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چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

آیسا دبيری نيا
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز ،تبریز ،ایران( .نویسنده مسئول)

چکيده

افزایش ریسک در شرکتها منجر به افزایش بازدهی میشود و ریسک اطالعات شرکتها عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار
می دهد و وجود نظارت بیرونی می تواند بر عملکرد شرکت اثر بگذارد .پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک اطالعات بر
عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی میپردازد .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی بوده و از بعد
روششناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست .نمونه پژوهش حاضر شامل  521شرکت پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران برای سالهای  5932تا  5931است و برای آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار  Stataاستفاده
شده است .نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ریسک اطالعات بر بازده دارایی ها تاثیر مستقیم دارد.
ریسک اطالعات بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم دارد .مالکیت نهادی بر بازده دارایی ها تاثیر مستقیم دارد.
مالکیت نهادی بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم دارد .استقالل هیئت مدیره بر بازده دارایی ها تاثیر ندارد.
استقالل هیئت مدیره بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد .مالکیت نهادی بر ارتباط بین ریسک اطالعات و بازده
دارایی ها تاثیر مستقیم دارد .مالکیت نهادی بر ارتباط بین ریسک اطالعات و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم
دارد .استقالل هیئت مدیره بر ارتباط بین ریسک اطالعات و بازده دارایی ها تاثیر ندارد .استقالل هیئت مدیره بر ارتباط
بین ریسک اطالعات و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد .از نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که در شرکتها هر
چقدر ریسک اطالعات افزایش یابد بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد و در شرکتهایی که
درصد مالکیت نهادی باالیی دارند عملکرد مالی شرکت بهبود می یابد.
واژگان کليدی :ریسک اطالعات ،عملکرد مالی ،نظارت بیرونی.
مقدمه
ارایه اطالعات با کیفیت از اهمیت فراوان برخوردار است چرا که اطالعات با کیفیت اثر مساعدی بر تصمیمات مربوط به
تامین مالی ،انجام سرمایه گذاری ،اعطای تسهیالت ،سایر تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع و در مجموع کارایی بازار و
اقتصاد خواهد داشت (هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری .)2002 ،سرمایه گذاران برای رسیدن به برآوردی
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از بازده مورد انتظار میکوشند اطالعات الزم را از منابع مختلفی فراهم کنند و سود حسابداری نیز یکی از اطالعات مهم
است .سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری اندازه گیری میشود و بر قابلیت اتکای
اقالم گزارش شده تاکید دارد .کیفیت اقالم تعهدی به علت تأثیری که بر برداشت سرمایهگذاران از کیفیت سود شرکت
5
دارد ،همواره مورد توجه مدیریت است تا از طریق بهبود آن ،هزینه سرمایه شرکت کاهش یابد (فرانسیس و همکاران ،
 .)2001از سوی دیگر ،با توجه به توسعه کسب و کار و نیاز مالکان به منابع متنوع تامین مالی ،شرکتهای سهامی ایجاد
شدند .در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران ،اکثر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی
خصوصی شده ،و مالکیت شرکت تا درجه باالیی در دست سرمایهگذاران نهادی است که به دولت یا شرکتهایی که
توسط دولت کنترل می شوند ،وابسته هستند .قدرت کنترلی سهامدار عمده باعث میشود نفوذ بیشتری بر شرکت داشته و
معامالتی را انجام دهد که در ارتباط با منافع و حقوق آنها بوده و کنترل منافع را برای خود ،در دست بگیرد (شلیفر و
ویشنی .)5331 ،2سهامداران نهادی به دلیل نفوذی که بر هیئت مدیره دارند ،میتوانند با نظارت موثر بر مدیریت ،عالوه بر
منافع خود ،منافع عموم سهامداران را تامین کنند .از طرفی ،اعضای هیئتمدیره که بهصورت غیرموظف هستند و
مسئولیت اجرایی در شرکت ندارند ،بهطور مؤثرتری به وظایف کنترلی و نظارتی خود میپردازند و از ابزارهای الزم استفاده
مینمایند .ارگان و همکاران )2001( 9به بررسی نقش اعضای غیرموظف در فرآیند تصمیمگیری پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که از دیدگاه مدیران مالی ،اعضای غیرموظف در حاکمیت شرکتی خوب ،نقش مهمی را ایفا میکنند .استقالل
هیئتمدیره نشاندهنده نسبت اعضای غیرموظف هیئتمدیره بهکل اعضای هیئتمدیره میباشد .طبق دیدگاه تئوری
نمایندگی ،مدیران غیرموظف وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیئتمدیره را بر عهده دارند و حقوق آنان بر اساس ساعات
حضور آنها در جلسات پرداخت خواهد شد (بنجامین و اهیکیو .)2003 ،1عضو غیرموظف (مستقل) حضور فیزیکی در
شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها شرکت می کند .اعضای مذکور سهامداران شرکت بوده و
بجز رابطه مدیریت ،ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند .اعضای هیأتمدیره عناصر اصلی حاکمیت شرکتی هستند که
مسئول نظارت بر کیفیت ،یکپارچگی گزارشات مالی و کنترل مدیران ارشد به عنوان نماینده سهامداران ،هستند و
هیاتمدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شـرکت و محافظـت از منابع سهامداران قلمداد میشود (فاما
و جنسن .)5329 ،1هیأتمدیره برای نظارت بر مدیران و مشارکت در تصمیمگیری ،نیازمند مهارتهای متنوع از قبیل
حسابداری ،بانکداری ،قوانین و مقررات و همچنین ویژگیهای خاصی از قبیل استقالل ،اندازه و غیره میباشد (سابلی و
نور .)2052 ،6ویژگیهای هیئتمدیره مانند استقالل ،به عنوان تعیین کنندههای اصلی کارایی هیئت تلقی میشوند.
بنابراین ،شرکتی که می خواهد برنامه های حاکمیت شرکتی خوبی داشته باشد باید تضمین کند که هیئتاش این
ویژگیها را دارد (اسماعیل زاده و همکاران .)5923 ،بنابراین ،با توجه به مطالب فوق در پژوهش حاضر به این سوال پاسخ
داده می شود که تأثیر ریسک اطالعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی چگونه است؟
پيشينۀ پژوهش

بر مبنای تئوری مالی سنتی می توان با کمک اطالعات حسابداری ،کیفیت دارایی ها و سود آوری هر بنگاه را مشخص
نمود؛ بنابراین با استفاده از این اطالعات می توان ارزش سهام را برآورد نمود و ارتباط بین صورت های مالی و قیمت
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سهام را تحلیل کرد (بال و براون .)5362 ،1یکی از مهم ترین سؤاالت اساسی ادبیات موضوعی ،ارتباط بین کیفیت
اطالعات مالی و ارزش شرکت می باشد (واتز و زیمرمن ،5326 ،2لئوز و وای سوکی .)2056 ،3پژوهشهای انجام شده در
خصوص کیفیت گزارشگری مالی (سود و اقالم تعهدی از مهم ترین و گسترده ترین حوزه های پژوهش شده در متون
تخصصی است ولی در سال های اخیر پیشرفت کمی در مدل های ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی و اقالم تعهدی
حاصل شده است .در بیشتر پژوهش های انجام شده از مدل های مرسوم جونز )5335( 50و دیچو و دیچاو)2002( 55
استفاده شده است .اکثر پژوهش های انجام شده پر تجزیه اقالم تعهدی صورت های مالی به اختیاری در مقابل غیر
اختیاری تأکید داشته اند (هیلی )5321 ،52یا از واریانس باقی مانده مدل های رگرسیون جونز و دیجو و دایچو به عنوان
معیارهای کیفیت گزارشگری مالی استفاده نموده اند .بررسی ادبیات موضوعی نشان می دهد که مدل های موجود در
تخمین خطای برآورد اقالم تعهدی از دقت کافی برخوردار نبوده و اقدامی به منظور برآورد مستقیم خطای موجود در
صورتهای مالی (سود و اقالم تعهدی) صورت نپذیرفته است و به همین دلیل تاکنون ارتباط بین خطای موجود در اقالم
تعهدی با ارزش شرکت بررسی نشده است.
کیفیت اطالعات از طریق کانال های متفاوتی می تواند بر ارزش شرکت اثرگذار باشد به عنوان مثال ،کیفیت اطالعات
مالی می تواند موجب بهبود نقد شوندگی (دایاموند و ورچیان ،)5335 ،59هزینه سرمایه پایین تر (المبرت و همکاران،51
 )2001و بهبود نظارت ،کاهش مسائل نمایندگی و اطالعاتی گردد (واتز و زیمرمن )5326 ،و در نهایت می تواند موجب
تصمیم گیری های واقعی و بهتری شود (چوی ،)2056 ،51از طرف دیگر کیفیت باالی اطالعات مالی هزینه هایی از قبیل
هزینه مالکانه (برگر ،)2055 ،56هزینه سیاسی (واتز و زیمرمن )5312 ،و هزینه نگهداری سیستم های کنترل داخلی (بیر و
همکاران )2050 ،51دارد؛ بنابراین تأثیر کلی و مستقیم کیفیت اطالعات مالی بر ارزش شرکت ناشناخته بوده و مطالعات
پیشین کمی نیز به این موضوع پرداخته اند .در این پژوهش بررسی می شود که آیا قیمت های سهام منعکس کننده
ویژگی های کیفی اطالعات مالی می باشد و به طور مشخص بر کیفیت اقالم تعهدی که یکی از ابعاد اصلی کیفیت
گزارشگری مالی می باشد ،تمرکز شده است
مشکل اصلی در ارتباط با فقدان شواهد تجربی اندازه گیری اثر کلی و مستقیم کیفیت اقالم تعهدی بر ارزش شرکت این
است که معیارهای اندازه گیری مرسوم کیفیت اقالم تعهدی قادر به تفکیک خطای حسابداری و نوسان پذیری عملیاتی
نمی باشند (مک نیکولز .)2002 ،52معیارهای مرسوم کیفیت اقالم تعهدی نه فقط خطای حسابداری را نشان نمی دهند،
بلکه عملکرد اقتصادی و ریسک شرکت را نیز نشان نمی دهند (دیچو و همکاران 5331 ،53و نیکلف .)2052 ،20در نتیجه
اثر این معیارها مبهم مانده و تفسیر های مختلفی صورت پذیرفته است؛ بنابراین الزم است نوسان پذیری اقالم تعهدی به
مؤلفه های خطای حسابداری و عملکرد تفکیک شود
7

Ball & Brown
Watts & Zimmerman
9
Leuz & Wysocki
10
Jones
11
Dechow & Dichev
12
Healy
13
Diamond &Verreochia
14
Lambert et al
15
Choi
16
Berger
17
Beyer et al
18
McNichols
19
Dechow et al
20
Nikolaev
8

9

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،33پایيز (9311جلد سوم)

نیکلف ( )2052برای جداسازی مستقیم خطای حسابداری از بخشی از اقالم تعهدی که عملکرد اقتصادی را نشان می
دهد ،مدلی را ارائه نموده است که اجازه تمایز بین خطای حسابداری ،نوسان پذیری عملیاتی و نوسان پذیری عملکرد
اقتصادی را می دهد .نوسان پذیری اقالم تعهدی شامل مولفه خطای حسابداری و مؤلفه عملکرد اقالم تعهدی می باشد
که از نظر ماهیت متفاوت می باشند .این پژوهش از تخمین نوسان خطای حسابداری به منظور اندازه گیری تغییرات
مقطعی در کیفیت اطالعات مالی استفاده می کند .خطای حسابداری سیگال سود درباره عملکرد اقتصادی را کاهش داده
و در نتیجه باعث پایین آمدن کیفیت اطالعات می شود .همچنین این رویکرد اجازه اندازه گیری نوسان پذیری عملیاتی از
قبیل نوسان مؤلفه عملکرد اقالم تعهدی و توسان عملکرد اقتصادی را می دهد .این اجزا ارتباط بین نوسان پذیری
عملیاتی و ارزش شرکت را به خوبی نشان می دهند .به عالوه این پارامتر ها می توانند به عنوان کنترل های درستی از
عملکرد اقتصادی و ریسک عملیاتی شرکت استفاده شوند ،زیرا خطای حسابداری را نشان نمی دهند.
به طور خالصه در این پژوهش ارتباط بین معیار مرسوم کیفیت اطالعات مالی مدل دیچو و دایچو ( )2002و معیار کیفیت
اطالعات مالی مدل نیکلف ( )2052در تبیین ارزش شرکت با تأکید بر کنترل نوسان پذیری عملیاتی بررسی شده است.
سرمایه گذاران نهادی ،انگیزه و توانایی زیادی برای تأثیر گذاری روی تصمیمات شرکت دارند ،توانایی های آنها به طور
قابل توجهی بیشتر از دیگر سرمایه گذاران است .وجود انگیزه سرمایه گذاران نهادی برای نظارت مؤثر رفتار مدیریت،
ثروت واقعی آنها در شرکت است و این نظارت و کنترل مؤثر باعث صرفه اقتصادی می شود .نظارت بر رفتار مدیران
باعث می شود که آنها مسئولیت و نگرانی بیشتری در قبال سهام داران خود احساس کنند .سرمایه گذاران نهادی با بینش
های وسیع برای عملکرد بهینه شرکت در انتخاب اهداف سرمایه گذاری در آینده نیز کمک می کنند .بنابراین می توان
نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه ها در ساختار مالکیت شرکتها و در کنار سایر اشکال مالکیت .حامل پیامدهایی در
عملکرد و تولیت سازمانی این شرکت ها خواهد بود (بهنام پور.)5932 ،
با تغییر ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب مالکانه موجود می توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آنها نیز تعدیل
شده و تغییر یابد .توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است؛ نخست آنکه هیئت مالکیت و خصیصه های آن با
شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه های تصمیم گیری مدیریت می تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود .تمرکز
طوالنی مدت بر موضوعات خاص و دوره های طوالنی مدت سرمایه گذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه
بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاه های اقتصادی کشور در حال حاضر امری ضروری است .تا بدین وسیله با کسب
صالحیت و توانمندی محوری الزم ،آمادگی کافی را برای حضور در صحنه های شدیدأ رقابتی بین المللی به دست آورند.
با وجود این واقعیت ،کوتاه نظر بودن گروههایی از سرمایه گذاران می تواند به معنای تعقیب هدف های کوتاه مدت از
سرمایه گذاری توسط ایشان باشد .مسئله نزدیک بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که بر سرمایه گذاری
شرکت ها در زمینه پژوهش ،توسعه و نوآوری بر جای می گذارد ،حائز اهمیت است و بررسی های انجام گرفته تاکنون
نتایج متفاوتی را کسب کرده اند.
در خصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکت ها دیدگاههای مختلفی وجود دارد .عده ای معتقدند که سرمایه گذاران
نهادی با توجه به اینکه آنها از دانش و تخصص کافی و تجربه زیادی برخوردارند و می توانند به عنوان یک نهاد ناظر،
عملکرد مدیریت و در نتیجه عملکرد شرکت را کنترل کنند رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارند .از طرف دیگر عده ای
بیان کردند که سرمایه گذاران نهادی به علت دید کوتاه مدت و اهداف کوتاه مدت که رسیدن به سود می باشد در
عملکرد بلند مدت شرکت تأثیر منفی می گذارند و عده ای دیگر بین این دو رابطه ای مشاهده نکردند (فاکیو و السفر،25
.)2000
Faccio & Lasfer
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پوند 22بیان کرد که سرمایه گذاران نهادی ممکن است روی عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی بگذارند ،اثر مثبت
هنگامی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران نهادی به عنوان ناظران مؤثرتری بر عملکرد مدیران شرکت نسبت به سرمایه
گذاران به صورت فردی عمل می کنند .سرمایه گذران نهادی نه تنها انگیزه بیشتری (به علت نفع مالی زیاد با سرمایه
گذاری در شرکت) برای نظارت دارند بلکه تخصص بیشتری هم برای نظارت شرکت در جهت کاهش هزینه ها نسبت به
سرمایه گذاران دیگر دارند ،اثر منفی زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران نهادی بر خالف وظیفه حرفهای خود با
مدیران شرکت در جهت رسیدن به منافعشان همکاری می کنند (تسای.)2001 ،29
نویسی و نایکر در تحقیقی با استفاده از نظریه های پوند به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت در نیوزلند
پرداختند .یافته های آنان نشان می دهد که در سطوح پایین مالکیت ،سرمایه گذاران نهادی انگیزه های بیشتری برای
نظارت بر مدیریت دارند و بنابراین حضورشان رابطه مثبت بر ارزش شرکت خواهد داشت ولی در سطوح باالی مالکیت،
سرمایه گذاران نهادی ممکن است هیئت مدیره را به اخذ تصمیمات غیر بهینه ترغیب کنند .یعنی مالکیت سهام از طریق
سرمایه گذاران نهادی در سطوح پایین تر مالکیت رابطه مثبتی با ارزش شرکت دارد و با افزایش مالکیت سهام ،تأثیر آن
بر ارزش شرکت منفی می شود.
طبق پژوهشی ،سرمایه گذاران نهادی که سرمایه گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه گذاران غیر نهادی ،توانایی
بیشتری برای کشف مدیریت سود دارند ،زیرا آنها به اطالعات مربوط و به موقع دسترسی دارند .همچنین آنها استدالل
می کنند که سرمایه گذاران حرفه ای به اطالعات بیشتری برای تجزیه سود به اجزای عادی و غیر عادی نیاز دارند
(بالسام و همکاران .)2002 ،21ازطرفی بیان می شود که کوتاه نظر بودن گروه هایی از سرمایه گذاران می تواند به معنای
تعقیب هدف های کوتاه مدت از سرمایه گذاری توسط ایشان باشد .مسئله نزدیک بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ
تأثیری که بر سرمایه گذاری شرکت ها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای می گذارد ،حائز اهمیت است و
بررسی های انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی کسب کرده اند .دلبستگی به نتایج کوتاه مدت و خصلت ریسک گریزی
منتسب به سرمایه گذاران نهادی ،ضرورت توجه به نقش آنها را در سوگیری و عملکرد شرکت هایی که در آنها مبادرت
به سرمایه گذاری شده است ،برجسته می سازد (مظلومی و رحمان سرشت.)5921 ،
ماگ بیان می کند که استفاده از توانایی های سرمایه گذاران نهادی برای تأثیرگذاری در تصمیمات مدیران تا حدی تابعی
از اندازه میزان سرمایه گذاری آنهاست .اگر میزان سهام سرمایه گذاران نهادی زیاد باشد ،سهام قابل عرضه در بازار کم
است و بنابراین آنها سهامشان را برای دوره بلندمدت تری نگه می دارند .در این مورد انگیزه بیشتری برای نظارت بر
مدیریت شرکت وجود دارد .در صورتی که اگر سهام داران نهادی سهم کمی از شرکت را داشته باشند اگر عملکرد شرکت
ضعیف باشد به راحتی می توانند سهمشان را در بازار به نقدینگی تبدیل کنند و در این صورت انگیزه کمتری برای نظارت
بر عملکرد مدیران وجود دارد .مطالعات متعددی نشان می دهد که هدف سهامداران نهادی کوتاه مدت است و آنها تمایل
به نقد کردن سهامشان و به دست آوردن سود در کوتاه مدت دارند تا اینکه به امید به دست آوردن منافع بیشتری در
بلندمدت باشند (کورنت و همکاران.)2001 ،21
رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران توسط مظلومی و رحمان سرشت ( )5921مورد مطالعه قرار گرفته است .در این تحقیق رابطه بین نسبت
های مالکانه مدیران ،شخصیت های حقیقی و حقوقی صاحب سهام و نهادهای کنترل کننده سهام پرسنلی با عملکرد
22
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مالی شرکت ها در  595شرکت در یک دوره  1ساله تحت بررسی قرار گرفت .متغیرهای ساختار مالکیت در این تحقیق،
میزان سهم مالکانه سرمایه گذاران نهادی ،مدیران ،سازمان گسترش مالکیت تولیدی ،اشخاص حقیقی و حقوقی بوده
است .در این تحقیق تنها در متغیر ساختار سرمایه تفاوت معناداری بین دو گروه شرکت هایی که سرمایه گذاران نهادی
در آنها حضور داشتند و گروه دیگر دیده شده است.
در تحقیق حساس یگانه و همکاران ( )5921رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج تحقیقات آنها نشان داد که رابطه مثبتی بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت وجود دارد.
کیم و همکاران ( )2053تأثیر ریسک اطالعاتی خاص شرکت را که توسط کیفیت اقالم تعهدی اندازه گیری شده است بر
روی هزینه سرمایه با استفاده از رفتار تجاری سرمایه گذاران نهادی تجزیه و تحلیل میکند .سرمایه گذاران نهادی در
شرکت هایی با کیفیت تعهدی پایینتر فروش خالص خود را در سال های بعدی افزایش می دهند .عالوه بر این  ،فروش
خالص این سرمایه گذاران به عوامل ذاتی و اختیاری کیفیت اقالم تعهدی مربوط است .آنها در مطالعه خود بررسی کردند
که آیا ریسک اطالعات خاص شرکت در سرمایه های نوظهور وجود دارد یا خیر؟ و آیا بازارها ،بر ریسک سرمایه گذاری
تأثیر میگذارد .در مورد هزینه سرمایه و بازده قیمت سهام  ،مطالعه آنها بررسی کرد که با توجه به تجارت سرمایه گذاران
نهادی است سرمایه و بازده سهام تغییر می کند (کیم و همکاران.)2053 ،
عابد النصر و همکاران ( )2051رابطه شیوه های حاکمیت شرکتی ،ساختار مالکیت و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار
دادند آنها دریافتند که رابطه مثبت بین کیفیت حاکمیت و عملکرد شرکت در سطوح پایین تمرکز مالکیت قوی تر است.
جالب توجه است ،که رابطه بین حاکمیت و عملکرد شرکت تابع افزایش مالکیت پراکنده است و این که عالوه بر ارزش
حاکمیت خوب لزوما در سطح باالیی از تمرکز مالکیت حفظ نشده است .ضمن اینکه ،چنین رابطه به باالترین سطح خود
می رسد زمانی که دولت و یا شرکت های محلی سهامداران عمده این شرکت هستند.
باندیوپادای و باروآ )2056( 26به بررسی رابطه بین ادوار تجاری ،ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای هندی طی دوره
زمانی  5332-2055پرداختند .نتایج نشان داد ادوار اقتصاد کالن به طور معناداری تصمیمات تامین مالی شرکت و در
نتیجه عملکرد شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دبسندر ( )2051در مقاله ای تحت عنوان ،ویژگی های هیأت مدیره و کیفیت سود ،نتیجه گرفت که کیفیت سود و نسبت
استقالل هیأت مدیره زمانی که مالکیت پراکنده است ،مکمل هم هستند .در این مقاله به مالکیت متمرکز و ترکیب هیأت
مدیره در نظارت بر مدیریت و جانشین های مناسب آن اشاره دارد .تجزیه و تحلیل اضافی نشان داد که بین ترکیب
اعضای هیأت مدیره استقالل و دوگانگی مدیر عامل) و کیفیت سود ارتباط وجود دارد .هم چنین ،نتایج تأثیر بیشتر ویژگی
های هیأت مدیره بر کیفیت سود را برای شرکتها که از طریق خانوادگی و شرکت های غیر مالی نسبت به شرکت هایی
که از طریق بانک ،کنترل می شوند ،نشان داد.
یوسف زاده و همکاران ( )5932در تحقیقی نشان دادند که بین اندازه هیئتمدیره و عملکرد مالی (بازده داراییها و مازاد
بازده سهام) شرکتها رابطه معناداری وجود دارد .اما بین استقالل هیئتمدیره و عملکرد مالی (بازده داراییها و مازاد بازده
سهام) شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین بین مالکیت مدیریت و عملکرد مالی (بازده داراییها) رابطه
معناداری وجود دارد اما بین مالکیت مدیریت و عملکرد مالی (مازاد بازده سهام) رابطه معناداری مشاهده نگردید.
صحراکاران و رضائی ( )5931در پژوهشی نشان دادند که تأثیر ریسک اطالعات مالی شرکت ها در رابطۀ کسری مالی و
تغییرات ساختار سرمایه نیز منفی و معنادار است .تأثیر ریسک اطالعات مالی شرکت ها در رابطۀ کسری مالی و تغییرات
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ساختار سرمایه با مداخلۀ عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی اول تأیید شد؛ اما با مداخلۀ عدم تقارن به عنوان عامل
نمایندگی دوم تأیید نشد.
حسنی ( )5936در پژوهشی نشان داد که استقالل هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد .در واقع در شرکتی که
شفافیت اطالعاتی دارند ،مکانیسم های شرکتی از قبیل استقالل هیات مدیره باعث افزایش کیفیت سود می شود.
همچنین براساس نتایج تحقیق ،جریان نقدی و اهرم مالی با کیفیت سود رابطه مستقیم و همچنین اندازه شرکت با
کیفیت سود رابطه معنادار و معکوس دارد.
غالمی مقدم ( )5936در پژوهشی تحت عنوان استقالل هیئت مدیره ،دامنه ی افشاء و عملکرد مالی واقعی در
شرکتهای بورسی ایران که نمونه ی پژوهش شامل  529شرکت بود نشان دادند که استقالل هیئت مدیره بر عملکرد
مالی تاثیر معناداری ندارد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد .از جهت نوع طرح تحقیق ،پژوهش حاضر از
نوع تحقیقات پس رویدادی است .در این نوع تحقیقها ،هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و دادهها از محیطی
که به گونهای طبیعی وجود داشتهاند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است ،جمعآوری و
تجزیه و تحلیل میشود .در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است .به
منظور تحلیل دادههای بدست آمده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .بدین ترتیب که برای توصیف
دادهها از جدول توزیع فراوانی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای اف لیمر ،هاسمن ،والد
تعدیل شده و والدریج استفاده میشود.
جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مورد
بررسی نیز سالهای  5932تا  5931میباشد و از اطالعات مالی  9سال قبل برای اندازه گیری متغیر ریسک اطالعات
استفاده خواهد شد .در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگیهای زیر بوده،
به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد:
 به دلیل افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی شرکتها منتهی به  23اسفند ماه باشد. شرکتها نباید سال مالی خود را در طی دوره های مورد نظر تغییر داده باشد. اطالعات مالی شرکتهای مورد بررسی به منظور استخراج داده های مورد نیاز در سایت کدال در دسترس باشد. شرکتهای مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش یعنی از سال  5922الی  5932از بورس خارج نشده باشد چون برایاندازه گیری ریسک اطالعات نیاز به اطالعات  1سال قبل می باشد.
 شرکتهای مورد نظر جزء بانکها و واسطه گری مالی ،لیزینگ ،هلدینگ و سرمایه گذاری به علت ماهیت و نوع فعالیتاین گروه از شرکتها متفاوت است ،نباشند.
متغير وابسته :عملکرد مالی
برای اندازه گیری عملکرد مالی در این پژوهش از معیار بازده دارایی ها استفاده می شود.
بازده دارایی ها ( :)ROAاز طریق نسبت سود خالص به کل دارایی ها اندازه گیری خواهد شد.
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متغير مستقل :ریسک اطالعات ()IR
برای محاسبه ریسک اطالعات به تبعیت از کیم و همکاران ( )2053ابتدا بر اساس مدل مک نیکولز ،)2002( 21کیفیت
اقالم تعهدی را محاسبه میکنیم سپس انحراف معیار باقیمانده مدل طی سه سال را به عنوان ریسک اطالعات درنظر
میگیریم .این معیار بر اساس این نظر میباشد که افزایش انحراف معیار اقالم تعهدی باعث افزایش ریسک اطالعات می
گردد
22
کیفیت اقالم تعهدی  :کیفیت اقالم تعهدی بر اساس مدل مک نیکولز ( )2002محاسبه می شود .مدل مک نیکولز به
شرح زیر است( :معادله )5

در معادله فوق:
 :برابر با کل اقالم تعهدی
 :میانگین داراییهای شرکت  iدر سال t-1
 :وجه نقد حاصل از عملیات شرکت  iدر سال t-1
 :وجه نقد حاصل از عملیات شرکت  iدر سال t
 :وجه نقد حاصل از عملیات شرکت  iدر سالt +1
 :تغییر در حساب فروش شرکت  iدر سال t
 :اموال ماشین آالت و تجهیزات شرکت  iدر سال t
 :خطای باقی مانده
ضرایب متغیر ها (شیب)
تا
 :مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسیون
مقدار خطای باقی مانده در معادله شماره ( )5بیانگر این است که خطای برآورد در اقالم تعهدی جاری ارتباطی با جریان
وجه نقد عملیاتی ندارد و به وسیله تغییر در درآمد و ماشین آالت و تجهیزات قابل تبیین نیست .در این پژوهش انحراف
معیار باقیمانده مدل طی سه سال را به عنوان ریسک اطالعات درنظر می گیریم .این معیار بر اساس این نظر میباشد که
افزایش انحراف معیار اقالم تعهدی باعث افزایش ریسک اطالعات می گردد.
متغيرهای تعدیلگر :برای نظارت بیرونی از معیارهای درصد مالکیت نهادی و استقالل هیئت مدیره به عنوان
متغیرهای تعدیلگر استفاده خواهد شد.
 )9مالکيت نهادی ()INVS
طبق موضوع بند  21ماده  5قانون بازار اوراق بهادار ایران سرمایه گذاران نهادی عبارتند از :بانک ها و بیمه ها ،هلدینگها،
شرکتهای سرمایه گذاری ،صندوق بازنشستگی ،شرکت تامین سرمایه ،صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد
سازمان بورس اوراق بهادار است .در این پژوهش میزان مالکیت سهامداران باال  1درصد شرکت به عنوان شاخص سنجش
سرمایه گذاران نهادی در نظر گرفته شده است.

Mike Nichols
Accrual Items Quality
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 )3استقالل هيئت مدیره ( :)INDاستقالل هیئت مدیره از طریق نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به
کل اعضا اندازه گیری خواهد شد که عددی مابین صفر تایک حاصل خواهد شد که اگر صفر باشد یعنی هیئت
مدیره هیچ گونه استقاللی ندارد ولی اگر یک باشد یعنی همه اعضای هیئت مدیره مستقل هستند.
متغيرهای کنترلی
اندازه شرکت ( :)SIZEدر این پژوهش ،اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی شرکت
اندازهگیری میشود.
سن شرکت ( :)LnAgeاز طریق لگاریتم طبیعی عمر شرکت (اختالف زمانی سال تاسیس با سال مورد نظر) اندازه
گیری خواهد شد.
اهرم مالی ( :)Levاز طریق نسبت کل بدهی ها بر کل داراییها اندازهگیری خواهد شد.
نوسانات نرخ تورم ( :)Inflدر این پژوهش نرخ تورم ،از طریق بانکهای اطالعاتی بانک مرکزی و مرکز آمار
استخراج خواهد شد .الزم به توضیح است برای محاسبه نوسانات نرخ تورم از انحراف معیار  1سال قبل نرخ تورم استفاده
خواهد شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصيفی
برای بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم
است .جدول ( ،)5آمار توصیفی دادههای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در پژوهش را نشان میدهد .آمار توصیفی
مربوط به  521شرکت نمونه طی دوره زمانی  6ساله ( 5932تا  )5931میباشد.
جدول ( :)9آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
نام متغير
بازده دارایی ها
ریسک اطالعات
سرمایهگذاران نهادی
استقالل هیئت مدیره
اندازه شرکت
سن شرکت
اهرم مالی
نوسانات نرخ تورم

نماد
ROA
IR
INVowner
IND
Lnsize
LnAge
lev
Infl

ميانگين
0/552
0/500
0/191
0/611
51/109
9/021
0/122
0/022

تعداد
110
110
110
110
110
110
110
110

انحراف معيار
0/519
0/0633
0/560
0/511
5/191
0/121
0/259
0/0521

کمينه
-0/91
0/003
0/252
0/2
50/192
5/135
0/065
0/0021

بيشينه
0/62
0/132
0/3131
5
53/119
1/521
5/922
0/509

اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای
نشان دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر اهرم مالی برابر با ( )0/12میباشد که نشان میدهد
در شرکتهای نمونه به طور میانگین  12درصد از دارایی های شرکتها را بدهی آنها تشکیل داده است .میانگین استقالل
هیئت مدیره برابر با  61درصد است که نشان می دهد در شرکتهای عضو نمونه به طور میانگین هیئت مدیره ها از 61
درصد استقالل برخوردارند .میانگین بازده دارایی ها برابر با  55درصد است که نشان می دهد در شرکتهای عضو نمونه به
طور میانگین به میزان  55درصد دارایی ها سود دهی داشته اند .بهطورکلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین
3
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میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف
معیار است .مقدار این پارامتر برای اندازه شرکت برابر با 5/191و برای نوسانات نرخ تورم برابر است با  0/052میباشد که
نشان میدهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند .کمینه و بیشینه نیز کمترین و
بیشترین را در هر متغیر نشان میدهد .بهعنوانمثال بزرگترین مقدار اهرم مالی برابر با  5/922است که نشان می دهد
شرکتی وجود دارد که بدهی آن بیشتر از دارایی بوده و زیان انباشته داشته است .کمترین مقدار بازده دارایی ها برابر با
 -0/91می باشد یعنی شرکتی وجود دارد به میزان  91دردص دارایی هایش زیانده بوده است.
آزمون تشخيص توزیع نرمال
بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون جارکو-برا استفادهشده است .در این آزمونها هرگاه سطح
معنیداری کمتر از  %1باشد ( ،)Sig > %1فرض صفر در سطح اطمینان  %31رد میشود.
نتایج آزمون تشخیص توزیع نرمال در جدول ( )2ارائهشده است:
جدول ( :)3آزمون جارکو-برا
نام متغير
بازده دارایی ها
ریسک اطالعات
سرمایهگذاران نهادی
استقالل هیئت مدیره
اندازه شرکت
سن شرکت
اهرم مالی
نوسانات نرخ تورم

آماره آزمون
ROA
IR
INVowner
IND
size
Age
lev
Infl

سطح معناداری
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

نتيجه
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  ،2سطح معنیداری متغیرها طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال جارکو -برا کمتر از
 1درصد میباشد .لذا دادههای متغیرها ،از توزیع نرمال برخوردار نیستند .با استفاده از روش حذف داده های پرت اقدام به
نرمال سازی متغیرهای پژوهش شده است.
تخمين نهایی فرضيه های پژوهش
 -5فرضیه اول بیان می دارد :ریسک اطالعات بر بازده دارایی ها تاثیر دارد.
جدول ( :)3نتيجه آزمون مدل اول
متغير وابسته :بازده دارایی ها
متغيرها
ریسک اطالعات
اندازه شرکت
سن شرکت
اهرم مالی
نوسانات نرخ تورم
C

نماد
IR
size
Age
lev
Infl

خطای استاندارد
0/0691
0/0011
0/0521
0/0930
0/611
0/596

ضرایب
0/926
0/0515
-0/090
-0/912
-0/515
0/209

50

آماره z

1/51
9/00
-5/61
-3/53
-0/22
5/13

سطح معناداری
0/000
0/009
0/500
0/000
0/223
0/596
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523/66
0/000
 16درصد
آماره  9/9e+1؛ سطح معناداری ()0/0000
)0/0000( 26/125

آماره والد
سطح معناداری والد
ضریب تعیین
ناهمسانی واریانس
خودهمبستگی سریالی

نتایج جدول  ،9نشان می دهد که سطح معناداری والد کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش
شده از اعتبار کافی برخوردار است .ضریب تعیین برابر با  16درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی
موجود در مدل توانستهاند  16درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .سطح معنیداری آزمون ناهمسانی واریانس
کمتر از  1درصد میباشد و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد .که در تخمین نهایی مدل با
اجرای دستور  glsرفع شده است .سطح معناداری آزمون خودهمبستگی سریالی کمتر از  1درصد بوده و بیانگر وجود
خودهمبستگی سریالی در مدل میباشد .که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  Auto Correlationرفع
شده است .سطح معناداری مربوط به متغیر ریسک اطالعات کمتر از پنج درصد و ضریب آن مثبت است .بنابراین ،ریسک
اطالعات بر بازده دارایی ها تاثیر دارد و فرضیه اول پذیرفته میشود.
 -2فرضیه دوم بیان می دارد :مالکیت نهادی بر بازده دارایی ها تاثیر دارد.
جدول ( :)4نتيجه آزمون مدل دوم
متغير وابسته :بازده دارایی ها
متغيرها
مالکیت نهادی
اندازه شرکت
سن شرکت
اهرم مالی
نوسانات نرخ تورم

نماد
INVowner

C

size
Age
lev
Infl

ضرایب
0/502
0/0521
-0/0211
-0/960
-0/903
0/516

آماره والد
سطح معناداری والد
ضریب تعیین
ناهمسانی واریانس
خودهمبستگی سریالی

آماره z

سطح معناداری
0/002
0/001
0/519
0/000
0/633
0/531

خطای استاندارد
9/03
0/0912
2/62
0/0011
-5/19
0/0512
-3/22
0/0921
-0/93
0/2009
5/90
0/5965
521/63
0/0000
 11درصد
آماره 31116/50 :؛ سطح معناداری0/0000 :
آماره95/301 :؛ سطح معناداری0/0000 :

نتایج جدول  ،1نشان می دهد که سطح معناداری والد کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش
شده از اعتبار کافی برخوردار است .ضریب تعیین برابر با  11درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی
موجود در مدل توانستهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .سطح معنیداری آزمون ناهمسانی واریانس
کمتر از  1درصد میباشد و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد .که در تخمین نهایی مدل با
اجرای دستور  glsرفع شده است .سطح معناداری آزمون خودهمبستگی سریالی کمتر از  1درصد بوده و بیانگر وجود
خودهمبستگی سریالی در مدل میباشد .که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  Auto Correlationرفع
55
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شده است .سطح معناداری مربوط به متغیر مالکیت نهادی کمتر از پنج درصد و ضریب آن مثبت است .بنابراین ،مالکیت
نهادی بر بازده دارایی ها تاثیر دارد و فرضیه دوم پذیرفته میشود.
 -9فرضیه سوم بیان می دارد :استقالل هیئت مدیره بر بازده دارایی ها تاثیر دارد.
جدول ( :)5نتيجه آزمون مدل سوم
متغير وابسته :بازده دارایی ها
متغيرها
استقالل هیئت مدیره
اندازه شرکت
سن شرکت
اهرم مالی
نوسانات نرخ تورم

ضرایب
-0/0011
0/0523
-0/0232
-0/919
-0/950
0/266

نماد
IND
size
Age
lev
Infl

C

آماره والد
سطح معناداری والد
ضریب تعیین
ناهمسانی واریانس
خودهمبستگی سریالی

آماره z

سطح معناداری
0/212
0/059
0/590
0/000
0/636
0/061

خطای استاندارد
-0/53
0/0232
2/12
0/0012
-5/15
0/0539
-3/21
0/0925
-0/93
0/139
5/29
0/5111
553/21
0/0000
 19درصد
آماره19111/02 :؛ سطح معناداری0/0000 :
آماره90/155 :؛ سطح معناداری0/0000 :

نتایج جدول  ،1نشان می دهد که سطح معناداری والد کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش
شده از اعتبار کافی برخوردار است .ضریب تعیین برابر با  19درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی
موجود در مدل توانستهاند  19درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .سطح معنیداری آزمون ناهمسانی واریانس
کمتر از  1درصد میباشد و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد .که در تخمین نهایی مدل با
اجرای دستور  glsرفع شده است .سطح معناداری آزمون خودهمبستگی سریالی کمتر از  1درصد بوده و بیانگر وجود
خودهمبستگی سریالی در مدل میباشد .که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  Auto Correlationرفع
شده است .سطح معناداری مربوط به متغیر استقالل هیئت مدیره بیشتر از پنج درصد است .بنابراین ،استقالل هیئت مدیره
بر بازده دارایی ها تاثیر معنادار ندارد و فرضیه سوم رد میشود.
 -1فرضیه چهارم بیان می دارد :مالکیت نهادی بر ارتباط بین ریسک اطالعات و بازده دارایی ها تاثیر دارد.
جدول ( :)6نتيجه آزمون مدل چهارم

متغير وابسته :بازده دارایی ها
متغيرها
ریسک اطالعات
مالکیت نهادی
ریسک اطالعات * مالکیت نهادی
اندازه شرکت

نماد
IR
INVowner
IR * INVowner
size

ضرایب
0/355
0/563
0/126
0/0516

52

خطای استاندارد
0/563
0/0903
0/203
0/0016

آماره z

1/92
1/13
9/11
9/56

سطح معناداری
0/000
0/000
0/000
0/002

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،33پایيز (9311جلد سوم)

سن شرکت
اهرم مالی
نوسانات نرخ تورم

Age
lev
Infl
C

-0/0522
-0/925
-0/266
0/0111

آماره والد
سطح معناداری والد
ضریب تعیین
ناهمسانی
خودهمبستگی

-5/92
0/0512
-55/61
0/0921
-0/12
0/6919
0/92
0/5216
205/31
0/0000
 11درصد
آماره2/6e+1 :؛ سطح معناداری0/0000 :
آماره21/029 :؛ سطح معناداری0/0000 :

0/526
0/000
0/611
0/102

نتایج جدول  ،6نشان می دهد که سطح معناداری والد کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش
شده از اعتبار کافی برخوردار است .ضریب تعیین برابر با  11درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی
موجود در مدل توانستهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .سطح معنیداری آزمون ناهمسانی واریانس
کمتر از  1درصد میباشد و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد .که در تخمین نهایی مدل با
اجرای دستور  glsرفع شده است .سطح معناداری آزمون خودهمبستگی سریالی کمتر از  1درصد بوده و بیانگر وجود
خودهمبستگی سریالی در مدل میباشد .که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  Auto Correlationرفع
شده است .سطح معناداری مربوط به متغیر ریسک اطالعات * مالکیت نهادی کمتر از پنج درصد و ضریب آن مثبت
است .بنابراین ،مالکیت نهادی بر ارتباط بین ریسک اطالعات و بازده دارایی ها تاثیر معنادار دارد .بر طبق نظریه منافع
شخصی م الکان نهادی در صدد کسب سود بیشتر و منفعت بیشتر هستند بنابراین با افزایش مالکان نهادی ارتباط مستقیم
بین ریسک اطالعات و بازده دارایی ها تشدید پیدا می کند.
 -1فرضیه پنجم بیان می دارد :استقالل هیئت مدیره بر ارتباط بین ریسک اطالعات و بازده دارایی ها تاثیر دارد.
جدول ( :)5نتيجه آزمون مدل پنجم

متغير وابسته :بازده دارایی ها
متغيرها
ریسک اطالعات
استقالل هیئت مدیره
ریسک اطالعات * استقالل هیئت مدیره
اندازه شرکت
سن شرکت
اهرم مالی
نوسانات نرخ تورم
C

آماره والد
سطح معناداری آماره والد
ضریب تعیین
ناهمسانی
خودهمبستگی

نماد
IR
IND
IR * IND
size
Age
lev
Infl

آماره z

ضرایب خطای استاندارد
5/26
0/033
0/521
5/10
0/0212
0/0121
5/11
0/511
0/219
9/01
0/0010
0/051
-5/61
0/0515
-0/021
-55/23
0/0992
-0/911
-0/95
0/692
-0/200
5/13
0/599
0/533
513/62
0/0000
 11درصد
آماره36210/02 :؛ سطح معناداری0/0000 :
آماره21/152 :؛ سطح معناداری0/0000 :
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سطح معناداری
0/062
0/030
0/556
0/002
0/505
0/000
0/116
0/596
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نتایج جدول  ،1نشان می دهد که سطح معناداری والد کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش
شده از اعتبار کافی برخوردار است .ضریب تعیین برابر با  11درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی
موجود در مدل توانستهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .سطح معنیداری آزمون ناهمسانی واریانس
کمتر از  1درصد میباشد و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد .که در تخمین نهایی مدل با
اجرای دستور  glsرفع شده است .سطح معناداری آزمون خودهمبستگی سریالی کمتر از  1درصد بوده و بیانگر وجود
خودهمبستگی سریالی در مدل میباشد .که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  Auto Correlationرفع
شده است .سطح معناداری مربوط به متغیر ریسک اطالعات * استقالل هیئت مدیره بیشتر از پنج درصد است .بنابراین
فرضیه پنجم رد میشود.
بحث ،نتيجهگيری و پيشنهادها
این پژوهش به بررسی تأثیر ریسک اطالعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .برای ریسک اطالعات به تبعیت از کیم و همکاران ( )2053ابتدا بر اساس
مدل مک نیکولز ( ،)2002کیفیت اقالم تعهدی را محاسبه شده سپس انحراف معیار باقیمانده مدل طی سه سال به عنوان
ریسک اطالعات درنظر گرفته شد بدین صورت که این معیار بر اساس این نظر میباشد که افزایش انحراف معیار اقالم
تعهدی باعث افزایش ریسک اطالعات می گردد و برای سنجش عملکرد مالی شرکت ،از بازده دارایی ها و بازده حقوق
صاحبان سهام استفاده گردید .ضمن اینکه در معیار سرمایه گذاران نهادی و استقالل هیئت مدیره به عنوان معیارهای
نظارت بیرونی در نظر گرفته شدند .در این پژوهش ،جامعه مورد بررسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران از سال  5932الی  5931است .درواقع کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس ،بهعنوان جامعه انتخاب و سپس با
اعمال شرایط و محدودیتهایی 521 ،شرکت واجد شرایط بهعنوان نمونه موردبررسی ،در نظر گرفته شد .با توجه به نتایج
حاصل از آزمون فرضیه اول مشاهده گردید که متغیر ریسک اطالعات دارای سطح معناداری کمتر از  1درصد و ضریب
مثبت است بنابراین تاثیر مستقیم و معنیداری بر بازده دارایی ها دارد .این بدین معنی است که با افزایش ریسک
اطالعات میزان بازده دارایی ها افزایش می یابد .با توجه به نتایج مدل دوم پژوهش می توان گفت که مالکیت نهادی بر
بازده دارایی های شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد .یعنی با افزایش
مالکیت نهادی در واحد اقتصادی با توجه به اینکه مالکان نهادی نقش نظارتی در شرکت دارند با افزایش میزان سهام در
اختیار آنها بازده دارایی های شرکت نیز افزایش می یابد .با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم مشاهده گردید
استقالل هیئت مدیره دارای سطح معناداری بیشتر از  1درصد بوده بنابراین از لحاظ امار تاثیر معناداری بر بازده دارایی ها
ندارد .یعنی استقالل هیئت مدیره بر بازده دارایی های شرکتها ی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر
معناداری ندارد .یعنی افزایش یا کاهش درصد اعضای غیرموظف بر هیئت مدیره تاثیر معناداری بر بازده دارایی ها ندارد.
نتایج حاصل از این فرضیه مطابق با پژوهش یوسف زاده و همکاران ( ،)5932غالمی مقدم ( ،)5936خدامی پور و
همکاران ( ،)5939نیکبخت و همکاران ( )5923و قالیباف اصل و رضایی ( )5921است .ولی مخالف با پژوهش موسوی
( )5936است .با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم مشاهده گردید که متغیر حاصلضرب مالکیت نهادی و
ریسک اطالعات دارای سطح معناداری کمتر از  1درصد بوده و ضریب آن عددی مثبت است .بنابراین می توان گفت
مالکیت نهادی بر ارتباط بین ریسک اطالعات و بازده دارایی ها تاثیر معناداری به لحاظ آماری دارد .بدین معنی که تعامل
مالکیت نهادی و ریسک اطالعات و افزایش آنها منجر به افزایش بازده دارایی ها می شود .نتایج حاصل از این فرضیه
مطابق با عابد النصرو همکاران ( )2051و کورنت و همکاران ( )2001است .ولی مخالف با پژوهش حساس یگانه و
51
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همکاران ( )5922است .با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم مشاهده گردید که متغیر حاصلضرب استقالل
هیئت مدیره و ریسک اطالعات دارای سطح معناداری بیشتر از  1درصد بوده است .بنابراین می توان گفت استقالل
هیئت مدیره بر ارتباط بین ریسک اطالعات و حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری به لحاظ آماری ندارد .بدین معنی که
تعامل استقالل هیئت مدیره و ریسک اطالعات و افزایش یا کاهش آنها تاثیر معناداری بر حقوق صاحبان سهام ندارد.
نتایج حاصل از این فرضیه مطابق با پژوهش یوسف زاده و همکاران ( ،)5932غالمی مقدم ( ،)5936خدامی پور و
همکاران ( ،)5939نیکبخت و همکاران ( )5923و قالیباف اصل و رضایی ( )5921است .ولی مخالف با پژوهش موسوی
( )5936است.
نتایج این پژوهش میتواند به غنابخشیدن مبانی نظری موضوع در ایران و بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم
کمک کند .با توجه به آزمون فرضیه ها و بر اساس نتایج حاصل به تحلیلگران مالی پیشنهاد میشود تا در تجزیه و
تحلیل اطالعات ،مالکیت نهادی را در مدلهای تصمیمگیری خود مد نظر قرار دهند و توجه داشته باشند که در شرکتهایی
مالکیت نهادی بیشتری دارند عملکرد مالی بهتری دارند .به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود که با
ایجاد و تقویت راه کارهایی جهتافزایش نظارت بیرونی شرکتها گام بردارند .چون با نظارت بیشتر عملکرد شرکتها بهبود
یافته و سهامداران جز زیادی وارد بازار می شوند که این مساله منجر به کارایی بازار سرمایه می شود .به سرمایه گذاران
پیشنهاد می شود در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که سهامداران نهادی بیشتری دارند چون سهامداران نهادی با
نظارت خود شرایط الزم برای افزایش بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام فراهم می کنند .با توجه به نتایج این
مطالعه ،به محققین و پژوهشگران پیشنهاد میشود تأثیر ریسک اطالعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر ویژگی
های قدرت مدیرعامل از جمله :دوره تصدی ،تخصص مالی ،نفوذ و قدرت مالکیت مدیرعامل استفاده شود .در مطالعات
آتی سایر معیارهای عملکرد مالی شرکت را سنجش و آزمون کنند .پژوهش حاضر به تفکیک صنایع انجام شده و نتایج
پژوهش مقایسه گردد.
منابع
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