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چکیده
این مقاله فرضیه مشکل افق را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اراق بهادر تهران مورد بررسی قرار می دهد .برای این منظور
اثر مدت تصدی مدیر عامل بر کیفیت سود مورد مطالعه قرار گرفته است .دوره زمانی پژوهش از سال  2831الی  2831می باشد.
نتایج پژوهش نشان می دهد میانگین کیفیت سود در سالهای آخر تصدی مدیر عامل کمتر از سال های اول است .به بیان دیگر این
تحقیق نشان داد هرگاه مدت تصدی مدیر عامل افزایش یابد ،کیفیت سود کاهش می یابد .هم چنین شواهد پژوهش نشان داد  ،هر
چه اندازه شرکت افزایش یابد کیفیت سود نیز افزایش می یابد .اما نسبت بدهی و نوع حسابرس رابطه ای منفی و معکوس با کیفیت
سود دارند .کیفیت سود در شرکت هایی که سازمان حسابرسی  ،حسابرس ان ها است  ،در مقایسه با سایر شرکتهای نمونه پژوهش

پایین تر است .هم چنین تغییر حسابرس  ،گزارش زیان و تغییر مدیریت رابطه ای معنی دار با شاخص کیفیت سود ندارند.
واژههای کلیدی :مشکل افق  ،مدت تصدی مدیرعامل  ،کیفیت سود.
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 -1مقدمه
امروزه در دنیای رقابت ،مدیران وظیفه ای بس خطیر را در
اداره واحد های اقتصادی و موفقیت آنها به عهده دارند .از این
رو  ،نقش مدیر در اداره فعالیت های اقتصادی  ،نقشی غیر قابل
انکار است .مدیر به عنوان نماینده و کارگزار سهامداران مسئول
ارتقای بهره وری و سودآوری بنگاه های اقتصادی و هم چنین
عهدار دار وظایفی چون گذر از بحران های اقتصادی است.
عالوه بر آن مدیر وظیفه دارد تا اطالعاتی با کیفیت و عاری از
هر گونه سوگیری را به استفاده کنندگان اطالعات حسابداری
فراهم نماید .تا آن جا که مفاهیم نظری استانداردهای
حسابداری اذعا ن می دارد که اطالعات حسابداری ،می تواند
اطالعات سودمندی را برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیر به
منظور حفظ یا جایگزینی آن ها فراهم آورد(استاندارد های
حسابداری  ،ص .)755
در سال های اخیر با افزایش شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار ،هم چنین با توجه به عدم تفکیک محتوایی
مدیریت از مالکیت  ،موضوع تصدی مدیر برای سرمایه گذاران
به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده است .مطالعات گذشته
درباره مدت تصدی مدیر در ایران نشان می دهد  ،دوره تصدی
مدیر اثری بر هزینه نمایندگی ندارد .اما ارزش شرکت با افزایش
دوره تصدی ،کاهش مییابد (دیانتی دیلمی و همکاران،
 .)2831در پژوهش دیگر مرادی و حسینی ( )2832دریافتند
رابطه ای میان دوره های آخر تصدی مدیر و مدیریت سود
وجود ندارد .پژوهش حاضر در ادامه پژوهش های باال بر
ارزیابی وظیفه مباشرت مدیر و ارزیابی عملکرد او در محیط
اقتصادی انجاممی شود که در آن به تناسب افزایش شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار توسعه چندانی در تفکیک
محتوایی مالکیت از مدیریت مشاهده نمی شود .این در حالی
است که از دیدگاه سهامداران به ویژه سهامداران خرد ،ارزیابی
وظیفه مباشرت مدیر و ارزیابی عملکرد او از اهمیت خاصی
برخ وردار است .این اهمیت و فقدان پژوهش کافی درباره دوره
تصدی مدیر  ،این انگیزه را در نویسندگان این مقاله به وجود
آورد تا رابطه کیفیت اطالعات حسابداری و مدت تصدی مدیر
را به عنوان یک موضوع پژوهشی انتخاب نمایند .از این رو ،
پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه رابطه ای میان مدت
تصدی مدیر عامل و کیفیت اطالعات حسابداری وجود دارد.
اهمیت پژوهش این است که در راستای اهداف گزارشگری
مالی  ،به گونه تجربی به سرمایه گذاران  ،اعتباردهندگان ،
تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان اطالعات حسابداری
نشان خواهد داد که آیا مدت تصدی مدیر عامل  ،به عنوان یک
متغیر می تواند بر کیفیت اطالعات حسابداری اثرگذار باشد یا
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خیر ؟ در نهایت این پژوهش  ،اهمیت اطالعات حسابداری در
ارزیابی وظیفه مباشرت را مشخص می نماید.
تاکنون به صورت تجربی مطالعه ای درباره مدت تصدی
مدیر عامل و کیفیت اطالعات حسابداری انجام نشده است .
بلکه مطالعات گذشته ،رابطه بین مدت تصدی مدیر و ارزش
سهام و تاثیر آن بر هزینه نمایندگی را بررسی نموده اند .اما در
این پژوهش محققان در صدد آن هستند تا اثر مدت تصدی
مدیر عامل بر کیفیت اطالعات حسابداری در راستای یکی از
اهداف صورت های مالی مندرج در استانداردهای ملی
حسابداری را بررسی نمایند .بررسی این موضوع می تواند
موجب بازنگری و یا بسط نتایج مطالعات گذشته در زمینه
مدت تصدی مدیر عامل شود .هم چنین ایده های جدیدی
برای انتخاب متغیرهای مربوط به ارزیابی عملکرد مدیریت ارشد
شرکت را فراهم آورد .هدف این مقاله آن است که نخست اثر
مدت تصدی مدیر عامل بر کیفیت اطالعات حسابداری را
مطالعه کند .هدف دوم این پژوهش نیز آن است تا سرمایه
گذاران  ،اعتباردهندگان  ،تحلیل گران مالی و سایر استفاده
کنندگان اطالعات را از اثر مذکور ،آگاه نماید .انتظار می رود
نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی به شرح
زیر داشته باشد.
اول این که نتایج این پژوهش می تواندد موجدب گسدترش
مبانی نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با کیفیت اطالعات
حسابداری شود .دوم این که شواهد پژوهش نشدان خواهدد داد
که آیا انتخاب ارزیابی وظیفه مباشدرت مددیر بده عندوان یدک
هدف از اهداف صورتهای مالی  ،تا چده میدزان درسدت اسدت.
این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی مدی تواندد اطالعدات
سودمندی را در اختیار قانون گذاران حوزه بازار سدرمایه و هدم
چنین تدوین کنندگان اسدتانداردهای حسدابداری قدرار دهدد.
سوم این که نتایج پژوهش می تواند ایدههای جدیددی بدرای
انجام پژوهش های جدید در حوزه حسابداری  ،پیشنهاد نماید.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
مشکل افق

1

با گسترش و تخصصی شدن فعالیت واحدهای تجاری ،
مالکان وظیفه مدیریت و اداره امور واحدهای تحت مالکیت خود
را به افراد متخصصی به نام مدیر واگذار نمودند .مدیر به عنوان
نماینده و مباشر مالک وظیفه دارد تا فعاالیت های واحدتجاری را
در راستای منافع مالک هدایت و اداره نماید .هم چنین وظیفه
دیگر مدیر آن است تا منافع ذینفعان و سایر گروه های طرف
قرارداد با واحدتجاری نظیر اعتباردهنده  ،دولت  ،مشتریان ،
کارکنان  ،جامعه و امثالهم را حفظ و تأمین نماید .اما ،شواهد
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نشان می دهد مدیر در راستای منافع شخصی خود عمل می
کند و منافع خود را بر منافع دیگران مقدم می شناسد .دلیل
وقوع چنین رفتاری از سوی مدیر  ،قدرت و اختیار تصمیم گیری
است از سوی مالک به وی تفویض شده است .از آنجاییکه مالکان
نمی توانند بر هر تصمیم مدیر نظارت داشته باشند و مدیر در
پیگیری منافع خود آزادی عمل دارد .از این رو  ،مدیر در مدت
تصدی خود ممکن است استراتژی هایی را انتخاب نماید که
بیشترین منافع را برای خود تامین نماید .این موضوع مشکلی به
نام مشکل کارگزاری به وجود می آورد .مشکل دیگری که در
نظریه کارگزاری میان مدیر و سهامداران وجود دارد  ،مشکل
افق است .این مشکل بر این موضوع اشاره دارد که مدیران
تمایل دارند تا در پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که بازدهی
پروژه به قبل از پایان دوره تصدی آن ها بر می گردد .زیرا افق
تصمیم گیری مدیران در مقایسه با افق سرمایه گذاری
سهامداران کمتر است .مدیران اعتقاد دارند که دوره تصدی آن
ها محدود است در حالی که عمر شرکت نامحدود .از این رو ،
سعی می کنند در دوره تصدی خود به منافع مورد نظر دست
یابند  .این فرضیه تاکید دارد که مدیران در سالهای پایانی مدت
تصدی خود  ،زیان گریز بوده و سود را بیشتر از بقیه سالها بیش
نمایی می نمایند .بر اساس فرضیه مشکل افق  ،بازار سرمایه
توانایی مدیر در ادره شرکت را طی دوره تصدی او به خوبی
ارزیابی می کند .مدیر نیز این انگیزه را دارد تا شهرت مناسبی
برای خود فراهم نماید و برای این منظور سود را بیش نمایی می
کند .هم چنین این فرضیه تاکید دارد که مدیرانی که شهرت
خوبی در بازار در گذشته از خود به جای گذاشته اند  ،برای
کسب شهرت ،کمتر مایل به بیش نمایی سود هستند .بنابراین
مدت تصدی مدیر عامل رابطه مستقیمی با کیفیت سود
دارد).(Kalyta, 2009
مالمندیر و تات ( )1117نشان داد که مدیران مشهور و نام
آشنا در مقایسه با سایر مددیران ،از روش هدای افزایندده سدود
بیشتر استفاده می کنند .به عقیده آن ها این گونه مددیران در
پی آن هستند تا در بازار سرمایه هم چنان مشهور باقی بمانند.
ان ها از شاخص مدت تصدی مدیر عامل برای سنجش شدهرت
مدیر استفاده نمودن ) . (Malmendier and Tate , 2007دیوید
سن و همکاران ( )1117دریافتند مدیران در سال هدای اتمدام
تصدی خود ،سود را بیش نمایی مدی کنندد .ایدن پژوهشدگران
نشان دادند شرکتهایی که مددیران در سدن بازنشسدتگی قدرار
دارند ،سطح اقالم تعهدی اختیاری بیشتر از سایر شرکتها است.
به عقیده آن ها مدیرانی که نزدیک سن بازنشستگی قرار دارندد
 ،نگران سودهای آتی شرکت نیستند و تنها به افزایش سدود در
دوره های پایان خدمت خدود توجده دارندد(Davidson et al. .

) . 2007نورایی و مینتز  )1113( 1دریافتندد مددیران عامدل بدا
تجربه کاری پدایین بدر عملکدرد شدرکت دخالدت بیشدتری در
مقایسه با سایر مدیران دارند .آن ها نشان دادندد هدم شداخص
های عملکرد مبتنی بر ارقام حسدابداری و هدم شداخص هدای
عملکرد مبتنی بر بازار با پاداش نقدی رابطه ای مثبدت دارندد
).(Nourayi and Mintz ,2008

کالیتا ( ) 1113نشان داد زمدانی کده مزایدای بازنشسدتگی
مدیر عامل بر اساس شاخص های عملکرد نظیر سدود پرداخدت
می شود در آن صورت مدیر تالش می کندد تدا در دوره هدای
قبل از بازنشستگی  ،سدود را از ندوع حدداکثر سدازی مددیریت
نماید(  .) Kalyta8, 2009ژانگ ( )1113نشان داد در ابتددای
دوره تصدی مدیرعامل کمتر به بیش نمایی سود می پدردازد و
در نتیجه کیفیت سود باال است .او معتقد است که این موضدوع
بیانگر آن است که مدیرعامل در ابتدای در اختیار گرفتن سمت
خود به دنبال شهرت برای خود است .از ایدن رو سدود را بدیش
نمایی نمی کند .اما در سال های بعدد ،پدس از کسدب شدهرت
سود با بیش نمایی می شود و کیفیت سود کاهش مدی یابدد .او
هم چنین دریافت در سال آخر تصدی مدیریت  ،سود بیشتر از
4
سایر سالها مدیریت می شود) .)Zhang, 2009آدامز و همکاران
( )1113رابطده بددین عملکدرد شددرکت و مددت تصدددی اولددین
مدیرعامل شرکت را مورد مطالعه قرار دادند .آن ها دریافتند هر
چه دوره تصدی اولدین مددیر عامدل بیشدتر باشدد  ،سدودآوری
شرکت نیز بیشتر خواهد بود .هم چنین آن ها دریافتند آن چده
موجب تغییر مدیرعامل خواهد شد  ،عملکرد مدیر عامل نیست.
فرانسیس و همکاران ( )1121دریافتند کده میدان شدهرت
مدیر عامل و کیفیت سود رابطه ای منفی وجود دارد .هدر چده
شهرت مدیر عامل افزایش یابد  ،کیفیت سود نیدز کداهش مدی
یابد .ان ها برای اندازه گیری شهرت مدیر عامل از میزان نوسان
پوشش خبری رسانه ها از مدیر عامل استفاده نمودند (Francis
) .et al. 2008آن تیا و همکاران  )1121( 5در پژوهشدی نشدان
دادند هر چه تصمیمات مدیریت اجرایی شرکت افق کوتاه تری
داشته باشد ،هزینه های کارگزاری بیشتر  ،ارزش شرکت کمتر
و ریسک اطالعاتی شرکت نیز افزایش می یابدد .آن هدا اعتقداد
دارند این موضوع مطابق با نظریه مشکل افق است که بر اساس
آن مدیریت شرکت روی پروژه های کوتاه مدت سرمایه گدذاری
می نماید تا بازده بیشتری در کوتاه مددت و طدی دوره تصددی
مدیر عامل حاصل شود).(Antia et al, 2010
چدوی و همکداران ( )1121رابطدده بدین مددیریت سددود و
چرخش مدیر عامل را در کره جنوبی مورد بررسی قدرار دادندد.
آنها نشان دادند هرگداه مددیر عامدل از میدان اشدخاص داخدل
شرکت انتخاب می شود در آن صورت مدیرعامل جدید سدود
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را از نوع حداقل سازی سود  ،مدیریت می نماید .اما اگدر مددیر
عامل از خارج از شرکت انتخاب شدود در آن صدورت مددیریت
سود از نوع حداکثر سازی سود خواهد بدود).(Choi et al, 2012
نتیجه تحقیق وپراسکیت و آدامز( )1128در انگلسدتان بیدانگر
آن بود که قدرت مدیرعامل رابطه ای منفی بدا عملکدرد مدالی
شرکت ها دارد .آن هدا سده شداخص بدرای قددرت مددیرعامل
تعریف کردند که عبارتند از هدم زمدانی وظیفده مددیر عامدل و
رئیس هیئت مدیره  ،مدت تصدی مدیر عامدل و درصدد سدهام
متعلق به مدیر عامل  .آن ها هم چندین دریافتندد کده تمرکدز
مالکیت رابطه ای معکوس با عملکرد دارد ( Veprauskait and
) .Adams,2013باالفاس و فلوراکیس ( )1128نشان دادند کده
میان مبالغ پر داختی به مدیران و بدازده آتدی سدهام رابطده ای
منفی وجود دارد .یعنی شرکت هایی که حق الزحمده بیشدتری
به مدیران ارشد پرداخت می کنند در مقایسه با سدایر شدرکتها
در همان صنعت بازده کمتری دارند (Balafas and Florackis,
) .2013
6
فیوردلیسی و ریکدی ( )1128اثدر فرهندگ شدرکت را بدر
رابطه بین عملکرد و تغییر مدیر عامل بررسدی نمودندد .آن هدا
دریافتند رابطه ای منفی میدان تغییدر مددیر عامدل و عملکدرد
شرکت وجود دارد .آن ها هم چنین نشان دادند در شدرکتهایی
کدده فرهنددگ رقابددت پددذیری در آن هددا بیشددتر اسددت  ،تغییددر
مدیرعامل نیز بیشتر است .هدم چندین شدرکتهایی کده دنبدال
رقابت نیستند  ،مدیرعامل را از میدان مددیران داخلدی شدرکت
انتخاب می کنند و این موضوع باعث کاهش عملکرد می شدود
) . (Fiordelisi and Ricci, 2013چدن و همکداران ()1128
رابطه عملکرد شرکت را با تغییر مدیرعامل مورد بررسدی قدرار
داند .آن ها به این نتیجه رسیدند که انتخاب مددیر عامدل هدم
در شرکتهای خانوادگی و هم در سدایر شدرکتها  ،رابطده ای بدا
عملکرد گذشته شرکت ندارد .شدراند و زچمدن  )1121(7نشدان
دادند که مدیرانی که بیش اعتمداد هسدتند بیشدتر در فعالیدت
های متقلبانه درگیر می شوند .این دسدته از مددیران در سدال
های اول سود را کمتر مدیریت می کنند تا در سال هدای آتدی
به پیش بینی های مورد نظر خود دست یابندد . (Schrand and
) Zechman ,2012علی و ژانگ  )1128( 3در بررسی اثدر مددت
تصدی مدیر عامل بدر مددیریت سدود دریافتندد کده رابطده ای
مستقیم میان مدت تصدی مدیرعامل و بیش نمایی سود وجود
دارد .آن ها نشان دادند این رابطه در شرکتها با سهامدار نهادی
 ،ضعیف تر است .به عقیده ایدن پژوهشدگران هددف مددیران از
بیش نمایی سود  ،نشان دادن تواندایی خدود اسدت تدا بده ایدن
وسیله خود را مدیری موفق جلوه دهند تا ر سدمت خدود بداقی
بمانند .نتیجه دیگر تحقیق آن ها این بود که بیش نمایی سدود
33

در سالهای پایانی مددت تصددی مددیر بیشدتر اسدت
) .Zhang, 2013حبیب و همکاران ( )1121اثر بیش اعتمدادی
مدیران را بر مدیریت سود مورد مطالعه قرار دادند  .آن ها نشان
دادند مدیران بیش اعتماد در مقایسه با سدایر مددیران از رویده
های مدیریت سود واقعی برای بیش نمایی در سود استفاده می
کنند تا مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی  .آن هدا دریافتندد
که در دوره هایی که بحران مالی وجود دارد  ،مددیران بدیش
اعتماد از اقالم تعدی برای بیش نمایی سود کمتر استفاده مدی
کننددد .راچارادیددت و همکدداران  )1121( 3دریافتنددد سدداختار
مالکیت و ساختار هیئدت مددیره بدر رابطده بدین دوره تصددی
مدیرعامل و عملکرد شرکت اثرگذار هستند .هم چندین آن هدا
نشان دادند در شرکتهای خانوادگی تغییدر مددیرعامل کمتدر از
سایر شرکتها است و در شرکتهایی که مدیر عامل بیشتر از سن
بازنشستگی در سمت خود باقی می ماند در آن صورت چرخش
او رابطه ای با عملکرد شرکت ندارد ).(Rachpradit et al. 2012
مدرس و حصارزاده ( )2837در بررسی کیفیت گزارشگری
مالی و کارایی سرمایهگدذاری در  211شدرکت از شدرکتهدای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دریافتند کده میدان سدطح
کیفیت گزارشگری مالی و سطح کارایی سدرمایهگدذاری رابطده
معنادار و مثبت وجود دارد ،هرچده کیفیدت گزارشدگری مدالی
بهبود یابد ،کارایی سرمایهگذاری نیز افزایش مدییابدد .آنهدا در
تحقیق خود بیش از  41متغیر از جمله متغیرهای جریان نقدی
عملیاتی ،رشد فروش ،بازده داراییها ،نسبت سداختار سدرمایه،
شاخص نوین ،ارزش بازار شرکت و  ...استفاده نمودند .نوروش و
همکاران ( )2835در بررسی از  36شرکت طی سالهای  77الی
 38با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی نشان دادندد کیفیدت
اقالم تعهدی (شاخص کیفیت اطالعات حسابداری) تحت تداثیر
اندازه شرکت ،میزان فروش و چرخه عملیاتی است  .هم چندین
نتیجه تحقیق آن هدا نشدان داد تغییدرات سدرمایه در گدردش
غیرنقدی را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سدود
به کار برد .
خواجوی و ناظمی ( )2834در بررسی ارتباط بین کیفت
سود و بازده سهام با تاکید بر نقش اقالم تعهدی در بورس اوراق
بهادار تهران دریافتند که بازده سهام شرکتها تحت تاثیر
میزان اقالم تعهدی نیست [.] 1قائمی و همکاران ()2837
رابطه بین کیفیت سود از طریق اقالم تعهدی و اجزای تشکیل
دهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام را در بورس اوراق
بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند .آنها با استفاده از اطالعات
 286شرکت طی دوره زمانی  2877الی  2834نشان دادند که
بازده سهام شرکتها تحت تاثیر اقالم تعهدی اختیاری و غیر
اختیاری است .رسائیان و حسینی ( )2837در پژوهشی با
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عنوان کیفیت اقالم تعهدی و هزینه سرمایه در ایران ،طی دوره
زمانی  76الی  34نشان دادند که کیفیت اقالم تعهدی با هزینه
سرمایه شرکتها رابطه ندارد  .ابراهیمی کردلر و سیدی
( ،)2837در تحقیقی نشان دادند که بین نوع حسابرسی
مستقل و مدیریت سود رابطهای مستقیم وجود دارد .آنها در
تحقیق خود نوع حسابرسی را به سازمان حسابرسی و موسسات
حسابرسی بخش خصوصی تقسیمبندی نموده بودند .نتایج
تحقیق آنها بیانگر آن بود که در مجموع ،شرکتهایی که توسط
سازمان حسابرسی ،حسابرسی میشوند ،مدیریت سود کمتری
دارند .فخاری و تقوی ( )2833رابطه کیفیت اقالم تعهدی و
مانده وجه نقد را بررسی نمودند .آن ها نشان دادند که رابطه
ای منفی میان کیفیت اقالم تعهدی و مانده وجه نقد وجود
دارد .به عقیده آن ها ،توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی
شرکت ها ،در کاهش هزینه های تامین مالی ناشی از نگهداشت
وجه نقد مازاد و ناکارآمد ،حایز اهمیت است .نتایج تحقیق آن
ها نشان داد متغیرهای فرصت رشد ،جریان نقدی و دارایی
های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای اندازه،
سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطه ای منفی با مانده نقد
دارند .احمد پور و عجم ( )2833در بررسی ارتباط میان کیفیت
اقالم تعهدی و عدم تقارن اطالعاتی نشان دادند رابطه ای میان
کیفیت اقالم تعهدی و عدم تقارن اطالعاتی وجود ندارد .آن ها
هم چنین دریافتند اعالن سود برآوردی بر میزان عدم تقارن
اطالعاتی اثر گذار است .مرادی و حسینی (  )2832نشان
دادند ارتباطی میان مدیریت سود و دوره های آخر تصدی مدیر
و وجود ندارد .آن ها هم چنین دریافتند رابطه ای معنی دار
میان تغییر مدیر عامل و مدیریت سود وجود ندارد .تغییر هم
زمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره نیز تاثیرس بر مدیریت
سود ندارد .مدیر عامل دیانتی دیلمی و همکاران ( )2831اثر
دوره تصدی مدیریت را بر ارزش شرکت  ،هزینه نمایندگی و
ریسک اطالعاتی مورد مطالعه قرار دادند .آن ها نشان دادند که
دوره تصدی مدیر با ریسکم اطالعاتی و ارزش شرکت رابطه
معنی دار دارد .اما رابطه ای معنی دار میان هزینه نمایندگی
و دوره تصدی مدیر وجود ندارد.
 -3روش شناسی پژوهش
نمونه آماری پژوهش حاضر  ،شرکتهای پذیرفتده شدده در
بورس اوراق بهادار تهران است .ایدن نمونده شدامل شدرکتهایی
است که از شرایط زیر برخوردار باشند:
 )2شرکتهایی که قبل ازسال 2831مورد پذیرش قرارگرفته
باشند.

 )1به جهت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی
دوره مالی منتهی به  13اسفند باشد.
 )8به دلیل نوع خاص فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری و
مالی  ،شرکت مورد نظر جزء این نوع شرکتها نباشد.
 )4شرکت مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته
باشد.
با توجه به مجموعه شرایط فوق ،تنها 211شرکت ( شدامل
 2174سال -شرکت مشداهده ) در دوره زمدانی  2831الدی
 2831شرایط فوق را دارا بوده و لدذا بده عندوان نمونده آمداری
انتخاب شدند .صورتهای مالی شرکتهای فوق از پایگاه اطالعاتی
بورس اوراق بهادار تهران اخدذ شدده اسدت .ایدن تحقیدق از آن
جهت که از منابع و صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شدده در
بورس استفاده می کندد از جملده تحقیقدات کتابخانده ای مدی
باشد .این تحقیق از نظر هددف  ،تحقیقدی کداربردی اسدت.این
تحقیق رویکدردی قیاسدی – اسدتقرایی دارد و در میدان اندواع
تحقیقات همبستگی جزء تحلیلهای رگرسیونی مدی باشدد و از
حیث چگونگی مسائل مدورد مطالعده و گدردآوری اطالعدات از
جمله تحقیقات توصیفی – مشاهده ای از نوع همبسدتگی مدی
باشد که ارتباط بین متغیر ها ،مورد بررسی قرار می گیدرد و از
نظر ماهیت داده ها  ،تحقیق کمی می باشد .
 -4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن
متغیر وابسته در این پژوهش  ،کیفیت سدود اسدت  .ایدن
متغیر از طریق شاخص کیفیت اقدالم تعهددی براسداس مددل
فرانسیس و همکاران ( )1115اندازه گیری می شود.
TCAj,t = α 0+α1CFO j,t-1+α 2 CFO j,t+α 3 CFO j,t+1 + α 4
∆REVj,t+α 5 PPE j,t + ε
رابطه شماره 2

که در آن:
 : TCAمجموع اقالم تعهدی سرمایه در گردش
 : CFOجریان وجه نقد عملیاتی که از صورت جریان وجوه نقد
به دست می آید
 : ∆REVتغییر در درآمد فروش
 : PPEاموال ،ماشین آالت و تجهیزات
 : εباقی مانده حاصل از رگرسیون
همه متغیرها بر جمع دارایی ها تقسیم شده اند .مبانی
نظری مدل باال بر این نکته استوار است که اقالم تعهدی باید
جریان نقدی عملیاتی ( )CFOدوره قبل ،جاری و بعد را توضیح
دهد .مقادیر باقی مانده( )εiحاصل از رگرسیون اقالم تعهدی
نشان دهنده کیفیت اقالم تعهدی است .هر چه انحراف معیار
اندازه مقادیر باقی مانده کمتر باشد  ،کیفیت اقالم تعهدی و در
نتیجه کیفیت سود باالتر است و بر عکس  .از این رو  ،مقدار
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انحراف معیار در عدد منهای یک ضرب می شود  .بنابراین
انحرا ف معیار مقادیر باقی مانده مدل باال ( )εiبرای چهار سال
سال گذشته به عنوان متغیر وابسته در این پژوهش در نظر
گرفته شده است (.(Francis and et al. 2005
متغیرهای مستقل و کنترل در این پژوهش به شرح زیر
هستند:
مدت تصدی مدیر عامل :عبارت است از تعداد سال هایی که
مدیر عامل در یک شرکت حضور داشته است.
اندازه شرکت  :عبارت است از لگاریتم طبیعی جمع دارایی های
هر شرکت در هر سال
نسبت اهرمی :عبارت است ازنسبت جمع بدهی ها به جمع
دارایی های هر شرکت در هر سال
گزارش زیان  :یک متغیر مصنوعی است که با یک و صفر نشان
داده می شود  .اگر شرکتی در یک سال زیان گزارش کند در آن
صورت مقدار آن یک و در غیر آن صورت مقدار آن صفر است.
نوع حسابرس :یک متغیر مصنوعی است که با یک و صفر نشان
داده می شود .اگر حسابرس شرکتی در یک سال سازمان
حسابرسی باشد در آن صورت مقدار آن یک و در غیر آن
صورت مقدار آن صفر است.
تغییر حسابرس :یک متغیر مصنوعی است کده بدا یدک و صدفر
نشان داده می شود .اگر حسابرس شرکتی در یک سال تغییدر
کرده باشد در آن صورت مقدار آن یدک و در غیدر آن صدورت
مقدار آن صفر است.
تغییر مدیریت  :یک متغیر مصنوعی اسدت کده بدا یدک و صدفر
نشان داده می شود .اگر مدیر عامل شرکتی در یک سال تغییر
کرده باشد در آن صورت مقدار آن یدک و در غیدر آن صدورت
مقدار آن صفر است.
از میان متغیرهای باال ،مدت تصددی مددیر عامدل متغیدر
اصلی و بقیه متغیرها ،متغیرهای کنترل هستند .هم چندین بدا
توجه به متغیرهای پژوهش ،مدل تحقیق به صورت زیر تددوین
می شود:
EQ= β0+β1 CEO Tenur + β2 Los+ β3 Lev+ β4 Size + β5
∆Mang + β6 ∆Auditor + β7 Audit Type + λ

رابطه شماره 1

 -5فرضیه پژوهش
همان گونه که در مبانی نظری پژوهش اشاره شد  ،مشدکل
افق بر این موضوع اشاره دارد که مددیران تمایدل دارندد تدا در
پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که بازدهی پدروژه بده قبدل از
پایان دوره تصدی آن ها بر مدی گدردد .از ایدن رو  ،سدعی مدی
کنند در دوره تصدی خود ،سود شرکت را بیش از واقدع نشدان
دهند تا به اهداف مورد نظر خود دست یابند .این موضوع رابطه
ای مستقیم با کیفیدت سدود شدرکت دارد .بندابراین  ،فرضدیه
پژوهش بر اساس مبانی نظری و اهداف تحقیق به صدورت زیدر
تدوین می شوند:
میان مدت تصدی مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی دار
وجود دارد.
 -6نتایج پژوهش
 -1-6آمار توصیفی
آماره های توصدیفی متغیرهدای تحقیدق بده شدرح جددول
شماره  2می باشد .در این جدول ،میدانگین متغیرهدای کمدی
تحقیق آورده می شود.
نزدیک بودن مقادیر میانه و میانگین نشدان مدی دهدد کده
توزیع داده ها ،نرمال است .الزم به توضیح است کده حددود 16
درصد از مشاهدات  ،شدرکتهایی بودندد کده تغییدر مددیریت و
حدود  6درصد از مشداهدات نیدز شدرکتهایی بودندد کده زیدان
گزارش نموده اند .هم چنین حسابرس 15درصدد از شدرکتها ،
سازمان حسابرسی و  21درصد نیز مشاهداتی بودند کده تغییدر
حسابرس داشته اند .داده های جدول شماره  1بیانگر آن اسدت
که میانگین نسبت سود خالص و سود عملیداتی بده فدروش در
مدت تصدی مدیر عامل  ،سیر نزولی دارد .هم چنین اطالعات
جدول شماره  8میدانگین کیفیدت سدود را بده تفکیدک مددت
تصدی مدیر عامل نشان می دهد .بر اساس نتایج این جددول ،
میانگین کیفیت سود در سالهای آخر یعندی سدالهای چهدارم و
پنجم مدت تصدی مدیر عامل کمتر از سال های اول است .این
موضوع بیانگر آن است که مدیران در سالهای آخر مدت تصدی
خود  ،سود را بیش نمایی می کنند

جدول شماره  : 1آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین
میانه
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
33

مدت تصدی مدیر عامل
2/33
1
2/254
2
5

کیفیت سود
-1/1563
-1/1483
1/1573
-1/518
-1/112

نسبت بدهی
1/6557
1/6446
1/8735
1/1623
2/315
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جمع دارایی ها (میلیون ریال )
8867862/38
433156
88717711/1
23381
318167513
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جدول شماره  -2آمار توصیفی پژوهش
مدت تصدی مدیر عامل به سال
2
1
8
4
5

میانگین نسبت سود خالص به فروش میانگین نسبت سود عملیاتی به فروش
1/1635
1/1164
1/1681
1/1586
1/1554
1/2313
1/1147
1/2564
1/2721
1/2883

جدول شماره -3آمار توصیفی پژوهش
مدت تصدی مدیر عامل به سال
2
1
8
4
5

میانگین کیفیت سود
-1/1522
-1/1531
-1/1641
-1/1623
-1/1738

 -2-6آزمون فرضیه
نتایج آزمون فرضیه در جدول شماره 4آورده شده است .بدا
توجه به این جدول می توان نتیجه گرفت که رابطه ای منفی
و معنی دار میان مدت تصددی مددیرعامل و کیفیدت سدود در
سطح اطمینان  35درصد وجود دارد .یعنی اگدر مددت تصددی
مدیر عامل افزایش یابد ،کیفیت سود کداهش خواهدد یافدت .از
میان متغیرهای کنترل  ،نسبت بددهی ،انددازه شدرکت و ندوع
حسابرس با کیفیت سود رابطه معندی دار در سدطح اطمیندان
 35درصد دارند .اندازه شرکت رابطده ای مثبدت و مسدتقیم بدا

انحراف معیار
1/1476
1/1472
1/1687
1/1654
1/1337

کیفیت سود دارد .یعنی هدر چده انددازه شدرکت افدزایش یابدد
کیفیت سود نیز افزایش می یابد .همچنین نسبت بدهی و ندوع
حسابرس رابطه ای منفی و معکوس با کیفیت سود دارد .یعندی
هر گاه نسبت بدهی افزایش یابد ،کیفیت سدود کداهش خواهدد
یافت .هم چنین اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد ،
کیفیت سود شرکت پایین خواهد بود .بقیه متغیر هدای کنتدرل
یعنی تغییر حسابرس  ،گزارش زیان و تغییر مدیریت رابطده ای
معنی دار با شاخص کیفیت سود ندارند.

جدول شماره  : 4آزمون فرضیه ها
شرح

ضرایب

Tآماره

سطح معنی داری

)(VIFعامل تورم واریانس

عرض از مبدأ

-1/176

-8/242

1/111

-

مدت تصدی مدیر عامل

-1/1153

-1/341

1/115

2/862

گزارش زیان

-1/1134

-2/183

1/811

2/247

نسبت بدهی

-1/1143

-4/412

1/111

2/211

اندازه شرکت

1/1153

8/443

1/112

2/811

تغییر مدیریت

-1/1163

-2/118

1/111

2/433

تغییر حسابرس

1/1113

1/425

1/673

2/236

نوع حسابرس

-1/116

- 4/761

1/111

2/883

Fآماره

21/633

تعدیل شدهR2

1/111
1/233

آماره دوربین واتسن

2/338

اثر متغیرهای سال و صنعت

در نظر گرفته شده است.
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جدول شماره  : 5تحلیل حساسیت

 -7تحلیل حساسیت
به منظور تحلیل حساسیت نتدایج پدژوهش  ،رابطده مددت
تصدی مدیر عامل و شاخص مدیریت سود مدورد بررسدی قدرار
گرفته است .برای محاسدبه شداخص مددیریت سدود از از مددل
جونز تعدیل شده استفاده شده است .این مددل بده شدرح زیدر
است.
رابطه شماره 8

معنی

واریانس

داری

)(VIF

-

شرح

ضرایب

Tآماره

عرض از مبدأ

1/1268

1/833

1/632

مدت تصدی
مدیر عامل

1/11541

1/218

1/186

2/862

گزارش زیان

1/1386

6/133

1/111

2/247

نسبت بدهی
اندازه شرکت

-1/1432
1/11118

-5/147
1/736

1/111
1/481

2/211
2/811

تغییر مدیریت

-1/1175

-1/735

1/481

2/433

مجموع اقالم تعهدی هر شرکت در هر سال=TA

تغییر حسابرس 1/11317

1/735

1/417

2/236

نوع حسابرس

1/1424

4/476

1/111

1/111

جمع دارایی های هر شرکت در اول سال = At-1

Fآماره

6/623

REV it  REC it
1
( )   1 it
)
Ait 1
Ait 1
PPEit
)   it
Ait 1

( TAit   it

(   2 it

تغییرات درآمد فروش هر شرکت در هر سال نسبت = ∆REVit
به سال قبل
تغییرات حسابهای دریافتنی تجاری هر شدرکت در = ∆RECit
هر سال نسبت به سال قبل
اموال  ،ماشین آالت و تجهیزات = PPEit
الزم به ذکر است که خطای مدل ( )εitبه تفکیک هر صنعت ،
شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود  ،محسوب می شود.
نتایج حاصل از تحلیل حساسیت(جدول شماره  )5نشان
می دهد که رابطه ای مثبت و معنی دار میان مدت تصدی
مدیر عامل و مدیریت سود وجود دارد .به عبارت دیگر هر چه
مدت تصدی مدیر عامل افزایش یابد  ،مدیریت سود نیز افزایش
می یابد .این موضوع با فرضیه مشکل افق مطابقت دارد .بر
اساس این فرضیه  ،مدیران افق دید محدود و کوتاه مدت دارند.
آن ها در دوره تصدی خود سعی می کنند برای نائل شدن به
اهداف و منافع شخصی  ،سود را مدیریت کنند و از سرمایه
گذاری در پروژه های بلندمدت و دیر بازده اجتناب نمایند .هم
چنین نسبت بدهی  ،گزارش زیان و نوع حسابرس نیز رابطه ای
معنی دار با مدیریت سود دارند .اما اندازه شرکت  ،تغییر
مدیریت و تغییر حسابرس رابطه معنی داری با مدیریت سود
ندارند.
هم چنین نتایج در جدول شماره  6نیز بیانگر آن است کده
با افزایش مدت تصدی مدیر عامل  ،میانگین مددیریت سدود در
حال افزایش است .بنابراین نتایج حاصدل از تحلیدل حساسدیت
نیز تایید می نماید که با افزایش مدت تصدی مدیر عامل  ،سود
از طریق مدیریت سود  ،بیش نمایی می شود تا مدیر به اهداف
شخصی خود نایل آید.

34

سطح

عامل تورم

1/111

تعدیل شدهR2

1/223

آماره دوربین
واتسن

2/621

اثر متغیرهای
سال و صنعت

در نظر گرفته شده است.

جدول شماره  :6میانگین مدیریت سود
مدت تصدی مدیر

میانگین مدیریت

عامل به سال

سود

2

1/1114184

1/134773

1

1/1138612

1/1322183

8

1/1271442

1/1325368

4

1/1273551

1/1315551

5

1/1111386

1/1272537

انحراف معیار

 -8هم خطی میان متغیرهای مستقل مدل
آزمون خود همبستگی میان متغیدر مسدتقل و متغیرهدای
کنترل بر اساس عامل تورم واریانس (  ) VIFدر جدول شماره
 4ارائه شده است  .هرگاه عامل تورم واریانس بیش از مقددار 5
باشد این موضوع نشان می دهد خود همبسدتگی شددید میدان
متغیرهای مستقل و کنترل وجود دارد  .از آنجدایی کده مقددار
عامل تورم واریانس برای تک تک متغیرهای مسدتقل و کنتدرل
کمتر از  5است لذا خود همبستگی میان متغیرهای مسدتقل و
کنترل وجود ندارد .

سال چهارم  /شماره چهاردهم /تابستان 4931

مدت تصدي مديرعامل و كيفيت سود :آزمون  / ...رسول يعقوبي صالحآبادي ،بهمن بني مهد و اعظم شكري

 -9نتیجه گیری و بحث
در این مقاله اثر مدت تصدی مدیر عامل بر کیفیت سود
بررسی شد .نتایج آمار تو صیفی در این پژوهش نشان می دهد
میانگین کیفیت سود در سالهای آخر تصدی مدیر عامل کمتر
از سال های اول است .این موضوع بیانگر آن است که مدیران
در سالهای آخر مدت تصدی خود  ،سود را از طریق مدیریت
سود  ،بیش نمایی می کنند .به بیان دیگر این تحقیق نشان
داد که رابطه ا ی منفی و معنی دار میان مدت تصدی
مدیرعامل و کیفیت سود وجود دارد .هرگاه مدت تصدی مدیر
عامل افزایش یابد ،کیفیت سود کاهش می یابد .این موضوع در
راستای فرضیه مشکل افق قابل تفسیر است و می تواند
دستاورد عمده این پژوهش باشد .بر اساس این فرضیه  ،مدیران
در دوره تصدی خود سعی می کنند تا از طریق بیش نمایی سود
به منافع مورد نظر دست یابند .این نتیجه با نتایج تحقیق علی
و ژانگ ( )1128و فرانسیس و همکاران ( )1121مطابقت دارد.
از این رو برای جلوگیری از بروز چنین رفتارهای فرصت طلبانه
ای از سوی مدیرعامل پیشنهاد می شود تا با تفکیک محتوایی
مدیریت از مالکیت در راستای تقویت مفهوم پاسخگویی مدیر و
حسابخو اهی سهامداران و استقرار سیستم نظام راهبری کارآمد
و بر عملکرد مدیر نظارت شود  .زیرا تا زمانی که مفهوم
پاسخگویی مدیر و حسابخواهی سهامدار تقویت نشود مدیر به
اعمال فرصت طلبانه خود ادامه خواهد داد.
از میان متغیرهای کنترل  ،نسبت بدهی ،انددازه شدرکت و
ندوع حسددابرس بددا کیفیددت سددود رابطدده معنددی دار در سددطح
اطمینان  35درصد دارندد .انددازه شدرکت رابطده ای مثبدت و
مستقیم با کیفیت سود دارد .یعنی هر چه اندازه شرکت افزایش
یابد کیفیت سود نیز افزایش می یابد .همچنین نسبت بددهی و
نوع حسابرس رابطه ای منفی و معکوس با کیفیدت سدود دارد.
یعنی هر گاه نسبت بدهی افزایش یابدد ،کیفیدت سدود کداهش
خواهددد یافددت .هددم چنددین اگددر حسددابرس شددرکت سددازمان
حسابرسی باشد  ،کیفیت سود شرکت پایین خواهدد بدود .بقیده
متغیر های کنترل یعنی تغییر حسابرس  ،گزارش زیان و تغییر
مدیریت رابطه ای معنی دار بدا شداخص کیفیدت سدود ندارندد.
برای پژو هش های آتی نیز پیشنهاد می شدود تدا رابطده میدان
مدت تصدی مدیر عامل و مدیریت سود واقعی بررسی گردد.
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