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چکیده
طبق نظريه نمايندگي ،يکي از سازوکارهاي مهم که براي کاهش مسايل نمايندگي موثر ميباشد ،
نسبت استقالل هیأتمديره است .در واقع اعضاي هیأتمديره مستقل ممکن است نظارت بهتري بر
عملکرد فرآيند گزارشگري مالي داشته باشند .در نتیجه ،هیأتمديره با اعضاي بیشتري که مستقل
هستند ،تمايل بیشتري براي افزايش نظارت دارند و بنابراين انتظار ميرود کیفیت سود نیز افزايش يابد.
هدف اين مطالعه بررسي اين مسئله است که آيا استقالل هیأتمديره بر کیفیت سود در میان
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران ،تأثیر دارد يا خیر؟ روش پژوهش مورد استفاده
در اين مطالعه ،روش شبه تجربي با طرح پس رويدادي است .براي اين منظور تعداد  185شرکت
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني  1391تا  1395بررسي شده است .جهت
آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون چند متغیره و دادههاي تابلويي استفاده شده است .يافتهها بیانگر
اين است که نسبت استقالل هیأتمديره بر کیفیت سود تأثیر مثبت دارد .در واقع در شرکتي که
شفافیت اطالعاتي دارند ،سازوکار شرکتي از قبیل نسبت استقالل هیأتمديره باعث افزايش کیفیت
سود ميشود.
واژههای کلیدی :حاکمیت شرکتي ،نسبت استقالل هیأتمديره ،جريان نقدي عملیاتي ،مديران
غیرموظف.
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مقدمه
اعضاي هیأتمديره عناصر اصلي حاکمیت شرکتي هستند که مسئول نظارت بر کیفیت،
يکپارچگي گزارشات مالي و کنترل مديران ارشد بهعنوان نماينده سهامداران ،هستند (فاما و
جنسن .)1983 ،در اين ارتباط نسبت استقالل هیأتمديره بعنوان عامل مهمي بر توانايي آنها بر
نظارت مديران شرکتي موثر است (فیلدس و کیدز .)2003 ،بر طبق نظريه نمايندگي ،يکي از
سازوکارهاي مهم که براي کاهش مسايل نمايندگي موثر ميباشد ،نسبت استقالل هیأتمديره
است .نسبت استقالل هیأتمديره با ايجاد انگیزه براي عدم تباني بین مديران ميتواند سود
شرکت را افزايش دهد .هیأتمديره به عنوان يکي از ارکان حاکمیت شرکتي ،مهمترين عامل
در کنترل و نظارت بر مديريت شرکت و محافظت از منافع سهامدارن قلمداد ميشود.
هیأتمديره براي نظارت بر مديران و مشارکت در تصمیم گیري ،نیازمند مهارتهاي متنوع از
قبیل حسابداري ،بانکداري ،قوانین و مقررات و همچنین ويژگيهاي خاصي از قبیل استقالل ،
اندازه و غیره ميباشد (سابلي و نور .)2012 ،شواهد تجربي نشان ميدهد که اجماعي در مورد
اندازه بهینه هیأتمديره وجود ندارد .گودستین ( )1994بیان ميکند که هیأتمديرههاي
کوچکتر بین  4الي  6عضو ميتوانند موثرتر باشند ،زيرا به واسطه کوچک بودن ،قادرند
تصمیمات راهبردي و به موقع تري اتخاذ نمايند .تعداد اعضاي هیأتمديره بايد محدود باشد تا
امکان بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکالت شرکت مهیا گردد .هیأتمديرههاي
بزرگتر از قدرت کمتري برخوردارند .در اين گونه هیأتمديرهها ،توافق و اجماع در مورد يک
موضوع خاص بسیار دشوار است (گرين .)2005 ،از طرف ديگر عدهاي بر اين عقیدهاند که
اندازه هیأتمديره بايد به اندازه کافي بزرگ باشد تا در بر دارنده طیفي از مهارتها و تجارب
افراد گوناگون باشد (گراهام و تورکن .)2006 ،در واقع اندازه هیأت مديره به عنوان عامل با
اهمیتي در تبیین ويژگيهاي هیأت مديره مطرح است .تعداد بهینه اعضاي هیأت مديره بايد به
گونههاي تعیین شود که نسبت به اين موضوع که اعضاي کافي براي پاسخگويي به وظايف
هیأت مديره و انجام وظايف مختلف هیأت مديره وجود دارد ،اطمینان خاطر حاصل شود
(حساس يگانه.)1387 ،
شواهد تجربي حاکي از آن است که هیچ گونه اتفاق نظري در خصوص اندازه بهینه
هیأتمديره وجود ندارد .پژوهش زهرا و پیرس ( )1989نیز حاکي از آن است که هیأتمديره
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بزرگتر موجب افزايش قابلیت نظارت بر فعالیتهاي مديران ارشد ميشود ،اما اعضاي
غیرموظف هیأتمديره از طريق نظارت بر مديران موظف ،بر روي تصمیمات آنان نظارت دارند.
در نتیجه ترکیب هیأتمديره ميتواند بر عملکرد مالي شرکتها اثر گذار باشد و در صورتي که
اکثريت اعضاي هیأتمديره را مديران مستقل غیرموظف تشکیل دهد ،هیأتمديره از کارايي
بیشتري برخوردار خواهد بود.
اثر بخشي تفکیک تصمیمگیري توسط مديريت و کنترل توسط هیأتمديره از آنجا نشات
ميگیرد که مديران غیر موظف به دلیل منافعشان حاضر به تباني با مديران اجرايي نميباشند .از
آنجا که مديران غیر موظف اکثرا در ساير شرکتها داراي سمتهاي اجرايي مديريت يا
تصمیمگیري ميباشند ،انگیزه بااليي براي کسب شهرت به عنوان تخصص امر تصمیمگیري و
برخورداري از فرصتهاي شغلي بهتر در آينده دارند .عدم همسويي انگیزه مديران براي استفاده
از ثروت مالکان براي منافع شخصي خويش با انگیزه مديران غیرموظف براي کسب شهرت،
باعث بهبودي نظارت بر مديريت شرکت شده و کاهش هزينههاي نمايندگي را در پي خواهد
داشت (فاما ،جنسن .)1983 ،فاما و جنسن ( )1983به اين نتیجه رسیدند که دانش و تجربه اعضاي
غیر موظف ميتواند بر بهبود عملکرد شرکت موثر باشد .براساس پیشنهاد نظريه نمايندگي،
حضور اعضاي غیر موظف در هیأتمديره باعث اثربخشي نظارت بر مديريت و افزايش عملکرد
شرکت ميشود (آلوز.)2014 ،
توجه حرفه حسابداري بر محور اين هدف استوار است که سود خالص گزارش شده ،عملکرد
عملیاتي واحد تجاري را به طور منصفانه منعکس نمايد ،اما کاربرد سود گزارش شده در علوم
ديگر به منظور تحقق اهداف خاص ديگري است .به عنوان مثال ،تحلیلگران مالي کیفیت سود
را به اين منظور ارزيابي مي کنند که يک سطح مربوط از سود را تعیین نمايند و سود خالص
آتي را پیش بیني کنند و در نتیجه قیمت سهام يک شرکت را مشخص نمايند (ديچو و ديچو،
 .)2002در موضوع کیفیت سود ،محتواي اطالعاتي اجزاي تشکیل دهنده و ساير عوامل مرتبط
با آن مطرح ميشود ،به طوريکه پیش بیني جريانهاي نقدي آتي و در نتیجه تعیین ارزش سهام
تسهیل ميگردد (ريچاردسون .)2004 ،بر اين اساس سوال مطرح در اين مقاله اين است که
نسبت استقالل هیأتمديره چه تأثیري بر کیفیت سود شرکتها دارد ؟ و آيا لزوما خصوصیات
هیأتمديره ميتواند بر خروجي مالي شرکت تأثیرگذار باشد؟ بر اساس سیستم حاکمیت شرکتي
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مناسب ،وظیفه و نقش اساسي اعضاي هیت مديره اين است که بر اعمال مديريت شرکت نظارت
داشته و به سهامداران شرکت اين تضمین را بدهند که مديريت در جهت منافع آنها عمل ميکند
(فان و روي .)2002 ،در صورتي که اعضاي هیت مديره ،مستقل باشند ،آنها کمتر به وظیفه و
نقش اصلي خود در شرکت به عنوان عضو هیت مديره ،يعني نظارت بر مديران اجرايي و کنترل
آن ميپردازند و اين نقش اساسي در شرکت کم رنگتر ميشود (جوردن .)2010 ،همین مسئله
چالشي است که اين پژوهش قصد پاسخ به آن را دارد .بنابراين در اين مطالعه ،ما قصد داريم
شواهدي را در مورد تأثیر نسبت استقالل هیأتمديره بر کیفیت سود در میان شرکتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بیابیم.
پیشینه پژوهش
ديسندر ( )2015در مقالهاي تحت عنوان «ويژگيهاي هیأتمديره و کیفیت سود» ،نتیجه
گرفت که کیفیت سود و نسبت استقالل هیأتمديره زماني که مالکیت پراکنده است ،مکمل
هم هستند .در اين مقاله به مالکیت متمرکز و ترکیب هیأتمديره در نظارت بر مديريت و
جانشینهاي مناسب آن اشاره دارد .تجزيه و تحلیل اضافي نشان داد که بین ترکیب اعضاي
هیأتمديره (استقالل و دوگانگي مديرعامل) و کیفیت سود ارتباط وجود دارد .همچنین ،نتايج
تأثیر بیشتر ويژگيهاي هیأتمديره بر کیفیت سود را براي شرکتها که از طريق خانوادگي و
شرکتهاي غیرمالي نسبت به شرکتهايي که از طريق بانک ،کنترل ميشوند ،نشان داد.
سانتانا میترا ( )2014در تحقیق خود به بررسي رابطه عملي بین ويژگيهاي مالکیت و کیفیت
سود پرداخت .نتايج او نشان داد که بین انتشار سهام مالکیت نهادي (کمتر از  5درصد) و کیفیت
سود رابطه مثبت و معنادار و رابطه منفي معنادار بین مالکیت سهامدار نهادي (بیشتر از  5درصد)
و کیفیت سود وجود دارد .در نهايت او نشان داد که بین سهام مالکیت مديريتي و کیفیت سود
رابطه منفي وجود دارد.
استوارت و کنت ( )2013در تحقیق خود رابطه بین کیفیت سود خارجي ،و ويژگيهاي سود
را بررسي کردند .آنها نتیجه گرفتند رابطه معنادار مثبتي بین میزان کیفیت سود و وجود استقالل
در هیأتمديره ،وجود دارد .آنها نتیجه گرفتند که رابطه معناداري بین نسبت استقالل
هیأتمديره ،وجود دارد .تجزيه و تحلیل اضافي نشان داد که تخصص با کیفیت سود زماني که
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استقالل و تعداد جلسات کمیته حسابرسي پايین است ،رابطه دارد .نتايج تحقیق سابیلي و
همکاران ( )2012بیان ميکند در صنايعي با رقابت بازار محصول شديد ،نقش نظارت
هیأتمديره بسیار کمرنگتر از نقش ابتکاري و اجرايي هیأتمديره است .آنان استدالل ميکنند
در صنايعي با بازارهايي که سطح رقابت در آن ضعیف است ،اطالعات محرمانه زيادي وجود
دارد ،بنابراين نسبت استقالل هیأتمديره بهعنوان پیش شرط الزم براي تداوم بلند مدت يک
شرکت در بازار رقابت ،ضعیف است .کارونا ( )2011در تحقیق خود به اين نتیجه رسید که
ارتباط مثبتي میان رقابت بازار و مديريت سود اندازه گیري شده از طرق اقالم تعهدي و همچنین
دستکاري فعالیتهاي واقعي وجود دارد.
فیرث ( )2010به بررسي عوامل مؤثر بر کیفیت سود در بازار نیوزلند براي شرکتهاي تولیدي
پرداخت و نشان داد متغیر نسبت استقالل هیأتمديره براي تفاوت مقطعي در کیفیت سود به
شمار ميروند .توانايي کنترل بها به عنوان معیاري براي سودآوري معنيدار نبود .فیرث هیچ
شواهدي مبني بر وجود صرف (مازاد) حقالزحمه در شرکتهاي بزرگ حسابرسي پیدا نکرد.
رايچاردسون و همکاران ( )2004بیان ميکنند که رابطه بین ويژگيهاي هیأتمديره از جمله
اندازه آن با عملکرد شرکت ميتواند تحت تأثیر رقابت بازار محصول قرار بگیرد .در واقع آنان
اعتقاد دارند در صنايعي که رقابت بازار محصول بیشتر است ،نقش نظارتي و کنترل هیأتمديره
اهمیت کمتري پیدا ميکند.
قرباني و همکاران ( )1393معتقدند که رقابت در بازار محصول داراي اثر راهبردي است و
رابطه معنادار  Uشکلي با کیفیت افشاي اطالعات دارد؛ اما در خصوص اثر حاکمیتي ،نتايج
بیانگر اين است که درصد اعضاي غیر موظف هیأتمديره رابطه معناداري با کیفیت افشا ندارد
و رقابت در بازار محصول نیز باعث بهبود و تقويت رابطه بین اين دو متغیر نميشود .سیراني و
سیف قلي ( )1393تأثیر رقابت بازار محصول و راهبري شرکتي بر سیاستهاي نگهداشت وجه
نقد را بررسي کردند .نتايج نشان داد که ادعاي مطرح شده تنها در خصوص اندازه هیأتمديره،
عینیت دارد و در خصوص سازوکارهاي مالکیت نهادي و نسبت استقالل هیأتمديره ،نتايج
مورد انتظار محقق نشد.
محمود آبادي و ابراهیمي ( )1393تأثیر رقابت بازار محصول بر پرداخت سود سهام را بررسي
کردند .نتايج تحقیق آنان نشان داد بین شاخص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداختي
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به داراييها و نسبت سود پرداختي به فروش رابطه منفي و غیر معنادار و بین شاخص هرفیندال
هیرشمن با نسبت سود سهام پرداختي به سود خالص و سود نقدي هر سهم رابطه معناداري وجود
دارد .به بیان ديگر ،هر چقدر رقابت در طبقه صنعت بیشتر باشد ،سود سهام پرداختي بیشتر خواهد
بود .نیکبخت و همکاران ( )1389رابطه میان ويژگيهاي هیأتمديره و عملکرد شرکت را
بررسي نمودند .در اين پژوهش ،رتبه عملکرد شرکتها براساس  5عامل رشد درآمد ،رشد سود
عملیاتي ،رشد سود خالص ،بازدهي داراييها و بازدهي حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.
همچنین اندازه شرکت و اهرم مالي نیز به عنوان متغیرهاي کنترل در نظر گرفته شده است .نتايج
تحقیق آنان نشان ميدهد هیأتمديره در بازار سرمايه ايران تأثیر معناداري بر عملکرد شرکت
ندارد.
قالیباف و رضايي ( )1387تأثیر ترکیب هیأتمديره بر عملکرد شرکتهاي بورسي را بررسي
نمودند .در اين تحقیق نسبت اعضاي غیرموظف در هیأتمديره ،به عنوان متغیر مستقل ،معیار
ترکیب هیأتمديره است و عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته از طريق معیارهاي همچون
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،حاشیه سود خالص ،حاشیه سود ناخالص ،متوسط رشد فروش
و متوسط رشد سود خالص اندازهگیري شده است .نتايج تحقیق آنان نشان ميدهد بین نسبت
اعضاي غیر موظف هیأتمديره و هیچ يک از معیارهاي عملکرد شرکت رابطه معناداري وجود
ندارد.
فرضیههای تحقیق
بر اساس ادبیات تجربي بررسي شده فرضیاتي به شرح زير ارائه که بر اساس مدل رگرسیوني
تخمین و برآورد انجام شده است.
 .1نسبت استقالل هیأتمديره بر کیفیت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تأثیر دارد.
 .2جريان نقدي عملیاتي بر کیفیت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر دارد.

شناخت تأثیر نسبت استقالل هیات مدیره بر...

7

 .3جريانهاي سرمايهگذاري بر کیفیت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تأثیر دارد.
جامعه آماری
جامعه آماري تحقیق از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده و
قلمرو زماني تحقیق به صورت يک دوره  5ساله از سال  1391تا  1395تعريف شده است.
همچنین ،نمونه آماري به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است .پس از بررسي
شرکتها ي بورس اوراق بهادار تهران در دوره تحقیق و اعمال شرايط ذيل بر روي آنها در
نهايت تعداد  185شرکت به عنوان نمونه تحقیق باقي ماند که به شرح نگاره  1ميباشد.
نگاره ( :)1نمونه تحقیق
توضیحات
کلیه شرکتهاي بورسي

تعداد
473

*

-86

شرکتهاي واسطه گري و خدماتي

-57

شرکت هايي که بعد سال مالي  1391وارد بورس شده اند

-67

شرکت هايي که پايان سال مالي غیر از  29اسفند داشتند

-56

شرکت هايي که عدم دسترسي به اطالعات آنها وجود داشت

-22

جامعه آماري تحقیق

185

شرکتهاي حذف شده از بورس

* شرکت هايي که طي يک دوره چند ساله به دلیل فقدان شرايط بورس مانند زيان دهي مداوم ،تخطي از قوانین
و غیره ،از لیست شرکتهاي بورس اوراق بهادار حذف شده اند.

مدل تحقیق
در پژوهش حاضر براي آزمون فرضیات تحقیق از رابطه رگرسیوني ( )1استفاده شده است
(آلوز.)2014 ،
( )1

EQit = α0+ β1 (BIit ) + β2 (CF𝑂it ) + β3 (IOit ) + β4 (FLit ) + ɛit
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متغیر وابسته
کیفیت سود ( :)EQدر اين پژوهش اقالم تعهدي اختیاري به عنوان شاخص مهمي از
کیفیت سود در نظر گرفته شده است .اقالم تعهدي شاخص مهمي براي تشخیص کیفیت سود
است و در ارزشیابي سهام کاربرد دارد .نقش اقالم تعهدي در تغییر يا اصالح شناسايي جريانهاي
نقد است و مبالغ تعديل شده (سود تعديلي) طبق بیانیه مفاهیم حسابداري شماره يک معیاري
بهتر براي اندازهگیري عملکرد شرکت است .به هرحال ،اقالم تعهدي اغلب بر مبناي فرضها و
برآوردهايي است که اگر اشتباه باشد بايد در اقالم تعهدي و سود آتي اصالح شود .بنابراين،
کیفیت اقالم تعهدي و سود با توجه به اندازه خطاهاي برآورد آنها کاهش مي يابد .براي محاسبه
متغیر مذکور از رابطه زير استفاده خواهد شد (مدل جونز.)1985 ،
𝑡𝐴𝑇
) = 𝑎1 (1⁄𝐴𝑡−1 ) + 𝑎2 (∆ 𝑅𝐸𝑉𝑡⁄𝐴𝑡−1 ) + 𝑎3 (𝑃𝑃𝐸𝑡 ⁄𝐴𝑡−1
𝐴𝑡−1

متغیر کنترلی
اهرم مالی ( :)FLدر اين مقاله اهرم مالي نماينده ريسک مالي شرکت ميباشد و برابر است
با تقسیم مجموع بدهيها بر مجموع دارايي ها .براي اندازه گیري متغیر مذکور از رابطه ()2
استفاده ميشود.
Total dept
)
market value of assets

()2
که در اين رابطه:

FL
Total dept

market value of assets

( = FL

اهرم مالي شرکت
کل بدهيهاي شرکت
ارزش بازار دارايي ها

متغیرهای مستقل
جریان نقدی عملیاتی :جريان نقدي عملیاتي در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدينگي
در يک تجارت ،کسب و کار ،پروژه صنعتي و يا اقتصادي گفته ميشود .جريان نقدي عملیاتي
معموالً در يک دوره زماني محدود محاسبه ميشود .با آنکه روش استاندارد محاسبات مربوط
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به هزينه و درآمد در يک سامانه حسابداري است ،ولي مفاهیم حسابداري ،اغلب نشاندهنده
واقعیتهاي اقتصادي آن سامانه نیستند .بنابراين اين متغیر از صورت جريان وجه نقد استخراج و
بر اساس میانگین جمع داراييهاي شرکت ،همگن شده است.
جریانهای سرمایهگذاری :مديراني که به منافع سهامداران پاي بند نیستند ،زماني که
رشد شرکت کند يا معکوس ميشود ،صورتهاي مالي را به غلط اظهار ميکنند تا ظاهر رشد
مداوم شرکت را حفظ نمايند .اقالم تعهدي اختیاري براي رسیدن به اين هدف ،ابزار مناسبي
است .در واقع جريانهاي سرمايهگذاري ميتواند تأثیر منفي بر کیفیت سود بوسیله مديريت سود
داشته باشد .نحوه محاسبه جريانهاي سرمايهگذاري عبارت است از نسبت حقوق صاحبان سهام
بر بازده حقوق صاحبان سهام (دانشنامه جهاني .)2015 ،1که از رابطه ( )3استفاده ميشود.
SE
ROE

()3

= IO

که در اين رابطه:
IO

جريانهاي سرمايهگذاري

SE

حقوق صاحبان سهام

ROE

بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت استقالل هیأتمدیره ( :)BIعضو غیرموظف (مستقل) حضور فیزيکي در شرکت
ندارند و فقط در تصمیم سازيها و تصمیمگیريها شرکت ميکند .اعضاي مذکور سهامداران
شرکت بوده و بجز رابطه مديريت ،ارتباط کاري ديگري با شرکت ندارند .رابطه اعضاي غیر
موظف باشرکت به هیچ وجه رابطه استخدامي نیست و چنانچه هر يک از آنها از عضويت هیئت
مديره مستعفي يا معزول يا به هر علت ديگري برکنار گردند ،نمي توانند بابت عضو مذکور به
مراجع مشمول قانون کار رجوع کنند وصرفا حق حضور مي گیرند (آلوز .)2014 ،در اين
پژوهش نسبت استقالل هیأتمديره از طريق تقسیم اعضاي غیر موظف به کل اعضاي
هیأتمديره بدست ميآيد .که از رابطه ( )4استفاده ميشود.
NED

()4

TB

که در اين رابطه:
BI

نسبت استقالل هیأتمديره

= BI
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NED
TB

اعضاي غیر موظف
کل اعضاي هیأتمديره

آمار توصیفی
در نگاره ( )2به ازاي متغیرهاي مدل ،شاخص هايي از قبیل حد پايین و باالي دامنه تغییرات ،
میانگین ،انحراف معیار ،ضريب کشیدگي ،ضريب چولگي ،میانه متغیرها نمايش داده شده است.
کجي و کشیدگي مقیاسها مورد بررسي قرار گرفت تا چنانچه مقیاسها کجي و کشیدگي
زيادي داشته باشند ،از روشهاي تبديل دادهها براي تعديل آنها استفاده گردد.
نگاره ( :)2آمار توصیفی متغیرها
کیفیت

نسبت استقالل

جريان نقدي

جريانهاي

اهرم

سود

هیأتمديره

عملیاتي

سرمايهگذاري

مالي

تعداد نمونه

925

925

925

925

925

میانگین

0/126

0/000

-2/796

-0/049

-0/147

میانه

-0/085

0/030

-2/870

0/030

0/000

حداکثر دامنه

2/882

2/620

2/830

2/040

2/290

حداقل دامنه

-2/788

-2/810

-9/800

-5/260

-5/550

انحراف معیار

1/055

1/000

2/380

1/039

1/047

0/117

-0/237

-0/098

-0/809

-1/392

0/845

0/892

0/910

0/388

0/247

متغیرهاي مدل

ضريب
چولگي
ضريب
کشیدگي

اگر کجي و کشیدگي مقیاسها کمتر از ׀2׀ باشد ،نیازي به تبديل مقیاسها نیست و ادامه
روند تحلیل با اين مقیاسها ،خللي در نتايج ايجاد نميکند (گارسن .)2002 ،چنانچه در نگاره
( )2ديده ميشود ،همه مقیاسها در پژوهش حاضر از کجي و کشیدگي کمتر از ׀2׀ برخوردار
بودند؛ اين نشان از آن دارد که مقیاسهاي به کار رفته به لحاظ کجي و کشیدگي در نمونه مورد
مطالعه مشکلي ندارند.
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نگاره ( :)3ضریب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق
رديف

متغیر

1

1

کیفیت سود

1/000

2

نسبت استقالل هیأتمديره

0/787

-Pمقدار
3

0/500

جريان نقدي عملیاتي

5

**

0/000
0/098

جريانهاي سرمايهگذاري

3

**

0/000

-Pمقدار
4

2

4

5

**

1/000
0/436

**

0/000
0/092

**

-Pمقدار

0/013

0/010

اهرم مالي

0/078

*

0/065

*

-Pمقدار

0/030

0/072

1/000
-0/106

*

1/000

0/003
0/110

**

0/002

0/024
0/492

1/000

** :معني داري در سطح خطاي ( %1سطح اطمینان .)%99
* :معني داري در سطح خطاي ( %5سطح اطمینان .)%95

بررسی روابط چند هم خطی
جهت تشخیص چند هم خطي در تحلیل رگرسیون نیز از آزمون عامل تورم واريانس 2استفاده
شد .در آزمون عامل تورم واريانس مقدار به دست آمده نبايد باالي  10باشد .همانطور که در
نگاره ( )4مالحظه ميگردد .نتايج نشان مي دهد که از مقادير مالک تخطي صورت نگرفته و
احتمال چند هم خطي بودن رد ميگردد.
نگاره ( :)4بررسی چندهم خطی متغیرهاي مستقل
*

عامل تورم واريانس

متغیرهاي مستقل

نسبت استقالل هیأتمديره

1/546

جريان نقدي عملیاتي

1/193

جريانهاي سرمايهگذاري

1/123
1/003

اهرم مالي
*

متغیر وابسته :کیفیت سود
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آزمون کولموگروف اسمیرنوف
پس از بررسي عادي يا نرمال بودن کشیدگي و يا چولگي توزيع دادهها ،از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف استفاده مي شود تا از نرمال بودن دادهها اطمینان حاصل گردد .نتايج
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف براي متغیرهاي تحقیق در نگاره ( )5ارائه شده است ،و نشان
دهنده نرمال بودن دادهها ميباشد.
نگاره ( :)5نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیرهاي تحقیق
متغیرها

ضريب آزمون

سطح معناداري

کیفیت سود

34/945

1/34

نسبت استقالل هیأتمديره

23/934

1/03

جريان نقدي عملیاتي

2/061

1/67

جريانهاي سرمايهگذاري

1/564

1/34

اهرم مالي

0/344

1/29

آزمون چاو
براي تعیین روش به کارگیري دادههاي ترکیبي و تشخیص همگن يا ناهمگن بودن آنها از
آزمون چاو و آماره ي  Fلیمر استفاده شده است.
نگاره ( :)6نتایج آزمون چاو
نوع آزمون
3

چاو

آماره فیشر مقطعي

سطح معناداري

مدل مورد استفاده

23/136

0/000

پانلي

همان گونه که در نگاره ( )6ميشود ،نتايج آزمون چاو ،نشان ميدهد احتمال به دست آمده
براي آماره ي  Fکمتر از  5درصد است ،پس براي آزمون اين فرضیه ،دادهها به صورت پانلي
(تلفیقي) مورد استفاده قرار گرفته است اکنون براي تعیین اين که براي تخمین پارامترهاي
مدل ،از مدل اثرات ثابت يا اثرات تصادفي استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده شده که
نتايج حاصل از اين آزمون در نگاره ( )7ارائه شده است.
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آزمون هاسمن
در صورتي که نتايج آزمون هاسمن ،4مبني بر به کارگیري دادهها به صورت دادههاي پانلي
شود ميبايست براي تخمین مدل پژوهش از يکي از مدلهاي اثرات ثابت يا اثرات تصادفي
استفاده شود .براي انجام اين آزمون پس از اجراي تخمینهاي مدل اثرات ثابت و اثرات
تصادفي ،براي مقايسه ي اين دو مدل آزمون هاسمن را اجرا ميکنیم.
نگاره ( :)7نتایج آزمون هاسمن
نوع آزمون

آماره هاسمن

سطح معناداري

نتیجهگیري

هاسمن

65/322

0/000

مدل اثرات ثابت

همانطور که در نگاره ( )7مشاهده ميشود و از آن جا که معناداري آزمون هاسمن کوچکتر
از  0/05شد ،بنابراين فرض صفر آزمون هاسمن رد ميشود و بايد براي تخمین پارامترهاي
معادله ي رگرسیون چند متغیره ي پژوهش ،از مدل اثرات ثابت استفاده کرد.
نتایج آزمون فرضیه ها
نتايج آزمون ،براي فرضیههاي پژوهش در نگاره ( )8ارائه شده است.
نگاره ( :)8نتایج برآورد مدل تحقیق (رگرسیون چند متغیره)
متغیر وابسته (کیفیت سود)

متغیر مستقل

ضريب ()β

عرض از مبدا ()C

0/146

7/634

آماره t

P-value

**

0/000

**

نسبت استقالل هیأتمديره

0/980

44/880

جريان نقدي عملیاتي

0/005

0/855

جريانهاي سرمايهگذاري

0/003

0/414

0/678

اهرم مالي

0/027

*

0/015

2/419

ضريب تعیین تعديل شده

0/973

آماره دوربین واتسون

1/329

آماره F
سطح معناداري آماره F

** :معني داري در سطح خطاي ( %1سطح اطمینان .)%99
* :معني داري در سطح خطاي ( %5سطح اطمینان .)%95

245/045
0/000

0/000
0/392

**
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همان طور که در نگاره ( )8مشاهده مي شود ،مقدار آماره  Fبراي مدل برابر با  245/045و
سطح معناداري کمتر از يک درصد است ( )P < 0/01که نشان مي دهد در سطح اطمینان ،%99
مدل رگرسیون خطي از نظر آماري معني دار است .مقدار ضريب تعیین تعديل شده فرضیه اول
برابر است با  .0/973در واقع اين بدان معنا است که حدود  98درصد تغیرات متغیر وابسته به
وسیله متغیرهاي مستقل تعیین ميگردد .با توجه به مقدار ضريب تعیین تعديل شده ميتوان بیان
نمود که مدل رگرسیوني از برازندگي قابل قبولي برخوردار است.
فرضیه اول :نسبت استقالل هیأتمديره بر کیفیت سود ،تأثیر دارد.
همان طور که در نگاره ( )8مشاهده ميشود ،سطح معناداري براي متغیر نسبت استقالل
هیأتمديره با توجه به مقدار آماره  )t =44/880( tو بیشتر بودن قدرمطلق آن از مقدار بحراني
سطح خطاي معني داري > 2/581( ،%1׀44/880׀) ،به اين نتیجه ميرسیم که متغیر نسبت
استقالل هیأتمديره با متغیر کیفیت سود يک درصد در نظر گرفته شد .در واقع به اين نتیجه
ميرسیم نسبت استقالل هیأتمديره بر کیفیت سود تأثیر دارد .در اين مرحله بايد ضريب متغیر
وابسته بررسي شود تا جهت تأثیر آن بر متغیر وابسته مشخص گردد .با توجه به نتايج ،ضريب
متغیر نسبت استقالل هیأتمديره برابر است با ( )β = 0/146که نمايانگر تأثیر مستقیم متغیر مستقل
بر متغیر وابسته است .در واقع به اين نتیجه ميرسیم که با افزايش متغیر نسبت استقالل
هیأتمديره ،متغیر کیفیت سود نیز افزايش مييابد .در نهايت فرضیه تأيید شده بصورت زير
نهايي ميگردد « :نسبت استقالل هیأتمديره بر کیفیت سود ،تأثیر دارد».
فرضیه دوم :جريان نقدي عملیاتي بر کیفیت سود ،تأثیر دارد.
با توجه به نگاره ( ،)8سطح معناداري براي متغیر جريان نقدي عملیاتي با توجه به مقدار آماره
 )t =0/885( tو کمتر بودن قدرمطلق آن از مقدار بحراني سطوح معني داري ،به اين نتیجه
ميرسیم که متغیر جريان نقدي عملیاتي بر کیفیت سود تأثیر ندارد ،و در نتیجه فرضیه  H0تأيید
ميشود و فرض  H1رد ميشود.
فرضیه سوم :جريانهاي سرمايهگذاري بر کیفیت سود ،تأثیر دارد.
همان طور که در نگاره ( )8مشاهده ميشود ،سطح معناداري براي متغیر جريانهاي
سرمايهگذاري با توجه به مقدار آماره  )t =0/414( tو کمتر بودن قدرمطلق آن از مقدار بحراني
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سطوح معني داري ،به اين نتیجه ميرسیم که متغیر جريانهاي سرمايهگذاري بر متغیر کیفیت
سود تأثیر ندارد ،و در نتیجه فرضیه  H0تأيید ميشود و فرض  H1رد ميشود.
نتیجهگیری
فرضیه اول تحقیق بیان داشت نسبت استقالل هیأتمديره بر کیفیت سود در بورس اوراق
بهادار تهران تأثیر دارد نتايج تحقیق به تأيید فرضیه انجامید.
اعضاي غیرموظف هیأت مديره از طريق نظارت بر مديران موظف ،بر روي تصمیمات آنان
نظارت دارند .در نتیجه ترکیب هیأت مديره ميتواند بر عملکرد مالي شرکتها اثرگذار باشد.
در صورتي که اکثريت اعضاي هیأت مديره را مديران مستقل غیرموظف تشکیل دهد ،هیأت
مديره از کارايي بیش تري برخوردار خواهد بود .تئوري نمايندگي براي افزايش استقالل هیأت
مديره از مديريت ،از اين ايده پشتیباني ميکند که هیأت مديره ميبايست تحت اختیار مديران
بیروني (غیر اجرايي) باشد ،زيرا رفتارهاي فرصتطلبانه مديريت بايد توسط مديران غیراجرايي
شرکت تحت کنترل و نظارت باشد .وجود چنین مديراني ميتواند کیفیت تصمیمات مديريت
را تحت تأثیر قرار داده و راهکارهاي مناسب که بايد توسط مديريت انجام شود تا عملکرد
شرکت بهبود يابد را در اختیار وي قرار ميدهد (بکتاس ،کايمک2009 ،؛ کلمن .)2007 ،در
واقع شرکتهاي با کیفیت سود باالتر از ديد سرمايه گذاران شفافتر بنظر ميآيند (هاج)2003 ،
و ميتوان به رابطه بین تأثیر کیفیت سود و سطح نسبت استقالل هیأتمديره پي برد (بوشمن و
همکاران .)2004 ،اگر شرکتها شفافتر عمل کنند ،نیاز به نظارت کمتر و اعضاي غیر مستقل
دارند .در هر صورت ،در شرکتي که شفافیت اطالعاتي دارند ،سازوکار شرکت از قبیل نسبت
استقالل هیأتمديره باعث افزايش کیفیت سود ميشود (ديمیتري پلوس و استريو .)2010 ،آدام
و همکاران ( )2010و بوشمن ( )2009همچنین در مورد تأثیر نسبت استقالل هیأتمديره و نظر
مديريت بر کیفیت سود بحث کرده اند .اين فرضیه در تحقیقات متعددي از جمله آدام و
همکاران ( )2010و بوشمن ( )2009مورد تأيید قرار گرفته است.
فرضیه دوم تحقیق بیان داشت که جريان نقدي عملیاتي بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار
تهران تأثیر دارد؛ نتايج تحقیق به رد فرضیه انجامید.
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مديراني که به منافع سهامداران پاي بند نیستند ،زماني که رشد شرکت کند يا معکوس
ميشود ،صورتهاي مالي را به غلط اظهار ميکنند تا ظاهر رشد مداوم شرکت را حفظ نمايند
(سامر و سويني .)1998 ،اقالم تعهدي اختیاري براي رسیدن به اين هدف ،ابزار مناسبي است .در
واقع جريانهاي سرمايهگذاري ميتواند تأثیر منفي بر کیفیت سود بوسیله مديريت سود داشته
باشد .يانگر و همکاران ( )2010رابطه منفي بین کیفیت سود و رشد جريانهاي سرمايهگذاري
شرکت را گزارش کردند .پارک و شین ( )2004و چن و همکاران ( )2011نیز به همین نتیجه
دست يافتند که با نتیجه تحقیق حاضر همسو بود.
فرضیه سوم تحقیق بیان داشت که جريانهاي سرمايهگذاري بر کیفیت سود در بورس اوراق
بهادار تهران تأثیر دارد که نتايج تحقیق به رد فرضیه انجامید.
جريانهاي سرمايهگذاري نیز از متغیرهاي ديگر پژوهش حاضر است .براساس نتايج تحقیق
بین جريانهاي سرمايهگذاري و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معنادار
وجود ندارد .دچو و همکاران ( )1995نشان دادند که جريان نقدي عملیاتي بر اقالم تعهدي
اختیاري بر اندازه کیفیت سود موثر است .حقیقت و همان ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدي و
سود را مورد مطالعه قرار دادهاند .نتايج تحقیق نشان داده است که کیفیت اقالم تعهدي تنها تحت
تأثیر متغیرهاي اندازه شرکت ،سود و فروش قرار دارد و بین کیفیت اقالم تعهدي با فروش،
استمرار سود ،اندازه شرکت ،جريان نقد عملیاتي و سود رابطه معني دار مثبت وجود دارد .اقالم
تعهدي شاخص مهمي براي تشخیص کیفیت سود است و در ارزشیابي سهام کاربرد دارد .نقش
اقالم تعهدي در تغییر يا اصالح شناسايي جريانهاي نقد است و مبالغ تعديل شده (سود تعديلي)
طبق بیانیه مفاهیم حسابداري شماره يک معیاري بهتر براي اندازهگیري عملکرد شرکت است.
به هرحال ،اقالم تعهدي اغلب بر مبناي فرضها و برآوردهايي است که اگر اشتباه باشد بايد در
اقالم تعهدي و سود آتي اصالح شود .بنابراين ،کیفیت اقالم تعهدي و سود با توجه به اندازه
خطاهاي برآورد آنها کاهش مييابد .جیانگ و همکاران ( ،)2008پنسل و همکاران ( )2000و
يانگ و همکاران ( )2008به اين نتیجه رسیدند که شرکتهاي با جريان نقدي عملیاتي قوي ،از
کیفیت سود باالتري برخورداند .بر همین اساس نتیجه مذکور با نتايج مطالعات جیانگ و
همکاران ( ،)2008پنسل و همکاران ( )2000و يانگ و همکاران ( )2008همسو نبود.
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پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتايج پژوهش حاضر پیشنهاداتي در ادامه عنوان ميگردد:
 تأکید بر اهمیت برخي از ويژگيهاي هیأتمديره مثل غیرموظف بودن رئیس هیأتمديره و
حضور اعضاي غیرموظف در هیأتمديره به عنوان عامل اثرگذار بر کیفیت گزارشگري
مالي
 در ترکیب هیأتمديره برخي شرکتها از مديران مالياي که مسئولیت اجرايي دارند استفاده
ميشود ،اين در حالي است که طبق ادبیات آيین نامه حاکمیت شرکتي ،حضور حداقل يک
عضو مالي غیرموظف در ترکیب هیأتمديره پیشنهاد ميشود.
محدودیتهای تحقیق
شرايط سیاسي و اقتصادي کشور و نیز جو رواني حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار تهران با
تاثیر بر روي عرضه و تقاضا و نیز سطح آگاهي مردم در میزان رونق بازار سرمايه و حجم مبادالت
مي توانند از جمله عواملي باشند که بر روي متغیرهاي اصلي مدل اين تحقیق تاثیرگذار باشند.
بنابراين ،شرايط سیاسي ،اقتصادي و فرهنگي حاکم بر بازار سرمايه مي تواند منجر شود که تغییر
کیفیت سود تحت تاثیر عواملي غیر از اخبار خوب و بد سود باشد.
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