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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی و کمیته هیئت مدیره بر لحن گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1391تا  1397است .با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 172
شرکت( 1204سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد .در این پژوهش از
رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز  10جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .نتایج این پژوهش نتایج
نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که اندازه کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری
دارد.استقالل کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد .تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی
بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.اندازه هیئت مدیره بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری
دارد .استقالل هیئت مدیره بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.
واژههای کلیدی :اندازه کمیته حسابرسی،استقالل کمیته حسابرسی ،اندازه هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره

78

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

مقدمه:
پژوهش های اخیر نشان می دهند عالوه بر محتوای کمّی ،محتوای کیفی گزارشها و به ویژه لحن گزارشها نیز
می تواند بر جنبه های مختلف پیشبینی عملکرد سودمند باشند .استفاده از کلمات بدبینانه (منفی) در
گزارشهای مالی ،عایدات پایینی برای مدیران به دنبال دارد .همچنین ،قیمتهای سهام نیز واکنش کمتری به
اطالعاتِ حاوی کلمات بدبینانه ،نشان میدهند .در واقع ،به کار بردن کلمات مثبت (نظیر رشد ،خوب و ) ..باعث
خوشبینانه شدن و کلمات منفی )ضعف ،ضایعات و .)...باعث بدبینانه شدن لحن میشود .از یک سو ،مدیریت با
استفاده از این کلمات ،انتظار خود از عملکرد آینده شرکت را منعکس میکند .از سوی دیگر ،این لحن میتواند
مبنایی برای تصمیمگیری استفادهکنندگان و واکنش آنها به این انتظار باشد .در حقیقت ،لحن گزارشگری
عبارت است از اختالف تعداد کلمات خوشبینانه )کلمات مثبت( و کلمات بدبینانه )کلمات منفی وجود کمیته
ای مستقل در شرکت همانند کمیته حسابرسی ،به عنوان یکی از ارکان نظام حاکمیت شرکتی ،برای کنترل
مداوم چنین فعالیت هایی ضروری است .کمیته حسابرسی یکی از مهمترین کمیته های تخصصی هیئت مدیره
محسوب میشود که موجب تقویت ،سالمت و کیفیت گزارشگری مالی میشود .از دیدگاه تئوری نمایندگی،
کمیته حسابرسی مهمترین نقش را در کاهش مشکالت نمایندگی بازی میکند .ویژگی های کمیته حسابرسی از
قبیل اندازه ،استقالل ،تخصص مالی اعضای کمیته و تعداد جلسات برای اثر بخشی کمیته حسابرسی اهمیت
زیادی دارد .مطالعات پیشین اظهار داشتند که ویژگی های واقعی کمیته حسابرسی برای اثر بخش بودن کمیته
در انجام وظایفش حیاتی میباشد .این کمیته وظیفه نظارت بر فرایند تهیه گزارش های مالی را بر عهده دارد.
بررسی گزارشهای دوره ای ،بررسی کفایت نظارتهای داخلی مربوط به گزارشهای مالی ،ارزیابی عملکرد
حسابرسان مستقل ،نظارت بر انطباق فعالیت های واحد تجاری با الزامات قانونی و شناسایی ریسک های موجود
در برنامه های مورد نظر مدیریت از سایر وظایف این کمیته است .از دیدگاه تئوری نمایندگی ،تشکیل کمیته
حسابرسی ابزاری برای کاهش هزینه های نمایندگی و بهبود کنترل داخلی و وسیله اثربخش برای بهبود روابط
نمایندگی است .از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های مالی اخیر در سطح شرکت های مطرح و بزرگ دنیا
توجه زیادی را به خود جلب نموده ،موضوع تغییر مدیران عامل آن ها بوده است .با مراجعه به مبانی نظری می
توان دریافت ،مطالعات بسیار گسترده و جالبی در این زمینه انجام شده که هریک از آن ها با توجه به مسائل و
مباحث گوناگون موجود در این رابطه به این موضوع توجه نموده اند .معموالً مدیران عامل ،مواضع خود را به
دالیل مختلف ،از جمله عملکرد ضعیف که یکی ازشایع ترین دالیل برکناری است ،از دست می دهند .برخی از
اولین مطالعات در مورد تغییر مدیر عامل شرکت و عملکرد شرکت در دهه  1980انجام شده اند .بسیاری از این
مطالعات به این نتیجه دست یافته اند که شرکت های با عملکرد ضعیف ،با احتمال بیش تری تغییر مدیر عامل
را تجربه کرده اند(ژانگ .)2013،این مطالعه بررسی می کند که آیا کمیته حسابرسی و کمیته هیئت مدیره
بر لحن گزارشگری مالی تاثیر دارد یا خیر؟
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
کمیته های حسابرسی به عنوان یکی از ساز و کارهای مهم حاکمیت شرکتی ،که از طریق اطالعات مالی بار عملکرد
اقتصادی شرکت ایفا می کند .نقاش اصالی کمیتاه حسابرسای شرکت ها نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی شرکت و
نظاارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل است .تنها وظیفه ای که در بیشتر کشورها به موجب قانون تجارت ،بر
عهده کمیته حسابرسی نهاده شده و حتی در برخی موارد الزامی دانسته شده است ،مطالعه و بررسی صورتهای مالی
حسابرسی شده قبل از تصویب هیئت مدیره شرکت است.کمیته حسابرسی مستقل اثر مثبتی بر فرایند گزارشگری
مالی می گذارد و وظایفش را با در نظر گرفتن اخالقیات انجام می دهد .بنابراین انتظار می رود بین افشای اختیاری
شرکت با استقالل کمیته حسابرسی رابطه مثبتی وجود داشته باشد .منظور از تخصص مالی کمیته حسابرسی طبق
تعریف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران عبارت است از مدرك دانشگاهی یا مدرك حرفه ای ملی یا معتبر بی
نالمللی در امور مالی (حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصاد و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا
اقتصادی) همراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورتها و گزارش های مالی و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری
مالی .مهارتها و تجارب حرفه ای اعضای کمیته در زمینه گزارشگری مالی کی عامل کامال آشکار و مرتبط با اثر
بخشی کمیته حسابرسی است (یوسفی آذر.) 1391،
هیات نظارت عمومی بیان می دارد که اگر اعضای کمیته حسابرسی ،تخصص در حسابداری ،حسابرسی ،کنترل
داخلی و بخش های گزارشگری مالی داشته باشند در انجام کار خود موثرتر عمل می کنند .پرسون )2009(1ذکر
کرد که در کمیته حسابرسی با اعضای مستقل و دارای تخصص حسابداری و مالی ،احتمال بیشتری وجود دارد که
صورتهای مالی اشتباه و معامالت نادرست کشف شوند؛ زیرا آنها باید برای حفظ شهرتشان به منشور اخالقی حرفه
عمل کنند .بنابراین در این پژوهش فرض می شود که کمیته حسابرسی دارای تخصص هنگام نظارت بر شرکت باید
اثربخشی بیشتری داشته باشد که این می تواند بر افشای اختیاری شرکتها اثری مثبت بگذارد .اندازه ای بزرگتر از
یک کمیته حسابرسی منجر به ایجاد بحث های غیر ضروری و تاخیر در تصمیم گیری و همچنین شکل گیری
ارتباطات ضعیف تر می گردد .با این حال ،این تفکر هم وجود دارد که کمیته حسابرسی بزرگ تر می تواند با
بکارگیری تخصص های گوناگون در انجام کنترلهای جدی تر رویه های گزارشگری مالی تواناتر باشد .اندازه بزرگتر از
2
کمیته حسابرسی (کمیته حسابرسی با اعضای بیشتر) ،اثربخشی بیشتری در نظارت بر شرکت داشته باشد(لین
وهمکاران .)2008،کمیته های حسابرسی به عنوان فعالیت هایی هدایت کننده میتوانند ترکیبی باشند از اعضایی که
در حوزهای مهم و گوناگون کاری همچون گزارشگری مالی ،حسابرسی مدیریت صنعتی ،مدیریت ریسک و فناوری
دارای سوابق و تجربه اند .برای برآورده کردن مسئولیت های اصلی کمیته ها ،همه اعضا بهتر است تجربه ی مالی
داشته باشند و قادر به فهمیدن موضوع های گزارشگری مالی و پیچیدگی های حاصل از فعالیت های تجاری شرکت
ها باشند .داشتن سابقه ی مالی و حسابداری برای اکثریت اعضای کمیته امر غیرعادی نیست .کمیته های
۱

Persons

۲

Lin
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حسابرسی عاالوه بر داشتن تخصص های یادشده ،باید بهره گیری از دانش و تجربه ی کارشناسان صنعتی و دیگر
کارشناسان را برای حل وفصل مشکالت منحصربه فرد شرکت ها و یا صنایع شان مورد نظر داشته باشند .این نکته
نیز مهم است که اعضای کمیته باید کنجکاو و آماده برای مبارزه با موقعیت ها و چالش های مدیران ،حسابرسان
مستقل و حسابرسان داخلی باشند .آنان باید درك روشنی گزارشگری مالی و مسئولیت شان برای اعمال نظارت بر
روابط حسابرسان مستقل داشته باشند و برای پاسخ گویی به پرسش های هر دو گروه مدیران و حسابرسان مستقل
آماده باشند.
با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری مالی ،هدف صورتهای مالی عبارت است از ارائه اطالعات تلخیص و
طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف
گستردهای از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد (مفاهیم نظری
گزارشگری مالی ایران ،بند  .)1-1چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (3)FASBبیانگر آن
است که هدف گزارشگری مالی ،تهیه اطالعات مفید برایتصمیمگیری است (بیانیه شماره  .)1978 ،1موضوع مفید
بودن در تصمیمگیری ،به عنوان معیاری برای قضاوت در مورد گزینههای انتخابهای حسابداری تلقی شده است.
اهداف اصول پذیرفتهشده حسابداری نیز ،اطمینان بخشی در مورد آن است که صورتهای مالی ،عملکرد و وضعیت
اقتصادی شرکتها را به طور منصفانه نشان میدهند .برای دستیابی به این اهداف ،بیانیه شماره  2بیانگر آن است
که افشای مالی باید خصوصیات کیفی معتبر بودن ،به موقع بودن و مربوط بودن را نشان دهد (بیانیه شماره ،2
 .)1980خصوصیات کیفی اطالعات مالی موجب میگردد اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی
برایاستفادهکنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری مفید واقع
شود (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران ،بند  .)1-2از این رو سودمندی تصمیم را میتوان هدف استانداردهای
گزارشگری مالی دانست .در عمل نمیتوان به راحتی مقدار کیفیت سود را محاسبه کرد ،زیرا احتماالت سیستم
اطالعاتی ،به صورت مستقیم قابلمشاهده نمیباشند(سام .)20104 ،یکی از نقشهای مهَم اطالعات حسابداری
مالی کمک به استفادهکنندگان صورتهای مالی در قالب پیشبینیهای سود آتی شرکت است .از طرفی برای
افزایش کیفیت گزارشگری مالی بهبود نظام راهبری شرکتی موضوعی انکارناپذیر است .یکی از ارکان اصلی راهبری
شرکتی کمیته حسابرسی است .درك و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی ،ارزش گزارشگری مالی و
حسابرسی شرکت را افزایش میدهند .چگونگی اثرگذاری کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی از طریق
تئوری نمایندگی تبیین می شود .اعتقاد بر این است که دو علت اصلی مشکالت نمایندگی ،تضاد منافع ونگرش های
مختلف مالک و مدیریت نسبت به ریسک است .این تضاد از عدم تقارن اطالعات بین مالکان و مدیران ناشی می
شود .برای هدف ،پاسخگویی ،تصمیمگیری ها و فعالیت های مدیریت ،نیاز به نظارت دارد .نظارت نزدیک زمانی
ممکن است که مالکان خود به طور فعال بتوانند به این فرایند نظارت ،کنند .ولی به دلیل هزینه های باال ودر برخی
از موارد به دلیل فقدان تخصص و دانش ،آنها نمی توانند فعاالنه در این فرآیند درگیر شوند .با این حال ،هیئت مدیره
مجبور است مکانیزم های نظارتی را به دلیل تعهدی که در قبال سهامداران ،دارد طراحی و مستقر کند .با توجه به
۳

)Financial Accounting Standards Board (FASB
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کیفیت گزارشگری مالی ،تحقیقات پیشین نشان داده است که گزارشگری مالی با کیفیت باال باعث کاهش اثرات
منفی عدم تقارن اطالعات و هزینه های انتخاب نامساعد می شود ،به این ترتیب شرکت ها می توانند پول نقد خود
را کاهش دهند.
افشای اطالعات اختیاری در پژوهش های گذشته ،بر اساس تئوریهای نمایندگی ،ذینفعان ،مشروعیت و عالمتدهی
توجیه شده است .بر اساس این تئوری ها ،برخی از انگیزه های اصلی افشای اطالعات عبارتاند از :بهبود شفافیت
اطالعاتی ،کـاهش عدم تقارن اطالعاتی و هزینه های جانبی ،کاهش تضاد بین مالک و مدیر ،کاهش هزینه انتشار
سهام و تأمین مـالی از محـل بدهی ،کاهش اشتباه در قیمت گذاری اوراق بهادار ،افزایش ارزش شرکت و ابزار مؤثر
بـرای اجـرای راهبردهـا .سرمایه گذاران از این اطالعات ،به منظور ارزیابی چشم انـداز مـالی سـازمان استفاده
میکنند عنصـر بـا اهمیـت ایـن اطالعـات ،اطالعـات نوشـتاری اسـت .اطالعات نوشتاری موجود در گزارش های
مدیریتی ،منبع اطالعاتی مهمـی بـرای مشـارکت کننـدگان بـازار سـرمایه اسـت .مشارکت کنندگان بازار سرمایه
از این اطالعات برای تصمیم گیری در خصـوص خریـد و فـروش سـهام و اعطـای اعتبـار استفاده می کنند.
اساسیترین گام در ارزیابی لحن افشا ،نسبتدادن پارامترهای عددی به لحن نوشتارهای کیفـی اسـت .پژوهش های
این حوزه ،بر اساس نوع روش تحلیل محتوای استفاده شده بـرای سنجش لحن اطالعات کیفی ،در دو طبقه کلی
بحث و بررسی میشوند .بر این اساس ،پژوهش گران از دو روش تحلیـل محتوا برای سنجش لحن اطالعات کیفی
موجود در گزارشهای شرکتها استفاده کرده اند .نخستین روش ،بـر شـمارش فراوانی واژه های موجود در یک متن
مبتنی است.
در اجرای ماده  10دستورالعمل کنترلهای داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران ،منشور کمیته حسابرسی شرکت نمونه (سهامی عام) در تاریخ  1391/11/23شامل  14ماده و 2
تبصره به تصویب هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب ،الزماالجراست.
مسئولیت کمیته حسابرسی:
 -1کنترل های داخلی و مدیریت ریسک
ماده ) :(1اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک ،به شرح
زیر است:
 -1نظارت بر اثربخشی سیستمهای کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطالعات و حفظ امنیت
آنها،
 -2کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترلهای داخلی شرکت،
 -3کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی ،اندازهگیری ،تجزیه و
تحلیل ،ارزیابی ،مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،

82

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

 -4بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترلهای داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به
کنترلهای داخلی،
 -5پیگیری اجرای توصیهها و رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا
مستقل به کمیته گزارش میشود ،و
 -6ارائه گزارش کنترلهای داخلی به هیئتمدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کنترلهای داخلی
شرکتهای فرعی.
ماده ) :(2اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به گزارشگری مالی ،به شرح زیر است:
 -1نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی ،قضاوتها و برآوردهای عمده ،رویههای حسابداری
عمده ،نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آنها و افشای معامالت با اشخاص وابسته در
گزارشهای مالی شرکت،
 -2کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارشهای مالی شرکت،
 -3کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارشهای
شرکت،
 -4کسب اطمینان معقول از اینکه همه اطالعات الزم برای تصمیم گیری هیئتمدیره در رابطه با
گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است،
 -5بررسی پیش نویس گزارشهای مالی شرکت قبل از تصویب توسط هیئتمدیره و همچنین
پیشنهادهای حسابرس مستقل در خصوص اصالحات آن.
کمیته حسابرسی اثربخش ،به منظور ایفای هر چه بهتر نقش نظارتی خود ،نیازمند قدرت و
اختیارات بیشتری می باشد .در مطالعات انجام شده درباره حاکمیت شرکتی ،مشخص شده است که
پیششرط نظارت اثربخش ،استقالل آن است و استقالل بیشتر سبب نظارت بهتر توسط کمیته
حسابرسی میشود زیرا این اختیار را به کمیته حسابرسی میدهد که اقدامات و فعالیتهای مدیریت را
مورد سؤال قرار داده و قضاوت نماید همچنین ،محققان و قانونگذاران همواره تاکید کردهاند که
اعضای مستقل برونسازمانی کمیته های حسابرسی ،کمتر احتمال دارد که در سایر کمیته ها و
مسئولیت های شرکت گمارده شوند و داشتن استقالل اعضای کمیته ،سبب ارتقای کیفیت سود می
شود.
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اندازه کمیته حسابرسی میتواند تأثیر بسزایی بر اثربخشی آن داشته باشد زیرا هر چه تعداد اعضا
بیشتر باشد ،نظارت بهتری صورت میگیرد .از این رو ،تعداد اعضای کمیته حسابرسی یکی از
ویژگیهایی است که میتواند در ارتباط با محافظه کاری مورد بررسی قرار گیرد .فرض بر این است که
در صورت وجود تعداد بیشتری از افراد در کمیته حسابرسی ،افراد دارای دانش و تخصص و تجربه
بیشتری خواهند بود و تأثیر بیشتری بر کیفیت گزارشگری خواهند داشت.
هیئت مدیرهها بهعنوان عنصری فعال و تسهیل کننده در فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی سازمان ،از مسئولیتهایی برخوردارند که این مسئولیتها بهصورت رسمی یا غیر رسمی در
شرح شغلی آنها تعریف میگردد .آنچه که به وضوح در تحقیقات اخیر به چشم میخورد درك این
موضوع است که هیئت مدیرهها زمانی میتوانند به مسئولیتهای خود جامه عمل بپوشانند که آنها
را به درستی درك کرده و اقدامات مقتضی را برای تحقق آنها اعمال کنند.
بنا بر نظر جنسن ( )1993وظیفه و مسئولیت اعضای هیئت مدیره ،نظارت بر کار مدیران اجرایی رده
باال میباشد .او بیان میدارد مدیران اجرایی که همزمان عضو هیئت مدیره هستند (نقشهای دوگانه
دارند) با تأثیر یکه بر هیئت مزبورمی گذارند ،توان و قدرت راهبری هیئت مدیره را کاهش داده و
استقالل هیئت مزبور را خدشه دارمی سازند .موضوع تفکیک نقشها و مسئولیتها نیز قرارگرفته در
سطح مدیریت عالی واحدهای تجاری موردتوجه گزارش کدبری است .گزارش مزبور توصیه مینماید
که دو نقش مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره همزمان به یک فرد سپرده نشود .دستورالعمل
راهبری شرکتی در ایران ( )1385نیز در این خصوص رهنمودهای مشابه ای دارد .دلیل اصلی
تفکیک نقشها و نسپردن مسئولیتها به یک فرد واحد آن است که چنانچه هر دو نقش به یک فرد
سپرده شود آن گاه نقش نظارتی (بهعنوان رئیس هیئت مدیره) در برابر مسئولیت اجرایی (در قالب
مدیرعامل) آسیب جدی خواهد دید .نقصان استقالل و نقش نظارتی رئیس هیئت مدیره ،سبب
میشود انگیزه های او برای مطمئن شدن از اینکه مدیر عامل در حال پیگیری منافع سهامداران
است ،کاهش یابد .نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئتمدیره یک شرکت ،به دلیل اثر شدید
آن روی واحد تجاری سطح عملکرد آن ،بارها موردبررسی قرارگرفته است .چندین تئوری از قبیل
تئوری نمایندگی و تئوری سهامداران تأکید میکند که نسبت مدیران غیرموظف ،اثر مهمی روی
عملکرد یک شرکت دارد .برای مثال طرفداران تئوری سهامداران ،استدالل میکنند که مدیران
غیرموظف نسبت به مدیران موظف جهت گیری متفاوتی به سهامداران دارند .مدیران موظف ،روی
تصمیماتی متمرکز میشوند که موقعیت مدیریت را حفاظت و حمایت کند و ارتقاء دهد .به عالوه
معلوم شد که پاداش مدیران موظف ،احتماالً بر اساس تصمیمات کوتاه مدت آنها که روی
پروژههایی با بازده مالی آنی بیشتر است ،در نظر گرفتهشده است .مقیاسهای عملکرد مدیران
موظف ،مقیاسهای بازار و حسابدار برابر مبنا قرار دادهاند که روی بازده حاصل از سرمایه فیزیکی
تمرکز میکنند .به سبب انگیزههای منفعت طلبانه آنها ،بنابراین احتماالً مدیران موظف ،بیشتر
حامی تصمیماتی هستند که بازده حاصل از سرمایه فیزیکی یک شرکت را افزایش میدهد تا این که
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سرمایه فکری شرکت را افزایش دهد .در مقایسه با مدیران موظف ،مدیران غیرموظف ،روی سایر
مسیرهای بازده مالی شرکت ،غیر از بازده حاصل از سرمایه فکری شرکت ،تمرکز بیشتری دارند.
مدیران غیرموظف ،بهعنوان نمایندگان و حامیان گروههای وسیعتری از سهامداران عمل میکنند.
همین طور ،تصمیمات مدیران غیرموظف روی آن دسته از پروژه های مؤثر عملکرد شرکت میباشد
که منافع بیشتری از این سهامداران را موردتوجه قرار میدهد ،منافعی که ممکن است لزوماً مالی
نباشد .برای مثال ،یک مدیر غیرموظف با جهتگیری به سمت رفاه کارمندان ،ممکن است با
تصمیمی راجع به عهده دار شدن یک پروژه که برای شرکت بازده مالی کوتاه مدت زیادی را فراهم
میکند اما روی امنیت شغلی بلندمدت کارمندان اثر میگذارد ،مخالفت کند .همچنین ممکن است
انتخاب مدیران غیرموظف ،یک اثر مثبت روی درك و آگاهی سهامداران داشته باشد .فهمیدند که
اعالن خبر انتصاب یک مدیر غیرموظف در شرکت ،بازده اضافی مثبت را به دنبال دارد(
دیدمن .) 20004،این موضوع احتماالً اشاره بر این دارد که سهامداران ممکن است فکر کنند چنین
انتصابی ارزش ذاتی ندارد .تعدادی از مطالعات انجامشده ارتباط مستقیم با اهمیتی را بین نسبت
مدیران غیرموظف و سطوح افشای اختیاری گزارش کردهاند .بهصورت معمول ،هیئت مدیره ای که
تعداد مدیران غیرموظف آن به نسبت بیشتر است ،تصویر مثبت یاز استقالل و مسئولیت پاسخگویی
را برای سهامداران تداعی نموده ،حصول اطمینان از رعایت ویژگیهای حاکمیت شرکتی را نیز
افزایش میدهد .هیئت مدیره در نظام راهبری شرکت عنصر مهمی است.هدف اصلی نظام راهبری،
اطمینان دادن به سهامداران در این مورد است که مدیریت ،ارزش سرمایه گذاری های آنها را
افزایش می دهد .در خصوص ترکیب هیئت مدیره چهارویژگی وجود دارد:

≠ هیئت مدیره دارای تنوع باشد.

≠ هیئت مدیره باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا کاردانی وصالحیتی را به دست بیاورد که خاص این
وظیفه باشد.
≠ هیئت مدیره باید دارای تصدی باشد.

≠ اعضای هیئت مدیره باید با تجربه باشد.

≠ براساس ادبیات ،ترکیب هیئت مدیره از نظر اندازه  ،اثرمهمی برکارایی،اثربخشی،ورفتار نظارتی
مدیران دارد.هیئت مدیره بزرگتر می تواند به علت تجمیع تخصص ومنابع برای سازماندهی،مفیدتر
باشد،اما افزایش بیش از حد تعداد مدیران،این مزایا را با افزایش هزینه های مرتبط با زمان تصمیم
گیری طوالنی تر وارتباط ضعیف تر مدیران خنثی می کند و اثر معکوس دارد.عقاید کلی نشان می
دهد که اندازه هیئت مدیره با کیفیت کنترل و به تبع با افشاء رابطه عکس دارد.در نتیجه فرض می
شود که تعداد مدیران هیئت مدیره با افشا رابطه عکس دارد .دوگانگی وظیفه مدیر عامل به این
موضوع اشاره دارد که مدیر عامل کسی است که رئیس هیئت مدیره هم باشد.در این صورت
٤

Didman
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مدیرعامل موقعیت قدرتمندی در هیئت مدیره دارد که،این امکان را به وجود می آورد وی از ارائه
اطالعات نامطلوب به افرادبرون سازمانی خودداری کند.هنگامی که مدیر عامل هردو وظیفه را برعهده
دارد،بر تصمیمات وفعالیت های خود نظارت می کند،از این رو ممکن است فعالیت های شرکت در
جهت نفع سهــامداران انجام نشود.دریک نظام راهبری شرکتی مطلوب،انتظـار می رود که وجود
رئیس هیئت مدیره مستقل،به یک هیئت مدیره شفاف تر ودر نتیجه افشای بیشتر منجر شود
وبرعکس.به عبارت دیگر بین یکسان بودن نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره وافشای اختیاری
رابطه منفی وجود دارد.
پیشینه تحقیق:
خویینی و همکاران( )1397در پژوهشی به بررسی ارتباط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و معیارهای عملکرد
شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش بیانگر این است که بین ویژگیهای کمیته حسابرسی شامل استقالل و تخصص
حسابداری اعضای آن با معیارهای عملکرد شامل نرخ بازده دارایی ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت
کیوتوبین ارتباط معناداری وجود دارد.
پورکریم و همکاران()1397نشان داد که مدیریت سود تعهدی بر لحـن بدبینانه ،تأثیر منفی معناداری میگذارد؛
یعنی با افزایش مدیریت سود تعهدی ،لحن بدبینانه در گزارشگری مـالی کـاهش مییابد.
میرعلی و همکاران()1397به ارتباط مستقیم و معناداری بین لحن افشای گزارشهای اولین پیشبینـی سـود هر
سهم و عملکرد آتی شرکت دست یافتند.
رهنمای رودپشتی و محسـنی( )1397نشـان داد کـه بـین لحـن نوشتار موجود در گزارش فعالیتهای هیئتمدیره و
عملکرد شرکت ،رابطه مثبت معناداری وجود دارد .آنها بـین مـدیریت نوشتار و مدیریت سود نیز ارتباط مثبت
معناداری مشاهده کردند
عباسی ( )1396در پژوهشی تحت عنوان"بررسی ارتباط بین ویژگی اساسی کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی" به
بررسی ارتباط بین سه ویژگی اساسی کمیته حسابرسی یعنی استقالل ،اندازه و تخصص کمیته (به عنوان متغیرهای
مستقل) و اجتناب مالیاتی (به عنوان متغیر وابسته) پرداخت .نتایج نهایی آزمونها موید هر سه فرضیه پژوهش
یعنی وجود رابطه منفی و معنادار بین هر سه متغیر مستقل یعنی تخصص ،استقالل و اندازه کمیته حسابرسی با
اجتناب مالیاتی است.
ال اوکایلی و همکاران( )2019در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های
دارای مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی پرداختند.نتایج نشان داد که ویژگی های کمیته حسابرسی(شامل اندازه
،استقالل و تخصص مالی اعضا) بر عملکرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد اما بر عملکرد شرکت های
غیر خانوادگی تاثیری ندارد.
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سانچز ومگا( )20175در پژوهش خود دربین  159بانک از کشورهای مختلف در بازه زمانی 2010-2004دریافتند
که حضور اعضایی با تخصص مالی در کمیته حسابرسی در کاهش خطر ورشکستگی بانک ها مؤثر است .همچنین،
زمانی که مقررات و کنترل داخلی بخش بانکی ضعیف باشد این حضور در کمیته حسابرسی مهم تر می شود.
بارنز6و همکاران( )2017در پژوهشی تحت عنوان" رابطه بین پاداش هیئت مدیره و فروش شرکتهای خصوصی"
نشان دادند بین پاداش هیئت مدیره و فروش شرکتهای خصوصی رابطه معناداری وجود دارد.
ملونی و همکاران( )2016تأیید میکند که شرکتها برای بیان تصویری مسـاعد از عملکـرد خـود ،بـه استفاده بیشتر
از واژگان مثبت در پیامهای نوشتاری اقدام میکنند.
یافتـه هـای دیـویس و همکـاران( )2012ارتباط معناداری بین بار معنایی واژهها ،اعم از مثبت یا منفی با عملکرد
آتی شرکت نشان میدهد .نتایج آنها تأیید کرد که مدیران برای کاهش واکنش منفی بازار بیشتر از لحن خوشبینانه
بهره میگیرند.
روش شناسی تحقیق:
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع پژوهش های کاربردی است .ازنظر زمانی مقطعی است .ارتباط بین متغیر
ها از نوع توصیفی-همبستگی است و در آن از مدل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های
مطرح شده استفاده میشود .به منظور گردآوری داده ها ،ازصورتهای مالی شرکت ها شامل صورت سود و زیان
شرکت و از صورت های مالی تاریخی به کمک نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس و اوراق
بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری خواهد شد .به منظور گردآوری داده های بخش تئوریک و
ادبیات موضوع تحقیق ،از روش کتابخانه ای (با سود بردن از ابزارهایی همچون کتابها ،مقاالت ،پایان نامه ها و
متون دیجیتالی) استفاده می شودآزمون فرضیه ها با روش رگرسیون چند متغیره(با استفاده از نرم افزار
ایویوز) 7صورت خواهد گرفت.
مدل آزمون فرضیه های تحقیق:
در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از مدل های زیر استفاده خواهد شد:
مدل آزمون فرضیه های  1تا : 3

٥

Sanchez & Meca

٦

Burns

۷

EViews

87

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

مدل آزمون فرضیه 2

نحوه محاسبه وگردآوری داده ها در مدل:
متغیر وابسته:
لحن گزارشگری مالی :)TONE8اختالف تعداد کلمات خوشبینانه (کلمات مثبت) و کلمات بدبینانه (کلمات
منفی) به پیروی از داویس و همکاران()2006بر این اساس ،هر چه عددبزرگتر باشد ،لحن خوشبینانه تر و هر چه
عدد کوچکترباشد ،لحن بدبینانه تر خواهد بود .با توجه به اینکه لحن بدبینانه گزارشگری
مالی ،از قابلیت اتکا برخوردار است و بدون سوگیری خاصی بیان میشود و همچنین ،مدیران با استتفاده از لحن
بدبینانه ،اطالعات مربوط تر و آینده نگرتری در گزارش های ساالنه افشا میکنند ،از لحن بدبینانه در الگوی آزمون
فرضیه ها استفاده خواهد شد.
متغیرهای مستقل:
ویژگی های کمیته حسابرسی:
الف:اندازه کمیته حسابرسی( :)ACS9اندازه کمیته حسابرسی بیانگر تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی است
که می تواند تأثیر سازنده ای بر کمیته حسابرسی داشته باشد .کمیته های حسابرسی بزرگ شامل اعضایی با
تخصص های متنوع به صورت مؤثرتری بر شیوه های گزارشگری مالی نظارت دارند.
ب:استقالل کمیته حسابرسی( :)ACI10در پژوهش حاضر برای سنجش استقالل کمیته حسابرسی از نسبت
اعضای مستقل کمیته به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی استفاده شده است.
پ:تخصص مالی کمیته حسابرسی:در این پژوهش برای سنجش تخصص مالی کمیته حسابرسی از نسبت اعضای
کمیته حسابرسی دارای تخصص مالی و حسابداری به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی شرکت استفاده شده
است
ویژگی های هیئت مدیره:
اندازه هیات مدیره( :)Boardبرابر با تعداد کل مدیران در هیئت مدیره است.
۸

Tone of Financial Reporting

۹

Audit committee size

۱۰

Audit Committee Independence
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استقالل هیئت مدیره( :)independenceبرابر با نسبت مدیران مستقل به کل مدیران هیئت مدیره
است.
متغیرهای کنترلی:
اندازه شرکت(:)SIZE11برای محاسبه اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع کل فروش شرکت استفاده می
شود.
اهرم مالی(:)LEV12نسبت بدهی ها به دارایی ها معرف اهرم مالی شرکت بوده و نشان دهنده میزان تأمین مالی
بلند مدت برون شرکتی واحد تجاری است .در این مطالعه ،این نسبت از طریق تقسیم بدهی ها به مجمع کل
دارایی ها بدست می آید.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(:)MTB13نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از تقسیم حاصلضرب قیمت
پایانی سهام در تعداد سهام منتشر شده و در دست سهامداران به ارزش دفتری جمع کل حقوق صاحبان سهام
شرکت بدست می آید.
سودآوری(:) ROA14بازده دارایی ها حاصل تقسیم سود خالص به کل دارائی های است.
نقدینگی(:)LI15برابر است با نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری.
جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران میباشـد .در ایـن
پژوهش برای این که نمونه آماری یـک نماینـده مناسـب از جامعـه آمـاری مـوردنظر باشـد ،از روش حـذف
سیستماتیک استفاده شده است .برای این منظور پنج معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شـرکتی
کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و مابقی حذف می شوند.
 (1شرکت قبل از سال  1391در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1397در بورس فعال باشد.
 (2به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکت های هلدینگ ،بیمه ،لیزینگ ،بانک ها ،موسسات مالی و
سرمایه گذاری و تفاوت قابل مالحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی ،شرکت انتخابی جز
شرکتهای یاد شده نباشد.
 (3از منظر افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی شرکت منتهی به  29اسفند باشد و طی بازه زمانی
پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشد.
۱۱

Firm Size

۱۲

Financial Leverage

۱۳

Market value to book value

۱٤

Return on assets

۱٥

Liquidity
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 (4سهام شرکت ها در طول هر یک از سال های دوره پژوهش معامله شده باشد
 (5اطالعات مالی شرکتها در دسترس باشد.
جدول(  )3-1روند انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 97
معیارها:
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی  91-97در بورس فعال نبوده اند
تعداد شرکت هایی بعد از سال  91در بورس پذیرفته شده اند
تعداد شرکت هایی که جزهلدینگ ،سرمایه گذاری ها،واسطه گری های مالی ،بانکها و یا لیزینگ هابوده
اند
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی بـه پایـان
اسفند نمی باشد
تعداد شرکت هاییکه در قلمرو زمانی تحقیق اطالعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد

513
()185
()53
()50
()50
()3
172

تعداد شرکت های نمونه

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال ،تعداد  172شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده
است .که همه آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند .از این رو مشاهدات ما طی بازه زمانی  1391لغایت
 1397به  1204سال  -شرکت( 7سال × 172شرکت) می رسد.
یافته های تحقیق:
آمار توصیفی:

آمار توصیفی16تنظیم و طبقهبندی دادهها ،نمایش ترسیمی ،و محاسبه مقادیری از قبیل نما ،میانگین ،میانه
و  ...میباشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است .در جدول ( )1-4اطالعات مربوط
۱٦

- Descriptive statistics
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به شاخصهای مرکزی (میانگین ،میانه ،بیشینه و کمینه) و پراکندگی دادهها (انحراف معیار ،چولگی و
کشیدگی) ارائهشده است.
جدول ( )1-4آمار توصیفی متغیرها
متغبر

لحن گزارش اندازه کمیته استقالل
کمیته
حسابرسی
گری مالی
حسابرسی

اندازه
شرکت

تخصص
مالی
اعضای
کمیته
حسابرسی

اهم مالی

ارزش بازار سودآوری
ارزش
به
دفتری

نقدینگی

میانگین

10.85216

2.044020

0.465947

0.477492

0.672520

5.029900

13.91316

0.613872

2.508406

میانه

7.500000

3.000000

0.666667

0.666667

0.600000

5.000000

13.77685

0.610625

2.062047

ماکسیمم

35.00000

6.000000

1.000000

1.000000

1.000000

7.000000

19.72257

4.002704

121.5096

مینیمم

-32.00000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

5.000000

8.504513

0.090164

-53.21793

انحراف معیار

10.51902

1.546365

0.370435

0.406984

0.187638

0.242808

1.621104

0.254333

5.791551

چولگی

0.766851

-0.348810

-0.239731

-0.024113

-0.400681

7.994002

0.538441

3.054508

8.575311

کشیدگی

2.806377

1.735265

1.537708

1.403425

3.049574

64.90407

4.051119

33.67966

205.9787

تعدادمشاهدات

1204

1204

1204

1204

1204

1204

1204

1204

1204

آزمون  Fلیمر:

ابتدا بهمنظور انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .اگر
احتمال ( )p-valueمحاسبه شده بیشتر از سطح خطای  0,05باشد از دادههای تلفیقی استفاده شده که دیگر
نیازی به آزمون هاسمن نیست و در غیر این صورت از دادههای تابلویی استفاده خواهد شد .در داده های
تابویی از آزمون هاسمن برای انتخاب روش آزمون فرضیه ها استفاده می گردد .اگر سطح معناداری آزمون
هاسمن کمتر از  0,05باشد از روش اثرات ثابت و در غیر این صورت از روش تصادفی استفاده می گردد .جدول
( )4-8نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر و هاسمن را برای مدل های پژوهش نشان میدهد.
جدول ( )8-4آزمون  Fلیمر
مدل

آماره

1

آزمون F

سطح معناداری

نتیجه

0.7296

تلفیقی

آزمون هاسمن -

2

آزمون F

-

0.2461
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آزمون هاسمن -

-

بر اساس جدول( ،)4-8با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از آزمون  Fلیمر برای فرضیه ها ،نوع داده ها
و روش آزمون هریک از فرضیه هامشخص شده است
آزمون نرمال بودن خطاها:
بررسی و انجام آزمون مذکور بر اساس آماره جارك برا است .چنانچه سطح احتمال آزمون جارك برا پایین و
کمتر از  0,05باشد ،فرض صفر ،یعنی نرمال بودن سری رد میشود .نتایج این آزمون در جدول ()4-4
ارائهشده است .یکی از فروض مهم راجع به جمله باقیمانده این است که توزیع جمالت آن نرمال است .به
منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون جارکو-برا17استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست
آمده ،احتمال آزمون جارکو -برا ،برای مدلهای پژوهش کمتر از  5درصد میباشد .بنابراین فرضیه صفر مبنی
بر نرمال بودن جمله خطا در مدل رد میشود .با این وجود زمانی که اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد،
انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .در شرایط مذکور ،با توجه به
قضیه حد مرکزی میتوان دریافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشند ،آمارههای آزمون به طور مجانبی از
توزیع نرمال پیروی میکنند ،بدون تورش هستند و از کارآیی برخوردارند .لذا با توجه به این مطالب میتوان
فرض نرمال بودن جمله خطا را نادیده گرفت.
جدول ( )4-4آزمون نرمال بودن خطای مدل
مدل

نوع آزمون

سطح

نتیجه آزمون

معناداری
1

جارك برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

2

جارك برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

عدم خود همبستگی متغیرها:
اگر یک متغیر به متغیرهای دوره یا دوره های قبل خودش وابسته باشد خود همبستگی می گویند که اگر به
یک دوره قبل وابسته باشد خودهمبستگی مرتبه اول و اگر به دوره های قبل تر وابسته باشد همبستگی آن
دوره یا سریالی گویند.به عبارت دیگر هر گاه دو مقدار متفاوت برای متغیرهای مستقل را در نظر بگیریم،
فرض بر این است که جملههای اخالل متناظر با آنها از یکدیگر مستقلند .در چنین حالتی میگوییم که
جملههای اخالل خود همبستگی ندارند .آزمون دوربین واتسون از مشهورترین آزمونها جهت تشخیص
خودهمبستگی است .زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود  1,5تا  2,5باشد ،معرف آن است که
۱۷

- Jarque-Bera
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خودهمبستگی وجود ندارد ،ولی مقادیر باالتر یا کمتر از  1,5تا  2,5معرف آن است که جمالت خطا بهصورت
تصادفی اتفاق نمیافتند و بنابراین ،نتایج غیرواقعی است.
جدول ( :)7-4خودهمبستگی آزمون دوربین -واتسون
آزمون

مدل

نتیجه

آماره آرمون

1

دوربین واتسون

2.000

عدم وجود خودهمبستگی

2

دوربین واتسون

2.024

عدم وجود خودهمبستگی

مقدار آماره دوربین -واتسون بین  1,5تا  2,5است که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه
اول) را نشان میدهد.
آزمون همسانی واریانس خطاها:
یکی از پیشفرضهای مدل رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطا است .بهطوریکه باوجود ناهمسانی واریانس در
مدل ،افزایش یا کاهش در متغیر مستقل ،واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر
میکند .در این پژوهش برای اطمینان از نتایج بهدستآمده ،برای بررسی همسانی واریانسها در دادههای
ترکیبی از روش بارتلت استفاده میشود .در روش همسانی واریانس بارتلت ،فرض صفر مبنی بر همسانی
واریانسها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانسها در نظر گرفته میشود .جدول ( )5-4نتایج حاصل از آزمون
همسانی مدل  1پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)5-4آزمون همسانی واریانس خطاهای مدل
مدل

نوع آزمون

احتمال آزمون

نتیجه آزمون

1

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

2

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

با توجه به نتایج جدول()5-4که نشاندهنده مقدار احتمال کوچکتر از  0,05است ،میتوان گفت واریانس
خطاها ناهمسان است و فرض صفر مبنی بر ثابت بودن واریانس مدل رد شده است .بنابراین ،به منظور رفع
ناهمسانی واریانس از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده میکنیم.
تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش:
بعد از اینکه فروض کالسیک مربوط به رگرسیون و مانایی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و روش
تخمین مدل هم مشخص گردید ،حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون  Fلیمر وهاسمن
برآورد گردد .زمانیکه تعداد شرکتها از مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد ممکن است مشکل ناهمسانی واریانس

93

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

رخ دهد.در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی واریانسها از آزمون وایت و برای تشخیص وجود خود
همبستگی بین متغیرها از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است .الزم به ذکر است که در مدلهای
مورد استفاده ،وجود ناهمسانی واریانسها تایید شده است و از آزمون  GLSاستفاده شده است .در نهایت
نرم افزار ایویوز برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.به منظور آزمون فرضیههای
 1تا  3از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )9-4بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا سطح
معنیداری) Fبرابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در سطح اطمینان 95
درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون 2,000میباشد که این مقدار ،عدم
وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان میدهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب
متغیرهای اندازه کمیته حسابرسی  ،استقالل کمیته حسابرسی و
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی همگی مثبت بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت این متغیرها بر لحن
گزارش گری مالی میباشد .که با توجه به سطح معنیداری متغیرهای مستقل متغیرهای اندازه کمیته
حسابرسی  ،استقالل کمیته حسابرسی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی که به ترتیب برایر، 0,0046
 0,035 ، 0,0215بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه های  1تا
 3تحقیق تایید میشوند.

جدول ( :)9-4نتایج تخمین مدل اول پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
اندازه کمیته حسابرسی
استقالل کمیته حسابرسی
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازار به ارزش دفتری
سودآوری

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

23.27824

2.889914

8.054994

0.0000

0.088751

0.233980

4.379311

0.0046

0.386264

0.973101

5.396941

0.0215

0.055851

0.639895

3.087282

0.0305

-1.232531

0.166827

-7.388099

0.0000

1.611649

1.206086

1.336264

0.1818

-0.010993

0.007851

-1.400259

0.1618

0.758436

1.670961

0.453892

0.6500
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نقدینگی

0.265906

0.487708

ضریب تعیین تعدیل شده

1.834138

0.0670

0.679

دوربین -واتسون

2.000

سطح معناداری (آماره )F

0.000

به منظور آزمون فرضیههای  4و  5از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )10-4بهره گرفته شده
است .مقدار احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض
صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون 2,024
میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان میدهد .در حالت کلی نتایج
نشان میدهد که ضریب متغیرهای اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره هردو مثبت بوده که نشان
دهنده تاثیر مثبت این دو متغیر بر لحن گزارشگری مالی میباشد .که با توجه به سطح معنیداری
متغیرهای مستقل اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره که به ترتیب برابر  0,0026 ، 0,0138بوده
که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه  4و 5تحقیق تایید میشود.
جدول ( :)10-4نتایج تخمین مدل دوم پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازار به ارزش دفتری
سودآوری

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

30.50046

12.49642

2.440736

0.0148

1.801240

0.933091

4.930401

0.0138

1.489406

2.386069

5.624209

0.0026

-1.244352

0.184299

-6.751821

0.0000

0.019106

1.212980

0.015751

0.9874

-0.006447

0.009066

-0.711173

0.4771

0.307993

1.743097

0.176693

0.8598
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نقدینگی
استقالل کمیته حسابرسی

0.416789

0.295623

1.409867

0.1589

30.50046

12.49642

2.440736

0.0148

ضریب تعیین تعدیل شده

0.623

دوربین -واتسون

2.024

سطح معناداری (آماره )F

0.000

نتایج تحقیق و پیشنهادات:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر کمیته حسابرسی و کمیته هیئت مدیره بر لحن گزارشگری مالی
است .دوره زمانی  7ساله از  1391الی  1397انجام شده است و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ایویوز
انجام شده است .نتایج پژوهش به شرح زیر است:
آزمون فرضیه اول تا سوم:
حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیرهای اندازه کمیته حسابرسی  ،استقالل کمیته حسابرسی و
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی همگی مثبت بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت این متغیرها بر لحن
گزارش گری مالی میباشد .که با توجه به سطح معنیداری متغیرهای مستقل متغیرهای اندازه کمیته
حسابرسی  ،استقالل کمیته حسابرسی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی که به ترتیب برایر، 0,0046
 0,035 ، 0,0215بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه های  1تا
 3تحقیق تایید میشوند.
آزمون فرضیه چهارم و پنجم:
حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیرهای اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره هردو
مثبت بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت این دو متغیر بر لحن گزارشگری مالی میباشد .که با توجه
به سطح معنیداری متغیرهای مستقل اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره که به ترتیب برابر
 0,0026 ، 0,0138بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه 3
و 4تحقیق تایید میشود
.جدول ( )1-5نتایج کل فرضیه های پژوهش
شماره
فرضیه
1

عنوان فرضیه
اندازه کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.
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2

استقالل کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.

تایید

3

تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری
دارد.

تایید

4

اندازه هیئت مدیره بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.

تایید

5

استقالل هیئت مدیره بر لحن بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.

تایید

پیشنهادهای زیر بهعنوان راهبردهایی برای تحقیقات ارائه میگردد:
.1پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،محتوای ارزشی لحن گزارشگری مالی بررسی شود ،به این
معنی که آیا بازار سرمایه برای لحن بدبینانه یا خوشبینانه گزارش ،میزان انتظارات خود را از عملکرد شرکت
تغییر میدهد .به نهادهای قانونگذار ،بورس اوراق بهادار و استانداردگذاران حسابداری پیشنهاد میشود در
تدوین استانداردها و قوانین جدید با آگاهی از نحوه انجام مدیریت ادراك ازسوی مدیران ،چارچوب مشخصی
برای تدوین گزارشهای توضیحی با واژگان مشخص طراحی کنند.
.2به سرمایهگذاران و سهامداران پیشنهاد می شود در تصمیمات سرمایه گذاری خود ،لحن گزارشهای مالی را
نیز تحلیل کنند.
محدودیت پژوهش حاضر به شرح ذیل میباشد:
 .1عدم دسترسی به دیتاهای برخی شرکت ها بدلیل عدم افشا توسط شرکت که موجب حذف برخی
شرکتها از نمونه گردید که این کار تعمیم نتایج به کل صنعت با مشکل روبرو می کند.
 .2بررسی تک تک گزارشات مالی شرکتها برای محاسبه لحن بدبینانه یا خوشبینانه کاری سخت و
طاقت فرسا و زمان بر بود.
 .3فروش برخی از شرکتها در سال برابر عدد  0بود که طبق تعریف اندازه شرکت(لگاریتم فروش می
باشد) محاسبه اندازه شرکت امکان پذیر نبود (زیرا لگاریتم عدد صفر تعریف نشده است) بنابراین
این شرکتها از نمونه حذف شدند.
منابع:
امینی ,پیمان و روشنک براتی ،)1396( ،بررسی تاثیر تغییر مدیر عامل بر راهبردهای سرمایه گذاری شرکتها و
ارزش نهایی سرمایه گذاریها ،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ،تهران ،موسسه آموزش عالی
صالحان.
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اسدی ،غالمحسین و القیانی ،ماریام یوخنه ( .)1393بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها،
مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره ،41،صص .83- 103
پورکریم ،محمد؛ جبارزادهکنگرلوئی ،سعید؛ بحریثالث ،جمال؛ قالوندی ،حسن ) 1397(.تأثیر مدیریت سود بر لحن
گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران .پژوهشهای حسابداری مالی.21-44-)37(10،

حیدری ,اکبر و الیاس آریان ،)1395( ،بررسی تأثیر تغییر مدیر عامل بر مدیریت سود ،دومین کنفرانس بین المللی
حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار ،رشت ،دانشگاه لوتران کالیفرنیا ،شهرداری رشت.
حساسیگانه ،یحیی ؛ حسینی بهشتیان ،سید محمد حسینی .)1381(.تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی
مستقل ،کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی ،مطالعات مدیریت ،شماره  35و .67-90 ،36
خوئینی ،محسن فقیه ،مهرداد شفیعی( .)1397ارتباط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی با معیارهای عملکرد
شرکتها ،مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی،سال دهم – شماره چهلم،صفحه .127-105
داودی ,معصومه و امیر غفوریان شاگردی ، )1398( ،رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و
عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ،هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران،
قم ،پردیس فارابی دانشگاه تهران.
رهنمای رودپشتی ،فریدون؛ محسنی ،عبدالرضا ) 1397(.مدیریت ،مدیریت نوشتار و مدیریت سود .پژوهشهای
تجربی حسـابداری.21-51،)30(8،
ستایش ،محمد حسین ؛ امیر سروستانی ؛ سیدجالل سیدی( .)1393بررسی تاثیر اندازه و استقالل هیئت مدیره بر
رویکرد جسورانه مالیاتی،مقاله  ،1دوره  ،3شماره  - 1شماره پیاپی  ،4تابستان  ،1393صفحه .28-7
شورئی،روح اهلل .)1395(.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دولتی وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری ،دانشگاه فردوسی
مشهد  -دانشکده علوم اقتصادی.
طالب نیا ،قدرت اله ؛ شهسواری ،منصوره ؛ وکیلیفرد ،حمید رضا ( )1389بررسی تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر
جلب نظر سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله
حسابداری مدیریت سال سوم  ،شماره چهارم  ،بهار .1389
عباسی،علی.)1396(.پایاننامه کارشناسی ارشد ،غیر دولتی،مؤسسههای آموزش عالی غیردولتیـغیرانتفاعی
آمل،دانشکده علوم انسانی.
فخاری ،حسین ،محمدی ،جواد ،نتاج کردی ،محسن حسن .)1394(،بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر
مدیریت سود از طریق اقالم واقعی" ،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،شماره .46
کامیابی ،یحیی؛ احسان بوژمهرانی( ) 1395ویژگی های کمیته حسابرسی ،کیفیت افشا و نسبت غیر موظف اعضای
هیات مدیره ،ژوهشهای تجربی حسابداری ،مقاله  ،9دوره  ،6شماره  - 2شماره پیاپی  ،22صفحه .218-191
کثیری ،حسین )1384( ،نحوه تشکیل و وظایف کمیته حسابرسی ،دانش حسابرسی ،شماره .4-13 ،15

98

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
1399  پاییز،6  شماره،سال دوم

 نخستین، سرمایه های فکری و کمیته حسابرسی.)1392(  محمد هادی،  محمد مهدی ؛ مومن زاده، مومن زاده
.109،53  و108  شماره،ماهنامه بازار سرمایه ایران
 بررسی تأثیر اندازه و استقالل هیأت مدیره بر هزینه.)1392( مهدی ؛ مجتبی سعیدی؛ حمیدرضا رضایی،مرادی
،1392  بهار،3  شماره،2  دوره،1 های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله
.53-35 صفحه
بررسی لحن گزارشگری مالی با عملکـرد آتـی شـرکت1397(. )  رضا، فائزه؛ حصارزاده، مهدیه؛ غالمیمقدم،میرعلی
.81-98،)18(5، دانش حسابداری مالی.و بـازده بـازار
Alzeban, A ., sawan , N . (2015). “The impact of audit committee characteristics on
the implementation of internal audit recommendations“.Journal of International
Accounting, Auditing and Taxation, Volume 24, 2015, Pages 61 71.
Al-Okaily, J., Salma Naueihed, (2019) "Audit committee effectiveness and family
firms:
impact
on
performance",
Management
Decision,
https://doi.org/10.1108/MD-04-2018-0422.
Burns,N., Jindra,J., and K. Minnick.(2017). Sales of private firms and the role of CEO
compensation, Journal of Corporate Finance 43 (2017) 444–463.
Carlsson, S., Lamti, R. (2015). Tone Management and Earnings Management. School
of Business, Economics and Law. Gothenburg University, Master Degree Project.
No. 2015: 18.
Davis, A., Piger, J., & Sedor, L. (2012). Beyond the Numbers: Measuring the
Information Content of Earnings Press Release Language. Contemporary
Accounting Research, 29(3): 845-868.
Daily, C. M. and Dalton, D. R. )1994(. Corporate Governance and the bankrupt firm:
an empiricalassessment, Strategic Management Journal, 15.
Didman, Suzanne, Johnson, Elder, and Davies. (2000); “Auditor specialization,
perceived audit quality, and audit fees in the local government audit market”,
Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 26, No. 6, pp. 705–732.
Ertugrul, M. & Krishnan, K. (2011). Can CEO dismissals be proactive? Journal
of Corporate Finance,17 (1), 134-151.
Huang, H. Parker, R.J. Yan, Y-C.A. & Lin, Y-H. (2014). CEO Turnover and Audit
Pricing. Accounting Horizons, 28(2), 297-312.
Huang, X., Teoh, S., Zhang, Y. (2014). Tone Management. The Accounting Review,
89 (3), 1083-1113.

99

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
1399  پاییز،6  شماره،سال دوم

Jensen M. (1993) "The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal
Control Systems", Journal of Finance, No. 48
Karamanou, I. and Vefeas, N. (2005), “The association between corporate boards,
audit committees, and management earnings forecasts: an empirical analysis”,
Journal of Accounting Research, Vol. 43 No. 3, PP. 453-486.
Lucas-Pérez, M.E., Mınguez-Vera, A., Baixauli-Soler, S.J., Martín-Ugedo, J.F. and
Sánchez- Marín, G. (2015), “Women on the board and managers’pay: evidence
from Spain”, Journal of Business Ethics, Vol. 129 No. 2, pp. 265-280.
Melloni, G., Stacchezzini, R., & Lai, A. (2016). The tone of business model
disclosure: an impression management analysis of the integrated reports. Journal
of Management & Governance, 20(2), 295–320.
Mahadeo, J.D., Soobaroyen, T. and Hanuman, V.O. (2012), “Board composition and
financial performance: uncovering the effects of diversity in an emerging
economy”, Journal of Business Ethics, Vol. 105 No. 3, pp. 375-388.
Prawitt,D.,Smith,J.,& Wood,D. (2009). Internal audit quality and earnings
management. The Accounting Review, 84 (4), 1255-1280.
Sanchez, I. M. Meca, E. (2017). Do financial experts on audit committees matter for
bank insolvency risk-taking? The monitoring role of bank regulation and ethical
policy. Journal of Business Research, 76, 52-66.
Wang Jo-Yu, Chiang, Min-Hsien (2006). "Information Asymmetry and Investors
Behavior around Earnings Announcements. Published Working Paper. Institute of
International Business National Cheng Kung University. Taiwan.
Zhang, J, (2013), “Conflict-Induced Forced CEO Turnover and Firm Performance”,
Available at: http:// spectrum.library.concordia.ca.

100

