www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،4شماره  ،83بهار ( 0411جلد اول)

اثربخشی کميته حسابرسی در تاثير عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت

n.naghdi6649@gmail.com

دکتر مجتبی مطلبيان
مدرس گروه حسابداری ،واحد فارسان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فارسان ،ایران.
accmojtaba1367@yahoo.com

شماره  /53بهار ( 1000جلد اول) /صص 31-53

نعمت اله نقدی پور بيرگانی
کارشناسی ارشد حسابداری ،واحد فارسان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فارسان ،ایران( .نویسنده مسﺌول).

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره چهارم)

واقعی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکيده
سهامداران در محیطی که اطالعاتشان کمتر از مدیریت است نمی توانند عملکرد شرکت وچشم انداز آتی آن را به طور کامل
مشاهده نمایند .در چنین محیطی ،مدیر میتواند برای مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی از اختیار خود استفاده
نماید .هدف پژوهش بررسی تاثیر عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود واقعی با توجه به نقش تعدیلکنندگی اثربخشی کمیته
حسابرسی است .جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف
سیستماتیک  101شرکت در بازه زمانی  1531تا  1531به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها
از روش رگرسیون با ساختار داده های پانل استفاده شد .نتایج فرضیه اول نشان داد که عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود
واقعی تاثیر مثبت دارد .همچنین سایر یافته های پژوهش حاکی از این است که با وجود کمیته حسابرسی اثر بخش شدت تاثیر
عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود واقعی کاهش می یابد .با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها می توان بیان کرد که انجام
مدیریت سود واقعی توسط مدیران در شرایط عدم تقارن اطالعاتی با وجود نظارت کمیته حسابرسی به دالیل رویکرد
اطالعاتی ،رفتار فرصت طلبانه و انعقاد قراردادهای کارا باشد.
واژه های کليدی :عدم تقارن اطالعاتی ،مدیریت سود ،مدیریت سود واقعی ،اثربخشی کمیته حسابرسی.
مقدمه
عدم تقارن اطالعات میان مدیریت و افراد برون سازمانی نظیر سرمایه گذاران ،یکی از مسائل بارز در حوزه های مختلف از
جمله بازار سرمایه است .عدم تقارن اطالعاتی به بیانی ساده حاکی از آن است که همگان به طور یکسان به اطالعات
دسترسی ندارند و مدیریت بنا به موقعیت خود دارای اطالعات بیشتری نسبت به دیگران است .عدم تقارن اطالعات عامل
اصلی در هدایت مدیران به سمت مدیریت سود است .برای تبیین رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود مبتنی بر
فعالیت های واقعی ،ریشه عدم تقارن اطالعاتی باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد .منشأ بخش عمدهای از عدم تقارن
اطالعاتی ،فرصت های سرمایه گذاری و رشد شرکت ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روشهای جمع آوری و گزارش
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اطالعات توسط مدیریت دارد .کمیته حسابرسی نیز که یکی از مهمترین کمیتههای تخصصی هیات مدیره ،محسوب میشود،
موجب تقویت ،سالمت و کیفیت گزارشگری مالی می شود .ویژگیهای کمیته حسابرسی از قبیل اندازه ،استقالل و تخصص
مالی اعضای کمیته حسابرسی برای اثربخشی این کمیته اهمیت زیادی دارد .مطالب پیشین اظهار داشتند که ویژگی های
کمیته حسابرسی برای اثربخش بودن کمیته در انجام وظایف خود حیاتی می باشد .این اثربخشی ،رابطه عدم تقارن اطالعاتی
بر مدیریت سود را قطعا کم اثر خواهد کرد.
مبانی نظری و پيشينه پژوهش
مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده میکند و این کار را با هدف
گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی انجام می دهد که به ارقام
حسابداری گزارش شده بستگی دارند (توماس و ژنگ .)1001 ،1به طور کلی سود دوره جاری را می توان به دو روش مدیریت
کرد .در روش اول ،مدیران میتوانند سود را از طریق اقالم تعهدی اختیاری دستکاری نمایند .در روش دوم ،مدیران از طریق
فعالیت های واقعی اقدام به دستکاری سود می نمایند که میتوانند زمان و میزان فعالیتهای واقعی مثل تولید ،فروش،
سرمایهگذاری و فعالیت های تأمین مالی را تغییر دهند تا به هدف سود مورد نظر دست یابند .برای مثال ،سود گزارش شده می
تواند به طور موقت از طریق تولید اضافی ،حذف هزینه های اختیاری و یا به تأخیر انداختن آنها و نیز کاهش قیمتها در پایان
سال به منظور انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد .این دستکاری فعالیتهای واقعی اشاره به مدیریت سود
مبتنی بر فعالیت های واقعی دارد (گلبینی مفرد .)1531 ،در پژوهش حاضر ،این جنبه از مدیریت سود مورد بررسی قرار می
گیرد .مدیریت سود واقعی به عنوان اقداماتی تعریف میشود که توسط مدیران انجام میشود تا از رویههای تجاری عادی
شرکت برای بدست آوردن اهداف سودهای خالص مانند اجتناب از زیان نگهداری و دستیابی به رشد مثبت در سودها و
دستیابی پیش بینیهای سود تحلیلگران و هموار سازی سود ،انحراف پیدا میکند .شرکتها دریافتند که میتوان از طریق
فعالیتهایی مانند اقدامات سرمایهگذاری و عملیات خاص مثل الف(کاهش هزینههای اختیاری ب) دستکاری فروش ج ) تولید
بیش از حد را انجام میدهند (خوشنویسان.)1533 ،
عدم تقارن اطالعاتی به بیانی ساده حاکی از آن است که همگان به طور یکسان به اطالعات دسترسی ندارند و مدیریت بنا به
موقعیت خود دارای اطالعات بیشتری نسبت به دیگران است .عدم تقارن اطالعات عامل اصلی در هدایت مدیران به سمت
مدیریت سود است (آمبروس و بیان .)1003 ،1منشأ بخش عمده ای از عدم تقارن اطالعاتی ،فرصتهای سرمایه گذاری و رشد
شرکت ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روش های جمع آوری و گزارش اطالعات توسط مدیریت دارد .عدم تقارن
اطالعاتی ناشی از فرصتهای رشد و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صورتهای مالی میدهد تا
بتواند به وسیله مبادالت خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات ،منابع را به خود منتقل کند .البته چنین تالش
هایی هزینه برند؛ زیرا فعالیت های مدیریت را از بیشینه سازی ارزش شرکت منحرف و باعث ایجاد هزینههای نمایندگی می
شود (احمدپور و همکاران .)1531 ،در شرایط عدم تقارن اطالعاتی بروز پدیده مدیریت سود تسهیل می شود ،زیرا مدیران می
توانند در جهت افزایش منافع خود با هزینه سهام داران ،فرصت طلبی بیشتری داشته باشند .در حقیقت ،سهام داران نمی توانند
Thomas and Zhang
Ambrose and Bian
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به طور کامل عملکرد شرکت را مشاهده کنند و به همین دلیل ،در محیطی که اطالعات کم تری نسبت به مدیریت دارند،
تصمیم گیری میکنند .در چنین محیطی ،مدیران بهتر قادرند سودهای گزارش شده را مدیریت کنند .هنگامی که عدم تقارن
اطالعاتی زیاد است ،ذی نفعان منابع ،انگیزه یا دسترسی به اطالعات مربوط برای نظارت بر عملکرد و اعمال مدیران را ندارند،
بنابراین پدیده مدیریت سود شایع تر است (باباجانی و همکاران .)1535 ،دو نظریه نهادی و نمایندگی درباره اثربخشی
کمیتههای حسابرسی وجود دارد .بر اساس نظریه نهادی کمیتههای حسابرسی اثربخشی الزم را نداشته و معموالً تشریفاتی
هستند و بر اساس نظریه نمایندگی کمیته های حسابرسی موجب بهبود کیفیت حسابرسی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری
مالی می شود و پیامد بهبود کیفیت گزارشگری مالی نیز کاهش عدم تقارن اطالعاتی خواهد بود (عبدی و همکاران.)1533 ،
کوهن و زاروین )1003( 1نشان دادند وجود کمیته حسابرسی باعث کاهش مدیریت سود در مقایسه با قبل از وجود کمیته
حسابرسی در شرکتهای آمریکایی شده است .او در یافته های خود به این نتیجه رسید که مدیریت سود واقعی بعد از وجود
کمیته حسابرسی نسبت به مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی بیشتر شده است (فخاری .)1530 ،بسیاری از محققان مانند
(پیسنل و همکاران1005 ،1؛ کوهن و همکاران1003 ،؛ داتیلیکس و ویلکنز )1010 ،5روابط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و
شاخصهای مربوط به کیفیت حسابرسی در کاهش مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند (ودیعی و همکاران .)1533 ،انتظار
میرود ویژگیهای کمیته حسابرسی بر عدم تقارن اطالعاتی به شکلهای مختلفی تأثیرگذارد .اوالً ویژگی های کمیته
حسابرسی تأثیر مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی از طریق افزایش کیفیت حسابرسی ،کاهش تجدید ارائه های حسابداری ،و
اثربخشی کنترل های داخلی دارند .همچنین پژوهش های پیشین ارتباط مستقیمی بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن
اطالعاتی نشان دادهاند (کیم و پارک  .)1003 ،ثانیا ویژگیهای کمیته حسابرسی مستقیماً بر کیفیت سود ،به عنوان معیار نهایی
گزارشگری مالی تأثیر داشته و کیفیت سود نیز باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشود .این شواهد نشان میدهند که
ویژگیهای کمیته حسابرسی هم کیفیت سود و هم کیفیت گزارشگری مالی را باال برده و در نتیجه می توانند به کاهش عدم
تقارن اطالعاتی کمک نمایند (عبدی و همکاران .)1533 ،با توجه به توضیحات فوق میتوان نقش کمیته حسابرسی را به
عنوان یکی از مکانیزمهای مهم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه نمایندگی ناشی از مدیریت سود مهم و حتمی تلقی کرد.
همچنین ویژگی های این کمیته می تواند نقش موثر در کارکرد آن داشته باشد لذا ارتباط تﺌوریکی بین ویژگی های کمیته
حسابرسی و مدیریت سود متصور است .در ادامه تعدادی از پژوهشهایی مشابه با این موضوع ،بیان میگردد:
المهدی و همکاران )1013( 0پژوهشی با عنوان تخصص مالی کمیته حسابرسی و عدم تقارن اطالعاتی در ایاالت متحده انجام
دادند .ایشان با بررسی  1533بنگاه در بازه زمانی ماه مارس  1003تا دسامبر  1001متوجه شدند که وجود یک کمیته
حسابرسی با تخصص مالی با عدم تقارن اطالعات همراه است .آنها رابطه مثبت و معناداری بین تخصص مالی کمیته
حسابرسی و عدم تقارن اطالعات را ثبت نمودند .لیانگ و همکاران ( )1011در پژوهشی به بررسی تاثیر تصدی حسابرس و
عدم تقارن اطالعاتی بر کیفیت سود درشرکت های چینی پرداختند .آنها برای اندازه گیری کیفیت سود از سه مدل اقالم
تعهدی جز تعدیل شده ،اقالم تعهدی جاری تعدیل شده بر اساس بازده دارایی ها و مدل فرانسیس و همکاران ( )1003استفاده
کردند .نتایج آنها موید این است که تصدی حسابرسی منجر به افزایش کیفیت سود می شود .تصدی حسابرس در شرکت
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هایی که عدم تقارن اطالعاتی باالتری دارند در مقایسه با شرکت هایی که عدم تقارن اطالعاتی پایین تری دارند بیشتر منجر
به بهبود کیفیت سود می گردد .زهری و خاموسی )1013( 1طی پژوهشی به بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت
حسابرسی بر مدیریت سود پرداخته و دریافتند که ارتباط کاملی بین امتیاز اثربخشی کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در
صنعت با کاهش مدیریت سود وجود دارد .همچنین ،یافته ها نشان داد ،رابطه ای مکمل بین اثربخشی کمیته حسابرسی و دوره
تصدی حسابرسی ،بعد از تصویب قانون امنیت مالی در سال  1003در کشور تونس وجود دارد .لسدی )1015( 1در پژوهشی با
عنوان تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود واقعی استدالل میکند هنگامی که عدم تقارن اطالعاتی باال باشد مدیریت
سود واقعی نیز باال خواهد بود .بنابراین عدم تقارن اطالعاتی میتواند نقش مدیریت سود واقعی را در کاهش عملکرد شرکت
تقویت کند.
عبدی و همکاران ( )1533در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی ویژگیهای کمیته حسابرسی بر عدم تقارن اطالعاتی به بررسی
رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی(اندازه ،استقالل ،تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی) با عدم تقارن
اطالعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1531تا  1533پرداخته اند .یافته های
پژوهش حاکی از آن است بین ویژگی های استقالل ،تخصص ،اندازه و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی و عدم تقارن
اطالعاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .این یافته ها در راستای نظریه نمایندگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی و
نقش آ نها در بهبود محیط اطالعاتی و گزارشگری مالی است .تدینی ( )1533پژوهشی با عنوان رابطه عدم اطمینان اطالعاتی
و عدم تقارن اطالعاتی با مدیریت سود انجام داده است .این پژوهش در قلمرو زمانی بین سال های  1531تا  1533در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مورد آزمون قرار می گیرد .نمونه آماری پژوهش شامل  101شرکت پذیرفته
شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مذکور است .نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش حاکی از این است
که بین عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود تعهدی رابطه معنادار وجود دارد .عالوه بر آن بین تغییرپذیری بازده و پراکندگی
پیش بینی سود که شاخص های عدم اطمینان هستند با مدیریت سود تعهدی رابطه معنادار وجود دارد .در نهایت بین خطای
پیش بینی سود هر سهم و مدیریت سود رابطه معنادار وجود ندارند .مسعودی و همکاران ( )1533پژوهشی با عنوان اثر ویژگی
های کمیته حسابرسی و مدیریت سود انجام داده اند .ایشان در این پژوهش بیان کردند کمیته حسابرسی با ارتقاء سطح
حاکیمت شرکتی باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی و نهایتاً بهبود عملکرد واحد تجاری میگردد .اگر کمیته حسابرسی
مستقل باشد می تواند با افشاء واقعیت ها تاثیر مثبتی بر عملکرد بازاری واحد تجاری داشته باشد و مدیریت سود را حداقل کند
ولی اگر کمیته حسابرسی و یا رییس کمیته حسابرسی مستقل نباشند ،اطالعات واحد تجاری را در راستای منافع خود افشاء
کرده و به عبارتی سود را مدیریت می کند .سلیمانی امیری و فصیحی ( )1530پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه ویژگیهای
کمیته حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده اند .نمونه
پژوهش شامل شرکت هایی است که قبل از سال  1530عضو بورس بودهاند و در سالهای  1531تا  1535دارای کمیته
حسابرسی میباشند .نتایج حاکی از آن است که استقالل کمیته حسابرسی با مدیریت سود تعهدی رابطه معنادار منفی دارد ولی
سایر ابعاد کمیته رابطه معناداری با مدیریت سود تعهدی ندارند .همچنین با بررسی رابطه ابعاد کمیته حسابرسی با مدیریت سود
واقعی مشخص شد که فقط سطح تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی رابطه معناداری با مدیریت سود واقعی دارد.
Zgarni& Khamoussi
Lasdi
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روش پژوهش
برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه پژوهش ،از روش کتابخانهای با بهرهگیری از کتب و مقاالت تخصصی فارسی و
التین و پایاننامهها استفاده خواهد شد .ازآنجاکه اطالعات مربوط به این پژوهش مربوط به بسیاری از اقالم مالی و غیرمالی
مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است ،دادههای
موردنیاز از طریق اسنادکاوی در صورتهای مالی موجود در سایتهای مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،سیستمهای جامع اطالعرسانی ناشران (کدال و فیپ ایران) و لوحهای فشرده سازمان بورس
اوراق بهادار استخراج شده است .با توجه به اینکه پژوهش حاضر در پی یافتن اثر عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود با
نقش تعدیلگری اثربخشی کمیته حسابرسی است و به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهای
مستقل میپردازد ،در زمره پژوهشهای همبستگی قرار میگیرد .بنابراین روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی یک پژوهش
از نوع توصیفی -همبستگی است .قلمرو زمانی پژوهش ،بازه زمانی  3ساله از ابتدای سال  1531تا انتهای سال  1531است.
نمونهگیری پژوهش حاضر بهصورت مرحلهای سیستماتیک است .بدینصورت که در هر مرحله از بین کلیه شرکتهای موجود،
شرکتهایی که واجد هر یک از شرایط زیر نباشند ،حذفشده و درنهایت کلیه شرکتهای باقیمانده جهت انجام آزمون
انتخاب خواهند شد.
 بهمنظور قابلمقایسه بودن ،دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد و طی دوره مورد بررسی ،تغییر سال مالی
نداشته باشند.
 در بازه زمانی پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته باشند.
 جزء صنایع واسطهگری مالی و سرمایهگذاری ،لیزینگ و شرکتهای بیمه نباشند .زیرا افشای اطالعات مالی و ساختار
اینگونه شرکتها با سایر شرکتها متفاوت است.
 صورتهای مالی آنها حسابرسی شده باشد.
 کلیه اطالعات مالی و غیرمالی موردنیاز ،ازجمله یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی در دسترس باشد.
با توجه به محدودیتهای در نظر گرفته ،تعداد  101شرکت ( 303سال -شرکت) ،شرایط حضور در جامعه آماری را دارا هستند.

تعریف و اندازهگيری متغيرهای پژوهش
متغير وابسته ،مدیریت سود واقعی ( )CREMاست؛ مدیریتی که از طریق دستکاری فعالیت های واقعی ایجاد می شود.
برای محاسبه مدیریت سود واقعی از طریق مدل ارائه شده توسط روی چاودیوری ( )1003استفاده می گردد که در این مدل به
موارد زیر باید توجه نمود:
همه متغیرها در مدل اول تا سوم برای همگن شدن داده ها در سطح شرکتها باید بر جمع دارایی های ابتدای سال (Assets t-
 )1تقسیم شوند .با این کار ناهمسانی احتمالی بین مقادیر خطا کاهش می یابد .پس از تقسیم متغیرهای دوطرف تساوی بر
جمع دارایی ها ،یک متغیر کنترلی با نماد در هر مدل ایجاد می شود.
پس از تعدیل به ترتیب به صورت زیر خواهند بود:
CFOt /At-1 = β 0 + β 1(1/ At-1) + β2 sales t / At- 1+ β 3 Δ sales t /A t-1+ ε
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CGS t /A t-1= β 0 + β 1 1/A t-1+ β2 sales t / A t-1 + β3 Δ sales t / A t-1+ β4 Δ sales t-1/ A
t-1 +ε
DISE t / A t-1 = β 0 + β 11/A t-1 + β2 sales t / A t-1+ ε

افزایش در باقی مانده های مدل اول حاکی از افزایش سطح غیرعادی جریان های نقد عملیاتی و در نتیجه مدیریت سود
واقعی کمتر است (رابطه معکوس).
افزایش در باقی مانده های مدل دوم حاکی از سطح غیرعادی هزینه های تولید و درنتیجه مدیریت سود واقعی بیشتر است
(رابطه مستقیم).
افزایش در باقی مانده های مدل سوم حاکی از سطح غیر عادی هزینه های عملیاتی و درنتیجه مدیریت سود واقعی کمتر است
(رابطه معکوس).
پس از روی چاودیوری پژوهشگران دیگری مانند کوهن و زاروین ( )1010و زانگ ( )1011به منظور محاسبه معیار یکپارچه از
اجزای مختلف مدیریت سود واقعی باقی مانده های هر سه مدل را به شرح زیر باهم جمع کردند .آنان پیشنهاد نمودند برای
سادگی در تفسیر معیار حاصل شده ،عدد  -1در مقادیر خطای مدل 1و  5ضرب شود.
(پسماند مدل سوم×( +)-1پسماند مدل دوم)(+پسماند مدل اول× =)-1شاخص یکپارچه مدیریت سود واقعی
هرچه عدد بدست آمده برای یک شرکت بیشتر باشد مدیریت سود واقعی بیشتر است.
متغير مستقل  Tدر این پژوهش ،متغیر مستقل عدم تقارن اطالعاتی است .جهت اندازه گیری این متغیر از مدلی که
ونکاتش و چیانگ )1333(1برای تعیین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند استفاده شده است.
که در آن  SPREADدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام AP ،میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت
 iدر دوره  tو  BPمیانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت  iدر دوره  tاست .طبق مدل باال ،هرچه تفاوت قیمت
پیشنهادی خرید و فروش سهام عدد بزرگتری باشد ،حاکی ازعدم تقارن اطالعاتی بیشتر است (احمدپور و همکاران.)1531 ،
متغيرهای کنترلی؛ در این پژوهش متغیرهای کنترلی شامل موارد زیر است:
اهرم مالی ( :)levبرابر است با جمع بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها
جریان نقدی عملیاتی ( :)CFOاز صورت جریان وجوه نقد محاسبه می شود.
اندازه شرکت ( :)sizeلگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت (علوی طبری و عارف منش.)1531 ،
فرصت های رشد ( :)MTBارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
عملکرد مالی ( :)ROAنرخ بازده دارایی ها برابر است با سود خالص تقسیم بر دارایی ها
اندازه حسابرس ( :)Bigدرایران سازمان حسابرسی گرفته میشود .متغیر مجازی است اگر سازمان حسابرس خدمات حسابرسی
را انجام دهد مقدار یک و درغیر اینصورت صفر.
زیان ( :)lossمتغیر مجازی است اگر شرکتی در سه سال پیاپی زیان گزارش کرده باشد مقدار یک و درغیر اینصورت صفر.
Venkatesh and Chiang
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چرخش حسابرس ( :)Auditor changeتغییر حسابرس شرکت
متغير تعدیلگر؛ در این پژوهش اثر بخشی کمیته حسابرسی ( )ACEبه عنوان متغیر تعدیلگر استفاده خواهد شد .برای
اندازهگیری آن از سه معیار شامل اندازه ،استقالل ،تخصص کمیته حسابرسی برگرفته از پژوهش بیچر و فینر ( )1013استفاده
خواهد شد .این سه معیار به صورت زیر اندازه گیری خواهد شد:
اندازه کمیته حسابرسی ( :)SizeACبیانگر تعداد اعضای کمیته حسابرسی است .برای اندازه گیری این متغیر ابتدا میانه تعداد
اعضای کمیته حسابرسی را برای کل نمونه بدست می آوریم .اگر برای شرکتی تعداد اعضا کمتر از میانه باشد عدد صفر و اگر
برای شرکتی تعداد اعضا بیشتر از میانه یا مساوی میانه باشد عدد یک می گیرد.
استقالل اعضای کمیته حسابرسی ( :)IndACیک متغیر دو ارزشی صفر و یک است و چنانچه نسبت تعداد اعضای هیﺌت
مدیره عضو کمیته حسابرسی (به جز اعضای غیر موظف) به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی کمتر از  ./3باشد ،بیانگر
استقالل نسبی است و مقدار این متغیر برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر است (رویایی و ابراهیمی .)1530 ،تعداد اعضای
کمیته که سمت اجرائی نداشته باشند (مستقل) به کل اعضاء کمیته را برای هر شرکت حساب می کنیم .سپس میانه این
نسبت را برای کل نمونه حساب می کنیم .چنانچه نسبت بدست آمده برای هر شرکت کمتر از میانه محاسبه شده باشد عدد
صفر می گیرو و چنانچه نسبت بدست آمده برای هر شرکت بیشتر یا مساوی میانه باشد عدد یک می گیرد.
تخصص مالی ( :)ExpACمتغیر ساختگی کمیته حسابرسی است که در صورت داشتن تخصص حسابداری و مالی ،عدد  1و
در غیر این صورت برابر با  3است (یوسفی و خلیلپور .)1533 ،تعداد اعضای کمیته که تخصص مالی دارند به کل اعضاء
کمیته را برای هر شرکت حساب می کنیم .سپس میانه این نسبت را برای کل نمونه حساب می کنیم .چنانچه نسبت بدست
آمده برای هر شرکت کمتر از میانه محاسبه شده باشد عدد صفر می گیرد و چنانچه نسبت بدست آمده برای هر شرکت بیشتر
یا مساوی میانه باشد عدد یک می گیرد.
با مراجعه به سایت کدال ،اطالعیه مشخصات کمیته حسابرس افشا می گردد.
در نهایت برای بدست آوردن شاخص اثر بخشی کمیته حسابرسی عددهای بدست آمده برای هر سه شاخص فوق را با یکدیگر
جمع می کنیم و مجموع آنها را بر عدد سه تقسیم می کنیم .در این حالت نسبت بدست آمده بیانگر اثر بخشی کمیته
حسابرسی هر شرکت است.
فرضيه ها و مدل آزمون فرضيه ها
با توجه به بیان داللیل تﺌوریک و با در نظر گرفتن مبانی نظری بیان شده فرضیه های پژوهش به شرح زیر تدوین خواهد شد:
فرضیه اول :عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود واقعی تاثیر مثبت دارد.
فرضیه دوم :اثر بخشی کمیته حسابرسی تاثیر مثبت عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود واقعی را کم اثر می کند.
مدل آزمون فرضيهها؛ در تکنیک رگرسیون خطی تغییرات یک متغیر وابسته ،به وسیله ترکیب خطی از یک یا چند متغیر
مستقل آزمون می شود .در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های رگرسیونی چند متغیره در سطح داده
های ترکیبی بر گرفته از پژوهش بیچر و فینر ( )1013به شرح زیر استفاده شد:
CREM i,t = β0 + β1 ASYi,t + β2 Sizei,t + β3 MTBi,t + β4ROAi,t + β5 Bigi,t + β6 Levi,t +
β7CFO+ εi,t
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مدل ()1
CREM i,t = β0 + β1 ASYi,t + β2ACEi,t + β3ACEi,t * ASYi,t +β4 Sizei,t +β5 MTBi,t
+β6ROAi,t + β7 Bigi,t + β8 Levi,t + β9CFO+ εi,t

مدل ()1
در مدل های فوق:
 :CREMمدیریت سود واقعی :ASY ،عدم تقارن اطالعاتی :ACE ،اثر بخشی کمیته حسابرسی :size ،اندازه شرکت:MTB ،
فرصت های رشد :ROA ،نسبت بازده دارایی ها :Big ،اندازه حسابرس :LEV ،اهرم مالی :CFO ،جریان های نقدی
عملیاتی.
جهت آزمون فرضیه اول از مدل اول و جهت آزمون فرضیه دوم از مدل دوم استفاده می گردد.
یافته های پژوهش
این بخش شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است.
آمار توصيفی
جدول زیر داده های مورد مطالعه در پژوهش را توصیف می نماید:
جدول ( :)0آمار توصيفی داده های پژوهش
نام متغیر
مدیریت سود واقعی
عدم تقارن اطالعاتی
اثربخشیکمیتهحسابرسی
اندازه شرکت
فرصت های رشد
بازده دارایی ها
اهرم مالی
جریان نقدی عملیاتی

نماد متغیر
CREM
ASY
ACE
Size
MTB
ROA
LEV
CFO

مشاهدات
303
303
303
303
303
303
303
303

میانگین
0/000
0/010
0/333
10/103
1/313
0/101
0/313
0/103

میانه
0/010
0/015
0/333
15/333
1/313
0/110
0/313
0/113

انحراف معیار
0/130
0/011
0/511
1/003
1/111
0/103
0/103
0/130

حداقل
-0/111
0/003
0
10/531
0/010
-0/533
0/110
-0/011

حداکثر
0/33
0/033
1
13/10
3/11
0/33
0/35
0/33

چولگی
-0/011
0/311
-0/331
0/105
0/131
0/330
0/100
0/333

کشیدگی
5/133
3/103
1/051
0/013
1/335
5/313
1/133
3/113

اگر متغیرهای پژوهش اسمی باشند ارایه توزیع فراوانی آنها ضروری است .در جدول  1توزیع فراوانی متغیرهای مجازی آورده
شده است.
جدول ( :)2توزیع فراوانی متغير اسمی
( Bigاندازه حسابرس)
درصد فراوانی
فراوانی
شرح
33/33
013
عدم حسابرسی توسط سازمان حسابرسی
51/01
133
حسابرسی توسط سازمان حسابرسی
100
303
کل
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همانطور که در جدول  1مشاهده می گردد توزیع فراوانی متغیر اندازه حسابرس نشان می دهد که حدود  133سال -شرکت از
 303سال -شرکت توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده است .به عبارت دیگر سازمان حسابرسی ،حدود  %51از شرکت
های نمونه را رسیدگی میکند.
آمار استنباطی
آمار استنباطی شامل آزمون مانایی ،آزمون همخطی متغیرهای مستقل ،تشخیص ناهمسانی واریانس جمالت خطا ،تشخیص
خود همبستگی سریالی جمالت خطا ،وابستگی مقطعی باقیمانده ها ،نرمال بودن متغیرها و نرمال بودن جمالت خطا و
درنهایت آزمون فرضیه هاست.
آزمون مانایی
جدول ( :)8نتایج حاصل از آزمون مانایی هاریس
نام متغیرهای

نماد

آماره آزمون

سطح معنی داری

نتیجه

مدیریت سود واقعی

CREM

-10/030

0/000

مانا

عدم تقارن اطالعاتی
اثر بخشی کمیته
حسابرسی
اندازه شرکت
فرصت های رشد
بازده دارایی ها
اندازه حسابرس
اهرم مالی
جریان نقدی عملیاتی

ASY

-11/130

0/000

مانا

ACE

-11/313

0/000

مانا

Size
MTB
ROA
Big
LEV
CFO

-10/313
-10/115
-10/011
-3/133
-13/303
-11/101

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

همانگونه که مالحظه می شود ،کلیه متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی پایا هستند زیرا سطح معنی داری این آزمون برای
آنها کمتر از  %3است .این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای
مختلف ثابت بوده است .در نتیجه ،شرکتهای مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث
به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
آزمون هم خطی متغيرهای مستقل
جهت بررسی هم خطی میان متغیر های پژوهش نتایج آزمون عامل تورم واریانس و جدول ضریب همبستگی ارایه گردیده
است .در آمار ،عامل تورم واریانس ) (variance inflation factor=VIFشدت همخطی چندگانه را ارزیابی می کند .در واقع
یک شاخص معرفی می گردد که بیان میدارد چه مقدار از تغییرات مربوط به ضرایب برآورد شده بابت همخطی افزایش یافته
است .شدت همخطی چندگانه را با بررسی بزرگی مقدار  VIFمی توان تحلیل نمود .اگر آماره آزمون  VIFبه یک نزدیک بود
05
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نشان دهنده عدم وجود همخطی است .این شاخص نشان میدهد که واریانس ضرایب مدل در حالت وجود همخطی ،نسبت به
حالت نبود همخطی ،تا چه میزان متورم شده است .در حالت عدم وجود همخطی ،مقدار ضریب  VIFبرابر  1است .بهطورکلی
چنانچه مقدار  VIFبرای هر یک از ضرایب کمتر از  3باشد ،مشکل همخطی قابل اغماض است (بنیمهد و همکاران.)1533 ،
همچنین میزان مطلوب تلورانس ( )1/VIFنیز برابر با  1است و مقادیر بزرگتر از  0/1برای تلورانس بیانگر عدم وجود همخطی
قوی بین متغیرهای مستقل است (افالطونی.)1533 ،
جدول ( :)4آزمون هم خطی مدل های پژوهش
متغیر
عدم تقارن اطالعاتی
اثر بخشی کمیته حسابرسی
تعامل اثربخشی و عدم تقارن
اندازه شرکت
فرصت های رشد
بازده دارایی ها
اندازه حسابرس
اهرم مالی
جریان نقدی عملیاتی
میانگین

مدل اول
1/VIF
VIF
0/330
1/01

نماد
ASY
ACE
ACE*ASY
Size
MTB
ROA
Big
LEV
CFO

1/01
1/00
1/03
1/05
1/01
1/03
1/05

0/313
0/333
0/335
0/310
0/335
0/303

مدل دوم
1/VIF
VIF
0/013
1/01
0/333
1/01
0/011
1/05
0/313
1/01
0/330
1/00
0/303
1/03
0/311
1/05
0/313
1/01
0/303
1/03
1/50

همانگونه که مالحظه می شود نتایج بیانگر عدم وجود هم خطی شدید میان متغیرهای توضیحی است پس میتوان به نتایج
رگرسیون برآوردی اتکا نمود.
آزمون انتخاب ميان داده های تابلویی ( )Panelو داده های تلفيقی ()Pool
به منظور تخمین مدلهای پژوهش از تکنیک دادههای ترکیبی استفاده شده است .ضرورت استفاده از این تکنیک که دادههای
سری زمانی و مقطعی را با هم ترکیب میکند ،بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات ،باال بردن درجه آزادی ،کاهش
ناهمسانی واریانس و کاهش هم خطی بین متغیرها است .لذا تخمین مدلها با استفاده از دادههای ترکیبی و برای همه
شرکتهای نمونه در طی سالهای  1531تا  1531انجام میگیرد .سوالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح میشود ،این
است که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن دادهها وجود دارد یا اینکه مدل برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است .لذا
باید ابتدا بررسی شود که آیا بین مقاطع ،ناهمگنی یا تفاوتهای فردی وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود ناهمگنی از روش
دادههای تابلویی (پانل) و در غیر این صورت ،از روش دادههای تلفیقی با رویکرد حداقل مربعات معمولی )OLS(1برای تخمین
مدل استفاده میگردد .برای این منظور ،از آزمون  Fلیمر( چاو) استفاده میشود که در این آزمون فرضیهها به صورت زیر
تنظیم میشود:
 :H0یکسان بودن عرض از مبدا (دادههای تلفیقی)
Ordinary Least Squares
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 :H1ناهمسانی عرض از مبدا (دادههای پانل با اثرات ثابت)
اگر مشخص شد که مقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوتهای فردی بوده ،روشهای تابلویی (پانل دیتا) مناسبتر
هستند ،به عبارت دیگر اگر فرضیه صفر رد شود باید برای انتخاب بین پانل ثابت و پانل تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده
است .و اگر فرضیه صفر پذیرفته شود باید مدل را با حالت  OlSبرآورد نمود.
جهت انتخاب میان الگوی داده های تلفیقی (پول) و الگوی پانل تصادفی از آزمون الگرانژ (براش-پاگان) استفاده شد .فرضیه
های این آزمون به شرح زیر است:
 :H0یکسان بودن عرض از مبدا (دادههای تلفیقی)
 :H1ناهمسانی عرض از مبدا (دادههای پانل با اثرات تصادفی)
اگر فرض صفر رد نشود مدل با استفاده از الگوی تلفیقی (پول) برآورد می شود ولی در صورت رد فرضیه صفر باید با آزمون
هاسمن مشخص کرد که الگوی پانل با اثرات ثابت مناسبتر است یا الگوی پانل با اثرات تصادفی .در صورتی که دادههای
آماری به گونهای بود که مقاطع دارای عکس العملهای متفاوتی باشند و برای هر مقطع عرض از مبدأ جداگانهای در نظر
گرفته شود ،باید منشأ خطاهای ناشی از تخمین نیز مشخص شود .به بیان دیگر ،باید مشخص شود که خطای ناشی از
تخمین در طی زمان اتفاق افتاده است یا اینکه خطای نام برده شده عالوه بر اینکه در طی زمان اتفاق افتاده به دلیل تغییر
در مقاطع نیز بوده است .در نحوه در نظر گرفتن چنین خطاهای با دو اثر ،اثرات ثابت و اثرات تصادفی مواجه میشود .در
اثرات ثابت ،خطای تخمین ناشی از تغییر مقاطع در عرض از مبدأ منظور میگردد ولی در مدل اثر تصادفی چنین خطاهایی به
طور تصادفی در نظر گرفته میشود .هاسمن ( ،)1313آزمونی را برای تشخیص روش برآورد ارائه نموده است؛ براساس این
آزمون ،فرضیه صفر دال بر این است که روش اثرات تصادفی کارا و سازگار است و فرضیه مقابل مبتنی بر این است که
روش اثرات ثابت کارا و سازگار است.
نتایج آزمون  Fلیمر (چاو) ،آزمون براش -پاگان و آزمون هاسمن برای مدلهای پژوهش در جدول  3تا  1ارائه شده است:
نام مدل
مدل اول
مدل دوم

جدول ( :)5نتایج آزمون  Fليمر (چاو)
نتیجه
سطح معنی داری
آماره آزمون
تابلویی(پانل ثابت)
0/000
1/11
تابلویی(پانل ثابت)
0/000
1/10

با توجه به جدول شماره  ،3-0سطح معنیداری ( )p-valueآزمون  Fلیمر ،برای هر دو مدل کمتر از  3درصد میباشد و بیانگر
تایید دادههای تابلویی( پانل دیتا) میباشد.

نام مدل
مدل اول
مدل دوم

جدول ( :)6نتایج آزمون براش-پاگان
نتیجه
سطح معنی داری
آماره آزمون
تابلویی(پانل تصادفی)
0/000
53/03
تابلویی(پانل تصادفی)
0/000
51/35
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در این آزمون فرض  H0حاکی از وجود داده های تلفیقی (پولد) است .و فرض مقابل بیانگر وجود اثرات تصادفی است .همانطور
که در جدول  3مشاهده می گردد ،سطح معنی داری این آزمون برای دو مدل کمتر از  3درصد است .لذا فرض صفر رد می
شود و بیانگر اثرات تصادفی است .نتایج آزمون لیمر حاکی از انتخاب الگوی پانل ثابت بود در مقابل نتیجه آزمون براش-
پ اگان حاکی از انتخاب پانل تصادفی است .در این حالت برای انتخاب میان الگوی تصادفی و ثابت از آزمون هاسمن استفاده
شد.
نام مدل
مدل اول
مدل دوم

جدول ( :)7نتایج آزمون هاسمن
سطح معنی داری
آماره آزمون
0/130
3/30
0/131
11/33

نتیجه
پانل تصادفی
پانل تصادفی

مقدار سطح معنی داری آزمون هاسمن برای هر دو مدل بیشتر از به 3درصد است و روش آثار تصادفی انتخاب می شود.
آزمون تشخيص ناهمسانی واریانس جمالت خطا
یکی از فرضیههای اساسی یک مدل رگرسیونی مناسب ،فرض همگونی (همسانی) واریانس باقیمانده ها است .جهت بررسی
ناهمسانی واریانس پسماندها ،از آزمون والد تعدیل شده استفاده شده است .فرض صفر در این آزمون همسانی واریانس
باقیمانده ها می باشد که اگر مقدار  p-valueبیشتر از  0003باشد فرض صفر پذیرفته می شود .خالصه نتایج این آزمون در
جدول  3ارائه شده است:
نام مدل
مدل اول
مدل دوم

جدول ( :)3آزمون تشخيص ناهمسانی واریانس جمالت خطا
نتیجه
سطح معنی داری
آماره آزمون
وجود ناهمسانی
0/000
1010/11
واریانس
وجود ناهمسانی
0/000
1011/33
واریانس

نتایج حاصل در جدول شماره  3نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون والد تعدیل شده در مدل های پژوهش کمتر از 3
درصد می باشد و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می باشد .الزم به توضیح است که این مشکل در تخمین
نهایی مدل از طریق برآورد مدل به روش خطای استاندارد تصحیح شده پانل )PCSE( 1رفع گردیده است مدل قبل از رفع
ناهمسانی واریانس تحت عنوان برآورد اولیه و بعد از رفع ناهمسانی واریانس تحت عنوان تخمین نهایی در پیوست خروجی
های نرم افزار ارائه شده است.
آزمون تشخيص خودهمبستگی سریالی جمالت خطا
panel-corrected standard errors
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جهت تشخیص خودهمبستگی سریالی در داده های پانل از آزمون والدریج استفاده شد .با توجه به نتیجه این آزمون ،اگر سطح
معنی داری بیش تر از  %3باشد ،بیانگر عدم وجود خود همبستگی سریالی در بین جمالت اخالل می باشد.
نام مدل
مدل اول
مدل دوم

جدول ( :)9آزمون تشخيص خودهمبستگی سریالی
نتیجه
سطح معنی داری
آماره آزمون
عدم وجود خودهمبستگی
0/000
3/035
عدم وجود خودهمبستگی
0/005
3/131

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،سطح معنی داری آزمون والدریج برای مدل های پژوهش کمتر از  %3است
که بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی در جمالت خطا است .این مشکل در تخمین های نهایی از طریق روش رگرسیون
پرایس-وینستن از طریق وارد کردن  ARبه مدل رفع گردید.
تحليل و آزمون فرضيههای پژوهش
در بررسی تمامی مدلهای پژوهش ،ابتدا مدل رگرسیونی به صورت اولیه مورد تخمین قرار گرفته و سپس از منظر ناهمسانی
واریانس و خودهمبستگی سریالی و نرمالیتی ،مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مدل مربوطه به صورت نهایی ،تخمین زده
شده است.
یافته های آزمون فرضيه اول
در قسمت های قبل نتایج آزمون های ناهمسانی واریانس و خود همبستگی جمالت خطا برای مدل آزمون فرضیه اول نشان
داد این مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی است .جهت رفع این دو مشکل مدل به روش خطای
استاندارد تصحیح شده پانل ( )PCSEاز طریق رگرسیون پرایس-وینستن تخمین زده شد .به عبارتی در این روش انحراف
معیار ضرایب با لحاظ نمودن همزمان مشکل ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی محاسبه می گردد ،در این حالت
آزمون فرضیه اول به شکل محافطه کارانه تری صورت می گیرد ،به گونه ای که برای رد فرضیه صفر شواهد بیشتری مورد
نیاز باشد .همان طور که در جدول  10نشان داده شده با اضافه کردن  ARبه مدل مشکل خودهمبستگی سریالی مرتفع
گردیده است و متغیر وابسته بوسیله وقفه های خود(یک وقفه) ،توضیح داده شده است.
جدول ( :)01تخمين نهایی مدل آزمون فرضيه اول
xtpcse CREM i,t = β0 + β1 ASYi,t + β2 Sizei,t + β3 MTBi,t + β4ROAi,t + β5 Bigi,t + β6 Levi,t +
β7CFO+ εi,t
نحوه تخمین :رگرسیون پرایس-وینستن به روش خطای استاندارد تصحیح شده پانل ()PCSE
متغیر وابستهCREM :
سطح معنی
متغير

نماد

ضرایب

خطای استاندارد

آماره Z

عدم تقارن اطالعاتی
اندازه شرکت
فرصت های رشد

ASY
Size
MTB

0/100
-0/031
-0/005

0/001
0/013
0/033

31/31
-1/13
-0/31

01

داری (p-
)value
0/000
0/051
0/301
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بازده دارایی ها
اندازه حسابرس
اهرم مالی
جریان نقدی عملیاتی
عرض از مبدا
ضریب تعیین
تعداد مشاهدات

-0/135
-0/303
0/110
-0/305
1/031

ROA
Big
LEV
CFO
Cons

0/133
0/113
0/013
0/130
0/301
آماره والد
سطح معنی داری والد

0/111
303

-0/10
-1/33
0/31
-5/33
1/13

0/000
0/003
0/331
0/000
0/051
10303/10
0/000

نتایج آزمون فرضیه اول یعنی تاثیر عدم تقارن اطالعاتی ( )ASYبر مدیریت سود واقعی ( )CREMمطابق با جدول  10نشان
دهنده این است که آماره بدست آمده برای عدم تقارن اطالعاتی  31/31که با توجه به سطح معنی داری ) (p-valueبدست
آمده که کمتر از  3درصد است ،لذا در سطح اطمینان  33درصد فرضیه صفر رد می شود و فرضیه پژوهش تایید می گردد .از
آنجایی که ضریب به دست آمده برای این متغیر  0/100است ،می توان بیان کرد که هر چقدر عدم تقارن اطالعاتی افزایش
می یابد ،مدیریت سود واقعی نیز افزایش می یابد.
مقدار ضریب تعیین نشان می دهد که  %11از تغییرات متغیر وابسته ،ناشی از تغییرات رخ داده در متغیرهای توضیحی است یا
به عبارتی متغیر های مستقل و کنترلی حدود  %11از تغییرات متغیر وابسته را تبیین و توضیح می دهند .سطح معنی داری
آزمون والد برابر با  0/000است که کمتر از  %3می باشد لذا اعتبار کل مدل نیز تایید می گردد .با توجه به جدول  10سطح
معنی داری متغیرهای اندازه شرکت ،بازده داراییها ،اندازه حسابرس ،جریان نقد عملیاتی کمتر از  %3است لذا در سطح خطای
مورد انتظار معنی دار هستند و بر متغیر وابسته اثر دارند ،بنابراین کنترل آنها در پژوهش های آتی الزم است.
یافته های آزمون فرضيه دوم
نتایج آزمون های ناهمسانی واریانس و خود همبستگی جمالت خطا برای مدل آزمون فرضیه اول نشان داد این مدل دارای
مشکل ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی است .جهت رفع این دو مشکل مدل به روش خطای استاندارد تصحیح
شده پانل ( )PCSEاز طریق رگرسیون پرایس-وینستن تخمین زده شد به عبارتی در این روش انحراف معیار ضرایب با لحاظ
نمودن همزمان مشکل ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی محاسبه می گردد ،در این حالت آزمون فرضیه اول به
شکل محافطه کارانه تری صورت می گیرد ،به گونه ای که برای رد فرضیه صفر شواهد بیشتری مورد نیاز باشد .همان طور که
در جدول  11نشان داده شده با اضافه کردن  ARبه مدل مشکل خودهمبستگی سریالی مرتفع گردیده است و متغیر وابسته
بوسیله وقفه های خود(یک وقفه) ،توضیح داده شده است .فرضیه دوم بیان می دارد که اثر بخشی کمیته حسابرسی تاثیر
مثبت عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود واقعی را کم اثر میکند.
جدول ( :)00تخمين نهایی مدل آزمون فرضيه دوم
xtpcse CREM i,t = β0 + β1 ASYi,t + β2ACEi,t + β3ACEi,t * ASYi,t +β4 Sizei,t +β5 MTBi,t +β6ROAi,t +
β7 Bigi,t + β8 Levi,t + β9CFO+ εi,t
نحوه تخمین :رگرسیون پرایس-وینستن به روش خطای استاندارد تصحیح شده پانل ()PCSE
متغیر وابستهCREM :
متغير

نماد

ضرایب
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عدم تقارن اطالعاتی
اثر بخشی کمیته حسابرسی
تعامل اثربخشی و عدم تقارن
اندازه شرکت
فرصت های رشد
بازده دارایی ها
اندازه حسابرس
اهرم مالی
جریان نقدی عملیاتی
عرض از مبدا
ضریب تعیین
تعداد مشاهدات

0/033
-0/550
0/013
-0/030
-0/003
-0/133
-0/303
0/513
-0/331
1/511

ASY
ACE
ACE*ASY
Size
MTB
ROA
Big
LEV
CFO
Cons
0/113
303

0/003
0/113
0/003
0/013
0/033
0/113
0/111
0/033
0/111
0/351
آماره والد
سطح معنی داری والد

13/30
-1/03
1/33
-1/50
-0/11
-0/51
-1/01
0/33
-5/30
1/00

داری (p-
)value
0/000
0/100
0/000
0/011
0/013
0/000
0/000
0/303
0/000
0/013
3101/03
0/000

فرضیه دوم به آزمون تاثیر عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود واقعی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی اثربخشی کمیته
حسابرسی می پردازد .مطابق با جدول  11جهت آزمون فرضیه دوم بایستی معنی داری ضریب تعاملی  ACE*ASYبررسی
گردد .آماره بدست آمده برای متغیر  1/33 ،ACE*ASYاست که بیشتر از مقدار بحرانی است ،بنابراین با توجه به سطح معنی
داری ) (p-valueاین متغیر که کمتر از  %3است ،فرضیه دوم پژوهش تایید می گردد .ضریب به دست آمده برای متغیر
 ACE*ASYبرابر  0/013است که در مقایسه با ضریب  ASYکاهش یافته است .بنابراین با افزایش اثر بخشی کمیته
حسابرسی ،تاثیر عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود واقعی کم اثر (خفیف) می گردد .به عبارت دیگر اثر بخشی کمیته
حسابرسی بر رابطه عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود واقعی اثر تعدیلگر دارد.
مقدار ضریب تعیین نشان می دهد که  %11از تغییرات متغیر وابسته ،ناشی از تغییرات رخ داده در متغیر های توضیحی است یا
به عبارتی متغیرهای مستقل حدود  %11از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند .سطح معنی داری آزمون والد برابر با
 0/000است که کمتر از  %3می باشد لذا اعتبار کل مدل نیز تایید می گردد .با توجه به جدول  11سطح معنی داری متغیرهای
اندازه شرکت ،بازده داراییها ،اندازه حسابرس ،جریان نقد عملیاتی کمتر از  %3است لذا در سطح خطای مورد انتظار معنی دار
هستند و بر متغیر وابسته اثر دارند ،بنابراین کنترل آنها در پژوهش های آتی الزم است.
نتایج پژوهش
نتایج نشان داد هر چقدر عدم تقارن اطالعاتی افزایش داشته باشد ،مدیریت سود واقعی نیز افزایش دارد .درواقع باال رفتن عدم
تقارن اطالعاتی باعث دستکاری بیشتر سود توسط مدیریت میشود .در مبانی نظری گفته شد ،یکی از مکانیزمهای تأثیرگذار
بر کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مالکان و سرمایهگذاران و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیران ،وجود حسابرسی با
کیفیت باال در شرکتها است .مدیریت شرکتها ،هنگامیکه دارای مزیت و برتری اطالعاتی باشند سودها را دستکاری میکنند.
این بدین معنی است که هر اندازه اطالعات بهصورت غیرمتقارن ارائه گردد و عدهای اطالعات زیادی نسبت به دیگران در
03
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دست داشته باشند ،مدیریت سود افزایش مییابد .مدلهای تحلیلی نشان داده اند که وجود عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران
و سهامداران شرط ضروری برای عملیات مدیریت سود است .زیرا مدیران میتوانند برای افزایش منافع خود با هزینۀ
سهامداران ،فرصتطلبی بیشتری داشته باشند .درحقیقت ،سهامداران نمیتوانند بهطور کامل عملکرد شرکت را مشاهده کنند و
به همین دلیل ،در محیطی که اطالعات کمتری نسبت به مدیران دارند ،تصمیمگیری میکنند .در چنین محیطی ،مدیران بهتر
قادرند سودهای گزارششده را مدیریت کنند .هنگامی که عدم تقارن اطالعاتی زیاد است ،ذینفعان ،منابع ،انگیزه و دسترسی به
اطالعات مربوط برای نظارت بر عملکرد و اعمال مدیران ندارند؛ بنابراین پدیدۀ مدیریت سود شایعتر است .هولساسن ()1330
بیان میدارد که سه رویکرد جایگزین شامل رویکرد اطالعاتی ،رفتار فرصت طلبانه و انعقاد قراردادهای کارا که لزوماً جامع و
مانع نیستند دررابطه با انتخاب های حسابداری وجود دارد .انتظار می رود که رابطه مثبتی بین عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت
سود تحت هر دو مجموعه شرایط انگیزشی وجود داشته باشد .اگرچه هر دو مجموعه شرایط انگیزشی (رویکرد اطالعاتی و
رفتار فرصت طلبانه) یک رابطه مثبت بین عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود را نشان می دهد.
فرضیه دوم به آزمون تاثیر عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود واقعی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی اثربخشی کمیته
حسابرسی می پردازد .مطابق با نتایج با افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی ،تاثیر عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود واقعی
کم اثر (خفیف) می گردد .به عبارت دیگر اثر بخشی کمیته حسابرسی بر رابطه عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود واقعی اثر
تعدیلگر دارد .براساس نظریه نمایندگی ،نقش کمیتۀ حسابرسی بهعنوان یک عامل نظارتی ،اطمیناندهی به قابلیت اتکای
صورتهای مالی ،بهبود عملیات و سود اقتصادی شرکت و افزایش کیفیت گزارشگری مالی است .تﺌوری نمایندگی پیشنهاد می
نماید تا در شرکتها جهت حفظ منافع مدیران و سهامداران ،یک کمیته حسابرسی مستقل ،کوشا و باتجربه وجود داشته باشد.
ویژگیهای کمیته حسابرسی هم کیفیت سود و هم کیفیت گزارشگری مالی را باال برده و در نتیجه می توانند به کاهش عدم
تقارن اطالعاتی کمک نمایند .از نظر اندازه کمیته حسابرسی بزرگ ،قدرت الزم ،تنوع تخصص و آراء را دارد که این مقوله
منجر به افزایش اطمینان از نظارت مناسب میگردد .با افزایش نظارت ،کیفیت گزارشگری مالی بهبود یافته و منجر به کاهش
سطح عدم تقارن اطالعاتی میشود .با افزایش استقالل کمیته حسابرسی ،وابستگی سازمانی مدیران کاهش یافته و در نتیجه
کیفیت افشای شرکت بهبود پیدا کرده و در نهایت منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کاهش سطح عدم تقارن
اطالعاتی میگردد و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی ،تأثیر مثبتی بر محیط اطالعاتی شرکت دارد و می تواند منجر به
کاهش سطح عدم تقارن اطالعاتی گردد .انتظار می رود کمیته حسابرسی به عنوان پل ارتباطی بین حسابرسان مستقل و
هیﺌت مدیره عمل نموده و روند نظارت را تسهیل بخشیده و موجب بهبود اطمیناندهی به قابلیت اتکای صورت های مالی و
محیط و سیستم اطالعاتی گردد و به ارائه اطالعات شفاف و قابل اتکا با توجه به نیازهای اطالعاتی ذینفعان کمک نماید .در
پژوهش بدارد و همکاران ( )1000و ابراهیم ( )5001مشخص شد ویژگیهای کمیته حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود
است .کوهن و زاروین )1003(1نشان دادند که وجود کمیته حسابرسی باعث کاهش مدیریت سود در مقایسه با قبل از وجود
کمیته حسابرسی در شرکتهای آمریکایی شده است.

Cohen and Zarowin
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پيشنهادات
مطالعه میزان تمایل مدیران شرکت ها به استفاده از مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی در مقایسه با مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهد و استفاده از مدل های دیگری برای محاسبه عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های
واقعی ،بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود به تفکیک صنایع ،از پیشنهادات
پژوهشی در این رابطه است.
در خصوص پیشنهادات کاربردی نیز به متصدیان بازار سرمایه پیشنهاد می شود تا با اتخاذ سیاستهای مناسب ،در جهت شفاف
سازی فضای اطالعاتی بازار قدمهای جدی بردارند و بسترهای الزم را برای افزایش سرعت انعکاس اطالعات در قیمتهای
سهام فراهم کنند ،چراکه این اقدام ،باعث کاهش دستکاری سود توسط مدیریت خواهد شد.
هرچه عدم تقارن اطالعاتی بیشتر باشد دستکاری سود بیشتر شده و بازار سرمایه ،کارایی خود را از دست میدهد لذا به
تحلیلگران توصیه میشود عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطالعاتی را مدنظر داشته باشند.
منابع
 احمدپور ،احمد ،عدیلی ،مجتبی ،ابراهیمیان ،سیدجواد ،)1531( ،بررسی رابطه میان عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت واقعی
سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله پژوهش های حسابداری مالی ،سال پنجم ،شماره ،0
صص .11-1
 باباجانی ،جعفر ،تحریری ،آرش ،ثقفی ،علی ،بدری ،احمد ،)1535( ،رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود،
پیشرفتهای حسابداری ،دوره  ،3شماره  ،1صص .13-1
 بنیمهد ،بهمن ،عربی ،مهدی ،حسنپور ،شیوا ،)1533( ،پژوهشهای تجربی و روششناسی در حسابداری ،انتشارات ترمه،
تهران ،چاپ دوم.
 تدینی ،سیدامیر ،)1533( ،رابطه عدم اطمینان اطالعاتی و عدم تقارن اطالعاتی با مدیریت سود ،پایان نامه کارشناسی ارشد
حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس.
 خوشنویسان ،ابوالفضل ،)1533( ،تاثیر مدیریت سود واقعی بر عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه ،پایان نامه کارشناسی
ارشد مدیریت صنعتی ،مؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالد.
 رویایی ،رمضانعلی ،ابراهیمی ،محمد ،)1530( ،بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اخالق،
حسابداری مالی ،دوره  ،1شماره  ،13صص .33-11
 سلیمانی امیری ،غالمرضا ،فصیحی ،صغری ،)1530( ،بررسی رابطه ویژگیهای کمیته حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و
واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،بررسی های حسابداری ،دوره دوم ،شماره  ،3صص .50-13
 عبدی ،مصطفی ،ثنائی محمدی ،محمدحسین ،کاظمی علوم ،مهدی ،حیدری ،یونس ،)1533( ،اثربخشی ویژگیهای کمیته
حسابرسی بر عدم تقارن اطالعاتی :دیدگاه نظریه نمایندگی ،دنش حسابرسی ،سال نوزدهم ،شماره  ،10صص .153-103
 علوی طبری ،سیدحسین ،عارف منش ،زهره ،)1535( ،تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی ،پژوهش
حسابداری ،دوره  ،0شماره  ،1صص .03-11
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 بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود،)1530( ، محسن، حسن نتاج کردی، جواد، محمدی، حسین، فخاری
.130-150  صص،03  شماره،11  دوره، مطالعات تجربی حسابداری مالی،اقالم واقعی
 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود واقعی با تاکید بر اثر تعدیلی حاکمیت،)1531( ، داود، گلبینی مفرد
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