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چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و راهبری هیئت مدیره بر مدیریت سود است .نمونه
مورد استفاده دربرگیرنده  541شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  5317تا  5315است و برای پردازش
و آزمون فرضیات از مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است .نتایج نشان داد که تخصص
حسابرس در صنعت و استقالل هیئت مدیره تأثیری معکوس و معنادار بر مدیریت سود دارند .ضمناً نتایج بررسی ها نشان داد که
رابطه معکوس بین مدیریت سود و استقالل هیئت مدیره در شرکتهایی که بهوسیله حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی میشوند
نسبت به آن شرکتهایی که بهوسیله حسابرسان غیرمتخصص صنعت حسابرسی میشوند ،ضعیفتر است.
واژههای کلیدی :تخصص حسابرس در صنعت ،استقالل هیئت مدیره ،مدیریت سود ،راهبری شرکتی ،بورس اوراق بهادار تهران.
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 -1مقدمه
امروزه سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان صورتهای
مالی ،جهت ارزیابی واحدهای تجاری ،توجه و تمرکز خود را بر
گزارشگری مالی و بهخصوص رقم سود خالص گزارش شده،
معطوف میکنند .سرمایهگذاران به اطالعات بهموقع ،قابل فهم،
در قالبهایی که بهراحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد ،نیاز دارند.
حال با توجه به اینکه صورتهای مالی ،اطالعات با ارزشی را
برای گروههای برونسازمانی فراهم میکنند ،اتکای شدید بر
اعداد حسابداری و بهویژه سود ،انگیزههای قدرتمندی را برای
مدیران ایجاد میکند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند
و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایهگذاران
در مورد عملکرد و یا ارزش شرکت میشود (انصاری و همکاران،
 .)5313به بیان اسشیپر ،)5111( 5مدیریت سود ،مداخله
عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بهدست آوردن سطح
مورد انتظارسود (با توجه به مقاصد و اهداف مختلف مدیریت)
است.
حسابرسان متخصص در صنعت دارای دانش و تجربه
بیشتری نسبت به حسابرسان غیرمتخصص هستند (دان و
ماهیو .)8004 ،8یافتههای مطالعات پیشین (بالسام 3و همکاران،
8003؛ دان و ماهیو )8004 ،بیانگر این موضوع است که
تخصص حسابرس در صنعت ،تأثیر مثبتی بر کیفیت حسابداری
دارد و همچنین حسابرسان متخصص در صنعت میتوانند
خدمات حسابرسی با کیفیت باال را برای مشتریان خود به
ارمغان آورند .بنابراین ،حسابرسان متخصص در صنعت ،نقش
مهمی در نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی دارند .حسابرسان
متخصص در صنعت ،نه تنها از طریق حسابرسی صورتهای
مالی بلکه از طریق تأثیر متقابل بر مکانیزمهای داخلی راهبری
شرکتی مانند هیئت مدیره ،میتوانند باعث محدودتر شدن
مدیریت سود شوند.
این در حالی است که حسابرسان با هیئت مدیره دارای
1
تعاملی متقابل میباشند (کلین .)8008 ،4بیزلی و پترونی
( )8005و کارکلو 6و همکاران ( )8008بیان میکنند که
کیفیت باالی هیئت مدیره ،حسابرسان با کیفیت را طلب می-
کند .اگر تعامل متقابل هیئت مدیره و حسابرسان ،موثر واقع
گردد ،هیئت مدیره از استخدام حسابرسان متخصص سود
خواهد برد .به معنایی دیگر ،ممکن است یک رابطه تکمیلی
بین راهبری هیئت مدیره و حسابرسان متخصص در صنعت
وجود داشته باشد.
برخالف تحقیقات صورت گرفته توسط کارکلو و همکاران
( )8008و تسوی 7و همکاران ( )8005که نشانگر رابطه منفی
بین استقالل هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی در هنگ
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کنگ میباشد که در تضاد با رابطه مکمل بین کیفیت راهبری
هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی است ،کیون 1و همکاران
( )8007دریافتند که تخصص حسابرس در صنعت در بهبود
کیفیت حسابداری که توسط اقالم تعهدی اختیاری اندازهگیری
شده است در کشورهایی با محیط قانونی ضعیف ،نسبت به
کشورهایی با محیط قانونی قوی ،موثرتر است .مطالعه آنها
نشان میدهد که حسابرسان متخصص در صنعت ممکن است
به عنوان یک جایگزین برای سایر مکانیزمهای راهبری شرکتی
مورد استفاده قرار گیرند.
بنابراین ،به روشنی مشخص نشده است که آیا تخصص
حسابرس در صنعت مکمل و یا جایگزینی برای راهبری هیئت
مدیره است یا خیر .برای روشنتر نمودن رابطه بین تخصص
حسابرس در صنعت و راهبری هیئت مدیره ،در این مطالعه به
بررسی رابطه مکمل و یا رابطه جایگزینی بین تخصص
حسابرس در صنعت و استقالل هیئت مدیره پرداخته میشود.
به عبارتی اگر تخصص حسابرس در صنعت بتواند مکمل
(جایگزین) راهبری هیئت مدیره باشد ،انتظار میرود که
مدیریت سود دارای ارتباط منفی بیشتر (کمتر) با استقالل
هیئت مدیره برای شرکتهایی باشد که حسابرسان آنها دارای
تخصص باال در صنعت هستند ،نسبت به شرکتهایی که
حسابرسان آنها تخصص کمتری در صنعت دارند.
 -2مروری بر مبانی نظری و پیشنه پژوهش
 -1-2مدیریت سود
مطالعات متعددی نشان دادهاند که مدیران به علل
گوناگونی ،سود را دستکاری میکنند (برای مثال ببینید؛ هیلی
و واهلن5111 ،1؛ پارک و شین8004 ،50؛ چو 55وهمکاران،
 .)8006به علت مشکالت متعاقب عدم تقارن اطالعاتی ناشی از
مدیریت سود که میتواند ارزش سهامداران را کاهش دهد ،هم
فعاالن بازار و هم سیاستگذاران ،در قبال مدیریت سود ،دچار
نگرانی هستند (تئو 58و همکاران5111b ،و5111a؛ لویت،53
 .)8007مدیران دو راه اساسی برای مدیریت سود دارند .آنان
میتوانند به منظور دستیابی به مقدار سود هدف ،با دگرگون
سازی سطح و یا ماهیت فعالیتهای اقتصادی ،دست به
مدیریت سود بزنند (رویچادوری )8006 ،54و یا با گزینش
سیاستهای حسابداری و برآورد اقالم تعهدی ،دست به
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بزنند (هیلی5111 ،51؛
دیفوند و جیامبالو5114 ،56؛ تئو و همکاران5111b ،و.)5111a
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 -2-2راهبری شرکتی
نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و
زکائوسر )5175 ،57تالش زیادی برای معرفی الگوی اساسی
نظریه نمایندگی کردهاند .نظریه نمایندگی با این فرض آغاز
میشود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می-
کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی،
اهداف ،منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان
نیست .این نظریه بیان میکند وقتی که مدیر ،صد در صد
سهام شرکت را در تملک ندارد ،وجود تضادی پنهان بین
سهامداران و مدیر ،اجتناب ناپذیر است .این امر موجب
مشکالت نمایندگی متعددی میگردد مانند :تضاد منافع بین
مدیر و سهامدار ،خطرات اخالقی ،عدم اطمینان و شراکت
ریسک (نمازی ،)5314 ،عدم تقارن اطالعاتی بین مدیر و
سهامدار ،و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ،51
 .)5176یکی از راه حلهای مشکل نمایندگی ،استقرار شیوه-
های مناسب راهبری شرکتی است .شلیفر و ویشنی)5117( 51
راهبری شرکتی را بهعنوان راهی تعریف نمودند که بهوسیله
آن ،تأمینکنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال
80
سرمایهگذاری خود ،اطمینان مییابند .گیالن و استارکس
( )5111راهبری شرکتی را بهعنوان سیستمی از قوانین ،قواعد
و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل میکند.
سازوکارهای راهبری شرکتی ،ابزارهای غیرمستقیم و
احتماالً ناقص سهامداران هستند ،سهامدارانی که تالش می-
کنند از طریق تغییر در رفتار مدیرانی که در واقع نمایندگان
آنها هستند ،هزینههای نمایندگی را کاهش دهند (دشماخ،85
8001؛ کانگرتنام 88و همکاران8007 ،؛ رودرفورد و باچولتز،83
8007؛ چن 84و همکاران .)8007 ،به دو طریق میتوان از
طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،رفتار مدیران را تغییر داد:
( )5کاهش مستقیم عدم تقارن اطالعاتی به وسیله مشوقها؛ و
( )8کاهش غیرمستقیم عدم تقارن اطالعاتی بهوسیله نظارت.
به ویژه ،ممکن است جوائز تنها زمانی کسب شود که مدیران
سطح تالش صرفشده خود که در نتیجه آن عدم تقارن
اطالعاتی راجع به عملیات آنها کاهش یافته را آشکار سازند.
عالوه بر این ،امکان دارد سازوکارهای راهبری شرکتی بهصورت
غیرمستقیم از طریق ارتقای سیستمهای نظارتی و جداسازی
وظیفه مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره یا افزایش اعضای
مستقل در هیئت مدیره ،عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهند.
این اقدامات ،از طریق باز کردن پنجرهای برای سهامداران به
منظور نظارت بر رفتار مدیران ،تبانی را مهار میکنند و زیاده-
خواهی و شانه خالی کردن از مسئولیت را برای مدیریت سخت
میکنند (البدری 81و همکاران .)8050 ،تحقیقات نشان می-

دهند که در صورت وجود نظارت موثرتر هیئت مدیره بر
مدیریت ،کیفیت و کفایت اطالعات منتشر شده توسط مدیریت
افزایش مییابد (کارمنو و وافس.)8001 ،86
 -3-2راهبری هیئت مدیره و مدیریت سود
مطالعات معدودی به بررسی تأثیر راهبری هیئت مدیره بر
کیفیت حسابداری پرداختهاند .بیزلی )5116( 87در مورد اینکه
آیا ترکیب اعضای هیئت مدیره بر احتمال تقلب در صورتهای
مالی تأثیر دارد ،تحقیق نموده است .یافتههای او نشان داد که
احتمال رخداد تقلب در صورتهای مالی در شرکتهایی که
دارای اعضای غیرموظف بیشتری در هیئت مدیره میباشند
نسبت به شرکتهایی با اعضای غیرموظف کمتر ،پایینتر است
و بیان نمود که تعداد بیشتر اعضای مستقل در هیئت مدیره
میتواند احتمال رخداد تقلب حسابداری را کاهش دهد.
وافس )8000( 81از رابطه سود و بازده به عنوان معیار کیفیت
سود استفاده نمود .او دریافت که رابطه سود و بازده تحت تأثیر
نسبت اعضای غیرموظف در هیئت مدیره قرار ندارد .کلین
( )8008به بررسی رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و
هیئت مدیره و مدیریت سود پرداخت .او دریافت که استقالل
هیئت مدیره و کمیته حسابرسی رابطه منفی با اقالم تعهدی
اختیاری دارد.
ژی 81و همکاران ( )8003دریافتند که استقالل بیشتر
هیئت مدیره ،دارای ارتباطی معکوس با مدیریت سود از طریق
اقالم تعهدی اختیاری است .وافس ( )8001نتیجه گرفت
زمانیکه هیئت مدیره و کمیته حسابرسی کیفیت راهبری
باالتری دارند ،دستکاری سود توسط مدیریت کاهش مییابد.
این نتایج بیانگر این است که کیفیت باالی هیئت مدیره منجر
به محدود شدن مدیریت سود میشود .ابوت 30و همکاران
( )8004بررسی نمودند که آیا ساختار کمیته حسابرسی باعث
کاهش احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی میشود یا خیر.
یافتههای آنان نشان میدهد شرکتهای دارای سطح باالی
استقالل و فعالیت کمیته حسابرسی ،به احتمال کمتری به
تجدید ارائه صورتهای مالی میپردازند .بیکس 35و همکاران
( )8004نیز دریافتند شرکتهای دارای استقالل بیشتر در
هیئت مدیره ،خبرهای بد در مورد سود را بهموقعتر شناسایی
میکنند .بنابراین ،استقالل هیئت مدیره میتواند کیفیت سود
را افزایش دهد.
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 -4-2تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود
حسابرسان متخصص در صنعت ،کیفیت باالیی از
حسابرسی را به مشتریان خود ارائه می کنند که در نتیجه،
باعث افزایش کیفیت اطالعات حسابداری میشود .علت این امر
نیز این است که حسابرسان متخصص ،دارای دانش و تجربه
بیشتری نسبت به حسابرسان غیر متخصص میباشند (بالسام و
همکاران8003 ،؛ دان و ماهیو.)8004 ،
بالسام و همکاران ( )8003به بررسی وابستگی بین
تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت سود پرداختند .آنها
دریافتند که تخصص حسابرس در صنعت ،دارای ارتباطی منفی
با قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری و دارای ارتباطی مثبت با
ضریب واکنش سود است .کریشنان )8003( 38دریافت که
قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری برای حسابرسان غیرمتخصص
بیشتر از حسابرسان متخصص است که این نتیجه منطبق با
این استدالل است که حسابرسان متخصص دارای کیفیت
بیشتری نسبت به حسابرسان غیر متخصص میباشند.
دان و ماهیو ( )8004بررسی نمودند که چگونه تخصص
حسابرس در صنعت بر کیفیت افشائیات تأثیر میگذارد .آنان
استدالل میکنند که انتخاب حسابرس توسط مشتریان ممکن
است جزئی از استراتژی افشائیات باشد .آنها این موضوع را
مستند کردند که تخصص حسابرس در صنعت دارای یک رابطه
مثبت با کیفیت افشا توسط مشتری دارد .کیون و همکاران
( )8007به بررسی نقش حسابرسان متخصص در صنعت در
حوزه بین المللی پرداختند .آنان با استفاده از دادههای 81
کشور دربازه زمانی بین سالهای  8003-5113دریافتند
شرکتهایی که از حسابرسان متخصص استفاده میکنند ،دارای
اقالم تعهدی اختیاری کمتر و دارای ضریب واکنش سود بیشتر
میباشند.
در ایران ،اعتمادی و همکاران ( )5311نشان دادند شرکت-
هایی که حسابرس آنها ،متخصص صنعت است ،دارای سطح
مطلق اقالم تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود
باالتری هستند نسبت به شرکتهایی که حسابرس آنها،
متخصص صنعت نیست .به عبارت دیگر ،حسابرسان متخصص
صنعت ،حسابرسی با کیفیت تری به صاحبکاران خود ارائه می-
کنند.
 -5-2راهبری هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی
در مطالعات پیشین برای بررسی رابطه بین راهبری هیئت
مدیره و کیفیت حسابرسی ،بر ارتباط بین راهبری هیئت مدیره
و حق الزحمه حسابرسی تمرکز شده است که در واقع این حق-
الزحمه ،بازتابی از کیفیت حسابرسی بوده است.
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دو استدالل متضاد در رابطه بین راهبری هیئت مدیره و
کیفیت حسابرسی وجود دارد .گروهی استدالل مینمایند که
کیفیت راهبری هیئت مدیره با حقالزحمه حسابرسی دارای
رابطه مثبت است .هیئت مدیره ممکن است از حسابرسان
انتظار تالش بیشتری داشته باشد که این موضوع ممکن است
به افزایش حق الزحمه حسابرسی بیانجامد (کارکلو و همکاران،
.)8008
گروه مخالف استدالل میکند که بین حقالزحمه
حسابرسی و کیفیت راهبری هیئت مدیره یک رابطه منفی
وجود دارد .به این علت که ممکن است ارتباط جایگزینی بین
مکانیزم راهبری هیئت مدیره و مکانیزم راهبری حسابرسان
وجود داشته باشد (تسوی و همکاران .)8005 ،کارکلو و
همکاران ( )8008رابطه بین ویژگیهای هیئت مدیره و حق-
الزحمه حسابرسی را برای نمونهای از  811شرکت امریکایی
بررسی کردند .آنان رابطهای مثبت بین ویژگیهای هیئت
مدیره (استقالل ،تجربه و سخت کوشی) با حقالزحمه
حسابرسی یافتند .آنان اظهار میکنند که کیفیت باالی هیئت
مدیره باعث درخواست کار بیشتر از حسابرسان جهت حفظ
سرمایه شهرت شرکت به منظور افزایش منافع سهامداران می-
گردد.
ابور و همکاران ( )8003به بررسی رابطه بین ویژگیهای
کمیته حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی با استفاده از داده-
های  418شرکت امریکایی به عنوان نمونه پرداختند .آنان
دریافتند که حقالزحمه حسابرسی دارای رابطه مثبت با
ویژگیهای کمیته حسابرسی مانند استقالل و تجربه است.
در حوزه ارتباط بین راهبری هئیت مدیره و کیفیت
حسابرسی ،ابوت و پارکر )8000( 33استدالل نمودهاند که
کمیته حسابرسی مستقل و فعال ،سطح باالتری از کیفیت
حسابرسی را طلب میکند زیرا بیشتر نگران شهرت و ضررهای
مالی شرکت میباشد .آنان با استفاده از دادههای  100شرکت
پذیرفته شده در بورس امریکا به این نتیجه رسیدند که
شرکتهای دارای کمیته حسابرسی با اعضای غیرموظف و
حداقل دوبار تشکیل و گردهم آیی در سال ،با احتمال بیشتری
حسابرسان متخخص را به خدمت می گیرند.
بیزلی و پترونی ( )8005به بررسی تأثیر استقالل هیئت
مدیره بر انتخاب حسابرس مستقل در  615شرکت بیمه
امریکایی پرداختند .آنان دریافتند که شرکتهای بیمه با هیئت
مدیره مستقلتر ،به احتمال بیشتری به انتخاب حسابرسان
متخصص و مشهور میپردازند .آنان اظهار نمودند که اعضای
غیرموظف هیئت مدیره ،جهت نظارت دقیقتر ،ترجیح می
دهند که حسابرسان متخصص را به خدمت گیرند.
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سان و لیو )8053( 34به بررسی تأثیر تخصص حسابرس در
صنعت و راهبری هیئت مدیره بر مدیریت سود در ایاالت
متحده پرداختند .آنان پس از انجام تجزیه و تحلیلهای متعدد
نتیجه گرفتند که ارتباط معکوس بین راهبری هیئت مدیره و
مدیریت سود در شرکتهایی که از حسابرسان متخصص
صنعت استفاده میکنند ،نسبت به شرکتهایی که از
حسابرسان متخصص صنعت استفاده نمیکنند ،شدیدتر است.
البته در ایران نیز تحقیقاتی درباره تأثیر هیئت مدیره بر
مدیریت سود انجام شده است .مشایخ و اسماعیلی ()5311
ارتباطی معنادار بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و
مدیریت سود نیافتند ،این درحالی است که ستایش و همکاران
( )5311و آقایی و چاالکی ( )5311از اثر کاهشی درصد
اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر مدیریت سود خبر دادند.
به طور کلی ،تحقیقات پیشین درباره رابطه بین راهبری
هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی ،بیان میکنند که حداقل در
برخی از شرکتها ،کیفیت باالی هیئت مدیره ،کیفیت باالی
حسابرسی را طلب میکند .لذا اینگونه استدالل میشود که
اعضای هیئت مدیره از حسابرسان با کیفیت باال جهت نظارت
موثر بر مدیریت استفاده می کنند .اما تحقیقات محدودی
شواهد صریحی مبنی بر منافع استفاده از حسابرسان متخصص
برای کیفیت باالی هیئت مدیره ارائه می کنند.
 -3فرضیههای پژوهش
به بیان سان و لیو ( ،)8053اعضای غیرموظف هیئت
مدیره ،بهخصوص آنانی که در کمیته حسابرسی نیز حضور
دارند ،این فرصت را در اختیار دارند که بهطور پیوسته با
حسابرسان نشست داشته باشند تا صورتهای مالی شرکت و
روند حسابرسی و سیستم کنترل داخلی را مرور نمایند .در طی
این نشست ،حسابرسان میتوانند توصیههایی به اعضای
غیرموظف جهت نظارت کارآمدتر آنان بر فرآیند گزارشگری
مالی ارائه کنند .اعضای غیرموظف میتوانند از طریق مداخله
در بحثهای حسابرسان با مدیران ،از مشکالت حسابداری
بالقوه باخبر شوند .بنابراین حسابرسان میتوانند نقش اعضای
غیرموظف را در نظارت بر مدیریت تقویت کنند که این موضوع،
نشان میدهد حسابرسان مستقل میتوانند مکملی برای
راهبری هیئت مدیره باشند.
زمانیکه حسابرسان متخصص در صنعت ،یک مشکل
حسابداری را شناسایی میکنند و بر سر اصالح ارقام حسابداری
با مدیریت وارد کشمکش میشوند ،هیئت مدیره نقش تعیین-
کنندهای را ایفا میکند .هیئت مدیره با کیفیت راهبری باالتر،
به احتمال بیشتری نظرات حسابرسان را میپذیرد که این

موضوع باعث تسریع در رویت مدیریت سود توسط هیئت
مدیره میشود.
بنابراین تخصص باالی حسابرسان در صنعت ،ممکن
است مکمل کیفیت باالی هیئت مدیره در نظارت بر فرآیند
گزارشگری مالی باشد .برمبنای بحث های صورتگرفته در باال،
انتظار میرود که یک رابطه مکمل بین تخصص حسابرس در
صنعت و راهبری هیئت مدیره وجود داشته باشد .همچنین،
وجود رابطه جایگزینی بین تخصص حسابرس در صنعت و
راهبری هیئت مدیره محتمل است ،با این حال ،انتظار ما وجود
یک رابطه مکمل بین آنها میباشد .با توجه به جمیع شرایط
ذکر شده ،فرضیههای تحقیق به صورت زیر تبیین میگردد:
 )5ارتباطی معکوس و معنادار بین تخصص حسابرس در
صنعت و مدیریت سود برقرار است.
 )8ارتباطی معکوس و معنادار بین کیفیت راهبری هیئت
مدیره و مدیریت سود برقرار است.
 )3رابطه بین مدیریت سود و کیفیت راهبری هیئت مدیره
در شرکتهایی که بهوسیله حسابرسان متخصص
صنعت حسابرسی می شوند نسبت به آن شرکتهایی
که بهوسیله حسابرسان غیرمتخصص صنعت حسابرسی
میشوند ،متفاوت است.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف،
از نوع کاربردی است .همچنین از لحاظ طبقه بندی بر حسب
روش ،از نوع همبستگی می باشد .بنابراین از روش رگرسیون
چند متغیره و همچنین آزمون های پیش فرض استفاده از
رگرسیون استفاده شده است که در ادامه تشریح میشوند.
جامعه آماری این پژوهش تمام شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری به روش حذفی
بر اساس شرایط زیر برگزیده شده است:
 )5اطالعات مالی شرکت برای دوره زمانی پژوهش موجود
باشد؛  )8در طی دوره پژوهش در بورس حضور داشته باشد؛ )3
سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد؛  )4جزو شرکت-
های سرمایهگذاری و بانکها ،لیزینگ و بیمه نباشد؛ و  )1در
دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
پس از حذف شرکتهای فاقد معیارهای یادشده ،از بین
کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
تعداد  541شرکت به عنوان جامعه غربال شده آماری این
پژوهش باقی ماندند و دادههای مربوط به  1سال ( 5317تا
 )5315آنها از صورت های مالی حسابرسی شده ،گزارش های
حسابرسی ،نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین از سیستم نرم
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افزاری تهیه شده توسط واحد «مدیریت پژوهش ،توسعه و
مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق بهادار» ،استخراج شد.
 -5مدلها و متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدل زیر استفاده میشود:
ADACi,t = β0 + β1 BDINDi,t + β2 AISPEi,t + β3 FSIZEi,t +
β4 LEVi,t + β5 MBi,t + β6 NOAi,t + β7 LOSSi,t + β8
BDIND*AISPEi,t + ԑi,t

که در آن:
 = ADACکیفیت اقالم تعهدی که برای محاسبه آن از
مدل مدیریت سود جونز استفاده میشود .در این روش ،اقالم
تعهدی اختیاری طی دو مرحله برآورد می شوند .در ابتدا،
متغیر کل اقالم تعهدی (که تفاوت بین سود خالص و جریان
وجه نقد عملیاتی است) در رگرسیونی متشکل از متغیرهای
کلیدی که انتظار می رود بر آن اثر گذارند ،قرار میگیرد .به
صورت زیر:
ACCit/TAit-1 = α1 (1/TAit-1) + α2 (∆REVit/TAit-1) + α3
(PPEit/TAit-1) + ԑi,t

که در آن i ،شاخص شرکت و  tشاخص زمان،
نشانگر کل اقالم تعهدی است که برابر است با سود خالص
منهای جریان وجه نقد ناشی از عملیات ∆REVit ،تغییر در
فروش PPEit ،کل اموال ،ماشین آالت و تجهیزات ،و  TAt-1کل
دارایی های شرکت در سال قبل است .از ضرایب برآورده شده
 α3 ،α2 ،α1و  α4برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری به شکل
زیر استفاده میگردد.
ACCit

DAit = ԑit = ACCit/TAit-1 – {α1 (1/TAit-1) + α2
})(∆REVit/TAit-1) + α3 (PPEit/TAit-1

مقادیر باالتر اقالم تعهدی اختیاری ،به مدیریت سود بیشتر
تفسیر میگردد .از قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری برای
محاسبه مدیریت سود (افزایشی یا کاهشی) استفاده میشود.
 = BDINDاستقالل هیئت مدیره است که برای محاسبه
آن از نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای
هیئت مدیره استفاده میشود.
 = AISPEتخصص حسابرس در صنعت است که در این
تحقیق از سهم بازار به عنوان شاخصی برای تخصص حسابرس
در صنعت بهره گرفته میشود؛ زیرا اولویت صنعت را نسبت به
سایر حسابرسان نشان میدهد .هر چه سهم بازار حسابرس
بیشتر باشد ،تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به سایر
رقیبان بیشتر است .داشتن سهم غالب بازار اشاره دارد به اینکه
حسابرس به طور موفقیتآمیزی خود را از سایر رقیبان از لحاظ
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کیفیت حسابرسی متمایز کرده است .سهم بازار حسابرسان به
صورت زیر محاسبه میشود:
مجموع داراییهای تمام صاحبکاران هر موسسه حسابرسی خاص در صنعت خاص
مجموع داراییهای تمام صاحبکاران در این صنعت

موسساتی در این تحقیق به عنوان متخصص صنعت در
نظرگرفته میشوند که سهم بازارشان (یعنی معادله فوق)بیش
از مقدار [( * 5/8تعداد شرکتهای موجود ])5/باشد .پس از
محاسبه سهم بازار یک موسسه حسابرسی ،اگر مقدار بهدست
آمده از مقدار معادله فوق ،بیشتر باشد ،موسسه حسابرسی در
آن صنعت ،متخصص است .بنابر این اگر حسابرس ،متخصص
صنعت باشد ،عدد یک را میگیرد و در غیر اینصورت ،برابر صفر
است (حبیب و بایان.)8055 ،31
 = FSIZEاندازه شرکت است که برای محاسبه آن از
لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت
استفاده میشود.
 = LEVاهرم مالی که برابر است با نسبت بدهی بلندمدت
به کل داراییهای شرکت.
 = MBفرصتهای رشد شرکت که برابر با نسبت ارزش
بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت است.
 = NOAخالص داراییهای عملیاتی که مساوی است با
حقوق صاحبان سهام منهای موجودی نقدی ابتدای دوره
شرکت بهعالوه کل بدهیهای ابتدای دوره تقسیم بر درآمد
فروش سال قبل.
 = LOSSزیانده بودن شرکت که اگر شرکت زیان خالص
داشته باشد ،برابر با یک درنظر گرفته میشود وگرنه برابر با
صفر خواهد بود.
گفتنی است متغیر  BDIND*AISPEبرای سنجش اثر
تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین راهبری
هیئت مدیره و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی استفاده
میگردد.
 -6یافتههای پژوهش
داده های مربوط به  541شرکت عضو نمونه آماری
پژوهش ،طی سال های  5317تا  ،5315از بانک های اطالعاتی
موجود استخراج شده و به نرم افزار  Excelمنتقل گشت .پس از
انجام محاسبات الزم برای متغیرهای مستقل و وابسته،
اطالعات الزم برای آزمون آماری مورد نیاز ،در پرونده های
مناسب ذخیره شد و در نرم افزار  Eviews7پردازش شد.
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جدول  -2تخمین مدل مدیریت سود

 -1-6بررسی پایایی متغیرها
پیش از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،پایایی متغیرها
باید بررسی شود .پایایی متغیرهای پژوهش به این معنا است
که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کواریانس
متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است .در نتیجه،
استفاده از این متغیرها در مدل ،باعث بهوجود آمدن رگرسیون
کاذب نمیشود .به این منظور ،از آزمونهایی نظیر لوین ،لین و
چو ،آزمون ایم ،پسران و شین و آزمون دیکی فولر می توان
استفاده نمود .در این تحقیق از آزمون ایم ،پسران و شین
استفاده شده که خروجیهای آن در جدول شماره یک ارائه
شده است.
جدول  -1بررسی پایایی متغیرها
متغیر
1/TA
∆REV/TA

آماره  tمعناداری
-1/306

0/000

0/000 -56/055

PPE/TA

0/000 -50/111

مدیریت سود

0/000 -80/381

استقالل هیئت مدیره

0/000 -58/74

تخصص حسابرس در صنعت

0/000 -54/116

اندازه شرکت
اهرم مالی

-1/786

0/000

0/000 -51/161

فرصتهای رشد

0/000 -58/141

خالص داراییهای عملیاتی

خطای استاندارد آماره  tمعناداری

متغیر

ضریب

ضریب ثابت

0/018

0/058

1/TA

-53168/81

8710/11

∆REV/TA

0/011

0/057

1/533

PPE/TA

-0/541

0/038

0/000 -4/411

4/538

0/000

0/000 -1/076
0/000

آماره 1/566 = F

ضریب تعیین = 0/611

سطح معناداری = 0/000

ضریب تعیین تعدیل شده = 0/605

آماره دوربین واتسون = 8/014
سطح معناداری آزمون چاو =
0/000

سطح معناداری آزمون هاسمن = 0/005

مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

 -2-6آزمون فرضیهها
در ادامه به آزمون فرضیههای تدوین شده در پژوهش
پرداخته میشود .نتیجه آزمون فرضیههای تحقیق در جدول
شماره سه ارائه شده است .گفتنی است بنابر نتیجه آزمون چاو
از مدل دادههای تابلویی و بنابر نتیجه آزمون هاسمن از مدل
اثرات ثابت استفاده شده است.
جدول  -3آزمون فرضیههای پژوهش
متغیر

خطای

ضریب

استاندارد

آماره  tمعناداری

0/000 -55/475

ضریب ثابت

0/811

0/056

0/000 56/117

زیانده بودن

0/000 -51/307

استقالل هیئت مدیره

-0/501

0/085

0/000 -1/075

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس
در صنعت

0/000 -53/183

تخصص حسابرس در صنعت -0/503

0/055

0/000 -1/841

اندازه شرکت

-0/058

0/005

0/000 -7/035

اهرم مالی

0/041

0/081

0/014 5/181

فرصتهای رشد

0/037

0/001

0/000 7/518

خالص داراییهای عملیاتی -0/003

0/0001

0/000 -3/417

زیانده بودن

0/001

0/007

5/565

0/841

استقالل هیئت مدیره *
تخصص حسابرس در صنعت

0/551

0/083

0/000 1/014

با توجه به جدول شماره یک ،مقدار سطح معناداری تمام
متغیرهای پژوهش کمتر از  %1است و بنابراین ،همگی
متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی در سطح پایا هستند.
سپس ،به شناسایی روش مناسب برای تحلیل دادهها پرداخته
میشود.
 -2-6تخمین ضرایب مدل مدیریت سود
در ابتدا به تخمین مدل مدیریت سود پرداخته میشود.
نتیجه تخمین مدل مذکور در جدول شماره هفت ارائه شده
است .با استفاده از ضرایب به دست آمده در این مدل ،اقدام به
محاسبه مقادیر مدیریت سود مینماییم .الزم به ذکر است که
در تخمین مدل محاسبه مدیریت سود ،بنابر نتیجه آزمون چاو
و آزمون هاسمن از مدل اثرات ثابت استفاده شده است.

آماره 75/104 = F

ضریب تعیین = 0/417

سطح معناداری = 0/000

ضریب تعیین تعدیل شده = 0/41

آماره دوربین واتسون = 5/168
سطح معناداری آزمون چاو =
0/000

سطح معناداری آزمون هاسمن =
0/000

مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

با توجه به جدول شماره سه ،از آنجا که سطح معناداری
متغیرهای استقالل هیئت مدیره و تخصص حسابرس در صنعت
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کمتر از  0/01و ضریب آنها منفی است ،لذا متغیرهای مذکور
تأثیری معکوس و معنادار بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم
تعهدی دارند .بنابراین ،فرضیههای اول و دوم پژوهش تأیید
میشوند.
این در حالی است که سطح تأثیر متغیر حاصلضرب
متغیرهای استقالل هیئت مدیره و تخصص حسابرس در صنعت
که معیار آزمون فرضیه سوم پژوهش است ،نیز کمتر از  0/01و
ضریب آن مثبت است .این نشان میدهد که متغیر مذکور
دارای اثری مستقیم و معنادار بر مدیریت سود است .این در
حالی است که همانطور که پیشتر گفته شده بود ،اگر تخصص
حسابرس در صنعت بتواند جایگزین راهبری هیئت مدیره باشد،
مدیریت سود دارای ارتباط منفی کمتر با استقالل هیئت مدیره
برای شرکتهایی خواهد بود که حسابرسان آنها دارای
تخصص باال در صنعت هستند ،نسبت به شرکتهایی که
حسابرسان آنها تخصص کمتری در صنعت دارند .بنابراین
نقش جایگزینی استقالل هیئت مدیر و تخصص حسابرس در
صنعت تأیید میگردد .به این ترتیب فرضیه سوم پژوهش مبنی
بر اینکه "رابطه بین مدیریت سود و کیفیت راهبری هیئت
مدیره در شرکتهایی که بهوسیله حسابرسان متخصص
حسابرسی می شوند نسبت به آن شرکتهایی که بهوسیله
حسابرسان غیرمتخصص صنعت حسابرسی میشوند ،متفاوت
است" نیز تأیید میگردد.

 -7-2تحلیل اضافی :بررسی آثار تعدیلی
در ادامه پژوهش به منظور دستیابی به نتایج بیشتر ،اثر
تعدیلی متغیرهای کنترلی بر ارتباط یافت شده ،بررسی می-
گردد .اثر تعدیلی اندازه شرکت ،اهرم مالی ،فرصتهای رشد،
خالص داراییهای علمیاتی و زیانده بودن شرکت در ادامه ارائه
شده است.
هدف اصلی از انجام این بررسی ،کسب اطالعات اضافی از
چگونگی اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین
استقالل هیئت مدیره و مدیریت سود میتنی بر اقالم تعهدی
تحت شرایط گوناگون است.
اثر تعدیلی اندازه شرکت در جدول شماره چهار ارائه شده
است .بنابر نتایج مذکور ،اندازه شرکت دارای اثر تعدیلی کاهشی
بر نقش جایگزینی استقالل هیئت مدیره و تخصص حسابرس
در صنعت میباشد .به این معنا که هرچه اندازه شرکت بزرگتر
باشد ،تخصص حسابرس در صنعت به میزان کمتری میتواند
جایگزین استقالل هیئت مدیره گردد.
اثر تعدیلی اهرم مالی در جدول شماره پنج ارائه شده است.
بنابر نتایج مذکور ،اهرم مالی نیز دارای اثر تعدیلی کاهشی بر
نقش جایگزینی استقالل هیئت مدیره و تخصص حسابرس در
صنعت است .توضیح اینکه هرچه نسبت بدهی بلندمدت
شرکت بیشتر باشد ،تخصص حسابرس در صنعت به میزان
کمتری میتواند جایگزین استقالل هیئت مدیره گردد.

جدول  -4آزمون اضافی – اثرتعدیلی اندازه شرکت
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

ضریب ثابت

0/308

0/036

1/38

0/000

استقالل هیئت مدیره

-0/031

0/081

-8/113

0/001

تخصص حسابرس در صنعت

-0/035

0/056

-3/041

0/008

اندازه شرکت

-0/051

0/003

-6/573

0/000

اهرم مالی

0/04

0/083

5/614

0/018

فرصتهای رشد

0/031

0/001

7/117

0/000

خالص داراییهای عملیاتی

-0/008

0/000

-3/631

0/000

زیانده بودن

0/053

0/007

5/717

0/071

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس در صنعت

0/856

0/013

8/111

0/001

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس در صنعت * اندازه شرکت

-0/08

0/001

-3/181

0/000

آماره 51/413 = F

ضریب تعیین = 0/57

سطح معناداری = 0/000

ضریب تعیین تعدیل شده = 0/511
آماره دوربین واتسون = 5/171

سطح معناداری آزمون چاو = 0/000

سطح معناداری آزمون هاسمن = 0/000

مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

011

سال چهارم  /شماره پانزدهم /پايیز 5931

بررسي اثر تعديلي تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین راهبري هیات مديره و  / ...احمد احمدپور ،اسماعیل توکلنیا و تکتم معصومي

جدول  -5آزمون اضافی – اثرتعدیلی اهرم مالی
آماره t

معناداری

ضریب خطای استاندارد

متغیر
ضریب ثابت

0/861

0/057

51/585

0/000

استقالل هیئت مدیره

-0/017

0/088

-4/311

0/000

تخصص حسابرس در صنعت

-0/016

0/055

-1/515

0/000

اندازه شرکت

-0/058

0/005

-7/501

0/000

اهرم مالی

0/53

0/043

8/115

0/008

فرصتهای رشد

0/036

0/001

7/061

0/000

خالص داراییهای عملیاتی

-0/003

0/000

-3/451

0/000

زیانده بودن

0/007

0/007

0/117

0/383

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس در صنعت

0/535

0/084

1/341

0/000

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس در صنعت * اهرم مالی -0/813

0/014

-8/111

0/008

آماره 40/115 = F

ضریب تعیین = 0/31

سطح معناداری = 0/000

ضریب تعیین تعدیل شده = 0/345
آماره دوربین واتسون = 5/111
سطح معناداری آزمون هاسمن = 0/000

سطح معناداری آزمون چاو = 0/000

مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

جدول  -6آزمون اضافی – اثرتعدیلی فرصتهای رشد
خطای استاندارد

آماره t

معناداری

ضریب

متغیر
ضریب ثابت

0/871

0/051

51/017

0/000

استقالل هیئت مدیره

-0/501

0/088

-4/7

0/000

تخصص حسابرس در صنعت

-0/011

0/055

-1/344

0/000

اندازه شرکت

-0/058

0/005

-6/114

0/000

اهرم مالی

0/047

0/081

5/114

0/011

فرصتهای رشد

0/037

0/007

4/164

0/000

خالص داراییهای عملیاتی

-0/003

0/000

-3/105

0/000

زیانده بودن

0/001

0/007

5/511

0/835

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس در صنعت

0/551

0/036

3/885

0/005

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس در صنعت * فرصتهای رشد

-0/008

0/054

-0/51

0/116

ضریب تعیین = 0/31

آماره 41/851 = F

ضریب تعیین تعدیل شده = 0/318

سطح معناداری = 0/000
آماره دوربین واتسون = 5/163
سطح معناداری آزمون چاو = 0/000

سطح معناداری آزمون هاسمن = 0/000

مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

اثر تعدیلی فرصتهای رشد در جدول شماره شش ارائه
شده است .بنابر نتایج مذکور ،فرصتهای رشد دارای اثر
تعدیلی معناداری بر نقش جایگزینی استقالل هیئت مدیره و
تخصص حسابرس در صنعت نیست.
اثر تعدیلی خالص داراییهای عملیاتی در جدول شماره
هفت ارائه شده است .بنابر نتایج مذکور ،خالص داراییهای

عملیاتی دارای اثر تعدیلی معناداری بر نقش جایگزینی
استقالل هیئت مدیره و تخصص حسابرس در صنعت نیست.
اثر تعدیلی زیانده بودن در جدول شماره هشت ارائه شده
است .بنابر نتایج مذکور ،زیانده بودن دارای اثر تعدیلی
معناداری بر نقش جایگزینی استقالل هیئت مدیره و تخصص
حسابرس در صنعت نیست.
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جدول  -7آزمون اضافی – اثرتعدیلی خالص داراییهای عملیاتی
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

ضریب ثابت

0/815

0/056

57/611

0/000

استقالل هیئت مدیره

-0/553

0/085

-1/861

0/000

تخصص حسابرس در صنعت

-0/501

0/055

-1/118

0/000

اندازه شرکت

-0/058

0/005

-7/011

0/000

اهرم مالی

0/047

0/081

5/117

0/011

فرصتهای رشد

0/037

0/001

7/516

0/000

خالص داراییهای عملیاتی

-0/003

0/005

-8/781

0/006

زیانده بودن

0/001

0/007

5/545

0/814

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس در صنعت

0/551

0/084

4/711

0/000

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس در صنعت * خالص داراییهای عملیاتی

0/005

0/003

0/151

0/603

آماره 13/164 = F

ضریب تعیین = 0/186

سطح معناداری = 0/000

ضریب تعیین تعدیل شده = 0/18
آماره دوربین واتسون = 5/164
سطح معناداری آزمون هاسمن = 0/000

سطح معناداری آزمون چاو = 0/000

مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

جدول  -8آزمون اضافی – اثرتعدیلی زیانده بودن
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

ضریب ثابت

0/815

0/057

56/334

0/000

استقالل هیئت مدیره

-0/506

0/088

-4/131

0/000

تخصص حسابرس در صنعت

-0/5

0/055

-1/665

0/000

اندازه شرکت

-0/058

0/005

-6/171

0/000

اهرم مالی

0/047

0/081

5/177

0/06

فرصتهای رشد

0/037

0/001

7/587

0/000

خالص داراییهای عملیاتی

-0/003

0/000

-3/413

0/000

زیانده بودن

0/058

0/058

0/114

0/38

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس در صنعت

0/556

0/084

4/147

0/000

استقالل هیئت مدیره * تخصص حسابرس در صنعت * زیانده بودن

-0/001

0/086

-0/313

0/783

آماره 15/647 = F

ضریب تعیین = 0/406

سطح معناداری = 0/000

ضریب تعیین تعدیل شده = 0/311
آماره دوربین واتسون = 5/168

سطح معناداری آزمون چاو = 0/000

سطح معناداری آزمون هاسمن = 0/000

مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

در مجموع ،نتایج تحلیلهای اضافی نشان میدهد که
اندازه شرکت و اهرم مالی اثر تعدیلی کاهشی بر نقش
جایگزینی استقالل هیئت مدیر و تخصص حسابرس در صنعت
دارند .این در حالی است که اثر تعدیلی سایر متغیرهای کنترلی
رد شد.

011

 -7بحث و نتیجهگیری
در ادبیات حسابداری ،ارائه تعریفی روشن از مدیریت سود
مشکل است ،زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلبهای مالی
مشخص نمیباشد .به بیان هیلی و واهلن ( ،)5111مدیریت
سود هنگامی رخ میدهد که مدیران از قضاوتهای شخصی
خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معامالت را
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جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری نمایند .این عمل به
قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد
اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد
آنها منوط به دستیابی به سود مشخصی میباشد ،صورت می-
گیرد.
مطالعات پیشین استنتاج نمودهاند که معموالً شرکتهایی
که هزینههای نمایندگی بیشتری دارند ،مدیریت سود بیشتری
نیز خواهند داشت .برای مثال ،وارفیلد 36و همکاران ()5111
نشان دادند شرکتهایی که مالکیت مدیریتی کمتری دارند
(معیاری برای هزینههای نمایندگی بیشتر) ،مدیریت سود
(محاسبه شده با اقالم تعهدی اختیاری) بیشتری نیز خواهند
داشت.
با در نظر گرفتن ادبیات موجود ،به روشنی مشخص نشده
است که آیا تخصص حسابرس در صنعت مکمل و یا جایگزینی
برای راهبری هیئت مدیره است یا خیر .برای روشنتر نمودن
رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و راهبری هیئت مدیره،
در این مطالعه به بررسی تأثیر مشترک تخصص حسابرس در
صنعت و استقالل هیئت مدیره بر مدیریت سود شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد .در واقع
اینطور فرض شد که رابطه بین مدیریت سود و کیفیت راهبری
هیئت مدیره در شرکتهایی که بهوسیله حسابرسان متخصص
صنعت حسابرسی می شوند نسبت به آن شرکتهایی که به-
وسیله حسابرسان غیرمتخصص صنعت حسابرسی میشوند،
متفاوت است.
نتیجه بررسیها نشان داد که استقالل هیئت مدیره منجر
به کاهش مدیریت سود میشود .این نتیحه را میتوان منطبق
با یافتهها و استداللهای آقایی و چاالکی ( ،)5311ستایش و
همکاران ( ،)5311بیزلی ( ،)5116کلین ( ،)8008ژی و
همکاران ( ،)8003ابوت و همکاران ( ،)8004بیکس و
همکاران ( ،)8004وافس ( )8001و سان و لیو ( )8053و در
تضاد با یافتههای مشایخ و اسماعیلی ( )5311و وافس ()8000
دانست.
دیگر نتیجه تحقیق حاضر ،تأثیر معکوس و معنادار تخصص
حسابرس در صنعت بر مدیریت سود است که دارای انطباق با
یافتههای اعتمادی و همکاران ( ،)5311بالسام و همکاران
( ،)8003کریشنان ( ،)8003دان و ماهیو ( )8004و کیون و
همکاران ( )8007است.
مهمترین نتیحه تحقیق حاضر ،تأیید نقش جایگزینی
استقالل هیئت مدیر و تخصص حسابرس در صنعت بوده است.
در واقع مشخص شد که تأثیر تخصص حسابرس در صنعت
می تواند جایگزینی برای تأثیر استقالل هیئت مدیره بر مدیریت

سود باشد .گفتنی است که این نتیجه در تضاد با یافته سان و
لیو ( )8053میباشد.
عالوه براین ،نتایج تحلیلهای اضافی نشان داد که اندازه
شرکت و اهرم مالی اثر تعدیلی کاهشی بر نقش جایگزینی
استقالل هیئت مدیر و تخصص حسابرس در صنعت دارند .به
این معنا که با افزایش اندازه شرکت و اهرم مالی آن ،از شدت
نقش جایگزینی استقالل هیئت مدیر و تخصص حسابرس در
صنعت کاسته میشود.
از آنجا که آثار تخصص حسابرس در صنعت و استقالل
هیئت مدیره قابلیت جایگزینی توسط یکدیگر را دارند ،به
تصمیمگیرندگان و سرمایهگذاران شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میگردد که با توجه جدی به
این مسئله ،در نظر داشته باشند که وجود ضعف در هرکدام از
این دو ویژگی تا حدودی بهوسیله ویژگی دیگر قابل جبران
است که البته این امر در شرکتهای بزرگتر و با سطح بدهی
بلندمدت بیشتر ،کمتر خواهد بود.
به پژوهشگران عالقمند پیشنهاد میشود تا در پژوهشهای
آتی آثار متقابل سایر ویژگیهای حسابرسی و هیئت مدیره بر
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و همچنین مدیریت سود
واقعی را نیز بررسی نمایند.
فهرست منابع
 آقایى ،محمدعلى و چاالکى ،پرى .)5311( .بررسی رابطه
بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تحقیقات حسابدارى ،سال اول ،شماره  ،4صص .14-77
 اعتمادی ،حسین؛ محمدی ،امیر و ناظمی اردکانی ،مهدی.
( .)5311بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و
کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران .مجله پژوهشهای حسابداری مالی5( 5 ،و،)8
.38-57
 افالطونی ،عباس و نیکبخت ،لیلی ( .)5311کاربرد اقتصاد
سنجی در تحقیقات حسابداری ،مدیریت مالی و علوم
اقتصادی .چاپ اول ،تهران :انتشارات ترمه.
 انصاری ،عبدالمهدی؛ خورشیدی ،علیرضا و شیرزاد ،علی.
( .)5313بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت.
فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی
مدیریت.13-45 ،)55( 3 ،
 ستایش ،محمدحسین؛ قربانى ،اصغر و گل محمدى ،مریم.
( .)5311بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی
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