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چكیده
اقالم تعهدی سود از یک سو به مدیران اجازه میدهند تا سود را طوری محاسبه کنند که
گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقالم به مدیران اختیار میدهند تا از
انعطافپذیری روشها و اصول پذیرفته شده حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطالعاتی سود
را مخدوش کنند .از طرفی یکی از نقشهای حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و
مدیران است .حاکمیت شرکتی احتماالً وقوع مدیریت سود را کاهش میدهد و احتماالً درک سرمایه
گذاران را از اعتبار عملکرد شرکتها که به وسیله سودها در شرایط مدیریت سود ارزیابی میشود را
بهبود بخشند .هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تعدیل کنندگی کیفیت و تداوم حسابرس بر
رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .آزمون فرضیهها با
استفاده از روش آماری دادههای تلفیقی با استفاده از اطالعات  071شرکت منتخب انجام شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت حسابرسی ،تداوم انتخاب حسابرس ،مالکیت نهادی و مالکیت
مدیریتی باعث کاهش مدیریت سود میشوند .همچنین روابط تعاملی بین متغیرهای مزبور نیز
نشان داد که با افزایش کیفیت و تداوم انتخاب حسابرس؛ مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بصورت
فزاینده باعث کاهش مدیریت سود میشوند.
واژههای كلیدی :مدیریت سود ،مالکیت نهادی ،مالکیت مدیریتی ،تداوم انتخاب حسابرس ،کیفیت
حسابرسی.
 -1کارشناس ارشد حسابداری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران( ،مسوول مکاتبات) bandari_amirali@yahoo.com

 -2استادیار گروه حسابداری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران  ،نویسنده اصلی.
 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
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 -1مقدمه
با جدا شدن مالکیت و مدیریت در شرکتهای سهامی ،مدیران به عنوان نماینده سهامداران،
شرکت را اداره میکنند .با گذشت زمان این رابطه نمایندگی ،تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را
به وجود آورده که به آن تضاد نمایندگی گفته میشود .یعنی این امکان بالقوه به وجود میآید که
مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خودشان و عکس منافع سهامداران باشد.
یکی از عوامل شکل دهی تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران عدم شفافیت اطالعاتی بین آنها
بوده و به همین دلیل سهامداران نمیتوانند اعمال و فعالیتهای مدیران را به طور مستمر کنترل
کنند ،از سویی دیگر ،حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در
دورههای زمانی متفاوت اعطا میکند .در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری ،مدیران کنترل
چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقالم هزینه از جمله هزینههای تبلیغات و مخارج تحقیق و
توسعه را دارند .هم چنین مدیران در سیستم حسابداری تعهدی با گزینههای متفاوتی در مورد زمان
تشخیص درآمدها نیز روبه رو هستند .این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان
مدیریت سود بیان میشود .نکته اصلی این است که روشهای متعددی برای مدیریت سود وجود دارد
و مدیر برای سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد.
همچنین ،برای بسیاری از اقالم تعهدی ،کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت
مشکل خواهد بود یا اگر حسابرسان به این موضوع پیببرند ،گاهی نمیتوانند مخالفت کنند زیرا
بسیاری از تکنیکهای مدیریت سود در محدوده استاندارادهای حسابداری میباشد .به هر حال
شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثربخش باشد بسیار حائز اهمیت است .با
این حال ،وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شرکتها مشکالت متعددی همچون تئوری نمایندگی و
مشکالت ذینفعان را به همراه داشته و بحثهای متعددی را موجب شده است که موضوع حاکمیت
شرکتی از اصلیترین آنهاست که به منظور کاهش هزینههای نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی بین
سهامداران و مدیران میتواند مورد استفاده قرار گیرد (سجادی و همکاران.)2 ،0231 ،
با توجه به این موضوع ضرورت تحقیقاتی که بتواند اهمیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی را در
کاهش مدیریت سود و افزایش شفافیت اطالعاتی و کیفیت گزارشگری مالی در ایران مورد بررسی
قرار دهد به خوبی احساس میشود .از اینرو در این تحقیق تأثیر تعدیل کنندگی کیفیت و تداوم
انتخاب حسابرس بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میگیرد.
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 -2چارچوب نظری
یکی از اهداف گزارشگری مالی ،ارائه اطالعاتی است که برای سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و
دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاری و اعتباردهی و سایر
تصمیمها ،سودمند باشد .یکی از معیارهای مهمی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری
شرکت ،پیشبینی سودهای آینده و ریسکهای مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت
استفاده میکنند  ،سودهای جاری و گذشته شرکت است (سجادی و همکاران.)32 ،0230 ،
سود نیز خود متشکل از اقالم نقدی و تعهدی است و اقالم تعهددی سدود تدا حددود زیدادی در
کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیدت پدیش
بینی سودهای آینده در اقالم تعهدی سود دست برده و به اصطالح امروزی سود را مدیریت کند .بده
بیان دیگر ،مدیران تالش میکنند تا با انتخاب روشهای مجاز حسابداری ،نتایجی قابل پدیش بیندی
و ثابت خلق کنند .زیرا ،اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکتهایی که روندد سدودآوری
مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمیشود نسبت به شرکت های مشابه ،ارزش بیشدتر
و قابلیت پیش بینی و مقایسه بیشتری دارند .از سوی دیگر ،با توجده بده تئدوری نماینددگی مددیران
می توانند از انگیزه الزم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن مندافع خدود برخدوردار باشدند
(دستگیر و ناظمی.)02،0231 ،
مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری دادهها به کار میرود .به عنوان
مثال ،هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود ،نمونهای از
دستکاری دادهها محسوب میشود .این قبیل اقدامات ممکن است دادههای موجود در صورتهای
مالی را به میزان قابل مالحظهای تحت تأثیر قرار دهد .راههای مختلفی وجود دارد که طی آن
میتوان از ثبتهای دفتری در جهت مدیریت سود استفاده کرد .در بیشتر زمانها از ثبتهای
نامربوط در دفترهای حسابداری به منظور سرپوش گذاشتن بر سوء استفادههای مالی استفاده
میشود ،در سایر مواقع از ثبتها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده میشود .مدیریت
شرکت در هنگام اعمال مدیریت سود ،آشکارا میداند که هدف از این کار ،نگهداری از منافع شرکت
در مقابل صاحبان سود میباشد .حتی در موارد دیگر مدیریت سود به منظور کسب پاداش اختصاص
یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شرکت در برابر صاحبان سود است (وایلد و
همکاران.)7،3110،0
دچو و اسلوان )0331( 3دریافتند که مدیران عامل تمایل به کاهش هزینه تحقیق و توسعه در
سالهای آخر خدمت خود دارند تا احتماالً سودهای گزارش شده را افزایش دهند .شرکتها همچنین
سودها را به منظور دستیابی به انتظارات بازار مدیریت میکنند .اخیراً موضوع حاکمیت شرکتی در
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سطح بین المللی توجه زیادی به خود جلب کرده است .درستی گزارشگری مالی دغدغه مشترک
تدوین کنندگان استاندارد و افراد شاغل در حرفه بوده است (به ویژه پس از رسوائی های مالی
شرکتهای معتبر و شناخته شده ای مثل انرون و ورلد کام) در خصوص کشورهای آسیایی؛ حاکمیت
شرکتی ضعیف ،به عنوان یکی از دالیل بحران مالی  0337آسیا عنوان شده است (آقایی.)3،0233 ،
تئوری نمایندگی به این موضوع اشاره دارد که بخشی از عملیات شرکتها به روابط نمایندگی
بین سهامداران و مدیران مربوط میشود .در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات
شرکت میتواند به تضاد منافع منجر شود و هزینههای نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران
و سهامداران بوجود آید .بدون مسئله نمایندگی ،کیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخواهد
داشت چون مدیران هیچگونه انگیزهای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگهداشتن اطالعات
ندارند .حاکمیت شرکتی یکی از ساز و کارهای کاهش مسئله نمایندگی است .مکانیزمهای حاکمیت
شرکتی میتواند فرصتهای مدیریت سود را کاهش و در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهد
(نیکومرام و محمد زاده .)3،0233 ،با توجه به مطالب فوق ،تحقیق حاضر به دنبال این سؤال است
که آیا ساختارهای متفاوت مالکیت باعث جلوگیری از اعمال مدیریت سود توسط مدیریت شرکت
میشوند؟ و آیا کیفیت حسابرس و تدوام انتخاب حسابرس باعث کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیر
میشوند؟
 -3پیشینه تحقیق
چن و همکاران ( )3113در پژوهشی تحت عنوان" کیفیت حسابرسی و مدیریت سود برای
شرکتهای درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان با انتخاب  ۴شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان
حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکتهای حسابرسی شده توسط این  ۴شرکت با سود در
سایر شرکتهایی که توسط غیر این  ۴شرکت حسابرسی شدهاند ،به بررسی ارتباط کیفیت
حسابرسی و مدیریت سود در مراحل قبل و بعد از عرضه عمومی سهام پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که اوالً" ،در چنین شرکتهایی مدیریت سود رخ میدهد و ثانیاً" ،بین مدیریت سود و
کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد ،به این صورت که باالتر بودن کیفیت حسابرسی
موجب کاهش مدیریت سود در این شرکتها میشود.
تندّلی )3113( ۴نیز در پژوهشی با عنوان" مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در اورپا:
شرکتهای بخش خصوصی ،با در نظر گرفتن  ۴شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با
کیفیت و بررسی مدیریت سود در شرکتهای حسابرسی شده توسط این  ۴شرکت و مقایسه با
مدیریت سود صورت گرفته در شرکتهایی که توسط غیر  ۴شرکت بزرگ حسابرسی شدهاند ،به این
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نتیجه رسیدند که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ،ارتباط منفی معنیداری وجود داشته و
کیفیت باالی حسابرسی در شرکتهایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند ،باعث کاهش در
مدیریت سود میشود.
زهری و شبوه )3102( 5در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ویژگیهای
حاکمیت شرکتی با مدیریت سود پرداخت .این تحقیق که با استفاده از اطالعات  32شرکت تونسی
طی سالهای  0337الی  3103انجام شده بود نشان داد که بین کیفیت حسابرسی ،اندازه هئیت
مدیره ،استقالل هیئت مدیره با مدیریت سود یک رابطه منفی و همچنین بین پاداش هیئت مدیره،
م الکیت نهادی و مدیریتی با مدیریت سود یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
کویب و جاربوب )310۴( 1در تحقیقی به بررسی تأثیر کیفیت و تداوم حسابرسی بر رابطه بین
ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس تونس با استفاده از اطالعات  10شرکت و طی دوره زمانی
 3117تا  3100پرداختند .نتایج نشان داد که کیفیت حسابرس و تدوام حسابرسی باعث کاهش
اقالم تعهدی اختیاری میشوند  .همچنین اثر تعاملی کیفیت و تداوم حسابرسی با مالکیت نهادی و
مدیریتی باعث کاهش مدیریت سود ناشی از اقالم تعهدی اختیاری میگردد.
موهدنور و همکاران )3105( 7در تحقیقی به بررسی تأثیر انگیزههای فرصت طلبی مدیریت و
عوامل کاهنده آن بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار مالزی طی دورهٔ زمانی  3113تا 3101
با استفاده از اطالعات  321شرکت پرداختند .در این تحقیق از متغیرهای اهرم مالی ،سود سهام و
جریان نقد آزاد به عنوان معیارهای فرصتطلبی و انگیزههای تقلب استفاده شده بود و از کیفیت
حسابرسی به عنوان عامل کاهنده این انگیزهها استفاده شده بود .نتایج تحقیق نشان داد که اهرم
مالی ،سود سهام و کیفیت حسابرسی باعث کاهش دستکاری در سود میشوند و جریان نقد آزاد با
مدیریت سود رابطه مثبتی دارند.
استا ( ) 0230در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود پرداخت .این
تحقیق با استفاده از اطالعات  35شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طی دوره
زمانی  0232تا  0237انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین مالکیت
نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد ،اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.
وحیدیالیزیی و روانان ( )0232در تحقیقی به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و ویژگیهای
حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج فرضیات تحقیق که
با استفاده از روش آماری دادههای تلفیقی و برای دوره زمانی  0231الی  0230با استفاده از
اطالعات  031شرکت انجام شده بود ،نشان داد که بین کیفیت حسابرسی ،اندازه هیئت مدیره،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /73بهار 1733

322

تأثیرتعدیلکنندگيکیف یتوتداومحسابرسيبررابطهب ینساختارمالک یتومدیریتسود

غیرموظف بودن اعضای هیئت مدیره و مدیریت سود یک رابطه منفی و معنیدار و بین پاداش
هیئت مدیره و مدیریت سود یک رابطه مثبت وجود دارد.
واعظ و رییسی ( ) 023۴در تحقیقی به بررسی رابطه تعاملی بین مکانیزم راهبری شرکتی،
جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود طی دوره زمانی  0237تا  0232با استفاده از اطالعات 071
شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج تحقیق مزبور نشان داد که مطابق نظریه جنسن
( ) 0331بین مدیریت سود و جریان نقد آزاد یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین
ویژگی های حاکمیت شرکتی از جمله مالکیت نهادی و مدیریتی ،کیفیت حسابرسی و اندازه هیات
مدیره باعث کاهش و تعدیل این رابطه میشوند و اندازه شرکت و اهرم مالی نیز با مدیریت سود
رابطه مثبت و معنی داری دارند.
 -4فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری ،فرضیات به شرح زیر تدوین شدهاند:
فرضیه اول :کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر معنی داری دارد.
فرضیه دوم :تداوم انتخاب حسابرس بر مدیریت سود تأثیر معنی داری دارد.
فرضیه سوم :مالکیت نهادی بر مدیریت سود تأثیر معنی داری دارد.
فرضیه چهارم :مالکیت مدیریتی بر مدیریت سود تأثیر معنی داری دارد.
فرضیه پنجم :کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت سود اثر تعدیل کنندگی
دارد.
فرضیه ششم :کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود اثر تعدیل کنندگی
دارد.
فرضیه هفتم :تداوم انتخاب حسابرس بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت سود اثر تعدیل
کنندگی دارد.
فرضیه هشتم :تداوم انتخاب حسابرس بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود اثر تعدیل
کنندگی دارد.
 -5روش تحقیق و ابزار گردآوری اطالعات
تحقیق حاضر بر اساس هدف ،از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش ،از نوع همبستگی است.
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی انجام شده است.
برای تدوین مبانی نظری تحقیق حاضر از مطالعه کتابخانهای و سپس با استفاده از سایت بورس اوراق
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بهادار و همچنین نرم افزار تدبیر پرداز دادههای اولیه مربوط به شرکتها به طور مستقیم از بورس
اوراق بهادار تهران و صورتهای مالی شرکتها گردآوری شده و برای محاسبه متغیر مستقل و وابسته
تحقیق استفاده شده است .بنابراین ،روش گردآوری دادهها در تحقیق حاضر از نوع بررسی میدانی
است .برای پردازش اطالعات از نرم افزار ( Excelنسخه  )3117و ( Eviewsنسخه  )3استفاده شده
است.
 -6روش تجزیه و تحلیل اطالعات و متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیههای تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره با تکیه بر رویکرد دادههای ترکیبی
بهره گرفته شده است .مزیت این روش امکان برآورد پویایی متغیرها در طول زمان است .در این
رویکرد ،برای انتخاب نوع روش مناسب برآورد مدل ،از آزمونهای چاو یا  Fلیمر و هاسمن استفاده
میشود .نحوهٔ اندازهگیری و عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق به شرح زیر میباشد:
متغیر وابسته :مدیریت سود ()EM
3

3

شاخص اندازهگیری مدیریت سود ،اقالم تعهدی اختیاری میباشد .هیلی ( ،)0335دی آنجلو
( )0331و جونز  ،) 0330(01طی مطالعاتی در زمینه مدیریت سود با به کارگیری اقالم تعهدی برای
کشف مدیریت سود اقدام به ارائه الگوهایی کردهاند که در تحقیقات بعدی بارها آزمون شدهاند.
دیچو و همکاران ( )0331با ارائه الگویی که از آن پس "الگوی تعدیلشده جونز" نام گرفت این الگو
را با الگوهای جونز ،هیلی و دی آنجلو و نیز الگوی صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه
رسیدند که الگوی تعدیلشده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری
برخوردار است (نوروش و همکاران .)03،023۴ ،بنابراین در این پژوهش از الگوی تعدیلشده جونز
برای بررسی مدیریت سود استفاده شده است .در الگوی یاد شده در اولین قدم ارتباط مجموع اقالم
تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است با متغیرهای فروش ،ناخالص
اموال و ماشین آالت و تجهیزات به شرح رابطه  0برآورد میشود:
()0

در این رابطه  TAمعرف مجموع اقالم تعهدی است که با استفاده از رابطه  3قابل محاسبه است:
()3
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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در رابطههای  0و  3متغیرها به شرح زیر هستند:
) Assetsi(t-1مجموع داراییهای شرکت در سال قبل ،ΔREVit ،تفاوت فروش سال جاری نسبت
به سال قبل و  ،PPEitاموال ،ماشین آالت و تجهیزات ناخالص :E ،سود عملیاتی :CFO ،جریان نقد
عملیاتی و  εitخطای برآورد و  α2 ،α0و  α3پارامترهای خاص شرکت است .اندازهٔ نهایی مدیریت
سود مقادیر باقیماندههای حاصل از تخمین مدل  2بوده که بیانگر اقالم تعهدی اختیاری میباشد.
متغیرهای مستقل
كیفیت حسابرسی ()AQ

کیفیت حسابرسی متغیر مجازی صفر و یک بوده که در صورتی که حسابرس شدرکت ،سدازمان
حسابرسی باشد ،یک ،و در غیدر اینصدورت مقددار صدفر را اختیدار مدیکندد (سدجادی و همکداران،
.)3،0230
تداوم انتخاب حسابرس ()Tenure

تداوم انتخاب حسابرس که از طریق تعداد سالهای متوالی که یک حسابرس مسدئولیت حسابرسدی
یک شرکت را برعهده میگیرد ،محاسبه میشود (سجادی و همکاران.)3 ،0230 ،
مالكیت نهادی ()Instown

میزان درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که
این شرکتها شامل شرکتهای بیمه ،مؤسسههای مالی ،بانکها ،شرکتهای دولتی و دیگر اجزای
دولت است (کومار.)3112 ،00
مالكیت مدیریتی ()Manown
03

جنسن و مک لینگ ( ،)0371معتقد بودند مالکیت مدیران شرکت در سهام آن ،به
همسوسازی منافع سهامداران و مدیران کمک میکند .این مهم باعث میشود تا تعارض بین مدیران
و سهامداران کاهش یابد و مدیران تالش کنند که منابع شرکت به سمت منافع سهامداران میل
یابد .مالکیت مدیریتی از طریق نسبت تعداد سهام در دست اعضای هیئت مدیره تقسیم بر تعداد
کل سهام منتشر شده شرکت محاسبه میشود (مجتهد زاده.)0231،
همچنین در این تحقیق پیرو تحقیق میرز و همکاران )3112(02و سجادی و همکاران ()0230
از دو متغیر اندازه شرکت (لگاریتم مجموع داراییها) و درجه اهرم مالی (نسبت مجموع بدهیها به
مجموع داراییها) به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است.
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 -7مدل رگرسیونی تحقیق
برای بررسی تأثیر کیفیت و تداوم حسابرس بر مدیریت سود از مدل  2استفاده میشود:
()2

برای بررسی تأثیر تعدیل کنندگی کیفیت و تداوم انتخاب حسابرس بر رابطه بین ساختار
مالکیت و مدیریت سود نیز از مدل تعاملی  ۴استفاده میکنیم .بدین صورت که متغیرهای کیفیت
حسابرسی و تداوم حسابرسی را بصورت جداگانه در متغیرهای ساختار مالکیت ضرب شده و اگر
نتیجه ضرایب مثبت باشد نشان میدهد که کیفیت و تداوم حسابرس تأثیر تعدیل کنندگی مثبتی
بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود دارند و در صورتی که منفی باشد نشان میدهد که
باعث کاهش این رابطه میشوند.
()۴

که در این مدلها:
 :EMمعیار مدیریت سود :AQ،کیفیت حسابرسی :Tenure ،تداوم انتخاب حسابرس :Size،اندازه
شرکت : Leve،اهرم مالی :Manown ،مالکیت مدیریتی و  :Instownمالکیت نهادی میباشند.
ضرایب  β1 ،β5 ،β۴و  β7در مدل دوم نشان دهنده اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تداوم
حسابرس بر رابطه بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود خواهد بود.
 -8جامعه آماری و دوره زمانی پژوهش
جامعه آماری تحقیق حاضر ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای
سال  023۴تا پایان سال  0232به مدت  01سال بوده است که در طی این دوره عضویت خود را
در بورس اوراق بهادار حفظ کرده اند .افزون بر این ،جامعه آماری با استفاده از شرایط زیر تعدیل
شده است:
 )0شرکت باید قبل از سال  023۴در بورس پذیرفته شده و از ابتدای سال  023۴سهام آن در
بورس معامله شده باشد؛ )3پایان سال مالی شرکت پایان اسفند ماه بوده و در طول دوره تحقیق نیز،
تغییر سال مالی نداشته باشد و  )2اطالعات مالی شرکت در دسترس بوده باشد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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پس از اعمال این محدودیتها 071 ،شرکت ،همه شرایط حضور در جامعه آماری را داشتهاند .لذا
 071شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند.
 -9برآورد مدل رگرسیون و آزمون فرضیهها
برای انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی ،از آزمون  Fلیمر (چاو)
استفاده شد .در آزمون  Fلیمر ،فرضیه  H0یکسان بودن عرض از مبدأها (دادههای تلفیقی) در
مقابل فرضیه مخالف  ،H1ناهمسانی عرض از مبدأها (روش دادههای تابلویی) قرار میگیرد .نتایج
حاصل از  Fلیمر نشان میدهد که روش مورد نیاز برای تخمین مدلهای تحقیق ،روش دادههای
تلفیقی خواهد بود.
جدول  -1نتایج آزمون  Fلیمر (همسانی عرض از مبدأهای مقاطع)
آزمون چاو
 :H0یکسانی عرض از مبدأ مقاطع

مدل

آماره F

p-v

نتیجه آزمون چاو

نوع آزمون

مدل اول

0/23

1/35

 H0رد نمیشود

مدل دوم

0/35

1/33

 H0رد نمیشود

دادههای تلفیقی
Pooled data

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج آزمون معناداری مدل اول تحقیق که به بررسی تأثیر کیفیت و تداوم حسابرسی بر مدیریت
سود میپردازد به صورت تحلیل ترکیبی دادهها در جدول  3به شرح زیر بیان شده است:
جدول  -2نتایج آزمون مدل اول تحقیق در سطح دادههای تركیبی
شــرح

ضرایب

 tاستیودنت

p-v

VIF

عرض از مبدأ β1

1/2۴

01/1

1/11

-

AQ

-1/31

-3/73

1/11

0/10

tenure

-1/21

-2/13

1/11

0/13

SIZE

1/1۴

3/31

1/11

0/10

LEVE

1/15

3/03

1/13

0/10

ضریب تعیین تعدیل شده

1/25

دوربین واتسن

0/33

p.v F-static

)1/111( 32/72
منبع :یافتههای پژوهشگر
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زمانی که مقدار آماره  VIFکمتر از ( 5در برخی از منابع عدد  01نیز ذکر شده است) باشد،
شواهدی از وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل مدل وجود ندارد (افالطونی و نیکبخت،
 .)0233مقدار شاخص عامل تورم واریانس 0۴نشان میدهد که متغیرهای مستقل مدل تحقیق با
هم مشکل همخطی شدید ندارند .معناداری آماره فیشر ( )32.72در سطح  5%حاکی از معناداری
کلی مدل برآورد شده است .بنابراین ،مدل تحقیق در کل معنی دار بوده و متغیرهای مستقل و
کنترلی توانایی توضیح متغیر وابسته را دارند .عالوه بر این ،ضریب تعیین تعدیل شده حاصل از
آزمون مدل  1/25بوده است .این رقم نشان میدهد که حدوداً  1/25درصد از تغییرات متغیر
وابسته یعنی مدیریت سود (اقالم تعهدی اختیاری) ناشی از متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در
مدل بوده و  1/15دیگر تغییرات آن ناشی از سایر عوامل است .هر چه مقدار این شاخص بزرگتر
باشد پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون بیشتر خواهد بود .همچنین مالحظه مقادیر آماره
دوربین -واتسن مؤید این مطلب است که بین اجزا اخالل مدل ،خود همبستگی وجود ندارد زیرا این
مقادیر در فاصله  0/5تا  3/5میباشند.
فرضیه اول " :کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر معنی داری دارد"
با توجه به مقدار احتمال آماره  ،tمتغیر مستقل کیفیت حسابرسی ( )AQدر سطح اطمینان 35
درصد رابطه منفی و معنادار با متغیر اقالم تعهدی اختیاری دارد با توجه به نتایج مذکور فرضیه اول
را که حاکی از تأثیر منفی و معنی دار کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود است ،نمیتوان رد کرد .به
طور کلی هدف حسابرسان ،حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت
موجود در صورتهای مالی است .حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه ،شهرت حرفهای خود و
اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود ،به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند .در این میان
انگیزههای مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود ،مانع از رسیدن حسابرسان به
اهداف خود میشوند .در مقابل حسابرسان میتوانند با افزایش کیفیت حسابرسی و تداوم حسابرسی،
مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا
قرار دهند.
فرضیه دوم " :تداوم انتخاب حسابرس بر مدیریت سود تأثیر معنی داری دارد"
با توجه به مقدار احتمال آماره  ،tمتغیر مستقل تداوم انتخاب حسابرس ( )tenureدر سطح
اطمینان  35درصد رابطه منفی و معنادار با متغیر اقالم تعهدی اختیاری دارد با توجه به نتایج مذکور
فرضیه دوم تحقیق را که حاکی از تأثیر منفی و معنادار تداوم انتخاب حسابرس بر مدیریت سود
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است ،نمیتوان رد کرد .از آنجایی که حسابرسان جدید معموالً فاقد شناخت کافی درباره فعالیتهای
تجاری و سیستمهای کنترل داخلی صاحبکار هستند مجبور میشوند بیشتر روی تصمیمات مدیران
در رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد که با رویههای فرصت
طلبانه مدیران موافقت کنند (مدیریت سود) .این امر میتواند منجر به کاهش استفاده از رویههای
محافظهکارانه شود .اما با افزایش دوره تصدی و بدست آوردن شناخت بیشتر ،هوشیاری آنها نسبت
به صاحبکار بیشتر شده و از هرگونه ریسک حسابرسی بالقوه اجتناب میکنند مثالً درخواست
استفاده از رویههای محافظه کارانهتری را از مدیریت خواهند داشت و در نتیجه مدیریت سود کاهش
خواهد یافت.
نتایج آزمون مدل دوم تحقیق که به بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت و تداوم حسابرس بر رابطه
بین ساختار مالکیت و مدیریت سود میپردازد در جدول  2به شرح زیر بیان میشود:
جدول  -3نتایج آزمون مدل دوم تحقیق در سطح دادههای تركیبی
شــرح

ضرایب

 tاستیودنت

p-v

VIF

عرض از مبدأ β1

1/17

5/2۴

1/11

-

Instown

-1/0۴

-۴/۴0

1/11

0/13

Manown

-1/03

-2/17

1/11

0/13

Aq* Instown

-1/03

-2/33

1/11

0/10

Aq* Manown

-1/05

-3/32

1/11

0/10

Tenure*Manown

-1/02

-3/15

1/1۴

0/10

Tenure*Instown

-1/01

-3/۴3

1/11

0/10

Size

1/15

2/2۴

1/11

0/10

Leve

1/11

2/5

1/11

0/10

ضریب تعیین تعدیل شده

1/15

دوربین واتسن

3/13

p.v F-static

)1/111( 33/31
منبع :یافتههای پژوهشگر

مقدار شاخص عامل تورم واریانس نشان میدهد که متغیرهای مستقل مدل تحقیق با هم
مشکل همخطی شدید ندارند .معناداری آماره فیشر ( )33/31در سطح  5%حاکی از معناداری کلی
مدل برآورد شده است .عالوه بر این ،ضریب تعیین تعدیل شده حاصل از آزمون مدل  1/15بوده که
نشان میدهد حدوداً  1/15درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیرهای مستقل و کنترلی
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بوده است .همچنین مالحظه مقادیر آماره دوربین -واتسن مؤید این مطلب است که بین اجزا اخالل
مدل ،خود همبستگی سریالی مرتبه اول وجود ندارد زیرا این مقادیر در فاصله  0/5تا  3/5میباشند.
فرضیه سوم " :مالکیت نهادی بر مدیریت سود تأثیر معنی داری دارد"
با توجه به مقدار احتمال آماره  tمتغیر مستقل درصد مالکیت نهادی ( )instownدر سطح
اطمینان  35درصد رابطه معنادار و منفی با متغیر اقالم تعهدی اختیاری دارد با توجه به نتایج مذکور
فرضیه سوم را که حاکی از تأثیر منفی و معنیدار مالکیت نهادی بر مدیریت سود است ،نمیتوان رد
کرد .به عبارتی ،سرمایه گذاران نهادی ،مدیریت اقالم تعهدی اختیاری شرکت را کاهش میدهند.
این نتیجه بدین معناست که سهامداران نهادی نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در مدیریت
سود اعمال میکنند و با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام انعطاف پذیری شرکت جهت مدیریت
اقالم تعهدی کاهش مییابد.
فرضیه چهارم " :مالکیت مدیریتی بر مدیریت سود تأثیر معنی داری دارد"
با توجه به مقدار احتمال آماره  tمتغیر مستقل درصد مالکیت مدیریتی ( )Manownدر سطح
اطمینان  35درصد رابطه معنادار و منفی با متغیر اقالم تعهدی اختیاری دارد با توجه به نتایج مذکور
فرضیه چهارم را که حاکی از تأثیر منفی و معنی دار مالکیت مدیریتی بر مدیریت سود است،
نمیتوان رد کرد .به عبارت دیگر این طبقه از مالکیت نیز همانند مالکان نهادی نقش نظارتی فعالی
بر تصمیمات شرکت در خصوص مدیریت سود دارند و با افزایش درصد مالکیت آنها ،مدیریت اقالم
تعهدی کاهش مییابد.
فرضیه پنجم " :کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت سود اثر تعدیل کنندگی
دارد" .
با توجه به مقدار احتمال آماره  tمتغیر مستقل تعاملی ( )AQ*Instownدر سطح اطمینان 35
درصد رابطه معنادار و منفی با متغیر اقالم تعهدی اختیاری دارد با توجه به نتایج مذکور؛ فرضیه
پنجم را که حاکی از اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت
سود میشود نمیتوان رد کرد .به بیان دیگر با مقایسه ضریب ( )Instownو رابطه تعاملی
( )AQ*Instownمی توان گفت که زمانی که کیفیت حسابرسی شرکت مطلوب باشد هر دو متغیر
کیفیت حسابرسی و مالکیت نهادی همزمان باعث کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیریت و در نتیجه
کاهش مدیریت سود میشوند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /73بهار 1733

321

تأثیرتعدیلکنندگيکیف یتوتداومحسابرسيبررابطهب ینساختارمالک یتومدیریتسود

فرضیه ششم " :کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود اثر تعدیل
کنندگی دارد".
با توجه به مقدار احتمال آماره  tمتغیر مستقل تعاملی ( )AQ*Manownدر سطح اطمینان 35
درصد رابطه معنادار و منفی با متغیر اقالم تعهدی اختیاری دارد با توجه به نتایج مذکور فرضیه ششم
را که حاکی از اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود
میشود نمیتوان رد کرد .به عبارتی وقتی کیفیت حسابرسی شرکت مطلوب باشد باعث کاهش
قدرت مدیر و در نتیجه کاهش مدیریت سود میشود با مقایسه ضرایب ( )Manownو
( )AQ*Manownمشاهده میشود که ضریب مالکیت مدیریتی از  -1/03به  -1/05رسیده است.
فرضیه هفتم " :تداوم انتخاب حسابرس بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت سود اثر تعدیل
کنندگی دارد".
با توجه به مقدار احتمال آماره  tمتغیر مستقل تعاملی ( )Tenure*Instownدر سطح اطمینان 35
درصد رابطه معنادار و منفی با متغیر اقالم تعهدی اختیاری دارد با توجه به نتایج مذکور؛ فرضیه
هفتم را که حاکی از اثر تعدیل کنندگی تداوم انتخاب حسابرس بر رابطه بین مالکیت نهادی و
مدیریت سود میشود نمیتوان رد کرد .در واقع با مقایسه ضرایب میتوان بیان کرد زمانی که تداوم
انتخاب حسابرس در مالکیت نهادی ضرب میشود و به عنوان متغیر تعاملی تأثیر گذار وارد مدل
میشود باعث می شود که مدیریت سود بیش از پیش کمتر شود.
فرضیه هشتم " :تداوم انتخاب حسابرس بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود اثر تعدیل
کنندگی دارد".
با توجه به مقدار احتمال آماره  tمتغیر مستقل تعاملی ( )Tenure*Manownدر سطح اطمینان 35
درصد رابطه معنادار و منفی با متغیر اقالم تعهدی اختیاری دارد با توجه به نتایج مذکور؛ فرضیه
هشتم را که حاکی از اثر تعدیل کنندگی تداوم انتخاب حسابرس بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و
مدیریت سود میشود نمیتوان رد کرد .این بدین مفهوم است که با افزایش تداوم انتخاب حسابرس،
حسابرس با شناختی که از سیستم صاحبکار پیدا میکند راههای دستکاری مدیریت سود را کشف و
باعث کاهش مدیریت سود میشود.
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 -11بحث و نتیجه گیری
به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر وجود ساز وکارهای الزم و دستیابی به کیفیت مطلوب سود ،اکثر
جوامع تالشهایی را برای فراهم کردن سیستم حاکمیت شرکتی مناسب انجام دادهاند .در دهههای
اخیر نظریات متفاوتی پیرامون ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود مطرح شده
است و تحقیقات تجربی متفاوتی نیز پیرامون این تئوریها صورت گرفته که منجر به تأیید و یا رد
تئوریهای مذکور گردیدهاند .در این تحقیق به تأثیر تعدیل کنندگی کیفیت و تداوم حسابرس بر
رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد که نتایج آن
نشان داد که کیفیت و تداوم انتخاب حسابرس بر مدیریت سود تأثیر منفی و معناداری دارد .به طور
کلی حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه ،شهرت حرفهای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه
خود ،به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند .حسابرسان میتوانند با افزایش کیفیت حسابرسی،
مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا
قرار دهند .همچنین نتایج حاکی از آن بود که مالکیت نهادی و مدیریتی نیز تأثیر منفی و معنی
داری بر مدیریت سود دارد .این نتیجه بدین معناست که این سهامداران نقش نظارتی فعالی بر
تصمیمات شرکت در مدیریت سود اعمال میکنند و با افزایش درصد مالکیت آنها انعطاف پذیری
شرکت جهت مدیریت اقالم تعهدی کاهش مییابد .نتایج یافتههای مربوط به این تحقیق با نتایج
تحقیقات چن و همکاران ( ،)3113تندلی ( ،)3113زهری و شبوه ( ،)3102کویب و جاربوب
( ،)310۴موهدنور و همکاران ( ،)3105استا ( ،)0230وحیدیالیزیی و روانان ( )0232و واعظ و
رییسی ( )023۴همخوانی دارد.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،به سرمایه گذاران پیشنهاد میشود تا هنگام استفاده از
صورت های مالی برای تصمیم گیری در رابطه با سرمایهگذاری در سهام شرکتها یا فروش سهام به
پدیده مدیریت سود توجه نمایند .اتکا به سود و قیمت هر سهم ،بدون در نظر گرفتن اثرات احتمالی
مدیریت سود می تواند دارای نتایج نامطلوبی باشد .شناخت پدیده مدیریت سود توسط سرمایه
گذاران می تواند به درک بهتر مفهوم سود حسابداری ،شناخت ویژگیها و محدودیتهای آن ،کمک
نماید .عالوه بر این به دلیل اینکه امکان به کارگیری اقالم تعهدی سود حسابداری برای انجام
مدیریت سود توسط مدیر ،وجود دارد ،لذا سازمان حسابرسی به عنوان تدوین کننده استانداردهای
حسابداری و حسابرسی باید به این انگیزه مدیران ،هنگام تدوین استاندارد توجه نماید .همچنین،
باید توجه داشت که برخی از استانداردها نسبت به استانداردهای دیگر ،به دلیل نیاز به اعمال
قضاوت بیشتر در مورد آنها و امکان برداشتهای متفاوت از آنها ،دارای زمینه بهتری برای انجام
مدیریت سود هستند .بنابراین ،سازمان حسابرسی باید محدوده هر استاندارد را تا حد ممکن،
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مشخص کند تا به این طریق بتواند آزادی عمل مدیران را کاهش دهد .البته باید توجه داشت که
محدود کردن بیش از حد استانداردها ممکن است باعث کاهش سودمندی گزارشگری مالی شود.
لذا وظیفه این سازمان ،آن است که بین آزادی عمل مدیران و احتمال انجام مدیریت سود تعادل
برقرار کند.
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فهرست منابع
)0

)3
)2
)۴

)5

)1
)7
)3
)3

)01

)00

آقایی ،محمدعلی" ،)0233( ،بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت" ،سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله تحقیقات حسابدای ،سال اول ،شماره ،۴
صص .3۴-0
افالطونی ،عباس و لیلی نیکبخت" ،)0233( ،اقتصاد سنجی در حاابداری و اقتصاد" ،انتشارات ترمه ،چاپ
اول ،تهران.
استا ،سهراب" ،)0230( ،بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود" ،مجله پژوهشهای
حسابداری مالی ،سال سوم ،شماره دوم ،شماره پیاپی  ،3صص .011-32
دستگیر ،محسن و امین ناظمی" ،)0231( ،بررسی نظرات استادان دانشگاهها ،حسابداران حرفه ای و
قانون گذاران در رابطه با مدیریت سود" ،دانش و پژوهش حسابداری ،سال سوم ،شماره  ،00صص -03
.03
سجادی ،سید حسین و محمدصادق زارع زاده مهریزی" ،)0231( ،بررسی رابطه بین طرحهای پاداش
مدیران و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،
مجله پژوهشهای حسابداری مالی ،سال سوم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی  ،01صص .۴0-5۴
سجادی ،سیدحسین ،حسن فرازمند و صادق قربانی" ،)0230( ،تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت
حسابرسی" ،مجله پیشرفتهای حسابداری ،دوره  ،۴شماره  ،0پیاپی  ،12/3صص ..30-013
مجتهد زاده ،ویدا " ،)0231( ،رابطه نظریه نمایندگی و مالکیت مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران" ،مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،سال سوم ،شماره  ،01صص .0-33
نیکومرام ،هاشم و حیدر محمد زاده سالطه" ،)0233( ،رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود"،
مجله فراسوی مدیریت ،سال چهارم ،شماره  ،05صص .037-301
مشایخی ،بیتا ،ساسان مهرانی ،کاوه مهرانی و غالمرضا کرمی " ،)023۴( ،نقش اقالم تعهدی اختیاری
در مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران" ،مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره ،03
شماره  ،۴3صص .10 -7۴
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