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Abstract
The main aim of the present study is to investigate the relationship between information
asymmetry and the two informative and deceptive dimensions of income smoothing
considering the moderating role of audit quality. To measure audit quality using factor
analysis approach, a composite index was constructed by auditor tenure, audit firm size,
optional accruals, and industry expertise variables. The bid-ask spread model also is used
to measure information asymmetry. Research hypotheses were examined using required
data from 106 of listed companies in Tehran Stock Exchange during 2009-2018. The
results indicate that information asymmetry has a negative and significant effect on
informative earnings management, but a significantly positive effect on deceptive earnings
management. The results also indicate that when the audit quality is high, it significantly
reduces the intensity of both the negative and positive effects of information asymmetry on
the informative and deceptive income smoothing respectively.
Keywords: Informative income smoothing, Deceptive income smoothing, Information
asymmetry, Audit quality.
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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بين عدم تقارن اطالعاتی با ابعاد مختلف مدیریت سود از حيث
آگاهیدهندگی و فریبندگی آن با لحاظکردن نقش تعدیلگری کيفيت حسابرسی است .برای اندازهگيری کيفيت
حسابرسی به کمک روش تحليل عاملی ،یک شاخصی ترکيبی با استفاده از متغيرهای دورۀ تصدی حسابرس ،اندازۀ
مؤسسۀ حسابرسی ،اقالم تعهدی اختياری و تخصص حسابرس در صنعت ساخته شد .برای اندازهگيری عدم تقارن
اطالعاتی نيز از قيمت پيشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است .برای آزمون فرضيههای پژوهش ،تعداد
 106شرکت در بازه زمانی  1388تا  1396بررسی شدند .نتایج نشان میدهند عدم تقارن اطالعاتی تأثير منفی بر
مدیریت سود آگاهیدهنده و تأ ثير مثبت بر مدیریت سود فریبنده دارد .همچنين نتایج بهدستآمده نشان میدهند
وجود کيفيت حسابرسی ،شدت تأثير منفی عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود آگاهیدهنده و شدت تأثير مثبت
عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود فریبنده را تا حد چشمگيری کاهش میدهد.
واژههای کلیدی :مدیریت سود آگاهیدهنده ،مدیریت سود فریبنده ،عدم تقارن اطالعاتی ،کيفيت حسابرسی
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مقدمه

اطالعات محرمانه بيشتر باشد ،دامنۀ تفاوت

در مواقعی که واحدهای تﺠاری به لحاظ اقتصادی

قيمتهای پيشنهادی خرید و فروش سهام بين

دچار نوسان میشوند ،مدیران برای سامانبخشيدن به

سرمایهگذاران افزایش مییابد و درنتيﺠه ،بازده

اوضاع شرکت تالش میکنند رقم سود منعکﺲشده

سرمایهگذارانی که به اینگونه اطالعات دسترسی

در صورتهای مالی را بهطور مستقيم یا غيرمستقيم

ندارند ،کاهش خواهد یافت [ .]46بر اساس این ،عدم

دستکاری کنند و موجﺐ مثبت شدن نگاه

تقارن اطالعاتی عامل اصلی در هدایت مدیران به

استفادهکنندگان از صورتهای مالی شوند .مﺠموعۀ

سمت مدیریت سود است [.]20

این اقدامها به مدیریت سود تعبير میشود .لو [ ]50از

در این ميان ،یکی از مکانيزمهای تأثيرگذار بر

سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،قانونگذاران ،مشتریان

کاهش عدم تقارن اطالعاتی بين مالکان و

و رقبا بهعنوان قربانيان مدیریت سود یاد میکند .در

سرمایهگذاران و جلوگيری از دستکاری سود توسط

این ميان ،یکی از مهمترین عوامـل محدودکننـدۀ

مدیران ،وجود حسابرسی با کيفيت باﻻ در شرکتها

مـدیریت سود ،ميزان دسترسی افراد مختلف

است [ .]39به عقيدۀ جنسن [ ،]42حسابرسی مکانيزم

برونسازمانی و درونسازمانی به اطالعات مرتبط با

نﻈارتی است که منافع مدیر با سهامداران را به هم

عملکرد شرکت است [ .]26به هر ميزان که نﻈارت

نزدیک میکند و عامل بازدارندۀ مدیران برای

منابع خارج از سازمان بر سودآوری و عملکرد

دستکاری سود است؛ بنابراین ،به نﻈر میرسد هرچه

شرکتها موفﻖ عمل کنند ،عدم تقارن اطالعاتی بين

کيفيت حسابرس و حسابرسی باﻻتر باشد ،کيفيت

مدیران و سهامداران کاهش و درنتيﺠـه ،انگيزۀ

اطالعات ارائهشدۀ شرکتها نيز باﻻتر خواهد بود؛

مـدیران برای مدیریت سود کاهش مییابد .همچنين،

درنتيﺠه ،انتﻈار میرود شرکتهای حسابرسیشدۀ

هرچه ميزان عدم تقـارن اطالعـاتی باﻻ باشد،

مؤسسات بزرگ و متخصص در صنعت ،تمایل به

ذینفعان خارجی ،اطالعات ﻻزم و کافی برای نﻈارت

ارائۀ سودهای مربوطتر و با کيفيت باﻻتری در

بر مدیریت ندارند؛ درنتيﺠه ،عالقهمندی برای

صورت های مالی داشته باشند که در نتيﺠۀ آن ،کيفيت

مدیریت سود بيشتر میشود و مدیر به دليـل فاصلۀ

گزارشگری مالی ،افزایش و ميزان مدیریت سود،

اطالعـاتی موجـود ،از رهگذر دسـتکاری در سود به

کاهش خواهد یافت [.]32

اهداف خود میرسد [ .]19عــدم تقــارن اطالعاتی

نکته درخور توجه اینکه مدیریت سود دارای

ميــان مــدیریت و سرمایهگذاران ،حاکی از آن است

جنبههای مثبت و منفی است .به جنبۀ مثبت مدیریت

که همگان بهطور یکسان به اطالعات دسترسی ندارند

سود ،مدیریت سود آگاهیدهنده نيز گفته میشود که

و مدیریت بنا به موقعيت خود دارای اطالعات

شامل فعاليتهایی است که در چارچوب قوانين و

بيشتری نسبت به دیگران است .این بدان معنی است

اخالق حرفهای قرار میگيرد .این در حالی است که

که تصميمات اقتصادی افراد خارج از سازمان با

جنبۀ منفی مدیریت سود که به مدیریت سود فریبنده

ریسک اطالعاتی همراه بوده است و درنتيﺠه،

معروف است ،میتواند جامۀ فریﺐآميزی بر تن کند

زیانهای چشمگيری را به وجود میآورد [ .]31هرچه

و به تقلﺐ مدیران شرکت در گزارشگری و فساد در

نقش کيفيت حسابرسی بر رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی و ابعاد آگاهیدهندگی و فریبندگی مدیریت سود21/

شرکتها منﺠر شود [ .]49هرچند در مطالعات

بود .براساس بررسیهای صورتگرفته ،این پژوهش

گذشته تأثير عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود

در نوع خود برای نخستينبار انﺠام گرفته است و

بهخوبی بررسی شده [،]16 -47 -54 -57 -3 -1

نتایج آن میتواند برای بازیگران بازارهای مالی

بررسی نویسندگان مقاله حاضر نشان میدهد تفکيک

استفاده شود.

مدیریت سود به ابعاد مختلف آن از حيث
آگاهیدهنده و فریبنده و نحوۀ تأثيرپذیری آنها از عدم
تقارن اطالعاتی در مطالعات پيشين بررسی نشده
است؛ بلکه این موضوع صرفا از دید مدیریت سود
واقعی و تعهدی بررسی شده است؛ بنابراین ،پژوهش
حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که با
توجه به تفاوت اساسی و کارکردهای مختلف
مدیریت سود آگاهیدهنده و فریبنده ،آیا عدم تقارن
اطالعاتی بر هر دو نوع مدیریت سود تأثيرگذاری

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
منﻈور از مدیریت سود ،دستکاری سود در
محدودۀ اصول پذیرفتهشدۀ حسابداری است و
زمانی رﺥ میدهد که مدیران از قﻀاوت خود در
گزارشهای مالی و ساختار معامالت برای تغيير
گزارشهای مالی استفاده میکنند و موجﺐ
گمراهی سهامداران دربارۀ عملکرد اقتصادی

یکسانی دارد؛ زیرا در مدیریت سود آگاهیدهنده،

شرکت و تأثير بر نتایج قراردادهای منعقده

مدیر به دنبال منافع شخصی خود نيست و منافع

براساس ارقام حسابداری میشوند .با استفاده از

سهامداران را نيز در نﻈر میگيرد؛ ولی در مدیریت

قﻀاوت در انتخاب روشهای حسابداری،

سود فریبنده ،هدف مدیر صرفا افزایش منافع خود

مدیریت ،انعطافپذیری ﻻزم برای به کار بردن

است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ به

استانداردهای حسابداری در گزارش عملکرد مالی

این سؤال است که نحوۀ اثرگذاری عدم تقارن

را به دست میآورد .این انعطافپذیری ،فرصت

اطالعاتی بر مدیریت سود آگاهیدهنده و فریبنده

مدیریت سود را برای مدیران فراهم میکند [.]64

چگونه است و چه تفاوتهایی باهم دارند.
همچنين ،با فرض تأثيرگذاری منفی عدم تقارن
اطالعاتی بر مدیریت سود آگاهیدهنده و تأثيرگذاری
مثبت بر مدیریت سود فریبنده و با عنایت به اینکه
کيفيت حسابرسی میتواند بهعنوان مکانيزم قوی و
کارآمد ،شدت اثر عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت
سود را کاهش دهد ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی

مدیریت سود به اشکال مختلف ازجمله استفاده از
قﻀاوت در صورتهای مالی ،انﺠام معامالت
صوری (برای مثال ،تأخير در شناسایی فروش)،
نقﺾ مقررات و استانداردهای حسابداری یا حتی
بدون نقﺾ استانداردهای حسابداری انﺠام شود.
این فرآیند میتواند بدون (با نقﺾ) استانداردهای

این موضوع اساسی است که نقش تعدیلگری کيفيت

حسابداری و مقررات ،با هدف ضربهزدن به کسی

حسابرسی بر رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی و ابعاد

یا به دست آوردن منافع شخصی انﺠام شود [.]36

مختلف مدیریت سود ،زمانی که از نوع آگاهیدهنده

بهطور کلی ،مدیریت سود از دو دیدگاه متفاوت و

است با شرایطی که مدیر بهصورت فریبنده به

مﺠزا بررسی میشود .براساس دیدگاه اول ،اگر

دستکاری سود اقدام میکند ،به چه صورت خواهد

مدیران با اطالع از آیندۀ شرکت از دانش مالی و
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مدیریتی ،برای انتقال ارزیابی خود از سودهای آتی

انگيزه و دسترسی به اطالعات مربوط برای نﻈارت بر

استفاده کنند ،هموارسازی سود از لحاظ پيشبينی

عملکرد و اعمال مدیران ندارند؛ بنابراین پدیدۀ

سودهای آتی مفيدتر خواهد بود [ .]53به عبارت

مدیریت سود شایعتر است [ .]61 ،57مدلهای

دیگر ،این نوع هموارسازی سود باعث میشود

تحليلی نشان دادند وجود عدم تقارن اطالعاتی بين

مدیران ،اطالعات مفيدی در رابطه با شرکت ،بهمنﻈور

مدیران و سهامداران ،شرط ضروری برای عمليات

بهبود پيشبينی جریان نقدی آتی ارائه دهند .در این

مدیریت سود است [ .]26 -58 -30عالوه بر این،

حالت ،سود شرکتهایی که مدیران هموار کردهاند ،با

ریچاردسون [ ]54شواهد تﺠربی را ارائه کرد؛ مبنی بر

استفاده از سودهای گذشته دارای قابليت پيشبينی

اینکه هرچه عدم تقارن اطالعاتی بين مدیریت و

بيشتری است .در این صورت ،هموارسازی سود از

سهامداران بيشتر باشد ،احتمال مدیریت اقالم تعهدی

نوع آگاهیدهنده 1و حاوی اطالعات مفيد خواهد بود.

بيشتر خواهد بود .او مدعی شد ميزان عدم تقارن

در دیدگاه دوم ،مدیران بیآنکه دارای اینگونه

اطالعاتی که از طریﻖ دامنۀ خرید و فروش و

اطالعات از وضعيت آتی شرکت باشند ،سودهای

پراکندگی پيشبينی تحليلگران اندازهگيری میشود ،با

شرکت را به صورتی غيرواقعی گزارش میکنند .این

درجۀ مدیریت سود رابطۀ مثبت دارد.

نوع از هموارسازی سود دردسرساز خواهد بود؛ زیرا

محتوای شواهد تﺠربی موجود در ادبيات

بروز مشکالت در واحدهای دارای عملکرد ضعيف،

پژوهش مربوط به رابطۀ عدم تقارن اطالعاتی و

در آیندهای نزدیک خطرناک است و پنهانکردن

مدیریت سود تا اندازهای مبهم و دو پهلو است؛ زیرا

مشکالت با هموارسازی سود ،کتمان واقعيتی است

مدیریت سود مدیران با اهداف متفاوتی انﺠام

که سرانﺠام آن ،همچون شرکت انرون خواهد بود

میگيرد .طبﻖ نﻈر پرونيست ] ،[53اگر مدیریت سود

[ .]8در این صورت ،هموارسازی سود از نوع

با هدف آگاهیدهندگی صورت بگيرد ،مدیریت سود

فریبنده 2خواهد بود.

در شرکتهایی کاهش مییابد که عدم تقارن

در شرایط عدم تقارن اطالعاتی بروز پدیدۀ

اطالعاتی باﻻتری دارند؛ زیرا وجود تﻀاد منافع ،در

مدیریت سود تسـهيل میشود؛ زیـرا مـدیران

مدیران انگيزۀ ﻻزم را ایﺠاد میکند که از مدیریت

میتوانند برای افزایش منافع خود با هزینۀ سهامداران،

سود آگاهیدهنده به نفع خودشان استفاده کنند .به

فرصتطلبی بيشتری داشته باشند .درحقيقت،

عبارتی ،ميزان مدیریت سود آگاهیدهنده با شدت

سهامداران نمیتوانند بهطور کامل عملکرد شرکت را

عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ منفی دارد؛ اما در صورتی

مشاهده کنند و به همين دليل ،در محيطی که

که مدیریت سود در جهت منافع شخصی مدیران

اطالعات کمتری نسبت به مدیران دارند ،تصميمگيری

باشد ،انتﻈار میرود شرکتهای دارای عدم تقارن

میکنند .در چنين محيطی ،مدیران بهتر قادرند

اطالعاتی باﻻ ،از مدیریت سود فریبنده بيشتری

سودهای گزارششده را مدیریت کنند .هنگامی که

برخوردار باشند؛ به دليل اینکه مدیران ،مدیریت سود

عدم تقارن اطالعاتی زیاد است ،ذینفعان ،منابع،

را در جهت منافع شخصی خود انﺠام میدهند [.]53

. Informative Income Smoothing
. Deceptive Income smoothing

1
2
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در بسياری از موارد و به دليل تﻀاد منافع بين

تأکيد میکنند و معتقدند چرخش اجباری باعث به

گروههای ذینفع ،هدف تهيهکنندگان اطالعات مالی،

وجود آمدن ضعف اطالعاتی حسابرس در نتيﺠۀ

با استفادهکنندگان آنها یکسان نيست .در چنين

افزایش عدم تقارن اطالعاتی حسابرسی با صاحبکار و

شرایطی ،راهکارها و ابزارهایی اهميت ویژه مییابند

کيفيت گزارش حسابرس میشود [ .]9مایزر و

که ازطریﻖ آنها تﻀاد منافع بهوجودآمده به نوعی

همکاران [ ]52دورۀ تصدی حسابرس را تعداد

تعدیل شود و مشکالت نمایندگی به حداقل ممکن

سالهایی تعيين میکنند که حسابرسان در شرکت

برسند .از ميان این ابزارها ،استفاده از خدمات افراد

صاحبکار حسابرساند .با توجه به این تعریف ،ارتباط

صاحبنﻈر باصالحيت و مستقل برای اعتباردهی به

حسابرسان با صاحبکار هم میتواند شامل

اطالعات حسابداری ،نمود گستردهای در جامعه پيدا

حسابرسانی باشد که دورۀ تصدی و مراقبت حرفهای

کرده و شایان توجه اقشار مختلفی از تصميمگيرندگان

آنها مدت کوتاهی است و اطالعات خاص مشتری را

مالی و اقتصادی قرار گرفته است .همچنين،

برای کيفيت باﻻتر حسابرسی در اختيار ندارند و

رسواییهای مالی اواخر دهه  1990و اوایل دهه

حسابرسانی که دورۀ تصدی آنها بيش از  4سال است

 2000باعث بیاعتمادی سرمایهگذاران به گزارشات

و شرکتهایی را با کيفيت گزارشگری مالی باﻻ

مالی شد که شرکتهای عام ارائه میکردند .برای این

حسابرسی میکنند تا کيفيت حسابرسی را باﻻ ببرند.

منﻈور ،حسابرسی با کيفيت باﻻ بهمنزلۀ مکانيزمی

حسابرسی که مدت زمان بيشتری با صاحبکار خود

هوشيار و اثربخش برای تعدیل تﻀاد منافع بين

قرارداد داشته باشد ،باعث خواهد شد شناخت

گروههای مذکور شایان توجه قرارگرفته است تا از

بيشتری نسبت به صاحبکار پيدا کند و تخصص او در

منصفانهبودن اطالعات مندرج در صورتهای مالی و

صنعت خاص افزایش یابد [ .]33از دیدگاه الزوبی

قابليت اعتماد به آنها اطمينان معقولی ایﺠاد شود [،4

[ ،]19شرکتهای حسابرسی بزرگتر گرایش بيشتری

.]16

به شناسایی اشتباه مدیر دارند؛ زیرا ممکن است این

تردید حرفهای حسابرس و رسيدگیهای اضافی

شرکت بهطور مؤثر با شرکتهای حسابرسی باﻻتر و

موجﺐ کيفيت باﻻی حسابرسی میشود که این

بزرگتر

بنابراین،

موجﺐ کاهش احتمال دستکاری اطالعات مالی

شرکتهای حسابرسی بزرگ برای دفاع از شهرت

میشود و احتمال تحریف صورتهای مالی را کاهش

خود و رفع مسئوليت قانونی ،محافﻈهکار خواهند بود

میدهد [ .]23در این ميان ،دورۀ تصدی حسابرس

و از استفاده از تعهدات غيرقانونی مشتریان جلوگيری

باعث مطرحشدن استدﻻلهایی ازسوی مخالفان و

میکنند .شرکتهای حسابرسی بزرگ ميزان مدیریت

موافقان این پدیده شد .موافقان محدودکردن دورۀ

سود را کاهش میدهند .طبﻖ نﻈر روسمين [،]56

تصدی حسابرس ،بر جنبۀ استقالل حسابرس تأکيد

مؤسسات بزرگ حسابرسی دارای تﺠارب بيشتر،

دارند که ادعا میکنند در رابطههای طوﻻنیمدت

فنآوری ،منابع انسانی و سرمایهاند که باعث میشود

حسابرس با صاحبکار ،استقالل حسابرس خدشهدار

آنها به حسابرسیهایی با کيفيت باﻻتر بپردازند.

میشود .نيز مخالفان تغيير حسابرس بر ضعف

تخصص در صنعت حسابرس ،معيار درخور توجه

اطالعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرس

دیگری از کيفيت حسابرسی است .مطالعات اخير

دیگری

حسابرسی

شوند؛
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نشان میدهد شرکتهای دارای حسابرس متخصص

حسابرسی ،تأثيرگذارتر و دارای ارتباط منفی و

از کيفيت گزارشگری باﻻتری برخوردارند [.]35

معناداری با مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و نيز

استقالل حسابرسی با تأثير از هزینههای حسابرسی،

مدیریت سود واقعی هستند.

پيوند اقتصادی بين حسابرسان و صاحبکاران را بهبود

بهبهانینيا و معصومی [ ]4نقش کيفيت حسابرسی

میبخشد .حﻖالزحمه حسابرس میتواند بر استقالل

را در کاهش عدم تقارن اطالعاتی بررسی کردند.

حسابرس تأثير بگذارد .استقالل آسيﺐپذیر باعث

نتایج پژوهش آنها حاکی از تأثيرنداشتن کيفيت

کاهش کيفيت حسابرسی و مدیریت سود بيشتر و به

حسابرسی بر کاهش عدم تقارن اطالعاتی در بازار

ضعف کيفيت گزارشگری مالی منﺠر میشود [.]19

سرمایه است.

انتﻈار میرود باﻻبودن کيفيت حسابرسی با کاهش

در پژوهشی باباجانی و همکاران [ ]3با استفاده از

تﻀاد منافع بين مدیران و سهامداران ،بر ميزان

اطالعات  119شرکت در بازه زمانی  1380الی 1388

مدیریت سود آگاهیدهنده تأثير مثبت و بر ميزان

رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود را

مدیریت سود فریبنده تأثير منفی داشته باشد .به

بررسی کردند و به این نتيﺠه رسيدند که عدم تقارن

عبارت دیگر ،انتﻈار بر آن است که وجود حسابرسی

اطالعاتی تأثير مثبت و معناداری بر مدیریت سود

با کيفيت باﻻ ،شدت تأثير منفی عدم تقارن اطالعاتی

دارد.

بر مدیریت سود آگاهیدهنده و شدت تأثير مثبت بر

ثقفی و همکاران [ ]5رابطۀ بين مدیریت سود و

مدیریت سود فریبنده را تا حد چشمگيری کاهش

عدم تقارن اطالعاتی را در شرایط نااطمينانی محيطی

دهد .در ایران نيز اگرچه در رابطه با تـأثير عـدم

بررسی کردند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهند

تقـارن اطالعـاتی بـر مـدیریت سـود آگاهیدهنده و

متغيرهای مدیریت سود و نااطمينانی محيطی با عدم

فریبنده با تعدیلگری کيفيت حسابرسی تحقيقی انﺠام

تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری دارد و به افزایش آن

نشده ،دربارۀ ارتباط عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت

منﺠر میشود.

سود واقعی و تعهدی و ارتباط عدم تقارن اطالعاتی و

احمدپور و همکاران [ ]1رابطۀ بين عدم تقارن

کيفيت حسابرسی بهصورت جداگانه پژوهشهایی

اطالعاتی و مدیریت سود واقعی را در شرکتهای

انﺠام شده است.

پذیرفتهشده در بورس اوراق تهران بررسی کردند.

فتاحی نافچی و فاضل دهکردی [ ]11در پژوهشی

نتایج پژوهش آنها نشان دادند بين عدم تقارن

به بررسی تأثير کيفيت حسابرسی بر مدیریت سود

اطالعاتی با جریان نقدی غيرعادی و توليـد

مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی

غيرعـادی رابطۀ مستقيم و معناداری وجود دارد؛ اما

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

بين عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای اختياری

پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهند با افزایش

غيرعادی رابطۀ معنیداری مشاهده نشد.

کيفيت حسابرسی ،مدیریت سود روند کاهشی دارد و

نونهال نهر و همکاران [ ]15در پژوهشی به

استقالل حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی در

بررسی ارزیابی تأثير کيفيت حسابرس بر مدیریت

مقایسه با دیگر مؤلفههای اندازهگيری کيفيت

سود در شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس

نقش کيفيت حسابرسی بر رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی و ابعاد آگاهیدهندگی و فریبندگی مدیریت سود25/

اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان

و اندازۀ حسابرس) را بر محدودکردن ميزان واقعی

دادند مؤسسات حسابرسی بزرگتر و دورۀ تصدی

مدیریت سود (دستکاری فعاليتهای واقعی) و

طوﻻنیتر حسابرس بر مدیریت سود در شرکتهای

مدیریت سود اقالم تعهدی بررسی کرد .نتایج پژوهش

تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير

او نشان میدهند حسابرسان متخصص صنعت و

منفی دارند.

حسابرسان  4مؤسسۀ بزرگ حسابرسی با سطوح

نمازی و همکاران [ ]14در پژوهشی با نام

پایينتر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی مرتبطاند

«بررسی رابطۀ بين کيفيت حسابرسی و مدیریت سود

و همچنين بين حسابرسان 4مؤسسۀ بزرگ حسابرسی

در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

و ميزان مدیریت واقعی سود رابطۀ مثبت و معناداری

تهران» ،برای تعيين کيفيت حسابرسی از دو معيـار

وجود دارد .بهعالوه آنها دریافتند افزایش دورۀ

انـدازۀ حسابرس و دورۀ تصدی حسابرس ( 4سال)

تصدی حسابرس با مـدیریت واقعی سود و مدیریت

و بهمنﻈور محاسبۀ مدیریت سود از مدل تعدیلشدۀ

سود مبتنی بر اقالم تعهدی بيشـتر ارتباطی ندارد.

جـونز اسـتفاده کردنـد .آنها دریافتنـد بين مــدیریت

وانچی و لينگ [ ]63رابطۀ بين کيفيت حسابرسی

سـود و انــدازۀ حسابرس ،رابطۀ مثبت ولی

و مدیریت سود واقعی را در  1800شرکت طی دورۀ

غيرمعنیدار و همچنين بين مدیریت سود و دورۀ

زمانی  2002تا  2010بررسی کردند .آنها دریافتند

تصدی حسابرس رابطۀ مثبـت و معنیدار وجود دارد.

حسابرسان متخصص در صنعت و و حسابرسان

سﺠادی و عربی [ ]9در پژوهشی با نام «تـأثير

بزرگ ،مدیریت سود را دچار محدودیت کردهاند؛ اما

کيفيـت حسابرسـی بـر مـدیریت سود» ،تأثير کيفيت

حسابرسان با تصدی باﻻ با مدیریت واقعی سود رابطۀ

حسابرسی را بر مدیریت سود ،بررسی و پژوهشهای

مثبت دارند و تغيير حسابرس میتواند به مدیریت

مختلـف انﺠـامشـده در ایـن زمينـه را معرفی کردند.

سود کمتر منﺠر شود.

آنها به این نتيﺠه رسـيدند کـه حسابرسـان بـا

جری و همکاران [ ]43در پژوهشی با نام «کيفيت

رسيدگیهای دقيـﻖ و باکيفيـت خـود میتوانند اقـالم

حسابرسی ،حاکميت شـرکتی و مـدیریت سـود»،

تعهدی استفادهشدۀ مدیران را کاهش دهند و مدیریت

بـرای انـدازهگيـری کيفيت حسابرسی از سه معيار

سود را محدود کنند.

اندازۀ حسـابرس ،تخصـص صنعت حسابرس و دورۀ

الزوبی[ ]19در پژوهشی با نام «کيفيت حسابرسی،
بدهی و مدیریت سود» ،رابطۀ کيفيت حسابرسی،

تصدی حسابرس استفاده کردنـد و دریافتند این
معيارها با مدیریت سود رابطۀ منفی دارند.

بدهی و مدیریت سود را بررسی کرد .نتایج پژوهش

روسمين [ ]56در پژوهشی با نام «کيفيت

نشان میدهند کيفيت حسابرسی و بدهی کم باعث

حسابرسی و مدیریت سود» ،تأثير کيفيت حسابرسی

کاهش توانایی مدیریت سود و بدهیهای باﻻ به

را بر مدیریت سود بررسی کرد .او دریافت رابطـۀ

افزایش ریسک مدیریت سود منﺠر خواهد شد.

معکوسی بين کيفيـت حسـابرس و مـدیریت سـود

اینام [ ]38در پژوهشی با نام «کيفيت حسابرسی و
مدیریت سود در تونﺲ» ،تأثير کيفيت حسابرسی
(دورۀ تصدی حسابرس ،تخصص صنعت حسابرس

وجـود دارد؛ به این صورت که هر چقدر کيفيت
حسابرس افزایش یابد ،مدیریت سود پایين میآید.
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ریچاردسون [ ]54رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی

شده ،بعد از طبقهبندیهای ﻻزم ،براساس متغيرهای

و دستکاری اقالم تعهدی را بررسی کرد .نتایج

بررسیشده با استفاده از نرمافزار اکسل انﺠام شدند و

پژوهش او نشان میدهند بين عدم تقارن اطالعاتی و

تﺠزیهوتحليل نهایی با نرمافزار ( Eviewsنسخه  )9و

مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی رابطۀ مستقبم

( Stataنسخه  )14انﺠام شد.

وجود دارد.

فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نﻈری مطرحشده ،فرضيههای این

متغیرهای پژوهش و روشهای اندازهگیری
متغیر وابسته
متغيرهای وابسته در این پژوهش ،مدیریت سود از

پژوهش بهصورت زیر تدوین شدهاند:

دو نوع آگاهیدهنده و فریبنده است .برای اندازهگيری

فرضیۀ اول :عدم تقارن اطالعاتی تأثير منفی و

مدیریت سود آگاهیدهنده از روش آلبرچت و

معناداری بر مدیریت سود آگاهیدهنده دارد.

ریچاردسون [ ]18و برای اندازهگيری مدیریت سود

فرضیۀ دوم :عدم تقارن اطالعاتی تأثير مثبت و

فریبنده از روش تاکر و زارویين [ ]59استفاده شده

معناداری بر مدیریت سود فریبنده دارد.

است .آلبرچت و ریچاردسون [ ]18برای اندازهگيری

فرضیۀ سوم :حسابرسی با کيفيت باﻻتر موجﺐ

مدیریت سود آگاهیدهنده ،از چهار مقياس مختلف

کاهش اثر منفی عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود

سود در رابطۀ زیر استفاده کردهاند:

آگاهیدهنده میشود.

رابطه ()1

فرضیۀ چهارم :حسابرسی با کيفيت باﻻتر موجﺐ
کاهش اثر مثبت عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود
فریبنده میشود.

روششناسی پژوهش
قلمرو زمانی این پژوهش دورۀ  9ساله بين
سالهای  1388الی  1396و جامعۀ آماری شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .روش
نمونهبرداری مبتنی بر روش حذف سيستماتيک است؛
بدین صورت که پایان سال مالی شرکتها منتهی به
 29اسفند باشد و سال مالی خود را تغيير نداده باشند.

𝐼∆𝑉𝐶
𝑆∆𝑉𝐶

که در آن :∆I ،تغييرات سود سال جاری نسبت به
سال قبل :∆S ،تغييرات فروش طی چند دوره و :CV

ضریﺐ تغييرات  ∆Iو  ∆Sهستند که از تقسيم انحراف
معيار بر ميانگين هر یک به دست میآیند.
مقياسهای چهارگانه مختلف سود نيز در رابطۀ
یادشده به شرح زیرند که در این پژوهش از مقياس
آخری استفاده شده است:
رابطه()2

سود عملياتی قبل از کسر استهالک = (هزینههای
عملياتی  +بهای تمامشده کاﻻی فروشرفته) – فروش
سود عملياتی = استهالک  -سود عملياتی قيل از
کسر استهالک

همچنين شرکتهای مدنﻈر توليدی باشند و جزو

سود عملياتی = سود عملياتی قبل از کسر اقالم

شرکتهای مالی نﻈير بانکها ،مؤسسات بيمه و

غيرمترقبه

سرمایهگذاری نباشند .عالوه بر این ،تا سال  96وقفۀ

سود عملياتی= سود خالص

معامالتی بيش از  6ماه نداشته باشند .با توجه به

اگر نسبت بهدستآمده برای هر یک از چهار

معيارهای ذکرشده ،تعداد  106شرکت بهعنوان نمونۀ

مقياس یادشده ،کمتر از یک باشد ،نشان میدهد

نهایی پژوهش در دورۀ زمانی  1388تا  1396برای

مدیران شرکتها عمل مدیریت سود آگاهیدهنده را

آزمون فرضيهها انتخاب شدند .دادههای جمعآوری

انﺠام دادهاند و اگر یک و بيشتر از یک باشد ،یعنی

نقش کيفيت حسابرسی بر رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی و ابعاد آگاهیدهندگی و فریبندگی مدیریت سود27/

مدیران شرکت ،مدیریت سود آگاهیدهنده را انﺠام

در مدل فوق ،تمامی متغيرها به مﺠموع داراییها

ندادهاند .ریچاردسون [ ،]54بائو و بائو [،]24

در سال قبل تقسيم میشود و کل اقالم تعهدی شامل

کارلسون و بدﻻ [ ]25و ميکلسون و همکاران []51

اقالم تعهدی اختياری و اقالم تعهدی غيراختياری

برای اندازهگيری مدیریت سود آگاهیدهنده از این

است.
مطــــابﻖ مــــدل جــــونزa(1/Assetst−1 ) + ،

الگو بهره گرفتند.
روش تاکر و زاروئين [ ،]59مقياس مدیریت سود

 b∆Salest + cPPEt + dROAtاقـــــالم تعهـــــدی

مبتنی بر اقالم تعهدی است .آنها بهمنﻈور اندازهگيری

غيراختياری ) (NDAهستند؛ بنابراین ،در این مدل،

مدیریت سود فریبنده ،همبستگی منفی بين تغييرات

بيانکنندۀ اقالم تعهدی اختياری ) (DAPاست.

، µt

اقالم تعهدی اختياری ) (ΔDAPو تغييرات سود قبل

سود قبل از اقالم تعهدی اختياری ) ،(PDIبا کسر

از اقالم تعهدی اختياری ) (ΔPDIرا بررسی کردند و

اقالم تعهدی اختياری از سود خالص محاسبه شده

با این ادعا که مدل جونز برای واحدهای دارای

است .مقدار مدیریت سود ،ضریﺐ همبستگی بين

عملکرد خوب مناسﺐ نيست ،بهمنﻈور اندازهگيری

تغييرات اقالم تعهدی اختياری سال  tنسبت به سال

اقالم تعهدی اختياری ،از مدل مقطعی تعدیلشده

 t-1و تغييرات سال  tنسبت به سال  t-1سود قبل از

جونز به شرح رابطه ( )3استفاده کردند:

اقالم تعهدی اختياری ) CORR(ΔDAP,ΔPDIاست.

) Accrualst = a(1/Assetst−1
رابطه ()3
+ b∆Salest
+ cPPEt
+ dROAt + μi
 :Accrualstمعرف اقالم تعهدی کل در سال  tاست

ضریﺐ همبستگی منفی ،بيانکنندۀ مدیریت سود

که از رابطه ( )4به دست میآید:
رابطه ()4

اقالم تعهدی کل= جریانات نقدی
عملياتی – سود خالص

𝟏 :Assets𝒕−معرف مﺠموع داراییها در سال t-1

است.
𝑡𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆∆ :معرف تغييرات فروش است که بهصورت
زیر به دست میآید:
رابطه ()5

فروشهای سال گذشته  -فروشهای سال
جاری = تغييرات فروش

آگاهیدهنده است .در صورتی که همبستگی بين
تغييرات اقالم تعهدی اختياری و تغييرات سود قبل از
اقالم تعهدی اختياری مثبت باشد ،مدیریت شرکت،
مدیریت سود آگاهیدهنده را انﺠام نداده است.
کارلسون و بدﻻ [ ]25و ميکلسون و همکاران []51
برای اندازهگيری مدیریت سود فریبنده از این الگو
بهره گرفتند.
متغیر مستقل
عدم تقارن اطالعاتی

در ایــن پــژوهش ،معيــار استفادهشــده بــرای

 :PPEtمعرف ارزش ناخالص اموال و ماشينآﻻت در

اندازهگيری عدم تقارن اطالعاتی ،دامنۀ تفاوت قيمـت

همان سال ( قبل از کسر استهالک انباشته) است.

پيشنهادی خرید و فروش سهام است کـه ونکـاتش و

 :ROAtبازدهی دارایی در سال  tاست که به شرح

چيانگ [ ]60طراحی کردند .نکتۀ شایان توجه در ایـن

رابطه ( )6محاسبه شده است.

پژوهش ،روش محاسبۀ صحيح این متغير بـا اسـتفادۀ

رابطه ()6

بازدهی داراییها=جمع کل داراییها در سال

دقيﻖ از دامنۀ تفاوت قيمت پيشنهادی خرید وفـروش

گذشته  /سودخالص در همان سال

است؛ موضوعی که در بسياری از پژوهشهای داخلی
بــه اشــتباه از دامنــۀ تفــاوت قيمــت خریــد و فــروش
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استفاده شده است .دامنۀ پيشـنهادی خریـد و فـروش

متغیر تعدیلگر

سهام بهطور گسـترده در پژوهشهـای پيشـين معيـار

کیفیت حسابرسی

عدم تقارن اطالعاتی به کار گرفته شده است .هيلـی و

با توجه به پژوهش الزوبی [ ،]19محاسبۀ این متغير

همکاران [ ،]37لوز و ورچيا [ ،]48کورمير و همکاران

با استفاده از چهار شاخصۀ مهم کيفيت حسابرسی انﺠام

[ ،]20جهانگيرنيا و همکاران [ ،]7آقـایی و همکـاران

شده است که عبارتاند از :دورۀ تصدی حسابرس،

[ ]2و جودی و همکاران [ ]6برای انـدازهگيری عـدم

اندازۀ حسابرس ،اقالم تعهدی اختياری و استقالل

تقارن اطالعاتی از این الگو بهره گرفتهاند .این الگو به

حسابرس .بهمنﻈور جلوگيری از تعدد تخمين مدلها و

شرح زیر است:

پيچيدگی تفسير نتایج چهار معيار کيفيت حسابرسی با

رابطه ()7

(AP − BP) × 100
(AP + BP) ÷ 2

= SPREADi.t

که در آن SPREADدامنۀ تفاوت قيمت پيشنهادی
خرید و فروش سهام AP،ميانگين قيمت پيشنهادی
فروش سهام شرکت  iدر دوره  tو  BPميانگين قيمت
پيشنهادی خرید سهام شرکت  iدر دوره  tاست .هرچه
تفاوت قيمت پيشنهادی خرید و فروش سهام عدد
بزرگتری باشد ،حاکی از عدم تقارن اطالعاتی
بيشتری است .دامنۀ قيمت پيشنهادی خرید و فروش
سهام ،منبع اصلی درآمد (پاداش) بازارسازها برای
جبران نقدینگی ارائهشده ازسوی آنهاست [ .]34دامنۀ
تفاوت قيمت پيشنهادی خرید و فروش سهام ،معيار
اندازهگيری نقدشوندگی اوراق بهادار شرکت است که
نخستينبار دمستز [ ]29مطرح کرد [ .]62همزمان با
توسعۀ مفهوم عدم تقارن اطالعاتی در ادبيات مالی،
بﺠهوت [ ]21این نﻈریه را مطرح کرد که هزینههای
اطالعاتی میتواند بر قيمتها و فرآیند پيشنهاددهی
قيمت مؤثر باشد؛ بهویژه او بيان میکند در بازار،
برخی از معاملهگران در مقایسه با بازارسازها دارای
مزیت اطالعاتی بودهاند که این معاملهگران آگاه به
دليل برخورداری از این اطالعات خاص ،تنها
درصورت پایينبودن قيمت پيشنهادی ،خریدار و
درصورت باﻻبودن قيمت پيشنهادی ،فروشنده
خواهند بود.

استفاده از تکنيک تحليل عاملی در نرمافزار  SPSSبه
یک شاخص تبدیل شده است.
دورۀ تصدی :با پيروی از پژوهش مﺠتهدزاده و
آقایی [ ]12دورۀ تصدی ،متغير مﺠازی است که اگر
حسابرس بيش از  4سال حسابرس شرکت صاحبکار
باشد ،این متغير برابر با  1و در غير اینصورت برابر با
صفر است.
اندازۀ حسابرس :با پيروی از پژوهش رضایی و
یعقوبنژاد [ ،]13اندازۀ حسابرس با سازمان حسابرسی
که مؤسسۀ بزرگ و دارای اعتبار و شهرت باﻻ در ایران
است ،درجۀ یک در نﻈر گرفته و سایر مؤسسات
حسابرس عﻀو جامعۀ حسابداران رسمی که اندازۀ آنها
نسبت به سازمان حسابرسی کوچکتر است ،مؤسسات
دارای اعتبار و شهرت پایين درجه دو در نﻈر گرفته
شدهاند .اگر حسابرس شرکت ،سازمان حسابرسی باشد،
اندازۀ حسابرس ،برابر یک و در غير اینصورت ،برابر
صفر است [.]14
اقالم تعهدی اختیاری :این متغير از تفـاوت سـود
قبل از اقالم غيرمترقبه و وجوه نقد ناشی از عمليـات،
تقسيم بر متوسط کل داراییها به دست میآیـد [.]22
کيفيت حسابرسی بهوسيلۀ قدر مطلـﻖ اقـالم تعهـدی
اختياری و براساس مدل جونز تعدیلشده اندازهگيری
شده است .باﻻبودن اقالم تعهـدی اختيـاری ،نشـان از

نقش کيفيت حسابرسی بر رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی و ابعاد آگاهیدهندگی و فریبندگی مدیریت سود29/

پایينبودن کيفيت حسابرسی دارد .الستير و همکـاران

شرکتهای دارای سطح باﻻتری از بدهی ،انگيزۀ

[ ،]17جف و همکـاران [ ]40و جونـگ و همکـاران

باﻻتری برای مدیریت سود دارند؛ بنابراین برای کنترل

[ ]44در پژوهشهای خود قدر مطلـﻖ اقـالم تعهـدی

عامل بدهی از اهرم مالی بهره گرفته خواهد شد که از

اختياری را کيفيت حسابرسی در نﻈر گرفتند.

نسبت بدهی به جمع داراییهای شرکت به دست

استقالل حسابرس :نﻈریۀ کارگزاری ،حسابرس را
نمایندۀ مستقل سهامداران و سایر اشخاص ذینفع در
کنترل صحت ،قابليت اتکا و مربوطبودن اطالعاتی
میشناسد که مدیران واحد تﺠاری آن را تهيه و ارائه
میکنند؛ اما به دليل آنکه کار حسابرسی مستلزم ارتباط
نزدیک حسابرس با مدیران واحد تﺠاری است ،در این
نﻈریه فرض میشود حسابرسان ممکن است در انﺠام
وظيفۀ خود ،استقالل خود را حفظ نکنند و کار خود را
بهدرستی انﺠام ندهند و به عبارتی ،در راستای منافع خود

میآید .برای کنترل عامل سودآوری نيز از  ROAاستفاده
میشود [ .]28همچنين رویچودهری [ ]55به این نتيﺠه
رسيد که شرکتهای که سطح باﻻیی از مدیریت سود
واقعی را در بر میگيرند ،از گزارشکردن زیانها
خودداری میکنند .به این سبﺐ  Lossمتغير مﺠازی
است که اگر شرکتی زیان گزارش نکرده باشد ،عدد یک
و در غير اینصورت ،عدد صفر اختصاص داده خواهد
شد .همچنين براساس پژوهشهای انﺠامشده،
شرکتهای دارای درصد مالکيت نهادی باﻻتر ،از سطح
پایينتری از مدیریت سود برخوردارند؛ ازاینرو ،متغير

و همچنين مدیران عمل کنند .در این پژوهش ،با پيروی

 IOبيانکنندۀ درصد سهام مالکيت نهادی در شرکتهای

از الزوبی [ ]19و به استناد نﻈریۀ کارگزاری استقالل

مدنﻈر است.

حسابرس با استفاده از متغير هزینۀ حسابرسی
اندازهگيری شده است.
متغیرهای کنترلی
براساس پژوهشهای پيشين ،برای کنترل اثر سایر

بر اساس این ،مدل اصلی برای آزمون فرضيههای
پژوهش به شرح رابطه ( )8تدوین شد:
با توجه به فرضيههای پژوهش 2 ،الگوی
رگرسيونی استفاده شده است .رابطه ( )8مربوط به
فرضيۀ اول و سوم ،رابطه ( )9مربوط به فرضيۀ دوم و

متغيرهایی که بر مدیریت سود مؤثرند .متغيرهای زیر نيز

چهارم است.

کنترلی در نﻈر گرفته شدهاند:

الگوی()8

) Ln(Sizeمتغيری برای کنترل اندازۀ شرکت است
که بهوسيلۀ لگاریتم طبيعی ارزش بازار سهام شرکت به
دست میآید MB .برای کنترل فرصتهای رشد (نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام)؛
 Capex-growthبيانکنندۀ رشد مخارج سرمایهای است
که از تفاوت مخارج سرمایهای در سالی که سهام
شرکت برای بار اول به فروش میرسد و مخارج
سرمایهای در سال قبل تقسيم بر جمع داراییهای
شرکت سال قبل از فروش سهام برای بار اول محاسبه
میشود؛  Leverageدیفوند و جيامبالو [ ]28نشان دادند

الگوی()9

𝑡𝐼𝐼𝑆𝑖.𝑡 = β0 + 𝛽1 𝐼𝑛𝑓𝑜 − 𝐴𝑠𝑦𝑖.
𝑡+ 𝛽2 AUDQULITY𝑖.
𝑡+ 𝛽3 𝐼𝑛𝑓𝑜 − 𝐴𝑠𝑦𝑖.
𝑡∗ AUDQULITY𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐹𝑂𝑖.
) 𝑡+ 𝛽5 𝐿𝑛(𝑀𝐾𝑖.
𝑡+ 𝛽6 𝑀𝐵𝑖.
+𝛽7 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑖.𝑡 + 𝛽8 𝐿𝑒𝑣𝑖.𝑡 +
𝛽9 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖.𝑡 + 𝛽10 𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 + 𝛽11 𝐼𝑂𝑖.𝑡 +
𝑡𝜀𝑖.
𝑡𝐷𝐼𝑆𝑖.𝑡 = β0 + 𝛽1 𝐼𝑛𝑓𝑜 − 𝐴𝑠𝑦𝑖.
𝑡+ 𝛽2 AUDQULITY𝑖.
𝑡+ 𝛽3 𝐼𝑛𝑓𝑜 − 𝐴𝑠𝑦𝑖.
𝑡∗ AUDQULITY𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐹𝑂𝑖.
) 𝑡+ 𝛽5 𝐿𝑛(𝑀𝐾𝑖.
𝑡+ 𝛽6 𝑀𝐵𝑖.
+𝛽7 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑖.𝑡 + 𝛽8 𝐿𝑒𝑣𝑖.𝑡 +
𝛽9 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖.𝑡 + 𝛽10 𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 + 𝛽11 𝐼𝑂𝑖.𝑡 +
𝑡𝜀𝑖.
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نگاره  .1عالئم اختصاری متغیرهای بهکاررفته در پژوهش
IIS

مدیریت سود آگاهیدهنده

CFO

جریان نقد عملياتی

DIS

مدیریت سود فریبنده

MB

فرصت رشد شرکت

AUDTENU

دورۀ تصدی حسابرس

CAPEX

مخارج سرمایهای

AUDSIZE

اندازۀ حسابرس

LEV

اهرم مالی

AUDINDAF

استقالل حسابرس

LOSS

زیان شرکت

ACC

اقالم تعهدی اختياری

ROA

سودآوری شرکت

AUDQULITY

کيفيت حسابرسی

IO

درصد مالکيت نهادی

)Ln(MK

اندازۀ شرکت

INFO

عدم تقارن اطالعاتی

نتایج تخمین مدلهای پژوهش

فرض مربـوط بـه نبـود همخطـی ،خودهمبسـتگی و

بهمنﻈور آزمون فرضيهها از روش دادههای ترکيبی

ناهمسانی واریـانﺲ بـين باقيمانـدههای مـدل اسـت.

استفاده شده است .در دادههای ترکيبی بـرای انتخـاب

هرچند استفاده از دادههای ترکيبی ،یکی از روشهای

از بين دادههای تلفيقی و دادههای تـابلویی ،از آزمـون

جلوگيری از بـروز همخطـی اسـت؛ بااینحـال بـرای

 Fليمر استفاده شده اسـت .نتـایج آزمـون  Fليمـر در

حصول اطمينان بيشتر از معيار تـورم واریـانﺲ ()VIF

سطح معنـیداری  95درصـد ،کوچـکتر از  5درصـد

نيز برای بررسی همخطی استفاده شـده اسـت .نتـایج

(برای مدلهای  8و  9بهترتيﺐ احتمـال آمـاره معـادل

آمـاره  VIFبــرای کليــۀ متغيرهـا کوچــکتر از  5بــود

 0,0001و  )0,0082است؛ بنابراین ،روش استفادهشده

(بيشترین مقدار  VIFمعادل  2,51و کمترین مقدار آن

برای تخمـين مـدل ،روش دادههـای تـابلویی (پنلـی)

معادل  1,02است) کـه ایـن امـر نشـان میدهـد بـين

است .همچنين از آزمون هاسمن بـرای انتخـاب بـين

متغيرهای آزمودهشده همخطی وجود ندارد .همچنـين

الگوی اثرات ثابت و الگوی اثـرات تصـادفی اسـتفاده

برای بررسی وجود ناهمسانی واریانﺲ بين باقيمانـده

شده است .با توجه به اینکه نتـایج سـطح معنـیداری

مدل ،از آزمون والد تعدیلشـده اسـتفاده شـد .ميـزان

آزمون هاسـمن نيـز بـرای مـدلهای  8و  9بـهترتيﺐ

احتمــال آمــارۀ بهدســتآمده از آزمــون والــد بــرای

معادل  0,033و  0,0007بـود  -کـه در هـر دو مـدل،

مــدلهای  8و  9بــهترتيﺐ معــادل  0,0046و0,0001

کوچــکتر از  5درصــد اســت -مــدل مــدنﻈر از نــوع

بود که این ميزان از احتمال آمـاره ،نشـان میدهـد در

اثرات ثابت است .همچنين برای بـرآورد پارامترهـای

بين باقيماندههای مدلها ناهمسـانی واریـانﺲ وجـود

مــدل رگرســيون ،آزمــون فــروض کالســيک اهميــت

دارد و بایــد از روش حــداقل مربعــات تعدیلشــده

ویـژهای دارد .ازجملــه مهمتــرین فــروض کالســيک،

( )EGLSاستفاده شود.

نقش کيفيت حسابرسی بر رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی و ابعاد آگاهیدهندگی و فریبندگی مدیریت سود31/

نگاره  .2نتایج حاصل از آزمون فرضیههای اول و سوم پژوهش
متغیر وابستهInformative Income Smoothing :

متغیر

ضریﺐ

خطای استاندارد

آماره t

سطح معنیداری

AUDQULITY

0/2433

0/0669

3/6368

0/0003

INFO*AUDQU

-0/5674

0/1535

-3/6950

0/0002

INFO-ASY

-0/0267

0/0081

-3/2913

0/0010

CFO

0/0551

0/0554

0/9935

0/320

)Ln(Size

-0/0601

0/0855

-0/7032

0/482

MB

0/0003

0/0008

0/4649

0/642

CAPEX

-0/0018

0/0016

-1/1164

0/2645

LEV

-0/4567

0/1152

-3/9627

0/0001

LOSS

0/0166

0/0363

0/4564

0/648

ROA

-1/0719

0/1572

-6/8161

0/0001

IO

0/1261

0/1029

1/2251

0/220

C

0/9202

0/1064

8/6476

0/0001

𝟐𝐑

0/55

دوربین واتسون

1/85

آماره F

8/9464

احتمال آماره F

0/0001

منبع :یافتههای پژوهش

بــا توجــه بــه نتــایج بــرازش مــدل بــرای آزمــون

نتایج حاصل نشان میدهند ضریﺐ متغير متقابـل

فرضيههای پژوهش (ارائهشـده در نگارههـای  2و ،)3

عدم تقارن اطالعاتی و کيفيت حسابرسـی در بررسـی

ســطح معن ـیداری آمــاره  )0/0001( Fکمتــر از ســطح

فرضيۀ سوم (بررسی تأثير کيفيت حسابرسی بر رابطـۀ

خطــای پذیرششــدۀ ( 5درصــد) بــوده و کــل مــدل

بـــين عـــدم تقـــارن اطالعـــاتی و مـــدیریت ســـود

رگرسيونی معنیدار است .همچنين برای بررسی خود

آگاهیدهنده) -0/5674 ،است که شـدت تـأثير منفـی

همبستگی از آزمون ولدریچ استفاده شده است .نتـایج

این عدد بر مدیریت سود آگاهیدهنده در مقایسـه بـا

حاصل از آزمون ولدریچ نبـود خـود همبسـتگی بـين

زمانی که تأثير عدم تقارن اطالعاتی بر مـدیریت سـود

جمالت خطا را نشان میدهد .طبﻖ نتایج مـنعکﺲ در

آگاهیدهنــده ،بــدون در نﻈــر گــرفتن اثــر کيفيــت

این نگارهها ،ضریﺐ متغير عـدم تقـارن اطالعـاتی در

حسابرسی بررسی شده ،به طـرز چشـمگيری کـاهش

نگــاره ( -0/0267 ،)2بــوده و دارای رابطــۀ منفــی و

یافته است .این موضوع بيانکنندۀ این واقعيـت اسـت

معناداری با مـدیریت سـود آگاهیدهنـده اسـت .ایـن

که در زمان وجود حسابرسی بـا کيفيـت بـاﻻ ،شـدت

بــدان معناســت کــه وجــود عــدم تقــارن اطالعــاتی،

تأثير منفی عدم تقـارن اطالعـاتی بـر مـدیریت سـود

مدیریت سود آگاهیدهنده را کاهش میدهد و باعـث

آگاهیدهنده کاهش مییابد.

میشود مدیران از مدیریت سـود بـه نفـع خـود و بـه
هزینۀ سهامداران استفاده کنند.
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نگاره  .3نتایج حاصل از آزمون فرضیههای دوم و چهارم پژوهش
متغیر وابستهDeceptive Income smoothing :

متغیر

ضریﺐ

خطای استاندارد

آماره t

سطح معنیداری

AUDQULITY

-0/0826

0/0415

-1/9898

0/046

INFO*AUDQU

0/0022

0/0006

3/6684

0/003

INFO-ASY

0/0123

0/0034

3/6354

0/003

CFO

-0/028

0/0140

-2/037

0/0419

)Ln(Size

0/0438

0/0236

1/8580

0/063

MB

-0/0004

0/0009

-0/4319

0/665

CAPEX

0/0048

0/0017

2/8250

0/004

LEV

0/1570

0/0560

2/7731

0/005

LOSS

0/0331

0/0302

1/0860

0/276

ROA

-0/1629

0/0833

-1/9550

0/050

IO

0/0241

0/0253

0/9494

0/342

-0/1678

0/0412

-4/0702

0/0001

C
𝟐

𝐑

0/33

دوربین واتسون

1/99

آماره F

7/6985

احتمال آماره F

0/0001

منبع :یافتههای پژوهش

بــا توجــه بــه نتــایج بــرازش مــدل بــرای آزمــون

در صورت وجود عـدم تقـارن اطالعـاتی و بهواسـطۀ

فرضيههای پـژوهش (ارائهشـده در نگـاره  ،)3سـطح

جدایی سهامداران از شـرکت ،سـود را بـه نفـع خـود

معنیداری آمـاره  )0/0001( Fکمتـر از سـطح خطـای

دستکاری کنند .همانطور که اشاره شد ،در این ميـان،

پذیرششده ( 5درصد) بوده و کـل مـدل رگرسـيونی

یکی از مکانيزمهای قوی و کارآمد برای جلـوگيری از

معنیدار است .همچنين برای بررسی خود همبسـتگی

سوء استفاده مـدیران از سـود و کـاهش عـدم تقـارن

از آزمون ولدریچ استفاده شده است .نتایج حاصـل از

اطالعاتی ميان مدیران و سهامداران ،وجود حسابرسی

آزمون ولدریچ نبود خود همبستگی بين جمالت خطا

با کيفيت باﻻ است؛ ازاینرو ،در فرضيۀ چهـارم ،تـأثير

را نشان میدهد .طبﻖ نتایج منعکﺲ در ایـن نگارههـا،

کيفيت حسابرسی بر رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی و

در نگاره ( ،)3ضـریﺐ متغيـر عـدم تقـارن اطالعـاتی

مدیریت سود مدیریت سود فریبنده بررسی شد .طبـﻖ

 0/0123است و نشاندهندۀ رابطـۀ مثبـت بـين عـدم

نتایج بهدستآمده ،ضریﺐ متغير متقابـل عـدم تقـارن

تقارن اطالعاتی و مـدیریت سـود فریبنـده اسـت .بـه

اطالعــاتی و کيفيــت حسابرســی  0/0002اســت کــه

عبارت دیگر ،وجود عدم تقـارن اطالعـاتی مـدیریت

شدت تأثير مثبت این عدد بر مـدیریت سـود فریبنـده

سود فریبنده را تشدید میکند و باعث میشود مدیران

در مقایسه با شدت تأثير مثبـت عـدد بهدسـتآمده از

نقش کيفيت حسابرسی بر رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی و ابعاد آگاهیدهندگی و فریبندگی مدیریت سود33/

فرضيۀ دوم کاهش یافتـه کـه در آن رابطـۀ بـين عـدم

شـرکت ،ســود را بـه نفــع خـود دســتکاری میکننــد.

تقارن اطالعاتی و مدیریت سود فریبنده ،بدون در نﻈر

یافتههای پژوهش همچنين نشان میدهنـد در شـرایط

گـرفتن کيفيــت حسابرســی بررسـی شــده اســت .بــر

وجود عدم تقارن اطالعاتی ،انگيزۀ مدیران نسـبت بـه

اساساین ،مشاهده میشود هرچند وجود عدم تقـارن

انﺠام مدیریت سود فریبنده نيز افزایش مییابـد؛ زیـرا

اطالعاتی موجﺐ افزایش مدیریت سود از نوع فریبنده

نبود تقارن اطالعاتی حاکی از آن اسـت کـه همگــان

است ،در شرایطی که حسابرسی با کيفيـت بـاﻻیی در

بـ ـهطـ ـور یکسـ ـان بـ ـه اطالعات دسترسی ندارند و

شرکت انﺠام شود ،عمال از ميزان مـدیریت مـدیریت

مدیریت بنا بـــــه موقعيـــــت خود دارای اطالعات

سود فریبنده کاسته میشود.

بيشتری نسبت به دیگران اســـت کــه ایــن موضــوع،

نتیجهگیری و پیشنهادات
این پژوهش با هـدف بررسـی تـأثير عـدم تقـارن
اطالعاتی بر مدیریت سـود آگاهیدهنـده و مـدیریت
سود فریبنده و نقش تعدیلگری کيفيت حسابرسی بـر
رابطۀ بـين ایـن دو متغيـر انﺠـام شـد .بـرای آزمـون
فرضيههای پژوهش ،دادههای مربوط بـه  106شـرکت
در بــازه زمــانی  1396 -1388اســتفاده شــدند .ب ـرای

عامل اصلی در هـــدایت مـــدیران به سمت مدیریت
سود تلقی میشود .افراد بهطور ذاتی درصدد افـزایش
منافع شخصی خود بوده و مدیران نيـز از ایـن قاعـده
مســــتثنی نبودهانــــد و عالقهمندنــــد در راســــتای
حداکثرسازی منافع شخصی ،تثبيت موقعيت شـغلی و
افزایش رفاه اجتماعی ،تصویری مطلـوب از وضـعيت
واحد تﺠاری به سـهامداران و سـایر ذینفعـان ارائـه
کنند؛ درنتيﺠه ،زمانی که بين منافع مـدیران و مالکـان،

اندازهگيری عدم تقـارن اطالعـاتی از معيـار ،Spread

همسویی منافع وجود ندارد ،بـهواسـطۀ وجـود تـﻀاد

برای اندازهگيری مدیریت سود آگاهیدهنـده از روش

منـافع ،هزینههای نمایندگی ایﺠاد میشوند و مـدیران

ارائهشــدۀ ریچاردســون [ ]54و بــرای انــدازهگيری

انگيزۀ باﻻیی بـرای افـزایش منـافع شخصـی خـود از

مدیریت سود فریبنده از روش تـاکر و زارویـين []59

محــل منــابع شــرکت خواهنــد داشــت [ .]42نتــایج

اســتفاده شــد .همچنــين بــرای انــدازهگيری کيفيــت

بهدســتآمده حــاکی از ردنشــدن فرضــيۀ اول و دوم

حسابرسی از چهار معيار مختلـف ،اسـتفاده و سـپﺲ

پژوهش است.

برای تبدیل این معيارها به یک معيـار واحـد از روش
تحليل عاملی استفاده شد.

همانطور که اشاره شد یکی از مکانيزمهای قـوی
و کارآمد برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی و بـه تبـع

نتایج حاصل از آزمون فرضيۀ اول و دوم پـژوهش

آن ،کاهش مدیریت سود ،وجود حسابرسی با کيفيـت

نشان میدهـد عـدم تقـارن اطالعـاتی تـأثير منفـی و

باﻻ است .نتایج حاصل از آزمون فرضيۀ سوم پژوهش

معناداری بر مدیریت سود آگاهیدهنده و تأثير مثبـت

نشان میدهد وجود حسابرسی با کيفيت بـاﻻ از سـوء

و معناداری بر مدیریت سود فریبنـده دارد .ایـن بـدان

استفاده مدیران از سود و دستکاری سود به نفع خـود،

معناست که هرچند هـدف مـدیران از مـدیریت سـود

تا حد زیادی جلوگيری میکند و شـدت تـأثير منفـی

آگاهیدهنده ،افزایش ارزش سهامداران اسـت ،زمـانی

عدم تقارن اطالعاتی بر مدیریت سود آگاهیدهنـده را

که عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد ،مدیران بـه دليـل

تا حد چشـمگيری کـاهش میدهـد .همچنـين نتـایج

دسترسی کامل نداشتن و کافی سهامداران به اطالعات

حاصل از آزمون فرضيۀ چهارم پژوهش نشان میدهند

 /34پژوهشهای حسابداری مالی ،سال دوازدهم ،شماره یک ،پياپی ( ،)43بهار 1399

هرچند در شرایط وجود عدم تقارن اطالعاتی ،امکـان

نشان میدهند وجود کيفيت حسابرسی ،تـأثير منفـی /

انﺠــام مــدیریت ســود فریبنــده افــزایش مییابــد ،در

مثبــت عــدم تقــارن اطالعــاتی بــر مــدیریت ســود

صورت وجود حسابرسی با کيفيت باﻻ ،عمال مـدیران

آگاهیدهنــده  /فریبنــده را بــهطور کــل از بــين نبــرده

در انﺠام اینگونه مـدیریت سـود احتيـاط کـرده و در

است؛ بلکه شدت ایـن تـأثير کـاهش مییابـد .نتـایج

نتيﺠه ميزان مدیریت سود از نوع فریبنده کاهش یافتـه

بهدســتآمده از آزمــون فرضــيههای پــژوهش ،بيــان

است .نتایج بهدستآمده مطابﻖ با نﻈریۀ جنسـن []42

میکنند عدم تقارن اطالعاتی تأثير منفـی بـر مـدیریت

است که بيان میکند کيفيت حسابرسی نقش مهمی در

سود آگاهیدهنـده و تـأثير مثبـت بـر مـدیریت سـود

کاهش مدیریت سود دارد و بهمنزلۀ مکـانيزم نﻈـارتی

فریبنــده دارد و در ایــن ميــان یکــی از مکانيزمهــای

برای بازداری مـدیران در دسـتکاری درآمـد ،اهميـت

کارآمد و قوی برای کـاهش تـأثيرات منفـی مـدیریت

ویژهای دارد .براساس تئوری نماینـدگی ،مکانيزمهـای

سود بر ارزش شرکت ،وجود حسابرسی با کيفيت باﻻ

نﻈارت بر هماهنگی منافع سهامداران و مـدیران مـؤثر

است که وجود حسابرسی با کيفيـت بـاﻻ بـه کـاهش

است و تﻀاد منافع و همچنين رفتارهای فرصتطلبانه

شدت تأثير منفی عدم تقـارن اطالعـاتی بـر مـدیریت

بعدی را کاهش میدهد .ایـن بـدان معناسـت کـه در

سود آگاهیدهنده و شدت تأثير مثبت مـدیریت سـود

شــرکتهای پذیرفتهشــده در بــورس تهــران ،وجــود

فریبنده بر ارزش شرکت منﺠر میشود؛ ازایـنرو ،بـه

حسابرسی با کيفيت بـاﻻ ،هزینـههای نماینـدگی بـين

بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد میشـود بـا وضـع

مدیران و سهامداران را کاهش میدهـد کـه ایـن امـر

مکانيزمهــای نﻈــارتی و کنترلــی بيشــتر و قــویتر بــر

باعث کاهش شدت تـأثير عـدم تقـارن اطالعـاتی بـر

عملکـــرد و گزارشـــات مـــالی ایـــن شـــرکتها،

مدیریت سود میشود .یک تفسير محتمل برای نتـایج

اطمينانخاطر بيشتری بـرای سـرمایهگذاران بالفعـل و

بهدستآمده نيز این موضوع است کـه اگرچـه وجـود

بالقوه را در این شـرکتها از بابـت تـأمين منافعشـان

کيفيت حسابرسی تا حد زیـادی از تـأثير منفـی عـدم

فراهم آورند تا شـاید از ایـن طریـﻖ منـافع احتمـالی

تقــارن اطالعــاتی بــر مــدیریت ســود آگاهیدهنــده

بهدستآمده از مدیریت سود توسط مدیران شـرکتها

جلوگيری میکند ،به نﻈر میرسد کيفيـت حسابرسـی

بــه ســوی ســرمایهگذاران و مالکــان در آن شــرکتها

در شرکتهای پذیرفتهشـده در بـورس اوراق بهـادار

روانه شود .اهميت نﻈارت بيشتر نهتنها با مکانيزمهای

تهران ،باﻻ نيست؛ زیرا اگر حسابرسی کيفيـت بـاﻻیی

کنترلی بورس باید اعمال شـود تـا با بهبود کـارایی و

داشت ،انتﻈار میرفت تأثير منفی  /مثبت عـدم تقـارن

عملکرد شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار

اطالعاتی بر مدیریت سود آگاهیدهنده  /فریبنـده ،در

تهران و افزایش ارزش این شرکتها به افزایش ثروت

رابطۀ بـين عـدم تقـارن اطالعـاتی و مـدیریت سـود

سهامداران شرکتها منﺠر شـــــود و درنهایـــــت از

آگاهیدهنده و فریبنده از بين برود .به عبارتی ،انتﻈـار

سرمایههای موجود در این بازار به نفع توسعۀ

بر آن بود که در صورت وجود کيفيت حسابرسی باﻻ،

اقتصادی کشور بهره گرفتــه شــود ،بــه دليــل اهميــت

وجود عدم تقارن اطالعاتی نتواند بـر مـدیریت سـود

کيفيت باﻻی حسابرسـی ،ﻻزم اسـت سـهامداران نيـز

تأثير چندانی بگذارد؛ درحالیکـه نتـایج بهدسـتآمده

بــرای جلــوگيری از اعمــال مــدیریت ســود و بــهطور

نقش کيفيت حسابرسی بر رابطۀ بين عدم تقارن اطالعاتی و ابعاد آگاهیدهندگی و فریبندگی مدیریت سود35/

خاص مدیریت سود فریبنده توسط مـدیران شـرکت،

مدیریت سود .مﺠلـۀ پيشـرفتهای حسـابداری ،سـال

در انتخاب حسـابرس معتمـد خـود دقـتنﻈر داشـته

ششم ،شماره  ،2صص .26-1

باشــند و حسابرســانی را بــرای اطمينانبخشــی بــه
صورتهای مالی تهيهشدۀ مدیران انتخاب کنند کـه از
کيفيت ارائه خدمات باﻻیی برخوردار باشند.

پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
پيشنهاد میشود موضوع پژوهش حاضر به تفکيک
صنایع در بورس اوراق بهادار تهـران انﺠـام شـود تـا
نتایج فرضيهها در سطح صنایع نيـز مشـخص شـوند.
پژوهشهای آتی میتوانند برای محاسـبۀ عـدم تقـارن
اطالعاتی از روشهای دیگری مانند درصـد تغييـر در

 .4بهبهانینيــا ،پریساســادات و جــواد معصــوم.)1395( .،
نقــش کيفيــت حسابرســی در کــاهش عــدم تقــارن
اطالعاتی .مﺠلۀ علمیپژوهشی دانش حسابداری مالی،
سال سوم ،شماره  ،4صص .106-93
 .5ثقفی ،علی ،مردایجز ،محسـن و حسـينعلی سـهرابی.
( .)1393رابطــۀ بــين مــدیریت ســود و عــدم تقــارن

اطالعاتی در شرایط نااطمينانی محيطـی .مﺠلـۀ دانـش
حسابداری ،سال پنﺠم ،شماره  ،17صص .27-7
 .6جودی ،سميرا ،منصـورفر ،غالمرضـا و حمـزه دیـدار.
( .)1398کيفيت حاکميت شـرکتی درونـی و بيرونـی،
عدم تقارن اطالعاتی و نگهداشت وجه نقد ،افزایش یا

تعداد سرمایهگذاران نهـادی و مـدل همزمـانی قيمـت

کـــاهش ارزش شـــرکت  .فصـــلنامۀ بررســـیهای

سهام استفاده کنند و نتـایج بهدسـتآمده را بـا نتـایج

حسابداری و حسابرسی ،سال بيستوششم ،شـماره ،1

پــژوهش یادشــده مقایســه کننــد .همچنــين پيشــنهاد

صص .64-39

میشود ميزان تمایـل مـدیران شـرکت بـه اسـتفاده از

 .7جهانگرنيــا ،حســين ،رهنمــای رود پشــتی ،فریــدون و

مدیریت سود آگاهیدهنده و مدیریت سود فریبنـده و

حميدرضــا کيليفــرد .)1396( .تــأثير کيفيــت افشــای

مقایسۀ تأثير آنها بر ارزش شرکت بررسی شود.

رویههای حسابداری انتقادی بر عدم تقارن اطالعـاتی،
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