشد شرکت

-0/003

-0/40

0/004

0/40

سایر آمارههای اطالعاتی
ضریب تعیین

0/30

ضریب تعیین تعدیل شده

0/11

آماره F

11/61

سطح معناداری F

0/00

دوربین واتسون

6/61

در بررسی معنیدار بودن کل مدل با توجه به اینکه سطح معناداری آماره  Fاز  1درصد کوچکتر است ( )0/00لذا مدل
معنیدار بوده و فرضیه آزمون  Fدر سطح اطمینان  31درصد پذیرفته میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که
 0/30درصد متغیر خطای ریسک پیش بینی سود توسط متغیر ویژگی های هیئت مدیره تبیین میگردد .همچنین ضریب تعیین
تعدیل شده برابر با  0/11درصد به دست آمده است .عالوه بر این بهمنظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره
دوربین واتسون توجه نمود چون مقدار آن  6/61بین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد میشود .با
توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی اول متغیر اندازه هیئت مدیره با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از  1درصد است که
نشان دهنده رابطه معنادار با خطای ریسک پیش بینی سود شرکت است و از انجایی که ضریب این متغیر منفی است این
رابطه بصورت معکوس است .لذا فرضیه فرعی اول تحقیق در سطح اطمینان  31درصد تایید میشود .پس فرضیه فرعی اول
تحقیق مبنی بر اندازه هیئت مدیره بر خطای ریسک پیش بینی سود رابطه معناداری دارد پذیرفته میشود .نتایج آزمون فرضیه
فرعی دوم متغیر استقالل هیئت مدیره با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از  1درصد است که نشان دهنده رابطه
معنادار با خطای ریسک پیش بینی سود شرکت است و از انجایی که ضریب این متغیر مثبت است این رابطه بصورت مستقیم
است .لذا فرضیه فرعی دوم تحقیق در سطح اطمینان  31درصد تایید میشود .پس فرضیه فرعی دوم تحقیق مبنی بر استقالل
هیئت مدیره بر خطای ریسک پیش بینی سود رابطه معناداری دارد پذیرفته میشود .نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم متغیر
دوگانگی مدیرعامل با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از  1درصد است که نشان دهنده رابطه معنادار با خطای ریسک
پیش بینی سود شرکت است و از انجایی که ضریب این متغیر منفی است این رابطه بصورت معکوس است .لذا فرضیه فرعی
سوم تحقیق در سطح اطمینان  31درصد تایید میشود .پس فرضیه فرعی سوم تحقیق مبنی بر دوگانگی مدیرعامل بر خطای
ریسک پیش بینی سود رابطه معناداری دارد پذیرفته میشود.
همچنین متغیرهای اهرم مالی و شاخص رشد شرکت با توجه به سطح معناداری بزرگتر از  1درصد است در سطح اطمینان 31
درصد رابطه معناداری با خطای ریسک پیش بینی سود ندارند اما اندازه شرکت با توجه به سطح معناداری کمتر از  1درصد
رابطه معناداری با خطای ریسک پیش بینی سود دارند.
نتیجه گیری
با گسترش شرکتهای سهامی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکتها ،این سوال مطرح میگردد که مدیران
چگونه پیگیر منافع سهامداران خواهند بود و چه تضمینی برای تأمین منافع کلیدی و سهامداران و سایر گروههای ذینفع وجود
دارد؟ زیرا همواره به طور بالقوه این امکان وجود دارد که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان و عکس
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منافع سهامداران باشد .این امر ناشی از وجود عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت میباشد .به این دلیل که
برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطالعات و نیز تهیه و ارائه اطالعاتی همچون اطالعات مالی وجود دارد و
سهامداران نمیتوانند اعمال و فعالیتهای مدیران را به طور مستمر مشاهده و کنترل نمایند .استفادهکنندگان از اطالعات مالی
نیز همواره از عدم تقارن اطالعات حسابداری ناراضی بودهاند و همواره به دنبال اطالعاتی هستند که بتوانند جهت
تصمیمگیریهای منطقی از آن استفاده نمایند .پیش بینی سود توسط مدیریت در برخی کشورها به صورت افشای اجباری بوده
و در برخی از کشورها نیز به صورت افشای اختیاری و داوطلبانه می باشد .اگر چه ،افشای اختیاری و اجباری دو مجرای
ارتباطی مهم مدیران برای انتقال اطالعات به سهامداران بیرونی است .هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های هیئت
مدیره بر خطای ریسک پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  8131تا 8131
بود که با توجه به نتایج آزمون فرضیه فرعی اول متغیر اندازه هیئت مدیره با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از  1درصد
است که نشان دهنده رابطه معنادار با خطای ریسک پیش بینی سود شرکت است و از انجایی که ضریب این متغیر منفی است
این رابطه بصورت معکوس است .لذا فرضیه فرعی اول تحقیق در سطح اطمینان  31درصد تایید میشود .پس فرضیه فرعی
اول تحقیق مبنی بر اندازه هیئت مدیره بر خطای ریسک پیش بینی سود رابطه معناداری دارد پذیرفته میشود .نتایج آزمون
فرضیه فرعی دوم متغیر استقالل هیئت مدیره با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از  1درصد است که نشان دهنده
رابطه معنادار با خطای ریسک پیش بینی سود شرکت است و از انجایی که ضریب این متغیر مثبت است این رابطه بصورت
مستقیم است .لذا فرضیه فرعی دوم تحقیق در سطح اطمینان  31درصد تایید میشود .پس فرضیه فرعی دوم تحقیق مبنی بر
استقالل هیئت مدیره بر خطای ریسک پیش بینی سود رابطه معناداری دارد پذیرفته میشود .نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
متغیر دوگانگی مدیرعامل با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از  1درصد است که نشان دهنده رابطه معنادار با خطای
ریسک پیش بینی سود شرکت است و از انجایی که ضریب این متغیر منفی است این رابطه بصورت معکوس است .لذا فرضیه
فرعی سوم تحقیق در سطح اطمینان  31درصد تایید میشود .پس فرضیه فرعی سوم تحقیق مبنی بر دوگانگی مدیرعامل بر
خطای ریسک پیش بینی سود رابطه معناداری دارد پذیرفته میشود که نتایج آزمون پژوهش با نتایج پژوهش محمد
الصالویوی و عبداهلل امر ( )6083همسو است. .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی این تحقیق رو با توجه به تفکیک صنایع
انجام شود و نتایج آن موردبررسی و تحلیل قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میشود این تحقیق در سال های اتی در بازه زمانی
بیشتری مورد آزمون قرار گیرد.
منابع
 پاک مرام ،عسگر ،دشتی ،جعفر ،)8138( ،حاکمیت شرکتی و هیئت مدیره .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب ،چاپ اول.
 پروین ،سپیده ،)8131( ،بررسی تأثیر کارآیی هیئت مدیره بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،موسسه آموزش عالی عالمه نایینی.
 حاجیها ،زهره ،اخالقی ،حسنعلی ،)8138( ،بررسی تأثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر ساختار سر رسید بدهی های شرکت،
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